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SAMENVATTING

Kanker is een belangrijke doodsoorzaak in Westerse landen. Kwaadaardige aandoe-
ningen zijn verantwoordelijk voor 30% van de sterfte in Nederland, alleen nog over-
troffen door hart- en vaatziekten. Recent heeft kanker zelfs bij mannen de koppositie
overgenomen van hart- en vaatziekten, en naar alle waarschijnlijkheid zal dit in de
nabije toekomst ook bij vrouwen gaan gebeuren. Longkanker is bij mannen de meest
voorkomende oorzaak van sterfte door kwaadaardige aandoeningen, gevolgd door
prostaatkanker. Bij Nederlandse vrouwen staat borstkanker nog op de eerste plaats,
maar longkanker komt door veranderde rookgewoonten ook bij vrouwen steeds vaker
voor en zal waarschijnlijk, net als in de Verenigde Staten, de eerste plaats overnemen.

De hoge sterfte door kwaadaardige aandoeningen wordt veroorzaakt door de
onbegrensde groei van kankercellen en hun neiging in te groeien in normaal weefsel,
zich uit te zaaien en nieuwe gezwellen elders in het lichaam te vormen. In de hoop
genezing te bewerkstelligen, worden vaak verschillende vormen van behandeling te-
gelijkertijd ingezet. Celdodende medicijnen (chemotherapie) worden vaak gegeven
in combinatie met een operatie en/of bestraling om zowel de oorspronkelijke tumor
als de soms niet of nauwelijks waarneembare uitzaaiingen aan te pakken. Hoewel er
de afgelopen decennia zeker vooruitgang is geboekt in de behandeling van kanker,
zijn er nog veel problemen die overwonnen moeten worden. Helaas reageren veel
soorten kanker slecht op chemotherapie. Dit fenomeen wordt resistentie genoemd.
Bij sommige patiënten reageert de kanker vanaf het begin van de behandeling slecht
op de medicijnen, terwijl bij anderen de tumor terugkomt na een aanvankelijk goede
reactie. Combinaties van medicijnen worden vaak gegeven om de kanker op meer-
dere manieren tegelijkertijd aan te pakken en zo de ontwikkeling van resistentie te
voorkomen.

Ondanks haar beperkingen vormt chemotherapie de hoeksteen van veel kanker-
behandelingen. Er wordt veel onderzoek verricht om het arsenaal aan chemothera-
peutica uit te breiden en te verbeteren. Chemotherapeutica met geheel nieuwe wer-
kingsmechanismen worden ontwikkeld en bestaande medicijnen worden verbeterd.
Daarnaast zijn er tegenwoordig medicamenten die, in tegenstelling tot chemothe-
rapie, geen algemeen celdodende eigenschapen hebben, maar specifiek gericht zijn
tegen bepaalde eigenschappen van de kankercel (‘targeted therapy’). De huidige che-
motherapeutica worden vaak in een aantal uren per infuus gegeven. Van sommige
middelen is echter bekend, dat zij beter werken indien zij over een langere tijdsperi-
ode, bijvoorbeeld één of meerdere dagen, gegeven worden. Toediening in tabletvorm
(‘orale chemotherapie’) zou voor deze middelen ideaal zijn. Bovendien is een orale
toedieningsvorm prettiger voor de patiënt. Voor sommige veelgebruikte chemothe-
rapeutica zijn reeds orale toedieningsvormen beschikbaar, terwijl deze voor andere
in ontwikkeling zijn.

Dit proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken bij patiënten (klinisch on-
derzoek) en in het laboratorium (preklinische studies) naar middelen met een over-
eenkomstig werkingsmechanisme, namelijk het stabiliseren van zogeheten microtu-
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buli. Microtubuli vormen een fijnmazig netwerk in de cel waarmee ze stevigheid en
vorm aan de cel geven. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol bij de celdeling,
wanneer ze zogenaamde spoelen vormen die het erfelijk materiaal uit elkaar trekken
zodat één cel zich kan splitsen in twee cellen. Een chemotherapeuticum met een
stabiliserende werking op deze microtubuli verstoort het delicate evenwicht in de
cel waardoor stijve bundels van microtubuli gevormd worden. Een normale celdeling
kan hierdoor niet meer plaatsvinden, en een zich delende cel gaat te gronde.

