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Fysica van kanker: De rol van mechanotransductie 
in de adaptieve reactie van glioblastoomcellen op 
matrixstijfheid

Glioblastoma multiforme (GBM) is een agressieve hersentumor, zonder specifieke vroege 
symptomen of duidelijke oorzaak, waarvoor geen effectieve preventie of behandeling 
is op dit moment. Door de snelle tumorgroei is de overlevingsduur na diagnose slechts 
12 tot 15 maanden en minder dan 7% van de GBM patiënten overleeft de eerste 5 jaar. 
De huidige behandeling van GBM bestaat uit chirurgie, chemo- en radiotherapie, die 
zelfs bij maximaal tolereerbare doses vrijwel altijd leidt tot terugkeer van de tumor. 
In de laatste 30 jaar zijn er slechts enkele geneesmiddelen voor GBM bijgekomen die 
de prognose relatief weinig hebben verbeterd. Recent fysisch-chemisch en biologisch 
onderzoek van GBM tumorcellen en de tumor microomgeving heeft  aangetoond dat 
de tumor heterogeen is en andere mechanische eigenschappen heeft in vergelijking 
met gezond hersenweefsel. Daarnaast heeft de microomgeving een andere chemische 
samenstelling ten opzichte van gezond hersenweefsel, wat ook weer resulteert in 
unieke mechanische eigenschappen. Deze complexiteit benadrukt de noodzaak van 
multidisciplinair onderzoek om de mechanische fundamenten van het kwaadaardig ge-
drag van GBM verder te ontrafelen en aan de hand daarvan nieuwe gerichte therapieën 
te ontwikkelen. Fysica van kanker, is een nieuw multidisciplinair onderzoeksveld waarin 
kanker bestudeerd wordt vanuit een  (bio)fysisch perspectief en gekoppeld wordt aan 
chemisch en celbiologisch processen. Ook wordt biomateriaal ontwikkeld dat de fysi-
sche eigenschappen van tumoren nabootst om realistischer modellen te verkrijgen. In 
dit proefschrift is dit nader onderzocht voor GBM.

Fysica van kanker

Vier fysische eigenschappen kunnen worden onderscheiden in weefsel en in GBM: druk, 
stijfheid (mechanische spanning), weefsel microarchitectuur, en vloeistofdruk.

(i): Druk wordt geleverd door compressiekrachten in de hersenen, veroorzaakt door het 
toegenomen water- en tumorvolume dat op omliggend weefsel drukt. Daardoor vindt 
toename van de intracraniale (in de schedel) druk plaats.

(ii): Mechanische spanning of verstijving van de extracellulaire matrix wordt veroor-
zaakt door een veranderde samenstelling hiervan in GBM vergelijking met normaal 
hersenweefsel o.a.  door overexpressie van hyaluronzuur en proteoglycanen.
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(iii): Door toenemende stijfheid en druk van de extracellulaire matrix tijdens GBM-
progressie, verandert de tumor microarchitectuur van een elastische- naar een stijvere 
longitudinale structuur, waardoor stijfheid en druk toenemen. Bij deze veranderde weef-
selarchitectuur gaan GBM cellen zich aanpassen door het veranderen van de samenstel-
ling van het cytoskelet, waaronder van actine filamenten, en het reprogrammeren van 
biologische processen.

(iv): Vloeistofdruk wordt opgebouwd in bloedvaten en is voornamelijk aanwezig in de 
bloed-hersen-barrière. In twee recente literatuur reviews, waaronder hoofdstuk 2 van 
dit proefschrift, worden bovengenoemde fysische kenmerken van kanker en de betrok-
ken signaaltransductie routes bij GBM verder uitgediept.

Bestudering van het effect van matrixstijfheid met 
hydrogel systemen op de adaptieve reactie van 
glioblastoom-stamcellen: van spanning tot functie

Tijdens de ontwikkeling van GBM neemt de stijfheid van de extracellulaire matrix toe van 
ongeveer 1kPa (normaal) tot 35kPa (hooggradig GBM). Dit veroorzaakt een hoge mate 
van mechanische spanning op de GBM cellen. Deze mechanische spanning stimuleert 
GBM progressie en draagt bij aan een toename van kwaadaardige eigenschappen. De 
signaaltransductie routes die mechanische spanning van de extracellulaire matrix om-
zetten in cellen wordt mechanotransductie genoemd. Het betreft meerdere routes die 
onderling met elkaar verbonden zijn waarbij verschillende stimuli cellulaire adaptatie 
teweeg kunnen brengen. Recente studies wijzen uit dat GBM cellen mechanische span-
ning  detecteren en zich daaraan aanpassen, hetgeen gepaard gaat met een toename  
van invasief gedrag en cel proliferatie. Huidige toegepaste celkweekmodellen om de 
reactie van GBM cellen op veranderende fysische eigenschappen te bestuderen, heb-
ben elk hun eigen beperkingen. Zo is de stijfheid van deze celkweekmodellen meestal 
veel hoger dan hersenweefsel (GPa versus kPa) en worden de fysische eigenschappen 
van het weefsel niet goed nagebootst. De plastic of glazen materialen waarop cellen 
worden gegroeid voor in vitro studies, kan de complexe en poreuze in vivo 3D structuur 
van de extracellulaire matrix fysisch-chemisch en mechanisch niet goed nabootsen. 
Idealiter heeft een in vitro GBM model de juiste bioactieve factoren en fysische com-
ponenten waarmee cel-cel interacties en de 3D-structuur van het hersenweefsel goed 
wordt nagebootst.
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Samenvatting van deze thesis

