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SAMENVATTING

Baarmoederhalskanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen in ontwik-
kelingslanden, terwijl in ontwikkelde landen de incidentie blijft dalen door het implementeren 
van een effectief screeningsprogramma. De infectie met hoog risico humaan papillomavirus 
(HR HPV) is de voornaamste risicofactor voor het ontstaan van baarmoederhalskanker. De 
HPV-DNA test is meestal positief (>99%) in baarmoederhalskanker en hooggradig cervicale 
intrapitheliale neoplasie (CIN). HPV16 en 18 zijn verreweg de belangrijkste HPV-subtypen, 
en zijn samen verantwoordelijk voor circa 70% van de baarmoederhalskankers. 

Locoregionaal gevorderde ziekte wordt behandeld met chemoradiatie. Deze combinatie 
geeft een 66-79% 5-jaars overleving. Verdere verhoging van de chemotherapie- of bestralings-
dosering om een beter resultaat te bereiken wordt beperkt door ernstige toxiciteit. Daardoor 
zijn nieuwe doelgerichte medicijnen met weinig overeenkomende toxiciteitsprofielen interes-
sant om te onderzoeken.

Chemoradiatie-geïnduceerde DNA-schade resulteert in p53-gemedieerde apoptose. An-
ders dan vele kankers, hebben HPV-positieve baarmoederhalskankers wild-type p53. Het 
HPV E6 oncogene-eiwit stoort echter de normale functie van p53, waardoor de doeltref-
fendheid van chemoradiatie vermindert. Hierdoor zijn medicijnen, die de consequenties van 
HPV-infectie kunnen ondervangen en de p53-functie kunnen herstellen zeer aantrekkelijk. 
Bovendien biedt de extrinsieke apoptoseroute een alternatief om behandelingseffectiviteit te 
verbeteren omdat deze route p53 niet nodig heeft. Cytokinen die behoren tot de tumor ne-
crosis factor (TNF) familie zoals TNF, TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) en Fas-
ligand, kunnen apoptose induceren door binding met hun receptoren op de celmembraan. 
TRAIL bindt aan death receptor 4 (DR4) en 5 (DR5) receptoren terwijl Fas-ligand aan Fas re-
ceptor bindt. De TRAIL-route is met name interessant om medicamenteus te exploreren om-
dat TRAIL apoptose induceert in kankercellen, terwijl de normale cellen gespaard worden.

Dit proefschrift legt de nadruk op de potentie van op DR4 of DR5 gerichte liganden en 
medicijnen als antikankermiddelen om de behandeling van baarmoederhalskanker te verbe-
teren. 

Na een korte introductie in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van 
potentieel nieuwe middelen en hoe die te combineren met chemoradiatie in HPV-positieve 
baarmoederhalskanker. We focussen op doelgerichte antikankermiddelen om de consequen-
ties van HR HPV E6 en E7 teniet te doen. Strategieën voor zowel direct als indirect aangrijpen 
op HR HPV E6 en E7, onder andere met RNA-interference, small molecules, proteasoom-
remmers, en histondeacetylaseremmers, worden besproken. Bovendien wordt de extrinsieke 
apoptoseroute als een aantrekkelijk alternatief behandeld. De rationale van recombinant 
human (rh)TRAIL en DR4/DR5-agonist antilichamen en de laatste ontwikkelingen omtrent 
deze middelen in combinatie met standaardbehandelingen in zowel preklinische als klinische 
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studies worden behandeld.
In hoofdstuk 3 is de rol van HR HPV16 E6 onderzocht met behulp van selectieve uitschake-

