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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Patiënten met gevorderde of gemetastaseerde kanker worden op dit moment voornamelijk 
behandeld met chemotherapie en in sommige gevallen met doelgerichte therapie 
(targeted therapy), immuuntherapie, radiotherapie of andere modaliteiten. Ondanks 
veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van anti-kanker medicijnen is de effectiviteit 
van huidige therapieën op de langere termijn beperkt, onder andere door het optreden 
van resistentie en ernstige bijwerkingen. Er is brede consensus in de oncologische 
onderzoekswereld dat het ontwikkelen van combinatietherapieën kan zorgen voor 
effectievere therapie, resistentie kan voorkomen of uitstellen en kan leiden tot minder 
bijwerkingen door dosisreducties. Echter, het vinden van de beste combinatietherapie 
kan uitdagend zijn gezien de enorme hoeveelheid beschikbare anti-kanker medicijnen in 
verschillende doseringen. Het doel van dit proefschrift was om preklinische methoden te 
bestuderen gericht op het vinden en optimaliseren van anti-kanker combinatietherapieën. 
Daarnaast is de werkzaamheid van enkele nieuwe medicijnen onderzocht.

DEEL 1: COMBINATIETHERAPIEËN VOOR DE BEHANDELING VAN 

KANKER
Hoofdstuk 2 bevat een literatuurreview over epigenetische medicijnen die een 
angiogenese remmend effect hebben en over combinatietherapieën daarvan met 
andere doelgerichte medicijnen. Epigenetica omvat het proces van gevarieerde gen 
expressie die niet worden veroorzaakt door veranderingen in het DNA maar juist door 
regulerende eiwitten die genexpressie beïnvloeden. DNA methylatie, histon-eiwit 
aanpassingen en niet-coderende micro RNAs zijn de belangrijkste mechanismen binnen 
de epigenetica. Er zijn diverse medicijnen die aangrijpen op deze mechanismen maar op 
dit moment worden ze niet vaak gebruikt in de kliniek vanwege niet-selectieve effecten 
die geassocieerd zijn met ernstige bijwerkingen. In de review wordt een overzicht gegeven 
van studies van combinaties van epigenetische medicijnen onderling en van combinaties 
van epigenetische met doelgerichte medicijnen. Daarnaast worden onderliggende 
werkingsmechanismen uitgelicht. De informatie beschreven in dit hoofdstuk zou de 
evaluatie van epigenetische medicijnen in het ontwikkelen van optimale angiogenese 
remmende combinatietherapieën kunnen stimuleren.

In hoofdstuk 3 wordt onderzocht of angiogeneseremmers (angiogenese-remmende 
doelgerichte medicijnen) de effectiviteit van traditionele chemotherapie kunnen 
verbeteren. Maligne tumoren bevatten een netwerk van afwijkende bloedvaten doordat 
kankercellen stimulerende groeifactoren uitscheiden. Hierdoor kunnen tumoren 
steeds groter worden en verandert de doorlaatbaarheid dan de vaatwand waardoor 
chemotherapie niet goed meer aankomt. In verschillende studies wordt beschreven 
dat angiogenese remmers kunnen zorgen voor een periode van vasculaire normalisatie 
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waardoor chemotherapie beter aankomt en effectief kan zijn. In onze studie resulteerde 
behandeling met de angiogeneseremmer axitinib (gericht tegen VEGFR en PDGFR) in 
een toename van zuurstofoxygenatie in tumoren voor 6 uur dat werd gedefinieerd 
als vasculaire normalisatie. Behandeling met doxorubicine en het ruthenium middel 
RAPTA-C binnen deze periode van vasculaire normalisatie leidde tot sterkere remming 
van tumorgroei in een tumormodel in kippenembryo’s. Soortgelijke resultaten werden 
gevonden wanneer fotodynamischetherapie werd toegepast. Onze resultaten dragen bij 
aan onderzoek gericht op het gebruiken van een periode van vasculaire normalisatie om 
de afgifte van medicijnen in tumoren of zuurstof afhankelijke therapieën te stimuleren.

