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Introductie: Glioblastoma Multiforme en kankerstamcellen 

Glioblastoma Multiforme (GBM) is de meest voorkomende en meest agressieve kwaadaardige 

tumor die ontstaat in de hersenen. Het GBM ontstaat uit de gliacellen, de steuncellen rond de 

zenuwcellen. Het kwaadaardige karakter van GBM wordt onder andere verklaard door de massale 

verspreiding van kankercellen uit de primaire tumor die infiltreren in de omliggende gezonde 

hersenen. Tumorinfiltratie is een van de belangrijke oorzaken waarom deze ziekte zo moeilijk te 

behandelen is en de tumor weer verder groeit na chirurgie. Patiënten met een maligne glioom 

hebben een slechte prognose; slechts 10% van de patiënten met een GBM overleeft meer dan 5 

jaar ondanks gecombineerde behandelingen met chirurgie, radiotherapie en chemotherapie in de 

vorm van temozolomide (TMZ) (1). 

Een extra moeilijkheid in de behandeling van GBM is de resistentie van een klein aantal 

tumorcellen tegen radiotherapie of chemotherapie. Deze populatie van resistente tumorcellen 

wordt, volgens recente literatuur, gekarakteriseerd als de kankerstamcel-fractie. Dit komt omdat 

veel karakteristieken van deze fractie cellen overeenkomen met eigenschappen van normale 

stamcellen: ze kunnen zichzelf vermenigvuldigen en ze kunnen zich differentiëren. Differentiëren 

wil zeggen dat de stamcellen kunnen uitrijpen van een primitieve tumorcel tot een meer 

ontwikkelde tumor met gliale kenmerken. Het belangrijkste criterium echter om 

kankerstamcellen te definiëren is de eigenschap tot een nieuwe tumor uit te groeien, tot een 

tumor die alle uiterlijke kenmerken heeft de oorspronkelijke tumor (fenotypisch kopie), ook nog 

nadat tumorcellen herhaaldelijk worden getransplantateerd in muizen (xenograft model). Dit laat 

zien dat de nieuw gegenereerde tumoren een fractie van functionele multipotente stamcellen 

bevatten, die in staat zijn zichzelf te vernieuwen (2). Extra bewijs vormen studies die laten zien dat 

één enkele kankerstamcel in staat is tot een nieuwe tumor met het oorspronkelijke fenotype uit te 

groeien (3,4). Verondersteld mag worden dat de kankerstamcellen die ontsnappen aan de 

behandeling, verantwoordelijk zijn voor hergroei van de tumor. Zeer efficiënte DNA 

herstelmechanismen en celcyclus ‘checkpoints’, evenals activering van anti-apoptose 

mechanismen zorgen ervoor dat kankerstamcellen extreem resistent zijn tegen behandeling (5).   

Onlangs is een extra moeilijkheid toegevoegd aan de kankerstamcel biologie namelijk het bestaan 

van een kleine (epi)genetische fractie van cellen identiek aan kankerstamcellen. Er is aangetoond 

dat een op de vier melanoomcellen de potentie heeft om tumoren te vormen, en dat de mate 

waarin ze tumoren kunnen vormen in het xenograft model in hoge mate afhankelijk is van het 

immuunsysteem van de gastheer (4). Nog belangrijker was dat xenograftcellen die verkregen 

waren van de tumor van een eenzelfde patiënt zeer heterogeen zijn. 

Er ontstond twijfel of tumoren wel verschillende populaties van die (epi)genetische, 

stamcelachtige cellen bevatten. Om te onderzoeken of een uniforme populatie van 

kankerstamcellen verantwoordelijk is voor het tumor fenotype of dat er verscheidene kanker stam 

cel klonen in een tumor huizen hebben we GBM kankerstamcellen geanalyseerd (Hoofdstuk 3). 
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Hiervoor hebben we van één enkele cel afgeleide kankerstamcel lijnen de potentie tot 

differentiatie bepaald. In geval van een enkele multipotente populatie van kankerstamcellen 

vormt een enkele cel klonen met eenzelfde differentiatiepatroon als de parentale stamcel. Onze 

resultaten toonden een onverwacht brede variatie van differentiatie patronen die varieerden van 

kloon tot kloon. Omdat alle klonen onder gelijke kweekcondities werden gehouden suggereren 

deze resultaten dat de oorspronkelijke tumor verschillende kankerstamcellen bevat met 

verschillende differentiatie patronen, wat we toeschrijven aan een andere epigenetische 

achtergrond. Dit kan weer verklaard worden door een variatie in selectie druk in verschillende 

delen van de tumor. Klonen die in eerste instantie uit eenzelfde cel zijn ontstaan hebben 

verschillende mutaties verkregen die van invloed zijn op hun differentiatie programma maar ook 

op een betere celoverleving en op het invasie gedrag.  

Het invasieve gedrag van tumoren is een direct gevolg van de wijze waarop celdifferentiatie 

hiërarchisch is georganiseerd, wat wordt gestuurd door de kankerstamcellen zelf (Hoofdstuk 4).  

