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Cellen en celdood
Een levend wezen zoals de mens functioneert 
doordat alle organen in het menselijk lichaam 
goed op elkaar zijn afgestemd. Het uitvallen 
van een belangrijk orgaan, zoals de longen, kan 
leiden tot de dood. Elk orgaan is opgebouwd 
uit miljarden cellen. De cellen zijn van elkaar 
gescheiden door een celmembraan (Figuur 1), 
maar kunnen wel met elkaar communiceren. Zo 
zorgt de longcel ervoor dat zuurstof kan worden 
opgenomen door rode bloedlichaampjes en dat 
koolzuurgas kan worden uitgeademd. Als een 
longcel niet meer goed functioneert, moet deze 
worden opgeruimd en worden vervangen door 
een nieuwe, goed functionerende longcel. Het 
opruimen van oude cellen gebeurt bijna altijd via 
een mechanisme, dat geprogrammeerde celdood, 
ofwel apoptose wordt genoemd. Onder normale 
omstandigheden is er een perfecte balans tussen 
de hoeveelheid cellen die in apoptose gaat en de 
aanmaak van nieuwe cellen. 

Kanker
Kanker is een term die wordt gebruikt om 
kwaadaardige groei van lichaamseigen cellen te 
omschrijven. Kanker (ofwel een kwaadaardige  
tumor) kan ontstaan wanneer een defecte cel, 
die eigenlijk in apoptose moet gaan, dit niet doet. 
Vaak wordt dit veroorzaakt doordat het genetisch 
materiaal (DNA) in de cel zodanig is beschadigd, 
dat de cel niet meer reageert op signalen uit zijn 
omgeving om dood te gaan. Als deze cel zich 
vervolgens gaat vermenigvuldigen, ontstaat er 
een tumor; een grote hoeveelheid lichaamseigen 
cellen die niet meer normaal op signalen uit 
zijn omgeving reageert. De tumor, afhankelijk 
van waar deze zit (hersenen, longen, botten, 
etc...), kan de gezonde cellen in verdrukking 
brengen. Dit kan leiden tot het uitvallen van het 
betreffende orgaan en in het uiterste geval tot 
het overlijden van de patiënt.

Behandeling van kanker met radiotherapie
Kankerpatiënten worden vaak behandeld met 
chemotherapie of bestraling (=radiotherapie). 
Het zijn vooral de sneldelende cellen (zoals 

tumorcellen) die gevoelig zijn en dood zullen 
gaan, onder andere door apoptose. Wanneer 
een cel in apoptose gaat, worden zogenaamde 
‘caspases’ geactiveerd. Caspases zijn eiwitten* 
die zich in de cel bevinden en zorgen voor de 
uiteindelijke celdood (Figuur 1). Omdat ook 
normale sneldelende cellen (bijvoorbeeld de 
haarzakjes en darmcellen) gevoelig zijn voor 
chemotherapie en bestraling, hebben patiënten 
vaak last van bijwerkingen zoals kaalheid 
en darmproblemen. Het grote voordeel van 
radiotherapie vergeleken met chemotherapie 
is dat radiotherapie heel gericht op de tumor 
wordt toegediend. Zo kan bijvoorbeeld heel 
specifiek de longtumor bestraald worden en het 
normale, omliggende weefsel zoveel mogelijk 
worden gespaard.

Verbeteren van radiotherapie 
Helaas kan radiotherapie niet alle patiënten 
genezen. Daarom wordt er in het laboratorium 
intensief gezocht naar medicijnen om de 
effectiviteit van radiotherapie te verbeteren. 
Een nieuw en veelbelovend soort medicijn zijn 
zogenaamde ‘dood liganden’ (death ligands). 
Dit zijn eiwitten die heel gericht apoptose 
kunnen veroorzaken in tumorcellen. Doordat 
het werkingsmechanisme van radiotherapie 
en death ligands verschillend is (death ligands 
kunnen op een gedeeltelijk verschillende manier 
caspases activeren), kan de tumorcel op twee 
verschillende manieren doodgaan (Figuur 1). 
Hierdoor kan de effectiviteit van radiotherapie 
worden verhoogd. 

Nieuwe kankertherapieën: van kweekschaaltje tot 
patiënt
Voordat een nieuwe therapie op patiënten 
kan worden getest, moet een lange weg 
bewandeld worden. Eerst wordt in vitro (in 
een kweekschaaltje) gekeken of de nieuwe 
therapie tumorcellen kan doden. Vervolgens 
worden deze cellen onder de huid van muizen 
ingespoten en wordt de muis met de nieuwe 
therapie behandeld (=in vivo). Hier kan worden 
vastgesteld 1) of de nieuwe therapie effectief is 

*eiwitten: hier niet te verwarren met het witte gedeelte van de inhoud van een ei. Eiwitten (ofwel proteïnen) zijn een  
grote klasse van biologische moleculen. Insuline is bijvoorbeeld een belangrijk eiwit dat de suikerspiegel reguleert.
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in het doden van tumorcellen en 2) of de nieuwe 
therapie bijwerkingen veroorzaakt. Als blijkt dat 
de therapie effectief is en dat de bijwerkingen 
acceptabel zijn, dan zal de therapie in patiënten 
getest kunnen worden. 