ling van E6-RNA. Zo kon bekeken worden of het tot expressie komen van p53 de resistente 
HPV-16 positieve baarmoederhalskankercellijn SiHa gevoeliger maakt voor cisplatine, bes-
traling, anti-Fas antilichaam of rhTRAIL. E6 siRNA onderdrukte E6 mRNA expressie tot on-
geveer 50%. E6 siRNA resulteerde eveneens in verhoogde p53-expressie en opregulatie van 
p21. Dit wijst op herstel van de p53-functionaliteit in SiHa, echter zonder inductie van veel 
apoptose (minder dan 10%). Expressie van pro-apoptose TNF- receptoren familieleden Fas, 
DR4 en DR5 werd niet beïnvloed door E6-suppressie. E6-uitschakeling samen met cisplatine 
leidt wel tot verhoogde sensitiviteit voor cisplatine-geïnduceerde apoptose. Daarentegen had 
E6-suppressie geen effect op de inductie van apoptose door bestraling, anti-Fas antilichaam 
of rhTRAIL. Met name de combinatie cisplatine met rhTRAIL of anti-Fas is heel effectief in 
het induceren van apoptose in cellen met verlaagde E6-expressie. Op het moleculaire niveau 
leidt cisplatine tot verhoogde p53-expressie, verhoogde activatie van caspase-3 en verlaagde 
p21-expressie in E6-gedepleteerde cellen. De combinatie van cisplatine met rhTRAIL/ anti-Fas 
verhoogde de activatie van zowel caspase-8 als caspase-3 en verlaagde de XIAP-expressie. Dit 
effect was onafhankelijk van de cisplatine-geïnduceerde toename in DR4, DR5 en Fas-recep-
tor expressie op het celmembraan. De toename in apoptose in E6-gedepleteerde cellen was 
gerelateerd aan een verlaagde XIAP-expressie maar niet aan de verlaagde p21-expressie. Uit 
deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het uitschakelen van E6 of XIAP in combinatie 
met cisplatine het apoptose-inducerend effect van rhTRAIL of anti-Fas antilichaam versterkt 
in HPV-positieve SiHa cellen. 

Een aantrekkelijk medicijn om het effect van HR HPV E6 op p53-degradatie te ondervan-
gen is het klinisch toepasbare medicijn bortezomib, wat een proteasoomremmer is. Eerder liet 
onze groep zien dat de proteasoomremmer MG132 baarmoederhalskankercellen gevoeliger 
maakte voor rhTRAIL. Echter, de rol van selectieve activatie van DR4 en DR5 door rhTRAIL 
en hoe de proteasoomremmer de sensitiviteit voor rhTRAIL-geïnduceerde apoptose ver-
hoogd was nog niet goed bekend. In hoofdstuk 4 laten we zien dat bortezomib verschil-
lende apoptoseroutes open zet voor agonistische DR4/DR5 antilichamen. In het geval van 
DR4-activatie, versterkt bortezomib de activatie van caspase-8 en -3 en de klieving van c-FLIP 
en XIAP in SiHa cellen. Bij DR5-gemedieerde apoptose, daarentegen, activeert bortezomib 
tevens de intrinsieke apoptoseroute via de mitochondriën. Daarbij wordt via p53 Bax geïn-
duceerd, onafhankelijk van Bid. In de partieel rhTRAIL-gevoelige HeLa cellen verstrekt bort-
ezomib de apoptose, geïnduceerd via DR4, door verhoogde activatie van caspase-8 en -3 en 
efficiëntere klieving van c-FLIP en XIAP. Daarentegen versterkt bortezomib na DR5-activatie, 
apoptose via de mitochondriën door een verhoogde Bid klieving, onafhankelijk van p53 en 
Bax. In beide cellijnen kan het sensitiserende effect van bortezomib op DR4-activatie, maar 
niet op DR5-activatie, nagebootst worden door c-FLIP en XIAP expressie te verlagen met 
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behulp van siRNA. Deze resultaten suggereren dat, wanneer men chemotherapeutische of 
doelgerichte middelen voor combinatiebehandeling met DR4/DR5 selectieve middelen wil 
kiezen, er rekening gehouden moet worden met activatie van verschillende apoptoseroutes 
door DR4 en DR5.

Naast rhTRAIL zijn er nieuwere TRAIL ligand varianten die specifiek DR4 of DR5 activ-
eren. Eén receptor selectief activeren kan apoptose versterken, omdat het effect van decoy-
receptoren wordt vermeden. Helemaal als het ligand ook nog een hogere affiniteit voor de 
specifieke receptor heeft. In hoofdstuk 5 is onderzoek gedaan naar de potentie van rhTRAIL-
varianten om de effectiviteit van bestraling te verbeteren in vitro en in muizen met biolu-
minescent humaan baarmoederhalskankerdierenmodel. Bestraling verhoogde de DR5-mem-
braanexpressie sterk in HeLa en SiHa cellen maar niet in CaSki cellen. Daarom werd voor 
de DR5-selectieve rhTRAIL (D269H/E195R) gekozen om het effect met wild-type rhTRAIL 
te vergelijken, zowel apart als in combinatie met bestraling. In combinatie met bestraling in-
duceerden D269H/E195R en rhTRAIL tweemaal zoveel apoptose in HeLa cellen, terwijl een 
kleiner effect werd gezien in CaSki en SiHa cellen. Fluorescence resonance energy transfer 
(FRET) analyses lieten een vroegtijdiger start van de activatie en een sterkere activatie van 
caspase-8 door D269H/E195R of rhTRAIL in HeLa cellen met stabiele expressie van caspase-8 
cleavable eiwit IC-RP (HeLa-ICRP) zien indien die tevens voorbehandeld werden met bestra-
ling. D269H/E195R was effectiever in het activeren van caspase-8 dan rhTRAIL, ook indien 
gecombineerd met bestraling. Dit was eveneens te zien aan de snellere caspase-3-activatie en 
PARP-klieving. In HeLa-luc xenograften in muizen vonden we dat combinatiebehandeling de 
tumorgroei sterker remde dan een behandeling met bestraling of ligand alleen, en dat deze 
groeiremming het sterkst was bij de combinatie van bestraling en D269H/E195R. Aan het 
eind van de behandelingsperiode (dag 10), waren bestraalde tumoren indien gecombineerd 
behandelt met rhTRAIL 43% kleiner (P = 0.021) en  met D269H/E195R 81% kleiner (P = 0.034) 
vergeleken met alleen bestraling. Hieruit concluderen wij dat het combineren van bestraling 
en D269H/E195R effectiever is dan de combinatie van bestraling en rhTRAIL bij  baarmoeder-
halskankercellen en -xenograften. 

