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Samenvatting g 

Alkyl-lysofosfolipidenn (ALPs) omvatten een heterogene groep van synthetische lysofosfolipiden 

mett kankerremmende eigenschappen. Het blijkt dat ALPs apoptotische celdood induceren met een 

zekeree voorkeur voor tumorcellen. Terwijl de meeste klassieke chemotherapeutica op DNA-niveau 

aangrijpen,, hebben ALPs voornamelijk effecten op celmembranen waar ze interfereren met de snelle 

biosynthesee en hydrolyse (turn-over) van natuurlijke lipiden. Dit resulteert in remming van de 

signaaltransductiee route die tot celgroei leidt (MAPK/ERK route). Daarnaast hebben ALPs een 

versterkendd effect op het celdodend vermogen van klassieke chemotherapeutica en ioniserende straling. 

Ditt proefschrift beschrijft de studies die zijn uitgevoerd om beter inzicht te verkrijgen in het 

werkingsmechanismee van ALPs, en om hun interactie met ioniserende straling te bestuderen. We 

toondenn aan dat drie klinisch relevante ALPs: Et-18-OCH3 (Edelfosine), HePC (Miltefosine) en de recent 

ontwikkeldee HePC analoog octadecyl-(1,1-dimethyl-piperidinio-4-yl)-phosphate (Zentaris compound D-

21266,, Perifosine) een versterkend effect hebben op bestraling-geïnduceerde apoptose. Daarnaast 

remdenn ALPs niet alleen MAPK/ERK activiteit, maar stimuleerden ze, net als bestraling, binnen enkele 

minutenn na toediening, de stress-signaaltransductie route (SAPK/JNK kinase of c-Jun N-terminal kinase 

route).. Een dominant negatieve mutant van c-Jun (natuurlijk substraat van SAPK/JNK) remde zowel de 

bestraling-- als ALP-geïnduceerde apoptotische celdood. Op grond hiervan kwamen we tot de conclusie 

datt de SAPK/JNK route in de geteste celtypen een belangrijke rol speelt bij de apoptotische celdood na 

behandelingg met ALPs en ioniserende straling. (Hoofdstuk 2). 

Bijj verdere bestudering van de effecten van ALPs op de MAPK/ERK route vonden we 

onverwachtss dat subapoptotische, nanomolaire concentraties ALPs internalisering van de epidermale 

groeifactorr receptor (EGFR) en een tijdelijke MAPK/ERK activering induceerden in de humane vulva 

carcinomaa cellijn A431. We vonden geen bewijs dat ALPs zouden kunnen werken via G-eiwit 

gekoppeldee receptoren en/of transactivering van de EGFR. We veronderstellen daarom dat ALPs 

subtielee veranderingen in de directe lipide micro-omgeving van de EGFR induceren, wat resulteert in 

clusteringg en internalisering van de EGFR en daarbij gepaard gaande MAPK/ERK activering (Hoofdstuk 

3). 3). 
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Eenn andere signaaltransductie route, waarvan meer recentelijk bekend werd dat deze een rol 

speeltt bij de regulering van apoptotische celdood, is de PI 3K-Akt/PKB overlevingsroute. Deze route, die 

zijnn oorsprong vindt aan het plasmamembraan, wordt geactiveerd door een aantal groeifactoren en kan 

wordenn geremd door verscheidene stimuli die apoptotische celdood kunnen induceren. We hebben 

daaromm het effect van ALPs op deze route bestudeerd en toonden voor het eerst aan dat ALPs de PI 

3K-Akt/PKBB route op een dosis-afhankelijke manier remmen (Hoofdstuk 4). 

Hett differentiële cytotoxische effect van ALPs tussen tumorcellen enerzijds en normale cellen 

anderzijdss hebben we verder bestudeerd. We vonden dat de gevoeligheid van endotheelcellen voor 

ALP-geïnduceerdee apoptotische celdood afhankelijk was van de groeistatus van deze cellen. Terwijl 

confluentee niet-delende endotheelcellen niet in apoptose gingen, vertoonden delende endotheelcellen 

well een significante mate van apoptotische celdood. Door deze bevindingen veronderstelden we dat 

ALPss interfereren met de vorming van nieuwe bloedvaten, een proces dat angiogenese wordt genoemd. 

Doorr gebruik te maken van een in vitro angiogenese model hebben we het effect van ALPs getest op het 

vermogenn van endotheelcellen om een driedimensionale humane fibrine matrix binnen te dringen en 

buisvormigee netwerkjes, die lijken op kleine bloedvaatjes, te vormen. We hebben aangetoond dat ALPs, 

maarr niet hun structurele analogen zoals PAF-18, zowel vasculair endotheel groeifactor/tumor necrose 

factorr a (VEGF/TNFa)- en basic fibroblast groeifactor (bFGF)/TNFa-gemedieerde de vorming van deze 

netwerkjess op een dosis-afhankelijke manier remmen (Hoofdstuk 5). 

Samenvattendd hebben we aangetoond dat ALPs pro-apoptotische signalering initiëren (via 

SAPK/JNK)) en anti-apoptotische signalering (via MAPK/ERK en PI 3K-Akt/PKB) remmen. Gezien het feit 

datt ALPs preferentieel lijken te werken op tumorcellen en bestraling-geïnduceerde apoptotische celdood 

versterken,, zou dit type van modulering een basis kunnen zijn voor het selectief elimineren van tumoren. 

Ookk het additionele remmende effect op de angiogenese zou een significante bijdrage kunnen leveren 

opp het anti-kanker effect van deze stoffen. 
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