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Met het “metastaseren” van tumoren wordt het verspreiden en uitgroeien van 
tumorcellen vanuit een primaire tumor naar andere organen bedoeld. Borstkanker, 
bijvoorbeeld, verspreidt zich vaak naar de longen, lever, hersenen of botten. Meestal 
zijn het deze secundaire tumoren, en niet de primaire tumor, die kanker dodelijk 
maken. Maar hoewel metastasering het meest levensbedreigende aspect van kanker 
vormt, is onze kennis omtrent het metastaseringsproces vooralsnog beperkt. Onze 
onderzoeksgroep heeft eerder aangetoond dat de receptor tyrosine kinase TRKB kan 
bijdragen aan het proces van metastasering. In dit proefschrift wordt beschreven 
hoe TRKB tumorigenese en metastasering stimuleert. Deze kennis is van belang als 
we willen bepalen of farmacologische remming van TRKB een mogelijkheid is bij de 
behandeling van kankerpatiënten met tumoren die TRKB tot overexpressie brengen of 
geactiveerd hebben.

Nederlandstalige Samenvatting

Kanker ontstaat wanneer cellen mutaties 
in hun genoom (veranderingen in het 
erfelijk materiaal, het DNA) ophopen die tot 
ongecontroleerde celdeling leiden. Terwijl 
goedaardige tumoren duidelijk begrensde 
celmassa’s in het weefsel vormen, infiltreren 
en beschadigen kwaadaardige tumoren het 
omringende gezonde weefsel. Dit kan zo ver 
gaan dat tumorcellen in bloed- en lymfevaten 
terechtkomen en zich zo naar andere 
organen verspreiden, waar ze tot een nieuwe, 
secundaire tumor uitgroeien. Metastasering 
vindt plaats in een aantal stappen (uitgelegd 
in hoofdstuk 1). Kort samengevat passeren 
metastaserende epitheliale tumorcellen 
eerst de basaalmembraan die het epitheel 
begrenst, voordat ze het omringende weefsel 
en de vaten infiltreren. Via de vaten worden 
de cellen door het lichaam getransporteerd. 
Als de cellen vastlopen in een capillair bed 
(minuscule bloedvaatjes), kunnen ze de vaten 
verlaten en uiteindelijk uitgroeien tot een 
secundaire tumor, of metastase. 

Het metastaseringsproces is niet alleen 
complex en langdurend, maar ook erg 
inefficiënt. De reden hiervoor is dat als een 
tumorcel faalt om één van de bovengenoemde 
stappen te voltooien het hele proces faalt. 

Eén van de valkuilen die een metastaserende 
tumorcel moet ontlopen is de activatie 
van geprogrammeerde celdood (apoptose), 
die optreedt als reactie op het ontbreken 
van adhesie (interacties tussen de cel en 
z’n omgeving), bijvoorbeeld binnenin een 
bloedvat. Deze reactie, “anoikis” genaamd, 
is intrinsiek aan normale epitheliale cellen, 
maar vaak verstoord in tumorcellen. De 
metastaserende tumorcel moet anoikis dus 
onderdrukken om zich te kunnen verspreiden.

Om nieuwe genen te ontdekken die anoikis 
kunnen onderdrukken en daarmee mogelijk 
metastasering vergemakkelijken, heeft 
onze onderzoeksgroep een functionele, 
genomische screen uitgevoerd. Hierbij 
wordt een volledige gen-bibliotheek getest 
op één bepaalde functie, in dit geval 
onderdrukking van anoikis. In deze screen 
hebben we de neurotrofe receptor TRKB 
(ook bekend als NTRK2) geïdentificeerd 
(beschreven in hoofdstuk 2). TRKB maakt 
epitheliale cellen resistent tegen anoikis en 
in overeenstemming met onze hypothese 
vormen cellen met TRKB metastaserende 
tumoren in immunodeficiënte muizen (muizen 
met een verzwakt immuunsysteem). Normaal 
functionerend is TRKB vooral in zenuwweefsel 
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hebben voor de kinase-activiteit van TRKB, of 
überhaupt voor het ontstaan van kanker. Het is 
dus onduidelijk of deze mutaties zogenoemde 