In hoofdstuk 4 wordt een uitgebreide analyse beschreven van de combinatie van 
doelgericht medicijn erlotinib (gericht tegen EGFR) en ruthenium middel RAPTA-C. In een 
vorige studie, gericht op het vinden van een optimale combinatie angiogeneseremmers, 
werden synergistische interacties tussen erlotinib en RAPTA-C gevonden waardoor besloten 
werd deze combinatietherapie in meer detail te bestuderen. In ons onderzoek werden deze 
sterke synergistische interacties bevestigd in humane ovariumcarcinoomcellen (inclusief 
cisplatine resistente cellen) en endotheelcellen. Het toevoegen van erlotinib aan RAPTA-C 
leidde alleen tot een toename van intracellulair ruthenium in ovariumcarcinoomcellen en 
niet in endotheelcellen. Verder werden DNA bruggen geobserveerd die suggestief zijn 
voor een proces dat cellulaire senescentie heet en inhoudt dat cellen nog wel leven maar 
ophouden met delen. Zowel de toename van intracellulair ruthenium en het optreden 
van cellulaire senescentie kunnen bijdragen aan het werkingsmechanisme en de synergie 
van de combinatietherapie. De effectiviteit van de erlotinib/RAPTA-C combinatie werd 
vervolgens onderzocht in een tumormodel in kippenembryo’s en muizen waarbij in beide 
modellen remming van tumorgroei en een angiogenese-remmend effect werd gezien.

In hoofdstuk 5 wordt de identificatie en optimalisatie van een combinatietherapie 
doelgerichte medicijnen beschreven gericht op het remmen van een subpopulatie 
niercelcarcinoomcellen. Daarin wordt gebruik gemaakt van de streamlined Feedback System 
Control (s-FSC) methode die ontwikkeld werd door de onderzoeksgroep van professor Ho 
op de universiteit van California in Los Angeles. Deze methode gaat uit van een statistisch 
ontwerp van experimenten gecombineerd met respons-oppervlakte methodologie en 
regressieanalyses om synergistische interacties te vinden vanuit een panel geselecteerde 
doelgerichte medicijnen. Met de s-FSC methode werd vanuit een panel van 10 doelgerichte 
medicijnen in maar 3 zoekrondes een sterk effectieve en synergistische combinatietherapie 
gevonden bestaande uit de 3 medicijnen axitinib (gericht tegen VEGFR en PDGFR), 
erlotinib (gericht tegen EGFR) en dasatinib (gericht tegen Src en bcr-abl). Voor elk van 
deze medicijnen werden dosisreducties behaald vergeleken met de dosering die nodig 
zou zijn voor elk afzonderlijk medicijn om hetzelfde effect te bereiken. Daarnaast werd 
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toegenomen cellulaire apoptose (geprogrammeerde celdood) en afgenomen celmigratie 
geobserveerd.

De onderzoekslijn beschreven in hoofdstuk 5 werd gecontinueerd en leidde tot de 
s-FSC gestuurde identificatie en optimalisatie van een combinatietherapie doelgerichte 
medicijnen apart gericht tegen 4 andere afzonderlijke niercelcarcinoom cellijnen 
en ook tegen endotheelcellen (hoofdstuk 6). Voor elk van deze cellijnen werd een 
optimale combinatietherapie gevonden. Analyse van eiwit fosforylering profielen 
(phosphoproteomics) met de Integrative Inferred Kinase Activity (INKA) methode onthulde 
een overlap in de 20 meest actieve kinases in alle 5 niercelcarcinoom cellijnen. Dit 
suggereerde dat wellicht een universele doelgerichte combinatietherapie voor al deze 
cellijnen effectief kon zijn. Inderdaad bleek de combinatie van erlotinib, dasatinib en 
AZD4547 (gericht tegen FGFR) of axitinib actief te zijn in alle 5 niercelcarcinoom cellijnen. 
De resultaten in deze studie laten zien dat de integratie van phosphoproteomics met de 
s-FSC methode kan leiden tot inzichten die kunnen helpen bij het vinden van superieure 
combinatietherapieën voor de behandeling van niercelcarcinoom. Momenteel wordt 
onderzocht of deze methode gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van een platform 
van patiëntmateriaal (tumor en gezond weefsel) om optimale combinatietherapieën te 
vinden voor gepersonaliseerde therapie (personalized therapy).