Paclitaxel is het eerste middel uit deze groep dat ontdekt werd en is effectief
gebleken in de behandeling van onder andere borstkanker, longkanker en eierstok-
kanker. Helaas is resistentie een veel voorkomend probleem bij de behandeling met
paclitaxel. Vaak komt dit doordat het medicijn de cel uit wordt gepompt voordat
het zijn dodelijke taak kan uitvoeren. Hiervoor is een eiwit verantwoordelijk dat zich
in de celwand bevindt. Dit eiwit, P-glycoprotëıne, komt ook overvloedig voor in nor-
male weefsels van het lichaam en heeft als functie het weren van lichaamsvreemde
en mogelijk gevaarlijke stoffen. Kankercellen kunnen dit eiwit echter ook bezitten,
waardoor zij niet reageren op chemotherapeutica zoals paclitaxel.

In een poging het probleem van resistentie aan te pakken, worden nieuwe
microtubuli-stabiliserende medicijnen ontwikkeld die een gunstiger werkingsprofiel
hebben. Discodermolide en de epothilonen, van oorsprong natuurlijke producten,
zijn voorbeelden van deze middelen. Beide middelen zijn in hun scheikundige struc-
tuur niet verwant aan paclitaxel of andere taxanen maar hebben wel hetzelfde wer-
kingsmechanisme. Opvallend is dat zij niet herkend worden door P-glycoprotëıne,
waardoor mogelijk minder resistentie optreedt. De ontwikkeling van discodermolide
is noodgedwongen gestaakt in verband met bijwerkingen, maar epothilone B lijkt een
waardevolle aanvulling te worden op de bestaande chemotherapeutische middelen.

De aanwezigheid van P-glycoprotëıne is zeker niet de enige oorzaak van resis-
tentie en in laboratoria wordt veel onderzoek gedaan naar andere resistentiemecha-
nismen van kankercellen. Een belangrijke tak van onderzoek richt zich op de wijze
waarop chemotherapie leidt tot de dood van een (kanker)cel. In de zeventiger jaren
van de vorige eeuw werd ontdekt dat het proces van celdood strak gereguleerd is. Dit
proces heeft de benaming ‘geprogrammeerde celdood’ of apoptose gekregen. Apop-
tose wordt niet alleen door chemotherapie, maar door allerlei stimuli uitgelokt. Het
is een belangrijk zelfbeschermingsmechanisme, dat ‘abnormale’ cellen uitschakelt en
zo ziekten voorkomt. Als dit mechanisme onvoldoende actief is, kan kanker ontstaan.

Chemotherapie activeert het proces van apoptose en leidt, idealiter, tot de
dood van een kankercel. Het karakteriseren van de factoren die de apoptose rege-
len, is van groot belang omdat remming van celdoodmechanismen kan bijdragen
aan het ontstaan van resistentie tegen chemotherapie. Apoptose wordt in gang ge-
zet via een complex netwerk van signaalmechanismen, waarna speciale enzymen,
caspases , de dood van de cel uitvoeren. De afgelopen jaren is duidelijk geworden
dat niet alleen caspases, maar ook andere enzymen het proces van geprogrammeer-
de celdood kunnen uitvoeren. Celdood zonder tussenkomt van caspases valt buiten
de oorspronkelijke definitie van apoptose en wordt ook wel ‘caspase-onafhankelijke
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celdood’ genoemd. Betere kennis van apoptose en caspase-onafhankelijke celdood en
de wijze waarop deze kunnen ontsporen, leidt hopelijk tot de ontwikkeling van meer
gerichte en effectievere anti-kankergeneesmiddelen.

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van microtubuli-stabiliserende
middelen bij kanker onderzocht, zowel bij patiënten als in het laboratorium. Een meer
gedetailleerde omschrijving van dit onderzoek wordt hieronder gegeven.

