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Nederlandse samenvatting 

 
Genetische analyse van alvleesklierkanker en nieuwe modellen om de behandeling te 

verbeteren 

Een bepaald soort alvleesklierkanker, het pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) is een 

bijzonder agressieve kanker, waarbij het aantal mensen dat deze kanker krijgt en eraan 

overlijdt nagenoeg gelijk is. In de meeste gevallen wordt de ziekte pas in een vergevorderd 

stadium gevonden. Alleen een operatieve behandeling biedt een redelijke kans op genezing 

wat echter alleen mogelijk is bij 15-20% van de patiënten. Helaas blijkt, dat zelfs bij het 

volledig weghalen van de tumor, de prognose van patiënten met PDAC behoorlijk slecht is.  

Om de behandeling van kanker te verbeteren is het van belang te kunnen voorspellen welke 

eigenschappen van de tumor (prognostische merkers) het verloop van de ziekte bepalen en 

welke eigenschappen het effect van geneesmiddelen (voorspellende of predictieve 

biomarkers) kunnen voorspellen. Daarom is het essentieel om de genetische veranderingen 

die het agressieve karakter van PDAC kunnen voorspellen, in kaart te brengen. Bovendien 

kan hiermee de resistentie tegen chemotherapie verklaard worden en kan dit inzicht geven 

in mogelijk nieuwe therapeutische targets, waardoor effectievere therapieën kunnen worden 

ontwikkeld.   

Dit proefschrift heeft daarom de volgende doelstellingen. 1) Het ontrafelen van de 

moleculaire eigenschappen die een verklaring kunnen geven voor het agressieve karakter 

van alvleesklierkanker en voor resistentie tegen chemotherapie. Bovendien zullen 

voorspellende merkers voor het effect van therapie worden geïdentificeerd. (2) Het 

evalueren van het therapeutische effect van nieuwe anti-kanker middelen. (3) Het 

ontwikkelen van nieuwe in vitro (in kweek) en in vivo (in de muis) modellen uit 

alvleesklierkanker cellen die direct uit de patiënt komen (zgn primaire tumor cellen) om 

nieuwe behandelingen te testen voor dit type kanker. Het proefschrift is dan ook in deze 3 

groepen onder te verdelen; deel 1 omvat hoofdstukken 2-6, deel 2 de hoofdstukken 7-10 

en deel 3 de hoofdstukken 11 en 12. 

Een uitgebreid overzicht van alvleesklierkanker is gegeven in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 

beschrijven we de voorspellende rol van het XPD-Lys751Gln polymorfisme in patiënten, 

die behandeld zijn met verscheidene gemcitabine-cisplatin combinaties. XPD is een repair 

enzym wat de vorming van DNA-platina adducten kan herstellen. Meer DNA-platina 

adducten worden geacht tot een beter anti-tumor effect te leiden. Een polymorfisme kan de 

functie van dit enzym veranderen. Het XPD-Lys751Gln polymorfisme bleek de 

belangrijkste onafhankelijke voorspeller te zijn voor sterfte en voortgang van de ziekte in 

patiënten met alvleesklierkanker die behandeld zijn met deze gemcitabine-cisplatin 

combinaties. Patiënten met XPD-Lys751Gln hadden een kortere algehele en kortere 

progressievrije overleving. In humane lymfocyten met deze polymorfismen werd 

aangetoond dat het herstel van de door DNA-platina adducten veroorzaakte schade sneller 

werd hersteld als deze cellen het XPD-Lys751Gln hadden. In de combinatie met 

gemcitabine werd meer DNA schade gevonden.  

In hoofdstuk 3 wordt de correlatie tussen de EZH2 polymorfismen en de EZH2 expressie 

beschreven in twee grote groepen PDAC patiënten in een vergevorderd stadium of met 

uitgezaaide ziekte. EZH2 speelt een rol in de methylering van DNA, wat weer het effect van 

therapie kan beïnvloeden, omdat bepaalde genen (bijv coderend voor DNA-herstel) aan of 

uit gezet kunnen worden. Onze resultaten lieten zien dat in de eerste patiëntengroep de 

EZH2 expressie gecorreleerd is met de overleving en met het rs6958683 polymorfisme, 
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maar dat dit polymorfisme niet was geassocieerd met de overleving in een grotere groep.    

Hoofdstuk 4 beschrijft de prognostische rol van de expressie van transporters en enzymen, 

die belangrijk zijn voor de gemcitabine activiteit, zoals van de transporter hENT, en van 

RRM1, RRM2, en ERCC1 die een rol spelen in DNA repair. Hiervoor is weefsel gebruikt 

afkomstig van PDAC patiënten die met gemcitabine zijn behandeld onmiddellijk na 

chirurgie, een zogenaamde adjuvante behandeling. Om de beste en juiste merkers te 

identificeren zodat PDAC patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen, is het cruciaal 

om gestandaardiseerde procedures te gebruiken voor het verzamelen en verwerken van 

weefsel. Het is ook van groot belang om grote en homogene patiënten populaties te 

analyseren.  

Onlangs zijn miRNA’s in de belangstelling gekomen als regulatoren van veel cellulaire 

processen en als mogelijke targets voor therapie. miRNA’s zijn kleine stukjes RNA die de 

afschrijving van normaal mRNA kunnen remmen en op zo’n manier een rol spelen in de 

ontwikkeling en progressie van kanker. Omdat miRNA’s stabiel zijn en gemakkelijk 

detecteerbaar in plasma, kunnen ze eventueel gebruikt worden als diagnostische en 

prognostische merkers in bloed. In hoofdstuk 5 wordt de rol en functie van miRNA’s in 

normale cellen en ziektes, zoals kanker, beschreven. In hoofdstuk 6 ligt de focus op de rol 

van miR-211 in alvleesklierkanker. De algehele overleving van alvleesklierkanker patiënten 

met een hoge miR-211 expressie was langer dan van patiënten met een lage expressie. Met 

behulp van multivariante analyse hebben we kunnen laten zien dat een lage miR211 

expressie een onafhankelijke factor is voor een slechte prognose.    