Bij de ontwikkeling van nieuwe antikanker behandelingen zal met deze bevindingen zeker 

rekening moeten worden gehouden. Er is een tendens om middelen te ontwikkelen die tumoren 

laten differentiëren en dus de cellen gevoeliger maken voor behandeling. In geval dat er 

verschillende fracties van kankerstamcellen in een tumor aanwezig zijn met een verschillende 

dynamiek moeten daarvoor dus ook geschikte middelen voor ontwikkeld worden. De meest 

belovende behandeling is die behandeling, die verschillende fracties van kankerstamcellen 

tegelijkertijd aanvalt. De behandeling moet daarbij effectief zijn tegen dominante en resistente 

klonen. Er wordt gedacht dat het micromilieu rond de tumor hierbij een belangrijke rol speelt. 

 

Tumor Micro-milieu 

Het Tumor Micro-milieu speelt een belangrijke rol in de groei en ontwikkeling van de tumor. Voor 

het GBM vervullen endotheelcellen van de tumorvaten deze rol (Hoofdstuk 2). Naar analogie aan 

neurale stamcellen (NSCs), vormen microvasculaire endotheelcellen een niche rond de GBM 

kankerstamcellen. Deze niche bevordert de proliferatie en verspreiding van de kankerstamcellen 

(6,7) (Hoofdstuk 5). Eén van de mediatoren van de kankerstamcellen is stikstof oxide dat 

geproduceerd wordt door endotheelcellen die de fractie van kankerstamcellen in stand houden 

door het ‘notch’ mechanisme aan te zwengelen (8).  

Het bestaan van een vasculaire niche lijkt essentieel voor GBM kankerstamcellen omdat deze 

cellen zelf de vorming van nieuwe bloedvaten stimuleren en zichzelf beschermen tegen 

beschadigingen (9-11). GBM kanker stamcellen produceren niet alleen aanzienlijke hoeveelheden 

VEGF dat de groei van tumorvaten (neovascularisatie) stimuleert. Maar de tumorstamcellen zijn 

ook in staat te differentiëren in endotheelachtige cellen waarmee ze hun eigen niche vormen 

(9,12,13). Daarbij worden gebieden met hypoxie, waarvan bekend is dat die resistentie bevorderen, 
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ook genoemd als GBM kankerstamcel niche (14) (Hoofdstuk 2). De hypoxie geïnduceerde factor 

2-alfa (Hif-2�) vormt een sleutelrol hierbij door gebrek aan zuurstof veroorzaakte effecten.  

Ofschoon men intuïtief zou denken dat tumor vasculatuur en hypoxie twee ongerelateerde niche 

eigenschappen zijn, is dit niet zondermeer het geval. Hoewel een GBM rijk is aan bloedvaten, blijkt 

dat deze vaten zwak zijn en slecht functioneren. 

Bovendien, zoals zojuist vermeld, kunnen GBM cellen zelf differentiëren in endotheelachtige 

cellen. Echter, deze tumorcellen vormen structuren die uiterlijk meer lijken op bloedvaten dan dat 

ze het werkelijk zijn. Dit betekent dat tumorcellen wel een endotheelachtige structuur maar niet 

noodzakelijkerwijs echte goed functionerende bloedvaten nodig hebben. Dus in een tumor 

kunnen hypoxische gebieden en functionele bloedvaten heel goed tegelijkertijd aanwezig zijn en 

de kankerstamcellen ondersteunen. 

Hoe dan ook zal een toekomstige behandeling van het GBM niet alleen bestaan uit directe 

behandeling van de tumorstamcellen, maar ook uit gerichte verstoring van de ondersteunende 

niche voor de kankerstamcellen! 

 

Behandelingsresistentie 

Behalve dat de kankerstamcel-populatie bijdraagt in het in stand houden van de tumor speelt 

deze celpopulatie ook een belangrijke rol in de resistentie tegen behandeling.  

Er zijn echter wel nieuwe ontwikkelingen in de behandelingen. Behandeling met de angiogenese 

remmer bevacizumab verkleinde de kankerstamcel populatie en remde daarmee de tumorgroei 

(6). Ook vergrootte dit middel de gevoeligheid van kankerstamcellen voor andere cytotoxische 

agentia (15). Bovendien wordt door remming van de moleculaire ‘Notch’ route, het contact tussen 

kankerstamcellen en de niche verstoord, waardoor het effect van bestraling op deze cellen 

toeneemt (16). Het is daarom van belang om meer over de microvasculatuur van GBM te weten 

voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.  

