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Alkylfosfolipiden behoren tot een heterogene groep van synthetische fosfolipiden 

met een enkele (lange) koolwaterstofketen. Deze groep van anti-kankermiddelen is 

zeer effectief gebleken in preklinische modellen, maar de klinische toepassing is 

beperkt als gevolg van maag-darm toxiciteit. Doordat alkylfosfolipiden een 

werkingsmechanisme hebben dat verschilt van de klassieke anti-

kankerbehandelingen (ze grijpen aan op celmembranen en niet op het DNA), zijn 

deze middelen aantrekkelijk om te combineren met andere modaliteiten zoals 

radiotherapie. Bovendien remmen alkylfosfolipiden de activering van bepaalde 

signaal transductie routes, zoals PKB/Akt en MAPK, die tumorcellen kunnen 

beschermen tegen de beschadigende werking van bestraling. Inderdaad blijken 

alkylfosfolipiden onder sommige condities de effectiviteit van bestraling te kunnen 

verhogen. Dit proefschrift beschrijft het onderzoekstraject naar de klinische 

toepassing van alkylfosfolipiden als combinatiebehandeling met bestraling, van het 

mechanisme van drug opname door gekweekte tumorcellen, via effectiviteit- en 

toxiciteitstudies in proefdieren naar uiteindelijk een fase I patiëntenstudie. In het 

bijzonder hebben we perifosine bestudeerd, een alkylfosfolipide dat oraal kan 

worden toegediend en dus voor patiënt en arts gemakkelijk in gebruik is.  

In hoofdstuk 1 beschrijven we het historisch gebruik van de verschillende 

alkylfosfolipiden als anti-kankerbehandeling en de gedachtegang om deze 

middelen te combineren met bestraling. Bovendien bediscussiëren we de eerste 

onderzoeksresultaten van deze combinatie. 

Om effectief te kunnen zijn, moeten alkylfosfolipiden opgenomen worden door de 

tumorcel. In de hoofdstukken 2.1 en 2.2 is het onderzoek beschreven naar de 

opname via endocytose (opname van extracellulaire deeltjes, vloeistoffen en 

organismen via instulping van de plasma membraan gevolgd door binnenwaartse 

afsnoering van membraanblaasjes). Uit eerder onderzoek is gebleken dat het 

alkylfosfolipide prototype edelfosine in belangrijke mate wordt opgenomen via 

zogenaamde ‘lipid rafts’. Rafts (letterlijk ‘vlotten’) zijn microdomeinen van de 

plasma membraan die worden gekenmerkt door een hoog gehalte in cholesterol en 

sfingomyeline. Deze rafts zijn betrokken bij diverse processen zoals 

signaaltransductie en inductie van apoptose, maar vormen ook een opname route 

van onder andere micro-organismen en, zoals recent is gebleken, van edelfosine. 

Wij vonden dat opname van alkylfosfolipiden via lipid rafts sterk celtype-afhankelijk 

is. Terwijl opname van de diverse geteste alkylfosfolipiden in S49 lymfoma cellen in 
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hoge mate afhankelijk was van de aanwezigheid van functionele rafts, vonden we 

hier geen aanwijzingen voor in KB carcinoma cellen. De hoge opname van 

alkylfosfolipiden door KB cellen blijkt een sterk temperatuur- en energie-afhankelijk 

proces, wat helaas nog niet volledig opgehelderd is. In hoofdstuk 2.3 beschrijven 

we de remmende werking van alkylfosfolipiden op angiogenese (het proces dat 

leidt tot de vorming van nieuwe bloedvaten). Deze eigenschap is gebaseerd op 

een selectieve opname van deze stoffen door delende endotheelcellen, een 

conditie die belangrijk is tijdens angiogenese. In 2 in vitro modellen vertonen alle 

geteste alkylfosfolipiden een remmende werking op de uitgroei van een tubulair 

netwerk van endotheelcellen, hetgeen erop duidt dat de remming van 

bloedvatvorming een mogelijk mechanisme is dat bijdraagt aan het anti-kanker 

effect van alkylfosfolipiden. 

Hoofdstuk 3 omvat voornamelijk de proefdierexperimenten van dit proefschrift. In 

hoofdstuk 3.1 is de farmacokinetiek van perifosine bepaald in de muis na orale 

toediening. Bovendien hebben we het tijdsverloop van perifosine-ophoping 

bepaald in 3 verschillende subcutane plaveiselcel carcinomen (KB, A431 en 

HNXOE). Perifosine blijkt niet afbreekbaar en heeft een lange halfwaardetijd in het 

lichaam. Relatief veel perifosine wordt teruggevonden in de geteste tumoren, 

vooral in het KB tumor model. Het effect van perifosine behandeling in combinatie 

met bestraling is bestudeerd in hoofdstuk 3.2. Het blijkt dat perifosine niet alleen 

het celdodend vermogen van bestraling versterkt op KB cellen in kweek, maar ook 

op KB tumoren geïnduceerd in naakte muizen. Terwijl perifosine behandeling en 

bestraling afzonderlijk slechts tijdelijk de tumorgroei remde, bleek een combinatie 

van beiden te leiden tot een complete en langdurige tumorremissie. Hoe de 

tumorcellen dood gaan is voor een groot deel nog onduidelijk; wel blijken er 

duidelijk meer apoptotische cellen aanwezig te zijn in tumoren na een 

combinatiebehandeling. 

Tenslotte rapporteren we in hoofdstuk 4 de eerste klinische studie naar een 

combinatiebehandeling van radiotherapie en perifosine. Kankerpatiënten met 

tumoren in een vergevorderd stadium (voornamelijk longkanker) bleken de 

behandeling goed te tolereren. De plasma concentraties perifosine die we bij deze 

patiënten hebben gemeten liggen in dezelfde orde van grootte als die gemeten zijn 

bij de dierexperimenten en die gebruikt worden in celkweekexperimenten. Een 

gerandomiseerde fase II studie is inmiddels gestart om te bepalen of de 

combinatiebehandeling daadwerkelijk effectiever is dan bestraling alleen. 


