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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Onderscheid tussen kankercellen en normale cellen kan worden gemaakt op basis 

van de verworven kenmerken van kankercellen, welke vaak de “hallmarks” van kanker 

worden genoemd. Een van deze “hallmarks” is herprogrammering van het cellulaire 

metabolisme. Dit is essentieel om aan de energiebehoeften van kankercellen te 

voldoen, om voldoende bouwstenen te produceren en om de redoxbalans van snel 

delende cellen te behouden. De bekendste aanpassing in het metabolisme van 

kankercellen is aerobe glycolyse. Dit is een verhoogde cellulaire glucoseopname en 

een toegenomen glycolyse ondanks de aanwezigheid van voldoende zuurstof. Dit 

veranderde metabolisme van kankercellen kan cellen, zoals tumor-geassocieerde 

fibroblasten en immuuncellen, in de micro-omgeving van de tumor beïnvloeden. 

Toename van glycolyse in kankercellen verhoogt de lactaatuitscheiding van 

kankercellen. Daardoor raakt de voorraad aan voedingsstoffen uitgeput en wordt de 

micro-omgeving van de tumor zuur. Dit leidt tot lokale immuunsuppressie waardoor 

de tumor kan ontsnappen aan het immuunsysteem. Inzicht in de metabole kenmerken 

van tumorcellen en hun micro-omgeving is van belang om de ontwikkeling van kanker 

en het ontstaan van resistentie tegen kankerbehandeling beter te kunnen begrijpen. 

Daarnaast zijn deze metabole kenmerken van kankercellen mogelijk interessante 

aangrijpingspunten voor de kankerbehandeling. Ingrijpen op het glucosemetabolisme 

van kankercellen leidt in preklinische modellen tot groeiremming van kankercellen en 

een versterkt antitumor-effect van radiotherapie, chemotherapie, doelgerichte therapie 

en immunotherapie. Er zijn geneesmiddelen in klinische ontwikkeling die aangrijpen op 

verschillende glycolytische enzymen. Hierbij zijn echter nog geen duidelijke signalen 

van effectiviteit waargenomen. De vertaling van de preklinische bevindingen naar 

de kliniek kan worden bespoedigd door de ontwikkeling van instrumenten waarmee 

metabole kenmerken van tumoren van patiënten gekarakteriseerd kunnen worden. 

Het doel van dit proefschrift is om het glucosemetabolisme van humane tumoren beter 

te kunnen begrijpen door het karakteriseren en moduleren van specifieke metabole 

routes, en door metabole heterogeniteit in tumoren van patiënten te bestuderen. 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven en worden de hoofdstukken 

geïntroduceerd. 

Diabetes mellitus type 2 wordt in verband gebracht met een hoger risico op 

kanker en kankergerelateerde mortaliteit. Verhoogde bloedspiegels van glucose 

en insuline in patiënten met diabetes mellitus type 2 kunnen, ten minste deels, 

verantwoordelijk zijn voor dit effect. Observationele studies toonden aan dat het meest 

voorgeschreven orale glucoseverlagende geneesmiddel, metformine, het risico op 

kanker vermindert. Studies naar de invloed van sulfonylureumderivaten, de andere 

belangrijke klasse van orale glucoseverlagende geneesmiddelen, op het kankerrisico 

hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Het doel van het systematische review 

beschreven in hoofdstuk 2 was om het beschikbare preklinische en klinische bewijs 

met betrekking tot het effect van de verschillende soorten sulfonylureumderivaten 

op het kankerrisico te analyseren. Databases, waaronder PubMed, Cochrane, 

Database of Abstracts of Reviews of Effects en trialregistraties, werden systematisch 

doorzocht op beschikbaar preklinisch en klinisch bewijs. Zowel preklinische als 

klinische informatie suggereert dat de verschillende soorten sulfonylureumderivaten 

een variërende invloed hebben op het kankerrisico bij patiënten met diabetes 

mellitus type 2. Patiënten die gliclazide gebruiken hebben mogelijk een lager 

kankerrisico dan patiënten die glibenclamide gebruiken. Verschil in affiniteit voor 