De huidige gegevens over de effecten van straling op endotheelcellen zijn onvolledig en 

tegenstrijdig. In verscheidene artikelen werd gerapporteerd dat de endotheelcellen heel gevoelig 

zijn voor radiotherapie en door apoptose bezwijken. Maar er zijn even zo vele artikelen waarin het 

tegengesteld beweerd wordt (17, 18). Om duidelijkheid over deze kwestie te verkrijgen hebben we 

het effect van conventionele behandelingen op tumor microvasculaire endotheelcellen (tMVECs) 

onderzocht. De nadruk lag daarbij op de stralingsbehandeling omdat dit de meest effectieve 

behandeling is voor GBM en we onderzochten daarbij de interactie van kankerstamcellen met 

tMVECs (Hoofdstuk 6). Wij vonden dat, wanneer tMVECs samen groeien met kankerstamcellen, 

de tMVECs de groei van GBM kankerstamcellen cellen stimuleren en zorgen voor het behoud van 

de stamceleigenschappen, zelfs als de tMVECs behandeld waren met bestraling of 

chemotherapie. Door de behandeling gaan tMVECs weliswaar in een permanente cel cyclus arrest 

of senescentie. Maar de senescente tMVECs onderhouden de groei van de kankerstamcel groei 
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met dezelfde efficiëntie als niet senescente tMVECs. Bovendien kunnen GBM kankerstamcellen 

zelf ook differentiëren in een endotheelachtig fenotype en vervolgens na bestraling in 

senescentie gaan om de rol van de kankerstamcel niche in te nemen en de uitbreiding van 

tumorcellen te ondersteunen. 

Deze resultaten laten een gewiekst scenario zien, waarbij tumorcellen in staat zijn hun eigen 

omgevende niche te creëren. Dit geeft ze de mogelijkheid te overleven en uit te breiden zelfs na 

bestraling of chemotherapie. Een dergelijke niche kan heel goed bijdragen aan het opnieuw 

uitgroeien van de tumor na een initiële goede klinische respons. Behalve in hun bijdrage om de 

kankerstamcel populatie te onderhouden, zijn tMVECs in staat gedifferentieerde tumorcellen te 

reprogrammeren en te laten terugkeren tot een stamcelachtig fenotype (Hoofdstuk 7). Het 

eindresultaat van deze geprogrammeerde plasticiteit leidt tot een toename van een tumorigene 

behandelingsresistente en agressievere celpopulatie. Het verstoren en ontmantelen van de 

interactie tussen tumorcellen en hun vasculaire niche zou de tumor daarom gevoeliger kunnen 

maken voor behandeling. De moleculen die deze interactie onderhouden vormen aantrekkelijke 

therapeutische aangrijpingspunten om nieuwe doelgerichte geneesmiddelen te ontwikkelen en 

deze ziekte effectief te lijf te gaan. Daarbij mogen we de genetische diversiteit van deze tumoren 

niet uit het oog verliezen: ofschoon de verschillende GBMs gelijke uiterlijke kenmerken hebben, 

heeft elke afzonderlijke tumor een min of meer uniek genetisch patroon. Dit geeft een extra 

moeilijkheid om een specifieke behandeling te ontwikkelen. Vier verschillende GBM-subtypes zijn 

beschreven gekenmerkt door typische clusters van genetische mutaties (19). Het ligt voor de 

hand dat de genetische variaties van GBM ook effect heeft op de interactie binnen de vasculaire 

niche.  

Het ingewikkelde samenspel tussen kankerstamcellen en niche is een zorgvuldig geregeld 

systeem waarvan inmiddels verschillende signaal transductie wegen bekend zijn met 

kenmerkende moleculen die worden uitgescheiden of aan de celmembraan vastzitten.  

Conclusies 

Om het biologisch gedrag en de therapieresistentie van het GBM te kunnen begrijpen, is een 

beter inzicht in het micro-milieu van de tumor noodzakelijk. De vasculaire endotheelcellen die 

door de tumor zelf worden gemaakt, de tMVECS, spelen een belangrijke rol bij de 

levensvatbaarheid van kankerstamcellen in een GBM. Bovendien zijn deze tMVECS zelf weinig 

gevoelig voor bestraling en chemotherapie en daardoor dragen zij bij aan de resistentie voor de 

behandeling van de tumor. Het is nog niet precies bekend hoe het tumorendotheel de 

kankerstamcellen ondersteunt en of het voor alle kankerstamcellen in dezelfde tumor geldt. De 

huidige data suggereren dat endotheelcellen en kankerstamcellen elkaar hard nodig hebben. Zij 

maken daarbij gebruik maken van direct cel-cel contact en van uitwisseling van moleculen, 

afhankelijk van het GBM-subtype. Hoe de kankerstamcellen vervolgens overleven ondanks 

behandeling is nog niet precies bekend. De resultaten van studies waarbij het endotheel van de 



 - 148 - 

tumorbloedvaten direct werd aangepakt met zogenaamde angiogeneseremmers vielen tot nu toe 

tegen. Het lijkt erop dat deze middelen de verspreiding van de tumor in de hersenen juist 

bevorderen, en daarmee het succes van verschrompeling van de primaire tumor teniet doen. 

Omdat het endotheel in de bloedvaten zo resistent is tegen de conventionele antikanker-

behandelingen, zou het misschien beter werken als de kankerstamcellen worden losgemaakt uit 

de endotheliale niche rondom de kankerstamcel. Dit kan stamcellen ertoe dwingen om zich te 

differentiëren waardoor ze gevoeliger worden voor bestraling en chemotherapie. Daarom is het 

van essentieel belang om de interactie tussen de kankerstamcellen en hun niche nog beter te 

begrijpen om een patiënt met een GBM definitief te kunnen genezen. 
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