
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Targeting anti-apoptotic BCL-2 proteins in cancer: the importance of
intermolecular interactions and protein turnover

Rooswinkel, R.W.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rooswinkel, R. W. (2013). Targeting anti-apoptotic BCL-2 proteins in cancer: the importance
of intermolecular interactions and protein turnover. [Thesis, externally prepared, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
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), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:27 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/targeting-antiapoptotic-bcl2-proteins-in-cancer-the-importance-of-intermolecular-interactions-and-protein-turnover(5108a04c-0ea9-46df-8dcc-6ccd77c12237).html


&

nederlandse samenvaTTing

nederlandse samenvaTTing

Cellen en celdood

het menselijk lichaam is opgebouwd uit miljarden minuscule levende wezens: cellen. deze 

cellen hebben allemaal een gespecialiseerde functie, zoals zuurstofoverdracht of afweer tegen 

infecties. het samenspel van alle cellen zorgt voor het goed functioneren van het lichaam. 

hiervoor communiceren ze met elkaar en geven signalen door. cellen hebben een beperkte 

levensduur, en daarom worden er iedere dag zo’n 60 miljard cellen vervangen door nieuwe 

cellen. oude en beschadigde cellen offeren zichzelf op om het lichaam gezond te houden. dit 

opofferen gaat via een gereguleerd mechanisme, dat apoptose of geprogrammeerde celdood 

heet. in feite is het cellulaire zelfmoord, waarbij de cel zijn eigen dood bewerkstelligt.

Apoptose in gezondheid en ziekte

apoptose is niet alleen belangrijk voor het vervangen van oude of beschadigde cellen, maar ook 

tijdens de ontwikkeling van het lichaam. een klassiek voorbeeld is het vormen van de vingers 

tijdens de embryonale ontwikkeling. in de vroeg embryonale fase zitten de vingers aan elkaar 

via een dun vlies, en alleen doordat de cellen in dit vlies “in apoptose gaan” komen de vingers los 

van elkaar. Bij 1:3000 mensen gaat dit minder efficiënt, en deze mensen leiden aan syndactylie. 

dit is een relatief onschuldige aangeboren afwijking waarbij tenen of vingers onvoldoende 

van elkaar gescheiden zijn. er zijn ook ernstigere aandoeningen die worden veroorzaakt door 

defecten in apoptose. Te veel apoptose wordt geassocieerd met degeneratieve ziekten, zoals 

alzheimer. Te weinig apoptose is een van de eigenschappen van kankercellen.

Kanker

Kanker wordt veroorzaakt doordat cellen zich ongebreideld vermeerderen. Waar gezonde 

cellen een delicate balans aanhouden tussen celdeling aan de ene kant en apoptose aan de 

andere kant, is deze balans in kankercellen verstoord. de kankercellen delen zonder ophouden 

en kunnen overleven waar normale cellen doodgaan. hierbij verdrukken ze andere cellen, en 

verstoren de functie van gezonde organen. dit leidt tot ziekteverschijnselen bij de patiënt, 

en in het uiterste geval tot het overlijden. de basis van kanker ligt meestal in beschadigingen 

van het dna. in het dna is vastgelegd hoe een cel eiwitten moet produceren en in welke 

hoeveelheid. eiwitten zijn de gereedschappen van de cel, die ervoor zorgen dat een cel zijn 

functies kan uitoefenen, kan groeien, delen, dna kopiëren, signalen ontvangen en versturen 

naar andere cellen. ook apoptose wordt geregeld door eiwitten. als er nu fouten ontstaan 

in het dna kunnen er verkeerde hoeveelheden eiwitten worden geproduceerd of worden er 

slecht functionerende eiwitten gemaakt. dit zorgt ervoor dat cellen ontsporen.

in een gezonde cel zal dna schade leiden tot apoptose van de cel, omdat een beschadigde 

cel een gevaar oplevert voor het lichaam. Kankercellen moeten daarom een manier vinden om 

dit te voorkomen. apoptose wordt gereguleerd door een balans tussen apoptose-stimulerende 

eiwitten en apoptose-remmende eiwitten. een manier van kankercellen om resistent te worden 

tegen apoptose is om grote hoeveelheden apoptose-remmende eiwitten te maken. 
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Anti-kanker medicatie

de meeste conventionele anti-kanker middelen veroorzaken schade aan het dna waardoor 

kankercellen afsterven. een van de manieren waarop kanker cellen dood kunnen gaan is 

via apoptose. Kankercellen die apoptose blokkeren zijn daardoor in meer of mindere mate 

resistent tegen anti-kanker medicatie. sinds de vroege jaren 2000 wordt er veel onderzoek 

gedaan naar geneesmiddelen die selectief gericht zijn tegen de apoptose-remmende eiwitten: 