de sulfonylureumreceptor op β-cellen van de pancreas, en daardoor variatie in 

systemische insulineblootstelling, is een mogelijke verklaring voor de variërende 

invloed van de verschillende soorten sulfonylureumderivaten op het kankerrisico. Een 

andere mogelijke verklaring zijn off-target antikanker-effecten veroorzaakt door andere 

effecten van sulfonylureumderivaten dan aangrijping op de sulfonylureumreceptor, 

bijvoorbeeld door remming van kaliumtransporters en pompen die medicatie de cel 

uitpompen. Preklinisch bewijs ondersteunt inderdaad mogelijke antikanker-effecten 

van sulfonylureumderivaten. Dit is vanuit een mechanistisch oogpunt interessant 

en verdient daarom aanvullend preklinisch onderzoek. Effecten van de individuele 

sulfonylureumderivaten op het kankerrisico zijn niet sterk genoeg om een voorkeur 

te hebben voor een soort sulfonylureumderivaat voor de behandeling van diabetes 

mellitus type 2.

Glioblastoom, de meest voorkomende tumor in het centrale zenuwstelsel met een 

hoog sterftecijfer onder patiënten, is notoir therapieresistent en wordt gekenmerkt 

door hypoxie en aanpassingen in het metabolisme. Stapeling van glycogeen, de 

intracellulaire opslagvorm van glucose, komt voor in meerdere kankercellijnen en 

neemt toe in hypoxie. In hoofdstuk 3 hebben we de effecten beschreven van remming 

van glycogeenafbraak, alleen en in combinatie met radiotherapie, op de groei van 

glioblastoomcellen. Remming van glycogeenafbraak, door uitschakeling van de lever-

isovorm van glycogeenfosforylase, verminderde de klonogene groei van primaire 

glioblastoomcellen en maakte deze cellen gevoelig voor hoge doses radiotherapie. 

Om dit sensibiliserende effect te begrijpen bestudeerden we de intracellulaire 

effecten van radiotherapie op glioblastoomcellen met en zonder de lever-isovorm 

van glycogeenfosforylase. Vijf dagen na radiotherapeutische behandeling van 

glioblastoomcellen waarin de lever-isovorm van glycogeenfosforylase was 

uitgeschakeld, ontstond er mitotische catastrofe en een cellulaire morfologie 
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passend bij senescence. Het herstel van dubbelstrengs DNA-breuken was hetzelfde 

in glioblastoomcellen met en zonder de lever-isovorm van glycogeenfosforylase. 

Daarom werden andere mogelijk verklarende mechanismen onderzocht. De 

overmatige glycogeenstapeling, door remming van glycogeenafbraak, veroorzaakte 

defecte autofagie en mitofagie alsmede lysosomale stress. Dit resulteerde in 

metabole tekortkomingen en droeg waarschijnlijk bij aan de mitotische catastrofe 

die gezien werd na behandeling met radiotherapie van glioblastoomcellen zonder de 

lever-isovorm van glycogeenfosforylase. In 518 patiënten met voornamelijk primaire 

glioblastomen was de mRNA expressie van de lever-isovorm van glycogeenfosforylase 

hoog vergeleken met normaal hersenweefsel. Lage mRNA expressie van dit enzym 

was in deze patiënten gecorreleerd met een betere overleving (hazard ratio 1,32; 

95% betrouwbaarheidsinterval 1,08 - 1,61, p = 0,006). De eiwitexpressie van de lever-

isovorm van glycogeenfosforylase werd immunohistochemisch gemeten in 91 

humane primaire glioblastomen. De expressie was heterogeen, maar hoger dan in 

normaal hersenweefsel. Concluderend sensibiliseert remming van glycogeenafbraak 

primaire glioblastoomcellen voor hoge doses radiotherapie, de hoeksteen van de 

behandeling van glioblastoom. Remming van glycogeenafbraak kan mogelijk een 

nieuw aangrijpingspunt vormen voor de behandeling van primaire glioblastomen.

