
 

 

 University of Groningen

Targeting FPR1 and CXCR4 in cancer and the contribution of the tumor microenvironment
Boer, Jennifer

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boer, J. (2015). Targeting FPR1 and CXCR4 in cancer and the contribution of the tumor microenvironment.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/671cc576-4231-4387-931a-5cdecc9f959b


Chapter 9

Nederlandse samenvatting



Chapter 9    Nederlandse samenvatting

194

Solide tumoren kunnen resistent zijn of worden voor systeemtherapie 

door een beschermend effect van de directe omgeving van de tumor, het 

micromilieu. De communicatie tussen tumorcellen en hun micromilieu wordt 

gedeeltelijk gecoördineerd door G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR’s). 

GPCR’s zijn in solide tumoren betrokken bij de groei van tumorcellen en de 

productie van groeifactoren die de aanmaak van bloedvaten en het uitzaaien 

van de tumorcellen, metastasering, stimuleren [1-3].

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is om de interactie 

van glioblastoom (GBM) en prostaatkankercellen met hun tumormicromilieu 

te bestuderen evenals de rol van 2 GPCR’s namelijk de formylpeptidereceptor-1 

(FPR1) en de chemokinereceptor-4 (CXCR4) in dit proces. Beide receptoren 

zijn in hoge mate betrokken bij metastasering, die op gang gebracht wordt 

door hun liganden die zich in het micromilieu bevinden. 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie over het GBM en GPCR’s 

gegeven, welke wordt gevolgd door een beschrijving van het doel en 

de inhoud van dit proefschrift. Met de huidige beste standaardtherapie 

bestaande uit chirurgische verwijdering van de tumor gevolgd door radio-

chemotherapie, keert GBM vaak terug. 

Therapieresistentie kan al aanwezig zijn vóór, of zich ontwikkelen tijdens 

behandeling. Dit proces wordt ondersteund door het uitgroeien van 

bloedvaten, de zogenoemde neovascularisatie. Om het proces van 

neovascularisatie, tijdens bevacizumab behandeling beter te begrijpen, 

hebben we in hoofdstuk 2 een literatuuronderzoek verricht naar migratie van 

beenmergcellen (BMDC) richting de tumor en de betrokkenheid van BMDC 

bij therapieresistentie. GBM zijn relatief snel groeiende tumoren, waardoor 

zich ondanks de hoge vascularisatiegraad toch een zuurstoftekort in de 

tumor kan ontwikkelen. Een acuut zuurstoftekort, gevolgd door een tekort 

aan vasculaire endothele groei factor A (VEGF-A), kan vervolgens leiden tot 

het aantrekken van BMDC. BMDC kunnen op allerlei manieren bijdragen aan 

therapieresistentie. Bijvoorbeeld door te functioneren als voorlopercellen van 
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bloedvaten en door zich in de nieuw gevormde bloedvaten te incorporeren. 

Ook kunnen ze bloedvatvorming reguleren door pro-angiogene factoren uit 

te scheiden. De aldus nieuw gevormde vaten vormen een ongeorganiseerd 

netwerk van kronkelige en poreuze bloedvaten. 

In het proces van anti-angiogene, en daarmee ook anti-VEGF-A, 

therapieresistentie speelt de migratie van BMDC naar de tumor een 

belangrijke rol. Daarom is het mogeijk interessant om bevacizumab (anti-

VEGF-A) antilichaam therapie te combineren met medicijnen die het 

aantrekken van BMDC remmen. Dit kunnen bijvoorbeeld medicijnen zijn 

gericht tegen Tie-2 en/of zijn twee liganden angiopoietine 1 en 2 (Ang1/2), 

CXCR4, placenta groei factor (PlGF) en bloedplaatjes afkomstige groeifactor-β 

(PDGF-β). 

In eerder onderzoek werd de interactie tussen tyrosinekinasereceptor Tie-2 

en Ang1 en Ang2 beschreven. De interactie van Tie-2 met Ang1 of Ang2 heeft 

respectievelijk stabiliserende en destabiliserende effecten op bloedvaten. 

Bovendien is recent beschreven dat bepaalde monocyten Tie-2 tot expressie 

brengen, deze worden Tie-2-gemarkeerde monocyten (TEM) genoemd. 