“drijvermutaties” zijn (die kanker veroorzaken) 
of alleen “passagiermutaties” (die geen 
directe bijdrage leveren aan het ontstaan 
van kanker). Terwijl het remmen van een 
drijvermutatie een tumor kan laten krimpen, 
heeft het remmen van een passagiersmutatie 
geen effect. Om dit voor TRKB te onderzoeken 
hebben we vier TRKB mutanten, die gevonden 
zijn in tumoren bij mensen, gekarakteriseerd. 
Voor elk hebben we de capaciteit om anoikis 
te onderdrukken en tumoren te vormen 
bepaald en vergeleken met die van wild-type 
TRKB (beschreven in hoofdstuk 4). Andere 
onderzoekers hebben twee van deze TRKB 
puntmutaties in darmkanker ontdekt, één 
puntmutatie is geïdentificeerd in een long 
adenocarcinoom (longkanker) cellijn en onze 
eigen analyse heeft een puntmutatie in een 
melanoom (huidkanker) cellijn opgeleverd. 
Echter, in tegenstelling tot onze verwachting, 
lijkt het erop dat geen van de onderzochte 
TRKB mutaties een “gain-of-function” 
fenotype heeft, hetgeen betekent dat ze niet 
meer kankergroei geven dan de wild-type 
vorm van TRKB. De twee darmkankermutaties 
hebben zelfs minder oncogene activiteit en 
worden ook minder sterk geactiveerd door 
het TRKB ligand BDNF (het eiwit dat buiten 
de cel aan TRKB bindt en daarmee activeert). 
Hierbij dient te worden aangetekend dat we 
niet geheel uit kunnen sluiten dat technische 
beperkingen van ons experimenteel systeem 
hier (mede) debet aan zijn. Deze resultaten 
suggereren dat activatie door puntmutatie 
niet een primair mechanisme is waarmee 
TRKB wordt geactiveerd in kanker.

Hoofdstuk 5 beschrijft het mechanisme 
van anoikis-suppressie, tumorformatie 
en metastasering door verhoogde TRKB 
activiteit. Wat we hier laten zien is dat TRKB 

“Epitheliale-Mesenchymale Transformatie” 
(EMT) induceert. EMT is een cellulair 
programma dat normaal gesproken van 
belang is voor de embryonale ontwikkeling, 

te vinden, waar het onder andere de overleving 
van zenuwcellen bevordert. Maar TRKB is ook 
verhoogd aanwezig in verschillende kankers 
en zou daarom een mogelijk doelwit voor 
kankertherapie kunnen vormen. Echter, eerst 
moet bepaald worden welke soort tumoren 
TRKB daadwerkelijk nodig hebben. Verder 
is meer kennis vereist over hoe het anoikis 
precies onderdrukt en tumorontwikkeling en 
metastasering beïnvloedt.

Om bij de laatste vraag vooruitgang te 
boeken, hebben we eerst onderzocht welke 
functie van TRKB nodig is voor zijn oncogene 
(kankerveroorzakende) eigenschappen. Is 
het de enzymatische kinase-activiteit (het 
fosforyleren van TRKB substraten, hetgeen 
tot activering van signaalpaden in de cel leidt), 
of is het de potentiële rol als adhesiemolecuul 
die anoikis zou kunnen tegenwerken? Om 
deze vraag te beantwoorden hebben we 
mutante vormen van TRKB gemaakt die 
steeds één van deze functies verloren hebben. 
Vervolgens hebben we de capaciteit om 
anoikis te onderdrukken en metastaserende 
tumoren te vormen vergeleken tussen mutant 
en wild-type (normaal) TRKB (beschreven in 
hoofdstuk 3). Het blijkt dat de kinase-activiteit 
zowel voldoende als noodzakelijk is voor al 
deze functies. Dit leidt tot twee conclusies: 
ten eerste bevestigen onze resultaten dat de 
huidige inspanningen om TRK kinase-remmers 
te ontwikkelen en deze in preklinische 
kankermodellen te testen voortgezet dienen 
te worden. Ten tweede suggereren onze 
resultaten dat kinase-activerende TRKB 
mutaties kanker (mede) zouden kunnen 
veroorzaken.

