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SAMENVATTING
De meest voorkomende manieren van kankerbehandeling zijn chirurgie, radiotherapie 
en systemische therapie. In de afgelopen twee decennia hebben moleculair gerichte 
therapieën en immunotherapieën, naast klassieke chemotherapeutische middelen, 
zoals taxanen en platina-gebaseerde chemokuren, het aantal behandelmogelijkheden 
sterk doen toenemen. Moleculair gerichte medicijnen hebben als doel om 
signaaltransductieroutes die belangrijk zijn voor tumorgroei en overleving van de 
tumorcel, te remmen. Immunotherapie stimuleert daarentegen een immuunrespons 
in het lichaam die de tumorcellen kan doden. Eén van de eerste bekende moleculaire 
doelwitten is de uitvoerig onderzochte human epidermal growth factor receptor (HER) 
familie van receptortyrosinekinasen. Er is een sterke toename in het aantal medicijnen 
dat de HER-familieleden (epidermal growth factor receptor (EGFR) en HER2) remt of 
aangrijpt op de signaaltransductieroutes die aangestuurd worden door deze HER-
familieleden. Medicijnen die specifiek gericht zijn tegen HER-familieleden bestaan uit 
antilichamen en tyrosinekinaseremmers (TKIs). Ook tegen deze nieuwe behandelingen 
treedt er in veel gevallen intrinsieke of verworven resistentie op. Daarom wordt er in 
de medische onderzoekswereld veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de 
behandelingen die gericht zijn tegen HER-familieleden. 

Het niet-invasief meten van veranderingen in de expressie van HER-eiwitten, ook wel 
receptordynamiek genoemd, als gevolg van de behandeling met HER-gerichte medicijnen 
zou klinische besluitvorming kunnen ondersteunen. Niet-invasieve moleculaire 
beeldvorming kan hier potentieel voor gebruikt worden. Moleculaire eigenschappen 
zoals de celmembraanexpressie van HER-eiwitten kan men in het gehele lichaam 
afbeelden met behulp van driedimensionale positronemissietomografie (PET). Hiervoor 
worden HER-gerichte antilichamen radioactief gelabeld met het isotoop zirkonium-89 
(89Zr). PET-beeldvorming met behulp van deze radiogelabelde antilichamen kan mogelijk 
een belangrijke rol spelen bij het identificeren van patiënten die baat hebben bij HER-
gerichte antilichaamtherapieën. Daarnaast kan de respons op dit soort therapieën 
gemonitord worden. 

Het blokkeren van het immuun-checkpoint programmed cell death 1 (PD-1)/programmed 
death-ligand 1 (PD-L1) met behulp van antilichamen, ook wel bekend als een vorm 
van kankerimmunotherapie, heeft geresulteerd in significante verbeteringen in de 
behandeling van patiënten met vergevorderde kankers. Er is recentelijk aangetoond 
dat EGFR een belangrijke rol speelt in het reguleren van de expressie van PD-L1 op 
tumorcellen. Het remmen van EGFR vermindert de PD-L1 expressie op het celmembraan 
van tumorcellijnen, met als gevolg een toename in T-cel activatie. Dit zou mogelijk de 
effectiviteit van kankerimmunotherapieën kunnen verbeteren.
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Bovenstaande bevindingen geven aan dat inzicht in de dynamiek van celmembraaneiwitten 
belangrijk zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van adequate (combinatie)therapieën. 
Het doel van dit proefschrift was dan ook om de effecten van HER-gerichte therapieën 
op de dynamiek van HER-eiwitten en PD-L1 preklinisch te bestuderen om vervolgens een 
rationale te leveren voor toekomstige behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt 
van medicijnen gericht tegen de HER-familie en immuun-checkpoints. Daarnaast werden 
HER-tracers voor moleculaire beeldvorming gebruikt om de effecten van een medicijn 
op het daadwerkelijk bereiken van de tumor, de orgaanverdeling en eiwitdynamiek te 
onderzoeken. 