Het eerste deel van dit proefschrift betreft laboratoriumonderzoek naar che-
motherapeutica en microtubuli-stabiliserende middelen in het bijzonder. In hoofd-
stuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven over bestaande en nieuwe microtubuli-
stabiliserende middelen en hun mogelijke wijzen van toediening. Daarnaast worden
de verschillende mechanismen waarop chemotherapeutische middelen tot celdood
leiden, toegelicht.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verschillende mechanismen die bijdra-
gen aan het ontstaan van resistentie tegen anti-kankermiddelen. Pogingen om deze
resistentiemechanismen te bëınvloeden met behulp van medicijnen worden bespro-
ken. Helaas wordt de effectiviteit van dergelijke behandelingen vaak beperkt door de
gelijktijdige aanwezigheid van meerdere, ten dele nog onbekende, resistentiemecha-
nismen in kankercellen. Recent is er vooruitgang geboekt op het gebied van typering
en expressie van het erfelijk materiaal in een kankercel met behulp van onder an-
dere microarray-technieken. Mogelijk kan hierdoor in de toekomst de reactie van de
tumor op bepaalde behandelingen worden voorspeld.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we in het laboratorium hebben onderzocht hoe
twee nieuwe microtubuli-stabiliserende middelen, discodermolide en epothilone B,
leiden tot celdood van het meest voorkomende type longkankercellen (niet-kleincellig
longkankercellen). Allereerst hebben we gekeken in hoeverre apoptose door deze mid-
delen geactiveerd wordt en of deze activering bijdraagt aan celdood. Hoewel apoptose
in een late fase van celdood geactiveerd werd, had remming van zowel de intrinsieke
als de extrinsieke apoptotische route geen effect op de celdodende eigenschappen van
deze medicijnen. Wij veronderstelden dat discodermolide en epothilone B weliswaar
als een neveneffect apoptotische enzymen activeren, maar dat deze activering niet
relevant is om de cel te doden. Met behulp van zVAD-fmk, een remmer van caspa-
ses, bevestigden we deze hypothese: zVAD-fmk verminderde de celdodende werking
van discodermolide of epothilone B niet. Onze bevindingen impliceren dat caspase-
onafhankelijke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de celdodende werking van
discodermolide en epothilone B.

Caspase-onafhankelijke mechanismen van celdood door microtubuli-stabilise-
rende middelen worden verder bestudeerd in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk tonen
we op twee manieren aan dat het enzym cathepsin B een centrale rol speelt in het
uitvoeren van celdood door discodermolide, epothilone B en paclitaxel. Ten eerste
resulteert remming van cathepsin B, en niet van andere enzymen, in een sterke be-
scherming van niet-kleincellig longkankercellen tegen de celdodende eigenschappen
van deze medicijnen. Ten tweede leidt behandeling van cellen met discodermolide,
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epothilone B en paclitaxel tot het vrijkomen en activeren van cathepsin B. Interes-
sant is dat remming van cathepsin B de vorming voorkomt van veelkernige cellen,
die een vroeg teken zijn van celdood gëınduceerd door microtubuli-stabiliserende
middelen. Deze resultaten wijzen op een centrale en vroege rol van cathepsin B bij
deze vorm van caspase-onafhankelijke celdood.

Hoofdstuk 5 bespreekt de verschillende vormen van geprogrammeerde cel-
dood en beschrijft hun mechanismen op cel- en molecuulniveau. Niet alleen caspases,
maar ook andere enzymen kunnen betrokken zijn bij de uitvoering van geprogram-
meerde celdood. Zij worden aangestuurd door verschillende celonderdelen, die onaf-
hankelijk van elkaar of juist in samenwerking met elkaar kunnen opereren. Hoewel
er meerdere modellen van caspase-onafhankelijke celdood beschreven zijn, lijken ver-
schillende routes elkaar te overlappen en meerdere kenmerken van celdood kunnen
gelijktijdig waarneembaar zijn. De groeiende kennis over geprogrammeerde celdood
is belangrijk voor de oncologie, aangezien deze routes mogelijk een aangrijpingspunt
zijn voor nieuwe anti-kankermedicijnen.

