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Angiogenese is de vorming van nieuwe bloedvaten vanuit reeds bestaande vaten. In 

normale fysiologische omstandigheden vindt dit alleen plaats tijdens de ontwikkeling 

van een embryo, zwangerschap, menstruele cyclus en wondheling. Angiogenese 

speelt echter ook een rol in verschillende ziekten, waaronder kanker. Het is een 

essentieel proces in de progressie van tumoren; een groeiende tumor is afhankelijk 

van nieuwe bloedvaten om in zijn behoefte van zuurstof en voedingsstoffen te 

voorzien én om te kunnen metastaseren (uitzaaien). In bepaalde typen kanker komt 

angiogenese in hoge mate voor, bijvoorbeeld bij niercelkanker. Gedurende de laatste 

decennia zijn er verschillende middelen ontwikkeld om angiogenese in tumoren te 

remmen, met als doel tumorgroei en -progressie te verminderen. Een deel van deze 

anti-angiogene middelen betreffen tyrosine kinase remmers (Engels: tyrosine kinase 

inhibitor; TKI). Dit zijn kleine moleculen die specifieke eiwitten (kinases) remmen. 

Voorbeelden zijn sunitinib, sorafenib, pazopanib en axitinib, welke worden ingezet bij 

patiënten met verschillende soorten vergevorderde tumoren. Helaas hebben deze 

anti-angiogene middelen vaak (ernstige) bijwerkingen en leidt behandeling vroeg of 

laat tot resistentie (ongevoeligheid). Resistentie is een groot probleem, maar het 

onderliggende mechanisme om resistentie te verklaren blijft onduidelijk. Veel studies 

zijn gericht op de functie van bloedvaten en bijbehorende angiogene factoren, maar 

er is weinig aandacht besteed aan de rol van tumor cellen zelf. In dit proefschrift 

hebben we de mogelijke rol van tumorcellen in de resistentie tegen anti-angiogene 

tyrosine kinase remmers bestudeerd (voornamelijk sunitinib), met als doel de 

klinische toepassing van deze middelen te kunnen verbeteren. 
 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is een literatuurstudie beschreven, waarin 

onderzoek is gedaan naar tyrosine kinases en hun rol in angiogenese. Er wordt een 

overzicht gegeven van de ontwikkeling van anti-angiogene tyrosine kinase remmers 

(TKIs). Daarnaast beschrijven we de moleculaire structuur en classificatie, het 

metabolisme (stofwisseling) en het werkingsmechanisme. Vervolgens beschouwen 

we de selectiviteit van deze remmers en hoe dit bijdraagt aan de waargenomen anti-

tumor effecten, bijwerkingen en resistentie. 
 

De TKI sunitinib is ontwikkeld als angiogenese remmer, bedoeld om specifieke 

moleculen op cellen van bloedvaten te remmen. Belangrijke targets (doelmoleculen) 

zijn ondermeer de eiwitten VEGFR (Engels: vascular endothelial growth factor 

receptor) en PDGFR (Engels: platelet-derived growth factor receptor). Maar 

daarnaast remt sunitinib ook vele ander kinases. Wij hebben onderzocht of sunitinib, 
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naast de anti-angiogene activiteit, een alternatieve manier van tumor remming heeft. 

In hoofdstuk 3 hebben we het effect van sunitinib op tumorcellen in vitro (‘in kweek’) 

bestudeerd. Het blijkt dat, gemeten in patiënten en in muizen, de concentratie van 

sunitinib in de tumor vele malen hoger is dan in het bloedplasma. Bij deze hoge 

concentraties worden tumorcellen in vitro rechtstreeks geremd, zonder tussenkomst 

van angiogenese remming. Langdurige blootstelling aan sunitinib leidde tot 

resistentie van de tumor cellijnen 786-O (nierkanker) en HT-29 (darmkanker). 