Vergeleken met een enkele anti-EGFR-antilichaambehandeling kan het combineren van 
twee niet-competitieve anti-EGFR monoklonale antilichamen de signalering van de EGFR-
signaaltransductieroute sterker remmen, met als gevolg een sterker antitumoreffect 
in verschillende humane tumormodellen in muizen. Voorbeelden van dergelijke niet-
competitieve anti-EGFR monoklonale antilichamen zijn cetuximab en imgatuzumab die 
beide binden op een ander deel van het EGFR extracellulair domein III. Bovendien heeft 
het antilichaam imgatuzumab aangepaste suikergroepen (glycogemodificeerd) voor het 
verbeteren van de antilichaam-afhankelijke immuuncelgemedieerde celdood (ADCC). 
Het combineren van cetuximab en imgatuzumab zou een potentiele strategie kunnen 
zijn om efficiënter EGFR te beïnvloeden dan bestaande behandelingen met één type 
antilichaam. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 van dit proefschrift gekeken naar het effect 
van cetuximab en imgatuzumab op de internalisatie en aanvoer naar het celmembraan 
van EGFR. Tevens is onderzocht of dit een effect zou hebben op de imgatuzumab-
gemedieerde ADCC-effecten en groeiremming van niet-kleincellig longcarcinoom 
(NSCLC)-cellen. In een panel wild-type EGFR-expresserende humane NSCLC-cellijnen 
zorgde imgatuzumab voor een sterkere vermindering van EGFR op het celmembraan 
en van totale EGFR-eiwitlevels vergeleken met cetuximab. Het combineren van beide 
antilichamen verhoogde de internalisatie van EGFR en verminderde de aanvoer van het 
eiwit naar het membraan. Dit leidde ertoe dat de expressie van EGFR nog minder werd op 
het membraan. Immunofluorescente analyse toonde aan dat de combinatiebehandeling 
de clustering van receptor-antilichaamcomplexen deed toenemen en zorgde ervoor dat 
geïnternaliseerde EGFR-moleculen naar de lysosomen gestuurd werden. Daarnaast 
remde de antlichaamcombinatietherapie de signalering van EGFR en epidermal growth 
factor (EGF)-afhankelijke celdeling op efficiënte wijze. Een andere belangrijke bevinding 
was dat de sterke verlaging van EGFR door de combinatiebehandeling geen invloed had 
op de ADCC-effecten. Kortom, imgatuzumab gecombineerd met cetuximab leidde tot 
een sterkere verlaging van EGFR en superieure celgroeiremming in vitro zonder effect te 
hebben op de antilichaam-geïnduceerde ADCC-effecten.
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Het bepalen van de EGFR-eiwitexpressie in laesies verspreid door het gehele lichaam met 
behulp van PET-beeldvorming zou belangrijk kunnen zijn voor besluitvorming tijdens het 
proces van de ontwikkeling van geneesmiddelen en in de klinische praktijk. Preklinisch 
onderzoek naar EGFR-microPET-beeldvorming toonde aan dat er geen duidelijke 
verhouding is tussen EGFR-eiwitexpressie in tumorlysaten (aangetoond met Western 
blotting) en in vivo tumoropname van de radioactief gelabelde EGFR-antilichaamtracer 
(aangetoond met PET-scans). Het vrij aanwezige extracellulair domein van EGFR in 
sera van patiënten zou in theorie kunnen binden aan een EGFR-gerichte tracer en 
daarmee de tracerkinetiek kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken 
naar de invloed van vrij (uitgescheiden) EGFR in de bloedsomloop op de tracerkinetiek 
en tumoropname van het EGFR monoclonaal antilichaam 89Zr-imgatuzumab. Dit is 
onderzocht in muizen met verschillende getransplanteerde tumoren, met als doel om de 
89Zr-imgatuzumab-PET-beeldvorming te optimaliseren. Voor deze studie zijn de humane 
kankercellijnen A431 (EGFR-overexpresserende, epidermoid vulvacarcinoom), A549 
en H441 (beiden NSCLC met gemiddelde EGFR-expressie) getransplanteerd in muizen. 
Deze tumordragende muizen kregen verschillende doseringen 89Zr-imgatuzumab met 
daarnaast een co-injectie van een gelijke dosis 111In-IgG controleantilichaam. In muizen 
met een A431 tumor was de tumoropname van de tracer het hoogst (29,8 ± 5,4 %ID/g) 
in de 160 μg doseringsgroep. Daarentegen was de tumoropname in de muizen met 
een A549 of een H441 tumor het hoogst bij de laagste doseringsgroep (10 μg). In de 
muizen met een A431 tumor was er ook een hoge ophoping van 89Zr-imgatuzumab in 
de lever die afnam met toenemende doseringen van het antilichaam. In de A549 en 
H441 getransplanteerde muizen was de leveropname laag bij alle tracerdoseringen. De 
vrije EGFR hoeveelheden in de lever en plasma van de muizen met een A431 tumor 
waren tot 1000-maal hoger dan de hoeveelheden die gevonden werden in de muizen 
met een A549 of H441 tumor. Samenvattend, 89Zr-imgatuzumab is in staat om EGFR 
positieve tumoren effectief te visualiseren. De grote hoeveelheden vrije EGFR in de lever 
en het bloed bij het A431 model zorgden ervoor dat veel 89Zr-imgatuzumab naar de lever 
ging. Dit betekent dat in die gevallen waar grote hoeveelheden vrije EGFR in het bloed 
gedetecteerd worden de (pre)klinische EGFR-PET-beeldvorming verbeterd kan worden 
door de antilichaamtracerdosering te verhogen. 