In hoofdstuk 7 wordt de activiteit van axitinib, erlotinib en dasatinib combinatietherapie 
geëvalueerd in preklinische colorectaal carcinoom modellen. Deze combinatietherapie was 
eerder geoptimaliseerd voor het remmen van niercelcarcinoomcellen (hoofdstuk 5 & 6) 
maar bleek in validatiestappen ook effectief in verschillende maligne cellijnen waaronder 
colorectaal carcinoom. In deze cellen remde de combinatietherapie cel viabiliteit en leidde 
toediening tot toegenomen cellulaire apoptose. De combinatietherapie remde tumorgroei 
in het kippenembryo tumor model en analyse van eiwit fosforylering profielen gaven 
inzicht in het werkingsmechanisme in colorectaal carcinoom cellen.

Door de veelbelovende activiteit de axitinib, erlotinib en dasatinib combinatietherapie 
in eerdergenoemde studies (hoofdstuk 5 – 7) werd besloten een Fase I klinische studie 
te ontwerpen om de veiligheid en tolerantie te evalueren in patiënten met gevorderde 
of gemetastaseerde kanker. Van alle middelen in de combinatietherapie was data over 
farmacokinetiek, toxiciteit en mogelijke interacties beschikbaar doordat ze reeds voor 
verschillende indicaties toegelaten waren door de Amerikaanse voedsel en warenautoriteit 
(Food and Drug Administration – FDA). In hoofdstuk 8 wordt het studieprotocol voor deze 
klinische studie beschreven dat een uniek schema voor dosisescalatie cohorten bevat 
waarbij gestart wordt met lage doseringen om vroege toxiciteit te voorkomen. Secundaire 
eindpunten waren analyse van effectiviteit en farmacokinetiek alsmede evaluatie van 
bloedmakers voor moleculaire diagnostiek en responsevaluatie.
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DEEL II NIEUWE ANTIKANKER MEDICIJNEN IN RELATIE TOT 

ANGIOGENESE REMMING
In hoofdstuk 9 wordt de activiteit van het op ruthenium-gebaseerde middel RAPTA-C 
beschreven in twee diermodellen. RAPTA-C liet een sterke remming van tumorgroei 
zien in het kippenembryo model van ovariumcarcinoom en in een muismodel van 
colorectaal carcinoom. In beide modellen werd een angiogenese-remmend effect 
gezien dat overeenkwam met eerdere studies. Indien toekomstig preklinisch en klinisch 
onderzoek de werking en veiligheid van RAPTA-C bevestigd, zou het kunnen dienen 
als alternatief voor traditionele metaal-gebaseerde chemotherapie zoals platinum-
gebaseerde chemotherapie. Hoofdstuk 10 beschrijft de anti-tumor en angiogenese-
remmende activiteit van het doelgericht medicijn crenolanib (gericht tegen PDGFR). De 
anti-angiogenese activiteit werd onderzocht in diverse modellen waarbij gevonden werd 
dat de sterke angiogenese-remmende werking onafhankelijk was van PDGFR expressie. 
Dit impliceerde dat ondanks de karakteristiek van een doelgericht medicijn er andere 
mechanismen verantwoordelijk waren voor de gevonden effecten. Nader onderzoek in 
verschillende online databases suggereerde inderdaad een breder werkingsmechanisme 
met een focus op celcyclus en celdeling. Crenolanib remde tumorgroei in het 
ovariumcarcinoom kippenembryo model overeenkomend met angiogenese remming. 
Gebaseerd op deze bevindingen kan crenolanib beschouwd worden als potentiele 
therapie voor patiënten met solide tumoren.

Concluderend worden in dit proefschrift strategieën beschreven voor de identificatie en 
optimalisatie van anti-kanker combinatietherapieën. Dit leidde tot de ontdekking van 
veelbelovende combinatietherapieën. Vervolgonderzoeken onthulden nieuwe inzichten 
in het werkingsmechanisme- en effect op angiogenese van de bestudeerde medicijnen 
en combinatietherapieën. We hopen dat de beschreven studies de klinische evaluatie van 
deze middelen en combinaties stimuleert, en dat de beschreven methoden gebruikt zullen 
worden voor het sturen van gepersonaliseerde therapie in de toekomst.