Vergeleken met de oorspronkelijke gevoelige cellen, was de sunitinib concentratie in 

deze resistente cellen significant hoger. Vanwege de chemische eigenschappen van 

sunitinib – het betreft een hydrofobe zwakke base (logP = 5,2; pKa = 8,95) – 

veronderstelden wij dat sunitinib opstapelt in specifieke organellen 

(celcompartimenten). Met behulp van fluorescentie microscopie hebben we laten 

zien dat sunitinib in hoge mate voorkomt in zure lysosomen, wat een soort blaasjes in 

de cel zijn. Ophoping van sunitinib in deze lysosomen was hoger in de resistente 

cellen vergeleken met de oorspronkelijke cellen, zonder dat de signalering in de cel 

word aangetast. Hiermee tonen we een nieuw resistentiemechanisme aan voor dit 

geneesmiddel. 
 

Het is onbekend in hoeverre verworven resistentie van sunitinib wordt bepaald door 

factoren in de micro-omgeving van de gastheer of door tumorcellen zelf. In 

hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de in vitro (‘in kweek’) geïnduceerde 

resistentie van tumorcellen leidt tot resistentie in vivo (‘binnen (in het) leven’). De 

oorspronkelijke gevoelige HT-29 darmkanker cellen (HT-29PAR) en de sunitinib-

resistente HT-29 cellen (HT-29SUN; beschreven in hoofdstuk 3), werden in scid-

muizen uitgegroeid tot tumoren. Van deze immuun-deficiënte muizen werkt het 

immuunsysteem niet goed, waardoor ze niet in staat zijn om tumoren af te stoten. Bij 

behandeling van deze muizen met sunitinib, werd de groei van HT-29PAR tumoren 

geremd, terwijl er geen remming van HT-29SUN tumorgroei werd waargenomen. 

Tegelijkertijd was de proliferatie (groei) van tumorcellen in de HT-29PAR tumoren 

verminderd, maar gelijk gebleven in HT-29SUN tumoren. Daarnaast was de capaciteit 

van de lysosomen, gemeten door expressie van LAMP-1 en -2 eiwitten (Engels: 

lysosomal associated membrane proteins), hoger in resistente tumoren. De dichtheid 

van micro-bloedvaten (Engels: microvessel density, MVD) was vergelijkbaar tussen de 

gevoelige en resistente tumoren. Concluderend, de resistentie tegen sunitinib in dit 

model is afhankelijk van tumorcellen en niet van gastheer- en angiogenese-factoren.  

 

Wanneer er resistentie optreedt tijdens de behandeling van een patiënt met een   

anti-angiogene TKI, wordt er vaak overgeschakeld naar een andere angiogenese 

remmer. Momenteel ontbreekt er uitvoerige informatie over het gevolg van lange 
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termijn blootstelling van TKIs op de ontwikkeling van kruisresistentie. Kruisresistentie 

betreft het ongevoelig zijn voor een middel, verwant aan het middel waarmee 

behandeld wordt. In hoofdstuk 5 hebben we bestudeerd wat het effect is van 

blootstelling aan een aantal TKIs op de ontwikkeling van (kruis)resistentie. Hiertoe 

werden de, in hoofdstuk 3 beschreven sunitinib-resistente 786-O en HT-29 kanker 

cellen onderzocht op kruisresistentie tegen een aantal andere (verwante) 

geneesmiddelen. Het bleek dat deze cellen kruisresistent waren tegen pazopanib, 

erlotinib en lapatinib, maar niet tegen sorafenib en de mTOR-remmer everolimus. 

Wanneer de oorspronkelijk gevoelige cellen continue blootgesteld worden aan de 

verschillende remmers, kan resistentie tegen een aantal, maar niet alle, remmers 

worden geïnduceerd. De bevindingen zijn vergelijkbaar met het kruisresistentie 

onderzoek: wel resistentie tegen pazopanib en erlotinib, geen resistentie tegen 

sorafenib. De waargenomen (kruis)resistentie gaat gepaard met een verhoogde 

concentratie van het geneesmiddel in de cellen en met een verhoogde capaciteit van 

de lysosomen, net als bij de resistentie tegen sunitinib. 
 

