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Nederlandse samenvatting 
 
Nieuwe behandelingen voor alvleesklier kanker: epigenetica en tumor metabolisme 
als doelwit. 
 
Een specifieke vorm van alvleesklier kanker, het pancreas ductaal adenocarcinoom  
(PDAC) is een van de meest dodelijke soorten kanker en staat op de vierde plaats van 
kanker gerelateerde doodsoorzaken. De 5-jaars overleving is minder dan 5%. Veel 
patiënten hebben bij de diagnose al een vergevorderde ziekte of hebben al uitzaaiingen 
(metastases). Standaard behandelingen met chemotherapie geven slechts een minimale 
controle van de ziekte. De voornaamste redenen voor deze slechte prognose zijn een 
invasief karakter van de ziekte en ongevoeligheid (resistentie) tegen de gebruikelijke 
behandelingen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Daarom is het van het grootste belang 
om deze problemen te behandelen, waarvoor nieuwe benaderingen nodig zijn. 
 In dit proefschrift, ligt de nadruk op: 
 (1) het ophelderen van de mechanismes die de oorzaak zijn van het invasief karakter en 
van de resistentie, met het doel prognostische factoren van de behandeling te 
karakteriseren, 
 (2) bestuderen of nieuwe antikanker middelen een beter effect hebben;  
(3) nieuwe behandel methodes te ontwikkelen die in de kliniek gebruikt kunnen worden. 
 
In Hoofdstuk 1 geven we een overzicht van alvleesklier kanker. 
In Hoofdstuk 2 tonen we aan dat EZH2 een rol kan spelen als prognostische parameter 
voor patiënten met een vergevorderde ziekte of uitgezaaide alvleesklier kanker. Onze 
resultaten laten zien dat EZH2 expressie gecorreleerd is met overleving, en met het 
rs6958683 polymorfisme in de eerste groep patiënten. Dit polymorfisme bleek niet meer 
gerelateerd te zijn aan de overleving toen dit vervolgens in een grotere groep patiënten 
getest werd. 
In Hoofdstuk 3 geven we een overzicht van de rol van miRNA’s in de ontwikkeling en 
voortgang van kanker. Omdat miRNA’s stabiel zijn en in menselijk bloed aangetoond 
kunnen worden, zouden ze kunnen helpen bij de diagnose. Bovendien zouden ze bruikbaar 
kunnen zijn als een prognostische factor. 
In Hoofdstuk 4 beschrijven we de rol van het miR-211 in de gevoeligheid voor 
gemcitabine van een aantal PDAC cellijnen die verschillen in de capaciteit om te migreren. 
Daarvoor hebben we onderzocht hoe miR-211 de gevoeligheid voor gemcitabine 
beïnvloedt. Het bleek dat een hoge miR-211 de expressie van RRM2 remt. Onze resultaten 
laten zien dat het stimuleren van de expressie van miR-211 met pre-mir-211 leidt tot 
remming van de celdeling, waarbij ook zowel de migratie als invasie geremd werden. 
In hoofdstuk 5 beschrijven we de biologische rol van Galectin-4 (Gal-4) in het invasief 
gedrag van alvleesklier kanker, waarbij we enkele representatieve PDAC cellijnen hebben 
gebruikt. Ook het effect op de regulatie van de WNT/β-catenin route is onderzocht. Onze 
resultaten laten zien dat een overexpressie van Gal-4 de migratie en de vorming van 
metastases kan onderdrukken. Verder hebben we aangetoond dat een hoge Gal-4 expressie 
de cellen gevoeliger maken voor de Wnt/β catenin remmer ICG-001. 
In Hoofdstuk 6 beschrijven we de therapeutische mogelijkheden van de nieuwe Akt 
remmer, perifosine, in combinatie met gemcitabine. Eerder onderzoek had al aangetoond 
dat remming van PI3K/Akt de PDAC cellen gevoeliger maakt voor apoptose. Onze 
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resultaten laten zien dat de combinatie van perifosine en gemcitabine de celgroei 
synergistisch remt in cellen met een hoge expressie van Akt, terwijl er een antagonistisch 
effect is in cellen met een lage Akt expressie. In cellen met een hoge Akt expressie 
stimuleerde perifosine de door gemcitabine induceerde celdood. 
In Hoofdstuk 7 beschrijven we het werkingsmechanisme van de remming van lactaat 
dehydrogenase A (LDH-A). In onze PDAC cellen waren twee van onze nieuwe LDH-A 
remmers synergistisch met gemcitabine. Dit werd gevonden onder normale zuurstof 
omstandigheden (normoxisch) en onder lage zuurstof omstandigheden (hypoxisch). Vooral 
onder hypoxische omstandigheden leidde remming van LDH-A tot een remming van 
celdeling, verstoring van de celcyclus, migratie en stamcel eigenschappen en dit leidde tot 
meer celdood. 
In Hoofdstuk 8 worden de resultaten van het proefschrift bediscussieerd en geven we onze 
visie over de toekomst van onderzoek in alvleesklierkanker. 
 
 

 

 


