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Nederlandse samenvatting

Over systemen en kanker

Al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw weten we dat het metabolisme van
kankercellen afwijkt van dat van normale cellen. De bekendste uiting hiervan
is het Warburg-effect, de observatie dat kankercellen glucose op inefficiënte
wijze omzetten in (2) ATP en melkzuur, ook als er voldoende zuurstof aan-
wezig is om het via oxidatieve phosphorylering voor ∼30 ATP te verbranden.
Voorgestelde verklaringen voor het typische kanker-fenotype zetten meestal
in op de signaleringsmachinerie óf op het metabolisme, maar het ontbreken
van dé verklaring voor kanker is wellicht zelf al de beste illustratie van de
behoefte aan een systeembenadering die beide velden verenigt. In dit proef-
schrift belicht ik enkele onderwerpen die bijdragen tot het afwijkende metabole
fenotype van kanker, en doe een poging die te begrijpen binnen het grotere
raamwerk van de cel als geheel van systemen.

Cellulaire signalering wordt vaak beschouwd als het mechanisme dat aan
de hand van stimuli uit de omgeving het lot van de cel bepaalt. Binnen
deze regulatiemachinerie hebben microRNAs zich in recente jaren een plaats
verworven, en ook in de etiologie van kanker laten ze zich niet onbetuigd.
Een van de archetypische oncomiRs, miR-21, is in deze laatste context geen
onbekende, en keer op keer blijkt dit microRNA bij allerlei typische kanker-
kenmerken betrokken te zijn. In borstkankercellen, waarin overexpressie van
miR-21 eerder regel dan uitzondering is, vonden we indicaties dat bepaalde
3’ isovormen van miR-21 het doelwit zijn van een enzymatisch degradatieme-
chanisme. Dit mechanisme, dat we daarna ook in allerlei andere celtypen en
organismen terugvonden, werkt doordat de tumor suppressor PAPD5 miR-
21+C eerst adenyleert, waardoor het microRNA vervolgens vatbaar wordt
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voor degradatie door een exoribonuclease, waarschijnlijk PARN (Hoofdstuk
2).

Het onderzoek naar de bijdrage van individuele microRNAs aan het alge-
hele (kanker)fenotype maakt deel uit van een relatief jong en dynamisch veld,
waarin nog veel onbekend is. De rol die de “gewone” signaleringsmachinerie
speelt wordt al langer onderkend, en het napluizen van de interacties tussen
signaleringseiwitten en de pathways die zij samen vormen heeft al vele nuttige
inzichten opgeleverd. In dit kader wordt behalve enzymkinetiek tegenwoor-
dig ook de samenhang tussen eiwitten en pathways op systeembiologische
wijze onderzocht.

In dit verband bestudeerden wij het netwerk van reacties dat het gevolg
is van de activatie van de chemokinereceptoren CXCR4 en CXCR7 door hun
ligand, de chemokine CXCL12. De betrokkenheid van deze receptoren bij
het verloop van kanker is bekend, maar wat hun precieze bijdrage is is nog
onduidelijk, vooral in het geval van CXCR7. Met behulp van Reverse Phase
Protein Arrays, een op antilichamen gebaseerde technologie, konden we in
een tijdsreeks niet alleen de relatieve hoeveelheid van allerlei signaleringsei-
witten bepalen, maar ook een onderscheid maken tussen de gefosforyleerde
en niet-gefosforyleerde varianten van deze eiwitten. Door de tijdsreeks te her-
halen met toevoeging van inhibitors van CXCR4, CXCR7, of beide receptoren,
konden we vervolgens de bijdragen van de twee eiwitten onderscheiden, en
vaststellen dat p42/44 MAPK als gevolg van CXCR7-activatie gefosforyleerd
wordt, hetgeen we vervolgens met Western blots bevestigden.

In contrast tot de signaleringsmachinerie staat het metabolisme. Meta-
bole enzymen bewerken in de regel kleine moleculen in plaats van andere
eiwitten, en hierdoor is voor het op grote (genoom)schaal bestuderen van het
metabolisme een heel andere aanpak nodig dan voor onderzoek naar signa-
lering. Zelfs de op kinetiek gebaseerde aanpak die voor een kleinschaliger
bestudering van het metabolisme in het verleden zeer nuttig is gebleken, staat
buitenspel wanneer inzicht in het grotere plaatje het doel is.

Het antwoord op deze uitdaging wordt gevormd zogenoemde genome-
scale metabolic models (GSMM’s), waarin weliswaar informatie over regu-
lering en kinetiek expres wordt weggelaten, maar die toch op basis van de
omgeving van de cel en de structuur van een complex en groot netwerk van
metabole reacties licht kunnen werpen op de eigenschappen van het systeem.
Door de omvang van de hiervoor gebruikte modellen was het lastig om deze
modellen op een handige manier samen te stellen en te ‘ondervragen’, nog
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voordat men aan de oorspronkelijke biologische uitdaging toekwam. Om
deze barrière te slechten voor zowel onderzoekers (inclusief ondergetekende)
en onderwijzers hebben we FAME ontwikkeld, een grafische online tool voor
het makkelijker werken met GSMM’s, voordat we aan het ‘echte’ modelleer-
werk begonnen.

Een tweede uitdaging bij het werken met GSMM’s wordt gevormd door de
grote hoeveelheden data die resulteren uit simulaties. Het overgrote deel van
deze data is helemaal niet interessant, maar zonder op maat gemaakte analyse-
programmatuur was het zoeken naar de biologische betekenis van resultaten
een haast Herculeaanse onderneming. Om dit analyseproces mensvriende-
lijker te maken hebben we grote metabole landkaarten ontworpen die zowel
door computers te lezen en bewerken zijn, als door mensen te interpreteren
zijn. Door hergebruik van bestaande technologie hebben we deze kaarten
vervolgens geïntegreerd in FAME, om ze voor alle onderzoekers van nut te
laten zijn.

Het uiteindelijke doel, het bestuderen van de eigenschappen van het men-
selijk metabolisme in kankercellen, was hiermee in zicht. Een zeer volledige
reconstructie van het metabole netwerk dat gecodeerd wordt door het gehele
menselijk genoom was hiervoor beschikbaar in de vorm van ‘Recon2’. Het
uiteindelijke doel van de simulatie van kankermetabolisme, de productie van
nog meer kankercellen, is echter zeer afhankelijk van de in het gebruikte mo-
del aanwezige biomassavergelijking. Omdat in het geval van Recon2 sprake
was van een uit allerlei verschillende (niet humane) diersoorten opgebouwde
biomassareactie, hebben we de eerste experimenteel verkregen op GSMM’s
gerichte biomassavergelijking bepaald. Na het als ‘objective function’ op-
nemen van deze op de HL-60 leukemiecellijn gebaseerde biomassareactie in
Recon2 bepaalden we vervolgens wat met het oog op de structuur van het me-
tabole netwerk de minimale (medium)vereisten zijn voor de groei van deze
kankercellen. Opvallend hierbij was dat de resultaten de aandacht vestigden
op verscheidene vaak over het hoofd geziene vetzuren. Daar deze vetzu-
ren niet aanwezig zijn in het gedefinieerde gedeelte van RPMI1640-medium,
moesten deze dus wel afkomstig zijn geweest uit het serumgedeelte van dit
groeimedium; we konden dit inderdaad experimenteel bevestigen.
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