In klinische studies waarin geneesmiddelen werden getest die aangrijpen op 

glycolytische enzymen werd de inclusie van patiënten niet verrijkt voor patiënten 

met tumoren die sterk afhankelijk zijn van cellulaire glucoseopname. Bovendien 

werden patiënten die naast kanker ook diabetes mellitus type 2 hadden geëxcludeerd 

voor studieparticipatie, terwijl dit mogelijk patiënten zijn met tumoren die sterk 

afhankelijk zijn van glycolyse. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht welke patiënt- 

en tumorkarakteristieken, waaronder diabetes mellitus type 2, verband houden met 

een hoge glucoseopname van niet-kleincellig longcarcinoom. Dit werd gemeten met 

2-deoxy-2-[fluor-18]fluoro-D-glucose (18F-FDG) positron-emissietomografie (PET) / 

computertomografie (CT) scans. We bestudeerden primaire diagnostische 18F-FDG 

PET/CT scans van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. De gemiddelde 

gestandaardiseerde opnamewaarde (SUVmean) van 18F-FDG werd bepaald voor alle 

evalueerbare tumorlaesies en werd, volgens de richtlijn van de “European Association 

of Nuclear Medicine Research”, gecorrigeerd voor de bloedglucosespiegels van 

de patiënten. Patiëntkenmerken die mogelijk bepalend waren voor de mate van 

glucoseopname in de meerderheid van de tumorlaesies per patiënt werden 

onderzocht. Het cohort bestond uit 102 patiënten, 28 met en 74 zonder diabetes 

mellitus type 2. De mediane tumor SUVmean per patiënt varieerde van 0,8 tot 35,2 

(mediaan 4,2). Patiënten met diabetes mellitus type 2 hadden een hogere mediane 

glucoseopname in individuele tumorlaesies en per patiënt dan patiënten met niet-

kleincellig longcarcinoom zonder diabetes (respectievelijk SUVmean 4,3 versus 2,8; p 

< 0,001 en SUVmean 5,4 versus 3,7; p = 0,009). De invloed van diabetes mellitus type 

2 op de glucoseopname in tumorlaesies was echter niet onafhankelijk van andere 

bijdragende factoren. In een multivariabele analyse werd hoge glucoseopname in de 

meerderheid van de tumorlaesies per patiënt alleen onafhankelijk bepaald door het 

aantal tumorlaesies ≥ 1 ml in een patiënt (odds ratio 0,8; 95% betrouwbaarheidsinterval 

0,7 - 0,9). We concludeerden dat 18F-FDG PET/CT scans gebruikt kunnen worden 

om een subgroep van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met hoge 

glucoseopname (SUVmean > 5) in de meerderheid van de tumorlaesies per patiënt 

te identificeren. 

Pogingen om nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor de behandeling van 

hooggradig sereus ovariumcarcinoom zijn tot dusver teleurstellend. In hooggradig 

sereus ovariumcarcinoomcellen is er vaak een functioneel verlies van p53 en 

activering van de fosfoinositide 3-kinase / proteïnekinase B signaaltransductieroute. 

Beide stimuleren de glycolyse. Tumorafhankelijkheid van glycolyse kan mogelijk 

nieuwe therapeutische aanknopingspunten bieden. Kankercellen kunnen hun 

metabolisme aanpassen aan de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de micro-

omgeving van de tumor en de samenstelling van die micro-omgeving is waarschijnlijk 

weefselspecifiek. Deze aspecten maken metabole heterogeniteit van tumorlaesies 

binnen een patiënt waarschijnlijk. Daarom is het interessant om in kaart te brengen 

welke glucosemetabolisme-gerelateerde eiwitten in hoge mate tot expressie worden 

gebracht en hoe stabiel deze expressie is in verschillende tumorlaesies van een patiënt. 

Dit is namelijk essentiële kennis om te kunnen bepalen of deze eiwitten mogelijke 

aangrijpingspunten zijn voor de behandeling van hooggradig sereus ovariumcarcinoom. 