De tweede voorspelling wordt ondersteund 
door het feit dat de afgelopen jaren door 
het systematisch sequencen van het DNA 
(het bepalen van de erfelijke code) van 
grote aantallen van humane tumoren en 
tumorcellijnen meerdere TRKB puntmutaties 
(een verandering van slechts één “nucleotide” 
in het DNA) zijn gevonden. Het is echter 
onbekend of deze mutaties consequenties 
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verhoogde hoeveelheden of activiteit van 
TRKB de anoikis-onderdrukkende, EMT-
inducerende en misschien nog andere 
functies van de receptor gebruiken om 
tumorontwikkeling en metastasering te 
vergemakkelijken. Daarom speculeren we 
dat het blokkeren van TRKB activiteit met 
behulp van medicijnen tumorformatie en 
metastasering op meerdere manieren kan 
remmen. Het vereist echter meer onderzoek 
naar de rol van TRKB in kanker voordat we 
met zekerheid kunnen zeggen of het een 
waardevol doelwit is voor kankertherapie.

maar dat door tumorcellen wordt gebruikt, of 
misbruikt, voor metastasering. Verder vinden 
we dat twee transcriptiefactoren (eiwitten 
die aan het DNA binden en de activiteit van 
genen reguleren), twist en snail, noodzakelijk 
zijn voor TRKB-geïnduceerde EMT en anoikis-
suppressie. Ook werd duidelijk dat twist en 
snail in hetzelfde signaaltransductiepad liggen, 
waarbij twist snail reguleert. Hoewel twist een 
breder spectrum aan functies heeft en zowel 
tumorgroei als metastasering stimuleert, is 
snail specifiek vereist voor metastasering in 
deze context.

In conclusie (hoofdstuk 6), hebben we in dit 
proefschrift aangetoond dat het de moeite 
waard is de tumor- en metastasering-
stimulerende rol van TRKB verder te 
onderzoeken, hoewel (of omdat) sluitend 
experimenteel bewijs dat TRKB een bona 
fide kankergen is vooralsnog ontbreekt. Zo 
zijn er bijvoorbeeld recentelijk vier nieuwe 
TRKB mutaties in een specifieke vorm van 
longkanker geïdentificeerd. Het effect dat 
deze mutaties op de activiteit van TRKB 
en het ontstaan van kanker hebben is nog 
onbekend en moet worden onderzocht. 
Voorts zijn we onlangs begonnen met het 
analyseren van humane kankercellijnen voor 
(verhoogde) TRKB expressie. Interessant is 
dat een aantal cellijnen grote hoeveelheden 
van gemodificeerde varianten van TRKB 
blijken te hebben. We zijn nu bezig met het 
karakteriseren van deze varianten en het 
testen of ze versterkte kanker-stimulerende 
en metastaserende eigenschappen hebben. 
Meer in het algemeen denken we dat het 
krachtige cellulaire systeem dat we hebben 
ontwikkeld (gebaseerd op RK3E en RIE-1 
cellen) in de toekomst gebruikt kan worden 
om de verschillende aspecten van het 
ontstaan van metastasen te onderzoeken. 
Dit experimentele celsysteem kan gebruikt 
worden voor het bestuderen van verschillende 
kanker-relevante settings, zoals anoikis, EMT, 
tumorigenese en metastasering.

Het is aannemelijk dat tumorcellen met 