HER3 is het enige HER-familielid met een zwakke tyrosinekinase-activiteit. Daardoor is 
de rol van dit eiwit bij de ontwikkeling van kanker lang onderschat. Er is echter steeds 
meer interesse om HER3 als doelwit te gebruiken bij de behandeling van kanker, omdat 
HER3 tot overexpressie komt in tumoren waar het een compenserende rol speelt bij 
de remming van HER-familie signalering. In hoofdstuk 4 wordt de literatuur over de 
biologie en relevantie van HER3 in kanker beschreven. Daarnaast worden medicijnen 
beschreven die HER3 blokkeren of interfereren met HER3-dimeersignalering. Deze 
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medicijnen bestaan uit volledig humane tegen HER3-gerichte antilichamen, bispecifieke 
antilichamen en TKIs die momenteel steeds meer beschikbaar komen voor het gebruik 
in de klinische praktijk. Dit review bevat verder een overzicht van HER3-gerichte 
medicijnen die in klinische ontwikkeling zijn. Het gebruik van biomarkers zou nuttig 
kunnen zijn voor het voorspellen en monitoren van de effecten van een behandeling, 
alsmede het ondersteunen van besluitvorming tijdens de ontwikkeling van medicijnen. 
Daarom worden potentiele biomarkers voor effectieve HER3-remming bediscussieerd, 
waaronder HER3 expressie in tumoren, functionele analyses voor effectormoleculen in 
HER3 signaaltransductieroutes en moleculaire beeldvorming. 

De membraanexpressie van HER3 is zeer dynamisch door zijn compenserende rol 
in HER-signalering. Deze compensatie komt met name voor tijdens de behandeling 
met medicijnen die andere HER-familieleden of eiwitten in de (phosphoinositide 
3-kinase) PI3K-signaaltransductieroute remmen. Dit kan een nadelig effect hebben 
op de antitumoreffectiviteit van deze medicijnen. In muizenstudies is aangetoond dat 
het combineren van HER3- met HER2-remmers beter de tumorgroei remt. Omdat de 
membraanexpressie van HER3 zo dynamisch is, zou een niet-invasieve dynamische 
meting van de HER3 tumorstatus beter kunnen zijn dan alleen een invasieve en 
statische meting door middel van immuunhistochemie op een verkregen tumorbiopt. 
Voor het niet-invasief-dynamisch meten van eiwitexpressie zou men moleculaire 
beeldvormingstechnieken kunnen gebruiken. Om dit verder uit te zoeken hebben we 
in hoofdstuk 5 de HER3 tumorstatus na behandeling met lapatinib (EGFR/HER2 TKI) 
bepaald met behulp van 89Zr-gelabeld anti-HER3 antilichaam mAb3481 PET. In vitro 
zorgde de behandeling met lapatinib voor een toename van HER3 membraanexpressie 
in BT474, SKBR3 en N87 cellen. Daarnaast resulteerde de behandeling in een 1,7-voudige 
(BT474), een 1,4-voudige (SKBR3) en 1,4-voudige (N87) verhoging in internalisatie. In 
placebo-behandelde muizen was de BT474 tumoropname van een 10 µg 89Zr-mAb3481 
eiwitdosis met een SUVmean van 5,6±0,6 (51,8±7,7 %ID/g) opvallend hoog. Vergeleken 
met de placebo had de lapatinib behandeling geen effect op de 89Zr-mAb3481 opname 
in BT474 en N87 tumoren, en bleef de HER3 tumorexpressie onveranderd. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat lapatinib de HER3 tumorcelexpressie in vitro kan verhogen, 
maar dat lapatinib deze verhoging niet induceert in deze tumorcellen wanneer die 
getransplanteerd waren in muizen. 89Zr-mAb3481 PET liet een hoge, HER3-specifieke 
tumoropname zien en zou daarom mogelijk geschikt kunnen zijn voor het bepalen 
van verschillen in HER3 tumorexpressie in en tussen patiënten, en de respons op 
behandelingen in patiënten.