In hoofdstuk 5 hebben we van zeven glucosemetabolisme-gerelateerde eiwitten de 

mate van expressie bepaald in tumormateriaal van patiënten met hooggradig sereus 

ovariumcarcinoom. Daarnaast hebben we onderzocht of primaire tumoren andere 

expressiepatronen van deze eiwitten hadden dan gepaarde metastasen. Een weefsel 

microarray met daarop twee of drie weefselmonsters van gepaarde primaire en 

gemetastaseerde tumoren van 70 patiënten met hooggradig sereus ovariumcarcinoom 

werd gekleurd voor glucosetransporter 1, glucosetransporter 4, hexokinase 2, 

monocarboxylaattransporter 1, monocarboxylaattransporter 4, gefosforyleerd 

pyruvaatdehydrogenase en koolzuuranhydrase 9. Vijfennegentig procent of meer 

van de primaire tumoren (n = 60) had membraanexpressie van glucosetransporter 

1, cytoplasmatische expressie van hexokinase 2 en cytoplasmatische expressie van 

gefosforyleerd pyruvaatdehydrogenase, met sterke expressie in respectievelijk 67%, 

24% en 93%. Membraanexpressie van monocarboxylaattransporter 4 werd gedetecteerd 

in 69% van de primaire tumoren (n = 59), met sterke expressie in 37%. Minder dan 20% 
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van de primaire tumoren (respectievelijk n = 61 en n = 62) had membraanexpressie 

van monocarboxylaattransporter 1 en koolzuuranhydrase 9. Glucosetransporter 

4 werd niet gedetecteerd op celmembranen. Alle eiwitten hadden vergelijkbare 

expressiepatronen in primaire tumoren en gepaarde omentummetastasen. Dit werd 

bevestigd met een clusteranalyse. Concluderend kwamen glucosetransporter 1, 

hexokinase 2, gefosforyleerd pyruvaatdehydrogenase en monocarboxylaattransporter 

4 sterk tot expressie in zowel de primaire tumor als metastasen van de meeste 

patiënten met hooggradig sereus ovariumcarcinoom. Dit suggereert sterke activatie 

van glycolyse in deze tumoren, wat mogelijk een interessant nieuw therapeutisch 

aangrijpingspunt kan zijn.

Hoewel de expressie van glucosemetabolisme-gerelateerde eiwitten in tumoren 

van patiënten met hooggradig sereus ovariumcarcinoom niet heterogeen was, kan 

heterogeniteit wel voorkomen in andere tumortypes. Dit is relevant aangezien het 

hebben van tumorlaesies met verschillende karakteristieke kenmerken binnen een 

patiënt kan bijdragen aan therapieresistentie. Het beter begrijpen van heterogeniteit 

in en tussen tumorlaesies in een patiënt zou meer inzicht kunnen verschaffen in de 

reden waarom sommige melanoomlaesies wel reageren op immunotherapie met 

immuuncheckpuntremmers en andere niet. Om dit te bestuderen is het noodzakelijk 

toegang te hebben tot patiëntgegevens en tumormateriaal van patiënten met een 

zogenaamde gedissocieerde respons op immuuncheckpuntremmers. Langdurige 

ziektecontrole kan bereikt worden door patiënten met gemetastaseerd melanoom 

te behandelen met immuuncheckpuntremmers. Tijdens registratiestudies van 

immuuncheckpuntremmers werden er geen gegevens verzameld over de uitkomst 

van patiënten met een enkele progressieve tumorlaesie na initiële tumorrespons op 

immuuncheckpuntremmers (solitaire progressie). Tegenwoordig is het in de praktijk 

echter gebruikelijk om een solitair progressieve tumorlaesie lokaal te behandelen 

om vermoedelijk therapieresistente subklonen te elimineren. In hoofdstuk 6 

bepaalden we de uitkomst van patiënten met gemetastaseerd melanoom waarbij 

solitaire progressie ontstond na initiële respons op immuuncheckpuntremmers en 

beschreven we de rol van lokale behandeling in deze situatie. Patiënten met stadium 