In het tweede deel van dit proefschrift, richten we ons op onderzoeken van
nieuwe microtubuli-stabiliserende medicijnen bij patiënten. Allereerst beschrijven
we de rol van nieuwe medicijnen in de behandeling van niet-kleincellig longkanker in
hoofdstuk 6. Momenteel is geen behandeling voorhanden die deze ziekte kan gene-
zen wanneer ze in een gevorderd stadium is. Helaas wordt de ziekte slechts bij weinig
patiënten in een vroeg stadium van longkanker ontdekt, en nieuwe behandelings-
strategieën zijn hard nodig. Nieuwe chemotherapeutische middelen zoals epothilone
B zijn werkzaam gebleken bij patiënten met niet-kleincellig longkanker. Daarnaast
wordt veel onderzoek verricht naar zogenaamde ‘targeted therapies’, gericht tegen
specifieke eigenschappen van de longkankercel. Voorbeelden van deze benadering zijn
remming van groeifactoren, interferentie met signaaloverdracht binnen de cel, rem-
ming van vaatnieuwvorming en vaccinatie. Vooralsnog zijn veelbelovende resultaten
behaald met sommige van deze behandelingen.

Hoofdstuk 7 beschrijft een studie met BMS-275183, een oraal analoog van
paclitaxel dat in de vorm van capsules gegeven wordt. Wij onderzochten de effecten
van dit middel bij 48 patiënten, waarbij BMS-275183 één maal per week gegeven
werd. Op geleide van de bijwerkingen werd de dosis van dit cytostaticum bij op-
eenvolgende patiënten steeds verhoogd, totdat de optimale dosis bereikt werd. De
belangrijkste bijwerking was beschadiging van zenuwcellen in de armen en benen,
zich uitend in tintelingen, doof gevoel en soms krachtsverlies (neuropathie). Moe-
heid, diarree en daling van het aantal witte bloedlichaampjes waren andere, minder
frequente ernstige bijwerkingen. We stelden vast dat 200 mg/m2 de maximaal ver-
draagbare dosis was. Het definiëren van deze dosis was niet eenvoudig: het (opnieuw)
onderzoeken van verschillende tussenliggende dosisniveaus was vereist om tot een
veilige dosering te komen. Daarnaast was er een vrij grote variatie van 53% in bloot-
stelling aan BMS-275183 tussen de patiënten onderling, ondanks het feit dat zij met
dezelfde dosis behandeld werden. Bij 24% van de patiënten die aan dit onderzoek
deelnamen, reageerde de tumor goed op BMS-275183. Dit is opmerkelijk, aangezien
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de patiëntengroep in dit onderzoek al vele eerdere behandelingen had ondergaan, en
duidt erop dat BMS-275183 een krachtig nieuw middel is.

In hoofdstuk 8 worden de resultaten van een tweede studie met BMS-275183
gepresenteerd. In dit onderzoek onderzochten wij of een toedieningsschema van twee
maal per week beter verdragen zou worden en of de bijwerkingen op de zenuw-
cellen (neuropathie) hierdoor zouden verminderen. In totaal werden 38 patiënten
behandeld. De maximaal verdraagbare dosis was 100 mg/m2. Ernstige bijwerkingen
bestonden uit een daling van het aantal witte bloedcellen, diarree en neuropathie.
Neuropathische bijwerkingen kwamen minder vaak voor dan in de studie waarin het
geneesmiddel een maal per week gegeven werd. Bij 13% van de patiënten die in dit
onderzoek behandeld werden, nam de omvang van de tumor af. Deze resultaten be-
vestigen onze eerdere bevindingen dat BMS-275183 een waardevolle aanvulling kan
betekenen op de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Dit onderzoek laat
verder zien dat BMS-275183 bij voorkeur twee maal per week gegeven wordt.

Samenvattend is het doel van onderzoek naar kanker het ontwikkelen van effec-
tievere behandelingen die de kanker meer specifiek aanpakken en het probleem van
resistentie voorkomen of ondervangen. Er is vooruitgang geboekt in het ontrafelen
van mechanismen die leiden tot celdood en de ontwikkeling van kanker, en nieuwe
veelbelovende geneesmiddelen worden ontwikkeld. Dit rechtvaardigt een zeker op-
timisme. Deze toegenomen kennis accentueert echter ook de enorme complexiteit
van kanker en veel hindernissen zullen nog genomen moeten worden. Een wereld-
wijde voortzetting van het onderzoek naar kanker en anti-kankerbehandelingen zal
hopelijk het lot van veel kankerpatiënten in de komende decennia verbeteren.
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