Recentelijk is aangetoond dat constitutief geactiveerde mutant EGFR PD-L1 expressie 
kan induceren in NSCLC-cellijnen. EGFR-remming in EGFR-mutant cellijnen verlaagt 
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de PD-L1 expressie, met als gevolg een toename in T-cel activatie. Patiënten met 
EGFR-mutant NSCLCs reageren daarentegen niet op PD-1-remming, ook al is de PD-
L1 expressie hoog. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een gebrek aan CD8+ T-cel 
infiltratie en de lage hoeveelheid mutaties in de tumor. Daarentegen heeft PD-1 
remming wel de overleving van EGFR wild-type NSCLC-patiënten doen toenemen. Er 
is opvallend weinig bekend over de regulatie van PD-L1 expressie in EGFR wild-type 
NSCLC. Een beter begrip van de PD-L1 regulatie zou een rationale kunnen bieden voor 
het combineren van immuun-checkpoint-remming met andere doelgerichte medicijnen 
om de behandeling nog effectiever te maken. Daarom hadden we in hoofdstuk 6 als 
doel om signaaltransductieroutes te identificeren die betrokken zijn bij de regulatie van 
PD-L1 expressie in EGFR wild-type NSCLC. Hiervoor is gebruik gemaakt van de NSCLC-
adenocarcinoom en plaveiselcelcarcinoom RNA-seq datasets van The Cancer Genome 
Atlas (TCGA) database. De analyse van de RNA-seq data van EGFR wild-type tumoren 
onthulde dat van mRNA expressie afgeleide interferon gamma (IFNγ) en mitogen 
activated protein kinase (MAPK) signalering correleerden met de PD-L1 genexpressie in 
long adenocarcinoom maar niet in long plaveiselcarcinoom. Deze relatie is vervolgens 
verder onderzocht in EGFR wild-type longadenocarcinoomcellijnen. In deze cellijnen 
resulteerde stimulatie met EGF of IFNγ in een sterke toename in PD-L1 mRNA, eiwit 
en membraanexpressie. De toename in PD-L1 was het hoogst wanneer EGF en IFNγ 
werden gecombineerd. Soortgelijke effecten werden waargenomen wanneer de 
tumorcellen samen werden gekweekt met mononucleaire cellen van perifeer bloed 
(PBMCs). Het remmen van de MAPK-signaaltransductieroute met behulp van de EGFR-
remmers cetuximab en erlotinib of met de mitogen-activated protein kinase kinase 1 
en 2 (MEK1/2)-remmer selumetinib voorkwam de EGF- en IFNγ-geïnduceerde toename 
in PD-L1 mRNA, eiwit en membraanexpressie. De remmers hadden geen effect op 
de IFNγ-geïnduceerde toename in major histocompatibility complex (MHC) class I 
membraanexpressie, wat erop duidt dat deze remmers geen nadelige effecten hebben 
op MHC-I gemedieerde tumorcel herkenning door immuuncellen. Interessant genoeg 
verhoogde IFNγ de transcriptie van PD-L1 terwijl MAPK-signalering betrokken was bij 
de transcriptie maar ook de stabilisatie van PD-L1 mRNA. Concluderend, de MAPK-
signaaltransductieroute speelt een essentiële rol bij EGF- en IFNγ-geïnduceerde PD-L1 
expressie in EGFR wild-type adenocarcinoom en zou een doelwit kunnen zijn voor het 
verbeteren van immunotherapie.

Samenvattend, dit proefschrift levert nieuwe aanknopingspunten voor toekomstige 
combinatietherapieën op waarbij gebruik wordt gemaakt van medicijnen die aangrijpen 
op de HER-signaaltransductieroute en immuun-checkpoints. Bovendien zijn er nieuwe 
PET-tracers onderzocht die het mogelijk maken om medicijnopname in de tumor en 
verdeling van het medicijn over de organen te bestuderen, alsmede dynamiek van de 
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receptoren van de HER-familie te monitoren.
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