Samenvatting proefschrift
In dit proefschrift hebben wij de zojuist 
beschreven weg gevolgd voor de combinatie 
van radiotherapie met de death ligands 
TRAIL en APO010. Tevens hebben we het 
werkingsmechanisme van de gecombineerde 
behandeling bestudeerd. 
Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding; hier 
worden de meeste termen en processen die 
belangrijk zijn voor het begrijpen van de 
volgende hoofdstukken uitgelegd. 
In hoofdstuk 2 laten wij zien dat de combinatie 

van radiotherapie en TRAIL heel efficiënt 
tumorcellen kan doden. Dit, terwijl de tumor 
cellen bijna niet doodgaan door radiotherapie 
of TRAIL alleen. Dit effect hebben we zowel in 
vitro gezien, als in muizen waar we deze tumor 
hadden getransplanteerd. Ook belangrijk was 
dat deze therapie geen bijwerkingen vertoonde. 
Om te voorspellen welke patiënten baat zullen 
hebben van de combinatie radiotherapie en 
TRAIL, hebben we in hoofdstuk 3 het werkings 
mechanisme achterhaald. We vonden dat 
radiotherapie onze tumorcellen gevoeliger 
maakte voor apoptose inductie door TRAIL. 
Nadat de cellen waren behandeld met radio-
therapie, kon TRAIL veel efficiënter caspases 
activeren, dan dat TRAIL dit zonder  radio-
therapie kon doen.  
Een ander veelbelovend death ligand was 

Figuur 1. Apoptose; geprogrammeerde celdood. De cel is afgescheiden van de buitenwereld door de 
celmembraan. In de cel bevindt zich de celkern, waar het DNA is opgeslagen. Bestraling en chemotherapie 
beschadigen het DNA in de celkern. Dit kan onder andere leiden tot het ‘aanzetten’ van caspases; eiwitten die zich 
in de cel bevinden en de cel uiteindelijk doden. De in dit proefschrift beschreven death ligands TRAIL en APO010 
komen na toediening aan bij de buitenkant van de cel. Hier binden zij aan receptoren, die zich op de celmembraan 
bevinden. De activatie van deze receptoren leidt ook weer tot het aanzetten van caspases en celdood. FLIP, dat zich 
in de cel bevindt kan voorkomen dat caspases door de death receptors geactiveerd worden. 
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APO010. In hoofdstuk 4 hebben we naar het 
effect van de combinatie radiotherapie met 
APO010 gekeken in verschillende typen tumoren 
(een bloedkanker, een darmkanker en een 
mesothelioom, dat in de mens vaak veroorzaakt 
wordt door asbest). Ook hier vonden we in vitro 
een sterk gecombineerd effect: radiotherapie 
en APO010 werkten samen veel beter dan 
elke therapie apart. Echter, we vonden geen 
gecombineerd effect van de therapie in vivo. 
Radiotherapie vertraagde de tumorgroei, maar 
APO010 voegde hier niets aan toe. Doordat de 
dosis APO010 die we aan de muizen toediende 
al bijwerkingen vertoonde, kon de dosis APO010 
ook niet worden verhoogd. 
Om het werkingsmechanisme van TRAIL en 
APO010 te vergelijken, hebben we in hoofdstuk 
5 in eerste instantie gekeken hoe radiotherapie 
cellen gevoeliger maakte voor APO010. Ook hier 
hebben we gevonden dat de caspases beter 
geactiveerd werden door APO010 na bestraling. 
Maar in dit geval zagen we een sterke correlatie 
tussen gevoeligheid van de tumorcellen voor 
APO010 en het afnemen van FLIP. Ook FLIP is een 
eiwit dat zich in de cel bevindt. Wanneer FLIP in 
hoge concentraties aanwezig is, voorkomt het de 
activatie van caspases door death ligands (Figuur 
1). Wij hebben ontdekt dat dit mechanisme 
niet alleen geldt voor radiotherapie, maar dat 
ook bijvoorbeeld chemotherapie en UV licht 
cellen gevoelig maakte voor APO010 door de 
hoeveelheid FLIP in cel te verminderen. 
Als laatste hebben we in hoofdstuk 6 gekeken 
naar de regulatie van TRAIL receptoren. TRAIL 
induceert apoptose door aan deze receptoren, 
die zich op het celoppervlak bevinden, te 
binden. Deze binding zorgt er uiteindelijk 

voor dat de caspases geactiveerd worden en 
dat de cel doodgaat (Figuur 1). Als er dus geen 
TRAIL receptoren op het celoppervlak van de 
tumorcellen zitten, dan kunnen ze ook niet 
door TRAIL in apoptose gaan. TRAIL kan via 2 
verschillende receptoren apoptose induceren 
(TRAIL- receptor (R)1, en TRAIL-R2). Wij hebben 
een verschil gevonden in de manier waarop 
TRAIL-R1 en TRAIL-R2 worden gereguleerd. Een 
nieuwe familie van eiwitten (de zogenaamde 
MARCH familie) kan ervoor zorgen dat TRAIL-R1 
van het celoppervlak verdwijnt, terwijl dit niet 
het geval is voor TRAIL-R2. 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten die in dit 
proefschrift beschreven staan bediscussieerd. 

Tenslotte: Hoe kunnen de resultaten uit dit 
proefschrift bijdragen aan een betere behandeling 
voor kankerpatiënten? 
Ons doel was te onderzoeken of de effectiviteit 
van radiotherapie in de behandeling van 
kanker verbeterd zou kunnen worden door dit 
te combineren met death ligands. Vooral de 
resultaten die verkregen zijn met de combinatie 
radiotherapie en TRAIL zijn veelbelovend. In 
muismodellen zagen we een goede respons van 
de tumor, terwijl er geen normale weefselschade 
was. Dit kan leiden tot het opzetten van een 
klinische studie waar de effectiviteit van deze 
combinatiebehandeling wordt geëvalueerd. 
Ten tweede hebben we een beter beeld gekregen 
waarom tumor cellen dood gaan na behandeling 
door bestraling en death ligands. Deze kennis 
kan in de toekomst helpen  voorspellen welke 
patiënten baat zullen hebben van de nieuwe 
therapie en welke patiënten niet.