Het is nog niet bekend in hoeverre deze TEM aanwezig zijn in GBM. Om 

te onderzoeken wat de relatie is van het angiopoietine/Tie-2 systeem met 

overleving van GBM-patiënten, hebben wij in hoofdstuk 3 de expressie van 

Ang1, Ang2 en Tie-2 geëvalueerd in een serie van 50 tumoren van GBM-

patiënten. De tumorexpressie van Tie-2 bleek gecorreleerd te zijn met de 

overleving van de patiënten en met angiogene kenmerken in de tumor zoals 

de dichtheid van tumormicrobloedvaten, tumorcelgroei en tumorceldood. 

Opvallend was dat als Tie-2 sterk tot expressie kwam in de tumor, de 

overleving van de patiënten korter was. Dit suggereert dat het angiopoietine/

Tie-2 systeem in GBM een rol speelt.

Er komt steeds meer bewijs dat CXCR4 in solide tumoren betrokken is bij 

de tumormicromilieu-gemedieerde therapieresistentie [4]. AMD3100 wordt 

daarom ook beschouwd als een potentiële kandidaat voor de behandeling 
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van kanker. Resultaten van een aantal (pre-) klinische studies met AMD3100 

tonen twee verschillende werkingsmechanismen aan. Enerzijds kan AMD3100 

de metastasering van tumorcellen remmen [5-7] en kankercellen gevoeliger 

maken voor chemotherapie [8,9] en anderzijds kan het worden gebruikt om 

CXCR4-positieve bloedstamcellen te mobiliseren uit het beenmerg naar de 

bloedbaan [10,11]. Dit laatste wordt gebruikt om stamcellen te oogsten voor 

transplantatie bij patiënten met non-Hodgkinlymfoom en multipel myeloom. 

In hoofdstuk 4 hebben we daarom de effecten van CXCR4-remming in 

combinatie met bestraling preklinisch in een humaan prostaatkankermodel 

bestudeerd. CXCR4 en CXCL12 kwamen in grotere mate tot expressie in 

de tumoren van de bestraalde muizen dan in de onbestraalde muizen. 

AMD3100 maakte de prostaatkankercellen gevoeliger voor bestraling en een 

combinatiebehandeling van radiotherapie met AMD3100 leidde ertoe dat 

muizen kleinere tumoren ontwikkelden dan wanneer enkel bestraling werd 

gegeven. Verdere analyse van het bloed van deze muizen wees vervolgens 

uit dat de dieren die behandeld waren met AMD3100 meer circulerende 

tumorcellen hadden. Concluderend hebben we in dit hoofdstuk laten zien 

dat AMD3100 tijdelijk prostaatkanker gevoeliger maakt voor bestraling, maar 

dat het tevens zorgt voor een toename aan circulerende tumorcellen. Dit is 

een belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp van toekomstige klinische 

trials met AMD3100. 

GPCRs vormen een groep receptoren die betrokken zijn bij 

signaaltransductieprocessen. Ze delen dezelfde membraanarchitectuur en 

kunnen geclassificeerd worden in 6 subfamilies. FPR1 is ook een lid van dit 

GPCR netwerk. Het is betrokken bij de tumorbiologie [12-14] en heeft vaak 

een verhoogde expressie in GBM. In hoofdstuk 5 was het doel om de rol van 

FPR1 in GBM te bestuderen. In hersentumoren met verschillende gradering 

was FPR1 meestal aanwezig. In twee cellijnen, de GBM cellijn U87 en de 

promonocytencellijn U937-FPR, hebben we de rol van FPR1 onderzocht. In 

U87 en U937-FPR cellen, hebben we ligand-geïnduceerde activering van 
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FPR1 en tumorcelmigratie met de bacteriële agonist formyl-methionyl-leucyl-

phenylalanine (fMLF) getest en deze effecten vervolgens door toediening van 

het chemotaxie (migratie) remmend eiwit van S. Aureus (CHIPS) geremd. 

De activatie en migratie van de U937-FPR cellen vond ook plaats wanneer 

deze gestimuleerd werden door de uit mitochondria afkomstige peptiden 

fMMYALF en fMLKLIV te gebruiken. Deze peptiden kunnen aanwezig zijn 

wanneer er ongereguleerde celdood (necrose) in tumoren optreedt. De door 

fMMYALF en fMLKLIV geïnduceerde celactiviteit in U937-FPR kon volledig 

geremd worden met CHIPS. Tenslotte leidde in met U87 geïmplanteerde 

subcutane muismodellen de behandeling met CHIPS tot een betere 

overleving vergeleken met de placebo behandelde muizen. De resultaten van 

deze studie lieten zien dat de formylpeptiden, inclusief de mitochondriale 

peptiden, welke aanwezig zijn in het micromilieu van necrotische cellen, 

FPR1 kunnen activeren en dat dit door CHIPS geremd kan worden. Daarom 

zou FPR1 een potentieel interessant doelwit kunnen zijn om de behandeling 

van GBM patiënten te verbeteren. 