Een andere mogelijkheid om apoptose te induceren specifiek via DR4 of DR5 is met  ago-
nistische humane DR4/DR5-monoclonale antilichamen. Agonistische DR4 en     DR5-antili -
chamen hebben een veel langere serumhalfwaardetijd (ca. 18 dagen) in patiënten dan 
rhTRAIL (21-43 minuten). In hoofdstuk 6 is het effect van bestraling in combinatie met 
het agonistisch DR4-monoclonaal antilichaam mapatumumab bestudeerd in in vitro en 
in vivo baarmoederhalskankermodellen. Mapatumumab heeft al effectiviteit getoond in 
verschillende solide en hematologische kankermodellen in vitro en in dierenstudies. Wij 
hadden al gevonden dat bestraling in combinatie met mapatumumab effectiever apoptose 
induceert in baarmoederhalskankercellen (HeLa) dan bestraling alleen. Er waren echter 
nog geen data van preklinische dierenstudies voor deze combinatie beschikbaar. Daarom 
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hebben wij het effect van bestraling gecombineerd met mapatumumab onderzocht in de 
baarmoederhalskankercellijnen HeLa, SiHa en CaSki zowel in vitro als in deze HeLa-tumor 
dragende muizen. Zowel bestraling als mapatumumab verminderde de celoverleving in 
HeLa cellen, en dit effect werd verder versterkt door de combinatie van beide behandelingen. 
Voorbehandeling met bestraling leidde niet tot een verdere toename van cytotoxiciteit door 
mapatumumab in CaSki en SiHa cellen. In FRET analyse zagen we een tweemaal eerdere start 
en een snellere toename van caspase-8-activatie in HeLa cellen behandeld met bestraling en 
mapatumumab vergeleken met mapatumumab alleen. Bestraling leidde niet tot caspase-8 
activatie. De combinatie van bestraling plus mapatumumab had  een sterk anti-tumor effect 
in HeLa-luc xenograften, terwijl behandeling met alleen bestraling of mapatumumab veel 
minder effect had. Op dag 16, toen de eerste muizen werden opgeofferd, waren de tumoren tot 
90% kleiner in de bestraling plus mapatumumab groep vergeleken met de bestraling groep (P 
= 0.021) of  de mapatumumab alleen groep (P = 0.007). Een vergelijkbaar patroon was te zien 
wanneer het bioluminescent signaal werd gebruikt om het effect van de therapie te beoordelen. 
Bovendien was de mediane overleving verlengd tot > 36 dagen in de muizen behandeld met 
bestraling en mapatumumab vergeleken met de behandeling met mapatumumab alleen (24 
dagen).

CONCLUSIE

Het specifiek richten op de DR4- en DR5-gemedieerde routes zou het effect van chemoradiatie 
kunnen doen toenemen in baarmoederhalskankerpatiënten. Het effect van deze middelen kan 
potentieel worden verbeterd door een proteasoomremmer toe te voegen. Onze preklinische 
dierenstudies data suggereren dat voor tumoren gevoelig voor DR4-gemedieerde apoptose 
specifiek mapatumumab, en voor tumoren gevoelig voor DR5-gemedieerde apoptose DR5-
selectieve TRAIL beter zouden werken dan wild-type rhTRAIL. De resultaten ondersteunen 
verder klinisch onderzoek van mapatumumab gecombineerd met chemoradiatie in baarmoe-
derhalskankerpatiënten. 