Bh3-mimetics. deze Bh3-mimetics hebben een tweeledig doel: allereerst kunnen ze worden 

gecombineerd met conventionele anti-kanker middelen om die beter te kunnen laten 

werken. daarnaast kunnen ze ook als mono-therapie worden ingezet tegen kanker. dit is met 

de gedachte dat tumorcellen verslaafd zijn aan de apoptose blokkade veroorzaakt door de 

grote hoeveelheid apoptose-remmende eiwitten. door het neutraliseren van deze apoptose-

remmende eiwitten zal de tumor cel alsnog in apoptose gaan. 

samenvatting van het proefschrift

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie die alle relevante literatuur op een rijtje zet. in de rest 

van het proefschrift wordt voornamelijk onderzoek beschreven naar de rol en functie van de 

apoptose-remmende eiwitten. het betreft een groep van 6 verschillende apoptose-remmende 

eiwitten van de Bcl-2 familie, die allemaal kunnen bijdragen aan het ontstaan van kanker als ze in 

te grote hoeveelheden door de cel worden aangemaakt. in hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht 

welke apoptose-remmende eiwitten worden geneutraliseerd door de Bh3-mimetic aBT-737. in 

tegenstelling tot eerdere experimenten met de geïsoleerde eiwitten, laten wij zien dat aBT-737 

specifiek is voor een klein aantal van deze eiwitten. dit betekent dat de tumorcel resistent zal 

zijn tegen aBT-737 als hij afhankelijk is van andere apoptose-remmende eiwitten. ook laten we 

zien dat resistentie kan worden doorbroken door aBT-737 te combineren met geneesmiddelen 

die leiden tot een verhoging van het apoptose-stimulerende eiwit noxa. in hoofdstuk 3 hebben 

we gekeken naar hoe de apoptose-remmende en apoptose-stimulerende eiwitten van de Bcl-2 

familie met elkaar interacties aangaan. er zijn meer dan 10 verschillende apoptose stimulerende 

eiwitten die als functie hebben om apoptose-remmende eiwitten te neutraliseren. Wij 

brengen hier voor het eerst in kaart hoe selectief dat gebeurt. daarnaast laten we zien dat de 

belangrijkste determinant van apoptose-remming de stabiliteit van een Bcl-2 eiwit is, en niet 

de selectiviteit van interacties. in hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe de hoeveelheden 

van het apoptose-remmende eiwit Bcl-B worden geregeld. eiwit hoeveelheden zijn een balans 

tussen aanmaak en afbraak. Wij laten zien dat Bcl-B in normale cellen snel wordt afgebroken, 

dat Bcl-B tumorcellen meer bescherming biedt tegen anti-kanker medicijnen als die afbraak 

wordt geremd. in hoofdstuk 5 beschrijven we een nieuw mechanisme dat de afbraaksnelheid 

van (apoptose regulerende) eiwitten kan bepalen, en daarmee hun functioneren. in het laatste 

hoofdstuk 7 worden de resultaten uit het proefschrift bediscussieerd.

implicaties van het onderzoek

in dit proefschrift staan de apoptose-remmende eiwitten van de Bcl-2 familie centraal. Te grote 

productie van deze eiwitten komt vaak voor in kanker, en neutralisatie van deze eiwitten is een 
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aantrekkelijke manier om kanker selectief aan te vallen. ons werk biedt aangrijpingspunten 

voor een nieuwe manier om deze eiwitten te neutraliseren. er kan worden gezocht naar 

medicijnen die ervoor zorgen dat deze eiwitten sneller worden afgebroken. daarnaast hebben 

we laten zien dat aBT-737 specifieker is dan tot nog toe werd gedacht. dit geneesmiddel wordt 

nu getest in patiënten, en met deze kennis kan men in de toekomst beter voorspellen welke 

tumoren gevoelig zijn voor aBT-737. daarnaast geven wij aan hoe toekomstige Bh3-mimetics 

moeten worden getest voor hun selectiviteit.
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