In dit proefschrift is onderzoek beschreven naar de invloed van matrixstijfheid op 
mechanotransductie en de adaptieve reactie van GBM cellen. De mogelijke rol van het 
endoplasmatisch reticulum eiwitkinase, genaamd PERK, dat betrokken is bij de zoge-
naamde ‘unfolded protein response (UPR)’,  is onderzocht bij de aanpassing van GBM 
cellen aan een toename in matrixstijfheid. Hierbij kunnen twee mechanismen onder-
scheiden worden,  namelijk  het detecteren van veranderingen in matrixstijfheid door de 
cel (mechano-detectie) en vervolgens de activatie van signaaltransductie en processen 
die leiden tot het aanpassen van de cel hieraan (mechano-adaptatie). Onze bevindingen 
laten zien dat PERK een rol speelt bij zowel  detectie en adaptatie van matrixstijfheid van 
GBM cellen. In dit proefschrift zijn ook nieuwe gelsystemen ontwikkeld voor gebruik bij 
‘3D printing’ om de microarchitectuur van hersenweefsel beter na te bootsen.

Hoofdstuk 2 is een literatuur overzicht (review) van recente studies waarin de fysica 
van kanker, in het bijzonder van GBM, mechanotransductie, adaptieve cel signalering 
en nieuwe weefsel gelijkende in vitro modellen besproken worden. De graduele veran-
deringen van de fysische eigenschappen tijdens de ontwikkeling  van GBM tumoren is 
hierin ook beschreven. Verstijving van de extracellulaire matrix en de rol van hyaluron-
zuur en proteoglycanen zijn uiteengezet. Huidige in vitro modellen die veranderingen 
in de hersenen tijdens GBM tumor ontwikkeling nabootsen zijn samengevat. De recente 
ontwikkelingen en de nog onbeantwoorde vragen in het veld van GBM mechanotrans-
ductie zijn beschreven.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe de micro-omgeving van GBM cellen zich 
aanpassen aan toenemende matrixstijfheid. Een nieuwe hydrogel was ontwikkeld die 
de eigenschappen van de extracellulaire matrix nabootst. Genetisch gemodificeerde, 
van patiënt-afkomstige cellijnen zijn in deze studie gebruikt om de adaptieve reactie 
van GBMcellen op matrixstijfheid te bestuderen. Hierbij lag de focus op de mogelijke rol 
van PERK in veranderingen van het cytoskelet en mogelijk hieraan gekoppelde effecten 
op celproliferatie en -migratie. In deze studie laten we zien dat matrixverstijving F-actine 
polymerisatie stimuleert waardoor GBM cellen een langwerpige vorm krijgen, gunstig 
voor cel migratie en proliferatie. Een interactie tussen PERK en Filamine A is recent aan-
getoond door andere onderzoekers en wij hebben gevonden dat PERK-Filamine A ook 
belangrijk is voor de aanpassing van GBM cellen aan een toename in matrixstijfheid.  In 
afwezigheid van PERK werd F-Actine polymerizatie gereduceerd en Filamine A expressie 
verminderd, met tot gevolg dat de GBM cellen niet langwerpig van vorm werden, en 
minder migreerden en deelden.
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In hoofdstuk 4 hebben we verder onderzocht hoe GBM cellen zich aanpassen aan me-
chanische spanning en of PERK ook een rol speelt bij de detectie hiervan. Bij de detectie 
van mechanische spanning door verstijving van de extracellulaire matrix  speelt  de 
vorming van zogenoemde Focale Adhesie complexen een belangrijke rol die aanpassin-
gen in het F-Actine cytoskelet veroorzaken. De mogelijke betrokkenheid van PERK  bij 
de vorming van Focale Adhesie complexen is onderzocht. Toenemende matrix stijfheid 
resulteerde in toename van Focale Adhesie complex vorming hetgeen verstoort is bij 
afwezigheid van PERK. Dit was ook geassocieerd met verstoorde vormveranderingen 
en differentiatie van de GBM stamcellen.  PERK-deficiëntie in de GBM cellen liet een 
verstoorde F-Actine organisatie zien waarbij het Tubuline cytoskelet hiervoor deels kon 
compenseren. PERK blijkt dus zowel een rol te spelen bij de detectie en aanpassing van 
cellen door een toename van matrixstijfheid.

In hoofdstuk 5 hebben we een zogenoemde nieuwe bio-inkt geïntroduceerd, welke 
toepasbaar is in 3D printers. Onderzocht is of specifieke chemische verbindingen, com-
plexe coacervaten genoemd, de mechanische eigenschappen van hersenweefsel 
kunnen nabootsen. In deze studie zijn hyaluonzuur en chitosan gecombineerd als 
coacervaten die een gel kunnen vormen. Hyaluronzuur is een belangrijk glycosamine 
suiker in hersenweefsel en de hoeveelheid neemt toe tijdens GBM progressie en speelt 
een belangrijke rol in verstijving van de extracellulaire matrix. De printbaarheid en de 
fysisch-chemische eigenschappen van dit complexe coacervaat bleken geschikt als ook 
de biocompatibiliteit. GBM cellen kunnen groeien op dit materiaal  en passen zich aan 
door middel van F-actine expressie.

Hoofdstuk 6 is een samenvatting van dit proefschrift. Er is ingegaan op het belang van 
onderzoek naar de fysische eigenschappen van kanker, specifiek bij GBM, en de moge-
lijkheden die dit geeft om nieuwe aangrijpingspunten voor therapie te  ontwikkelen. 
Daarnaast is de gevonden rol van PERK bij  mechanotransductie verder beschreven en 
zijn suggesties voor vervolgstudies gedaan.  De mogelijkheden voor reconstructie en 
nabootsing van hersenweefsel is belicht met suggesties voor toekomstig onderzoek.
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