De hoge expressie van FPR1 in de meeste GBM heeft ons ertoe aangezet 

om het expressieprofiel van FPR1 in een grotere groep GBM te onderzoeken. 

In hoofdstuk 6 werd de FPR1-expressie in GBM verder geëvalueerd. We 

hebben onderzocht of de agonist geïnduceerde FPR1-activatie in GBM-

cellijnen geremd kon worden met CHIPS. Alle GBM van 178 patiënten 

brachten FPR1 tot expressie. FPR1 op de U87 tumorcellen kon geactiveerd 

worden met fMALF en fMLKLIV, en dit effect vervolgens remmen met CHIPS. 

We hebben de expressie van FPR1 onderzocht in stamcelachtige cellen (GG 

cellijnen genoemd), allen geïsoleerd in Groningen uit GBM-resectiemateriaal. 

In deze cellen konden we geen fMLF geïnduceerde calcium mobilisatie of 

FPR1 mRNA aantonen. Interessant genoeg kwam FPR1 wel tot expressie in 

alle tumoren waaruit de GG cellijnen ontwikkeld waren. Opmerkelijk was 

dat FPR1 die afwezig was in de cellijnen wel weer tot expressie kwam in 

tumoren die gevormd werden door de implantatie van deze stamcel-achtige 
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cellijnen in de hersenen van muizen. Dus FPR1 komt hoog tot expressie in 

GBM weefsel van patienten en deze receptor kan geactiveerd worden in U87, 

met agonisten afkomstig van mitochondria. Hoewel de expressie van FPR1 

niet gedetecteerd kon worden in de stamcel-achtige GG cellijnen, kon deze 

expressie wel weer worden waargenomen na implantatie van dezelfde cellen 

in de hersenen van muizen. Dit betekent dat het micromilieu een potentiële 

rol zou kunnen spelen in het moduleren van de FPR1 expressie. 

Omdat FPR1 hoog tot expressie komt in GBM en CHIPS een sterke remmer 

is van de activatie door geformyleerde peptiden, hebben we CHIPS verder 

onderzocht als mogelijk medicijn voor behandeling van GBM patiënten. CHIPS 

is eerder getest in een kleine klinische studie als een anti-inflammatoire drug. 

Na intraveneuze toediening ontstonden er bijwerken, meest waarschijnlijk als 

gevolg van circulerende anti-CHIPS antilichamen. Vanwege deze immunogene 

effecten van CHIPS, werd er gezocht naar minder immunogene CHIPS varianten 

met dezelfde affiniteit voor FPR1. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 

7. We hebben met behulp van een Escherichia coli expressiesysteem enkele 

CHIPS-mutanten ontwikkeld. In deze mutanten werden 3 aminozuren 

(aa) vervangen of 49 aa (α-helix structuur van het CHIPS eiwit) of aa 7-30 

(eerste tussenstuk van het CHIPS eiwit) gedeleteerd. Celactivatie proeven 

met neutrofielen lieten zien dat wanneer deze veranderingen plaats vinden, 

CHIPS FPR1 minder goed remt. De voorbehandeling van neutrofielen met de 

fragmenten van CHIPS en FLIPrL (eiwit die op CHIPS lijkt) - met de eerste 6 

t/m 20 aa kon de activatie van deze cellen remmen. Deze fragmenten waren 

gemiddeld 10.000 keer minder werkzaam dan het CHIPS-eiwit. Ten slotte 

hebben we een nieuw CHIPS-eiwit gemaakt welke CHIPS-JC genoemd werd. 

Door bepaalde aminozuren op strategische plekken weg te halen waarvan 

bekend is dat deze een immuunreactie kunnen veroorzaken hebben we een 

minder immunogene CHIPS-variant gemaakt. Met deze nieuwe variant kon 

zowel de activatie als de migratie van neutrofielen geremd worden. 

Concluderend kunnen therapieën gericht op de regulerende mechanismen 
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van FPR1 en CXCR4 mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 

kankerbehandelingen. 
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