De bevindingen in hoofdstuk 3 - 5 bieden potentie voor nieuwe behandelings-

mogelijkheden. Er zijn verschillende therapeutische strategieën mogelijk, welke 

resistentie kunnen voor- of overkomen en verder (klinisch) onderzocht kunnen 

worden. 

De resistentie beschreven in dit proefschrift gaat gepaard met een verhoogde 

capaciteit van lysosomen. Het betreft de resistentie van sunitinib in vitro en in vivo, 

alsmede in vitro resistentie tegen een aantal andere TKIs. Ophoping van deze 

middelen kan worden beïnvloed door de functie van lysosomen te verstoren. 

Hiervoor kunnen stoffen zoals bijvoorbeeld bafilomycine (in vitro; hoofdstuk 3) of 

chloroquine (in vivo; hoofdstuk 4) gebruikt worden. Klinisch vervolgonderzoek is 

benodigd om te bekijken of verstoring van lysosomale functie de resistentie kan 

overkomen.  

In het onderzoek van hoofdstuk 5 werd geen kruisresistentie waargenomen van 

sunitinib-resistente tumor cellen tegen de TKI sorafenib of de mTOR-remmer 

everolimus. Daarom zou het omschakelen naar één van deze middelen een nieuwe 

behandelingsmogelijkheid kunnen zijn, wanneer sunitinib resistentie optreedt in een 

patiënt. 

Een derde nieuwe strategie heeft betrekking op de omkeerbaarheid van resistentie. 

Nadat blootstelling aan de remmer is gestopt, treedt er na een aantal weken tot 

maanden weer gevoeligheid op tegen sunitinib (hoofdstuk 3) of pazopanib 

(hoofdstuk 5). Het is een veelbelovende optie om een patiënt opnieuw te behandelen 

met hetzelfde geneesmiddel (sunitinib/ pazopanib) na een onderbreking of na een 

tijdelijke alternatieve behandeling. 
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Anti-angiogene TKIs hebben slechts effect in een subgroep van patiënten. Het is een 

grote uitdaging om vooraf adequaat te voorspellen welke patiënt baat zal hebben bij 

een therapie en welke patiënt niet. Er zijn echter weinig mogelijkheden om de reactie 

op een TKI te voorspellen. In hoofdstuk 6 evalueren we een zogenoemde “tyrosine 

kinase microarray” om de klinische toepasbaarheid te bepalen. Met dit platform kan 

de kinase activiteit gemeten worden van bijvoorbeeld cellen of patiëntenmateriaal en 

kan bepaald worden welk effect toegevoegde medicijnen hebben. Verscheidene 

technische condities werden geëvalueerd, bijvoorbeeld eiwit- en ATP concentraties, 

vermindering van achtergrond signaal, specificiteit, reproduceerbaarheid, 

verschillende (biologische) monsters, remming van TKIs, en andere factoren. Met het 

platform kon specifieke kinase activiteit goed worden gemeten, maar optimalisatie is 

benodigd voor complexe biologische monsters zoals tumor lysaat. 

 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek wijst op een directe rol van tumorcellen 

in de resistentie van sunitinib en andere anti-angiogene TKIs. Deze bevindingen 

kunnen leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden, zoals het combineren van 

sunitinib met middelen die de functie van lysosomen verstoren, het wisselen naar 

andere medicijnen waartegen geen kruisresistentie is waargenomen, en/ of het 

opnieuw behandelen van patiënten met hetzelfde middel na een onderbreking. Deze 

(nieuwe) behandelingsstrategieën zouden resistentie van sunitinib en andere TKIs 

kunnen voor- of overkomen. Hopelijk leidt dit uiteindelijk tot effectievere 

behandelings-mogelijkheden voor patiënten met kanker. 
 

 

 

 
 