IV melanoom werden retrospectief geïncludeerd vanuit 17 centra in 9 landen. We 

identificeerden 294 patiënten met solitaire progressie na bereiken van stabiele ziekte 

bij 15%, een partiële tumorrespons bij 55% en volledige tumorrespons bij 30% van 

deze patiënten na behandeling met immuuncheckpuntremmers. De mediane follow-

up was 43 maanden. De mediane tijd tot solitaire progressie was 13 maanden en tot 

progressie na behandeling van de solitair progressieve tumorlaesie 33 maanden. De 

geschatte overleving na drie jaar was 79%, de mediane overleving werd niet bereikt. 

De behandeling van solitair progressieve tumorlaesies bestond uit systeemtherapie 

in 18% van de patiënten, lokale therapie in 36%, beide gecombineerd in 42%, of 

een expectatief beleid in 4%. In 44% van de patiënten die werden behandeld voor 

solitaire progressie trad geen verdere progressie op. Solitaire progressie werd gezien 

bij 143 patiënten tijdens en bij 151 patiënten na het staken van behandeling met 

immuuncheckpuntremmers. In patiënten met solitaire progressie tijdens behandeling 

met immuuncheckpuntremmers was de mediane tijd tot progressie na behandeling 

van de solitair progressieve tumorlaesie 29 maanden. Voor deze patiënten waren zowel 

de tijd tot progressie na behandeling van de solitaire progressieve tumorlaesie als de 

overleving vergelijkbaar voor lokale behandeling, voortzetting van de behandeling 

met immuuncheckpuntremmers en beide gecombineerd. In patiënten met solitaire 

progressie na het staken van behandeling met immuuncheckpuntremmers was de 

mediane tijd tot progressie na behandeling van de solitair progressieve tumorlaesie 35 

maanden. De tijd tot progressie was langer na behandeling van de solitair progressieve 

tumorlaesie met lokale behandeling plus herstarten van immuuncheckpointremmers 

dan voor een van beide behandelmodaliteiten (p  =  0,006). Deze verschillende 

behandelmethodes resulteerden niet in verschillen in overleving. Concluderend trad 

bij bijna de helft van de patiënten met melanoom die werden behandeld voor solitaire 

progressie na initiële respons op immuuncheckpuntremmers geen verdere progressie 

op. Onze studie suggereert dat lokale behandeling van solitaire progressie na initiële 

respons op immuuncheckpuntremmers mogelijk geassocieerd is met gunstige 

uitkomsten voor de patiënt op de lange termijn. Verdere karakterisering van solitair 

progressieve tumorlaesies kan inzicht verschaffen in de onderliggende mechanismen, 

welke mogelijke aangrijpingspunten voor behandeling kunnen zijn.

Samenvattend biedt dit proefschrift inzicht in metabole karakteristieken van humane 

kankertypes en potentiële aangrijpingspunten voor metabool-gerichte behandeling. 

Tot op heden is de vertaling van de interessante preklinisch waargenomen 

antikankereffecten van glucosemetabolismeremmers naar de kliniek nog niet 

succesvol geweest. Verschillende (sub)types van kanker hebben waarschijnlijk 

verschillende metabole afhankelijkheden en er bestaat metabole heterogeniteit 

tussen en binnen patiënten. Verschillende technieken, zoals 18F-FDG PET/CT scans, 

immunohistochemie, analyses met 13C-gelabeld glucose en hypergepolariseerde 13C 

magnetische resonantiescans, kunnen onze kennis over dominante metabole routes 

in tumoren van patiënten vergroten. Bovendien kunnen deze instrumenten helpen 

bij het ophelderen van de metabole effecten van glucosemetabolismeremmers en 

bij het identificeren van patiënten die mogelijk baat kunnen hebben bij dergelijke 

geneesmiddelen als kankerbehandeling.


	Chapter 8