Omdat EZH2 een belangrijke rol lijkt te spelen in de ontwikkeling van alvleesklierkanker, 

hebben we onderzocht of remming van EZH2 met DZNeP het effect van gemcitabine in 

verscheidene PDAC cellen kan versterken (hoofdstuk 7). Het remmen van EZH2 versterkte 

de celdood (apoptose), verminderde het agressieve karakter van PDAC cellen en maakte 

deze cellen gevoeliger voor gemcitabine. De combinatie van gemcitabine en het remmen 

van EZH2 is een interessante combinatie voor de behandeling van PDAC.  Omdat EZH2 

een veelbelovende target is, zijn er momenteel meerdere nieuwe remmers in ontwikkeling. 

Voor het in kaart brengen van andere nieuwe targets, is op grote schaal het genoom 

geanalyseerd, onder andere door middel van sequencing. Hieruit zijn 12 belangrijke 

signaleringsroutes, waaronder de PI3K/Akt route geïdentificeerd. Akt komt tot 

overexpressie bij veel van de alvleesklierkanker patiënten. Een hoge expressie van dit eiwit 

is geassocieerd met een slechte prognose en resistentie tegen chemotherapie. Bovendien 

wordt bij veel kankercellen als gevolg van therapie, een activering van de Akt route 

gevonden. Voor kankercellen is dit een soort beschermingsroute tegen de gevolgen van 

onder andere chemotherapie. In hoofdstuk 8 is daarom de therapeutische potentie van een 

Akt remmer, perifosine, geëvalueerd in combinatie met gemcitabine in PDAC cellen en 

sferoiden. Deze twee middelen versterkten elkaar’s effecten door het remmen van metabole 

signaleringsroutes die belangrijk zijn voor proliferatie, apoptose en migratie/invasie in 

cellen.  

In hoofdstuk 9 beschrijven we de belangrijke rol van HGF/c-Met signalering in kanker en 

bespreken we de preklinische en klinische studies die met c-Met remmers zijn gedaan in 

gastro-intestinale tumoren. In hoofdstuk 10 hebben we de c-Met/Alk remmer, crizotinib 

alleen en in combinatie met gemcitabine in PDAC cellen getest, met speciale aandacht voor 

gemcitabine resistente cellen. Crizotinib bleek deze cellen in hun groei goed te kunnen 

remmen; bovendien bleken kanker stamcellen ook gevoelig te zijn voor crizotinib. Verder 

induceerde crizotinib apoptose, verminderde migratie en vertoonde synergie in combinatie 
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met gemcitabine      

In hoofdstuk 11 beschrijven we de ontwikkeling van een nieuw proefdiermodel voor 

alvleesklierkanker. Een aantal primaire tumorcellen werd in de alvleesklier van een muis 

geïnjecteerd om het natuurlijke milieu van de tumor zoveel mogelijk na te bootsen. Dit zijn 

zogenaamde orthotoptische modellen. Om deze tumoren zichtbaar te maken, zijn de 

modellen zodanig genetisch gemodificeerd, dat Firefly- en Gaussialuciferase tot expressie 

werden gebracht en we de tumoren met behulp van licht (luminiscentie) zichtbaar kunnen 

maken. Een van de modellen vertoonde een hoge expressie van c-Met, wat geremd kan 

worden door crizotinib. Daarom hebben we het effect van crizotinib, ook in combinatie met 

gemcitabine, geëvalueerd in het model met c-Met overexpressie. Crizotinib en gemcitabine 

versterkten elkaars effecten door tegelijkertijd specifieke eigenschappen in de tumor aan te 

pakken. Bovendien werd de werking versterkt door het moduleren van het metabolisme van 

gemcitabine. Samengevat worden in dit hoofdstuk preklinische modellen beschreven die 

uitstekend geschikt zijn voor het testen van nieuwe experimentele geneesmiddelen.  

Bij een genetische analyse bleek dat een onderdeel van chromosoom 18, de zogenaamde 

18q22.3 cytoband een hoger aantal kopieën had in patiënten met alvleesklier kanker. In 

hoofdstuk 12 wordt de rol van vijf genen in deze 18q22.3 cytoband, namelijk van 

FBXO15, C18orf55, CYB5A, CPGL en CPGL-B transcripten beschreven. Hiervoor zijn 

twee homogene groepen  PDAC patiënten onderzocht, waarbij een complete resectie is 

uitgevoerd. Verder is het effect van CYB5A in vitro onderzocht. Met het muizenmodel 

beschreven in hoofdstuk 11 is de rol van CYB5A op de tumorgroei en metastase vorming 

bekeken. Hiervoor werden primaire tumorcellen met CYB5A+ retrovirus geïnfecteerd en 

vervolgens in de alvleesklier van de muis geïnjecteerd. Hiermee hebben we kunnen 

aantonen dat  CYB5A een nieuwe stimulator van autofagie is. TRAF6, een downstream 

eiwit van CYB5A, lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Het remmen van TRAF6 lijkt 

een veelbelovende strategie voor de behandeling van PDAC. 

In Hoofdstuk 13 worden de resultaten van het proefschrift bediscussieerd, waarbij ook 

ruime aandacht wordt gegeven aan onze ideeën  over de toekomst van PDAC onderzoek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


