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Samenvatting 

Kanker is een abnormale groei in een deel van het lichaam die wordt 
veroorzaakt door ongecontroleerde deling van cellen. In principe kunnen 
tumoren operatief worden verwijderd, zodat ze geen gezondheidsrisico meer 
vormen voor de patiënten. Er zijn echter veel gevallen waarin tumoren 
vanwege hun locatie of vanwege de lichamelijke conditie van de patiënt niet-
operabel zijn. Dergelijke tumoren, en niet-solide tumoren van bloed en het 
lymfatische systeem, moeten met medicijnen bestreden worden. Bovendien 
bestaat er nog steeds een kans dat tijdens een chirurgische ingreep niet alle 
kankercellen verwijderd worden met de mogelijkheid dat deze cellen zich later 
opnieuw tot tumoren kunnen ontwikkelen. Daarom - zelfs wanneer een 
operatie mogelijk is - ontvangen patiënten vaak aanvullende therapie om de 
achterblijvenden tumorcellen te bestrijden. De meeste kankerpatiënten 
ondergaan systemische chemotherapie, die verschillende ernstige 
bijwerkingen heeft. Als een alternatief voor chemotherapie zijn er 
verschillende, minder invasieve, gerichte therapieën ontwikkeld. Het remmen 
van een specifiek molecuul of een specifieke signalerende cascade is het 
werkingsmechanisme van deze therapie. Helaas garanderen dergelijke 
medicamenteuze behandelingen geen definitieve genezing vanwege 
geneesmiddelenresistentie. Deze resistentie wordt veroorzaakt door 
tumorheterogeniteit, secundaire mutaties, parallelle route-activering of 
verschillende feedbackmechanismen en is deze resistentie feitelijk een 
belangrijke factor bij terugkomst van vele maligniteiten. Een deel van een 
tumor die als gevolg van intrinsieke of verworven resistentie op de 
behandeling(en) niet reageert, blijft groeien en kan uiteindelijk een secundaire 
tumor vormen. Tegenwoordig komt dit fenomeen zo vaak voor dat de meeste 
therapieën zijn ontworpen als gecombineerde behandelingen met twee of 
meer geneesmiddelen.  

Geneesmiddelenresistentie is een belangrijke, maar niet de enige reden voor 
de terugkomst van een tumor. Metastasering is een andere belangrijke oorzaak 
en ook een van de belangrijke kenmerken van kanker. Terugkerende tumoren 
verschijnen vaak op een andere plaats in het lichaam dan de initiële tumor. Ze 
worden gevormd door cellen die aan gelokaliseerde behandelingen zoals een 
operatie of bestralingstherapie zijn ontsnapt. Metastasering is een zeer 
complex proces en wordt ondanks uitgebreid onderzoek nog steeds slecht 
begrepen. In dit proefschrift hebben we ons gericht op deze twee verschillende 
aspecten die leiden tot fatale progressie van kanker. 

 



 
In Hoofdstuk 1 geven we een korte introductie in gerichte therapieën en 
benaderingen die resistentie tegen geneesmiddelen proberen te omzeilen. 
Daarnaast beschrijven we het dynamische proces van metastasering en de rol 
van onderzoek naar metastasering om kanker beter te begrijpen. 
 
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift richt zich op het vinden van een effectieve 
gerichte combinatietherapie voor triple-negatieve borstkanker (TNBC). TNBC is 
een subtype van borstkanker die momenteel alleen met chirurgie, 
chemotherapie, radiotherapie of combinaties hiervan wordt behandeld. We 
hebben getest wat het effect is van nieuwe doelgerichte therapieën op TNBC en 
we vinden dat de combinatie van EGFR- en ROCK-remmers de 
ongecontroleerde groei van TNBC-cellen remt en uiteindelijk tot de dood van 
TNBC-cellen leidt. 
 
Het is van cruciaal belang om het onderliggende mechanisme van de reactie 
op geneesmiddelen te begrijpen om effectievere benaderingen te ontwikkelen. 
Daarom probeerden we in Hoofdstuk 3 te verklaren waarom de gecombineerde 
remming van EGFR en ROCK tot de dood van TNBC-cellen leidt. We vinden dat 
deze combinatie van remmers gelijktijdig leidt tot de inductie van autofagie en 
de remming van rpS6, een molecuul cruciaal voor verschillende cellulaire 
processen. 
 
In Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 bestuderen we de rol van de transcriptiefactor 
Fra-1 in het proces van metastasering. Aan de hand van experimentele 
metastase modellen stellen we de belangrijke rol van Fra-1 in in vivo groei van 
colon- en blaaskankercellijnen vast. Bovendien laten we zien dat Fra-1 op 
zichzelf een voorspellende waarde heeft bij blaaskanker, terwijl bij dikke 
darmkanker de Fra-1-gereguleerde genen prognostische waarde hebben om 
patiënten op basis van hun genexpressieprofielen te stratificeren. 
 
Concluderend, in dit proefschrift beschrijven we een nieuwe effectieve 
gerichte therapie voor TNBC en laten we zien dat Fra-1 een essentiële rol heeft 
zowel in de regulatie van metastasering als in de prognose van de ziekte. 


