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Nederlandss Samenvatting 
Inn de Westerse geïndustrialiseerde landen is kanker nu doodsoorzaak nummer twee na hart-en 

vaatt ziekten. Gelukkig is kanker tegenwoordig niet meer zo dodelijk als voorheen. Snelle 

diagnosee en betere behandelwijzen hebben de levensverwachting van de patient met kanker 

vergroot.. De behandeling van kanker is tegenwoordig multi-modaal, en bestaat veelal uit een 

combinatiee van chirurgie, radiotherapie en chemotherapie. Meer dan de helft van de patiënten 

mett kanker komt op enig moment van de behandeling in aanmerking voor radiotherapie. 

Radiotherapiee kan in twee vormen worden toegepast: conventionele radiotherapie, waarbij 

lineairee versnellers worden gebruikt om de tumor van buitenaf te bestralen of brachytherapie, 

eenn vorm van radiotherapie waarbij radioactieve bronnen in of dichtbij de tumor worden 

geplaatst.. De doseringssnelheid van deze twee vormen van radiotherapie verschilt; bij 

conventionelee radiotherapie wordt gebruik gemaakt van hoge doseringssnelheden, in een paar 

minutenn is de bestraling klaar, terwijl bij brachytherapie soms lage doseringssnelheden 

wordenn gebruikt, de bestaling kan zelfs weken duren. De snelheid waarmee de bestraling 

wordtt uitgevoerd heeft invloed op het biologische effect van deze bestraling. Verlagen van de 

doseringssnelheidd vermindert het biologische effect. Anders gezegd, om hetzelfde biologische 

effectt te bereiken met lage doseringssnelheid als met hoge doseringssnelheid, zal dus een 

hogeree dosis gegeven moeten worden. Er zal er een aantal biologische processen, zoals 

herstel,, celcyclus redistributie en repopulatie, tijdens de langer durende bestraling 

plaatshebben.. Deze processen zijn verantwoordelijk voor het dose rate effect, vrij vertaald het 

doseringssnelheidd effect. Het doseringssnelheid effect is een verandering in 

stralengevoeligheidd van cellen of weefsel als de doseringsnelheid wordt verlaagd. 

Alss antwoord op een bestraling zal een cel onmiddellijk een aantal biochemische signalerings 

routess activeren die de genetische integriteit van de cel moeten proberen te waarborgen en er 

tevenss voor trachten te zorgen dat de cel overleeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee 

belangrijkee routes; de route die ervoor zorgt dat de cel cyclus gereguleerd wordt en de DNA 

herstelmechanismen.. DNA herstelmechanismen kunnen worden onderverdeeld in twee 

groepen:: herstelmechanismen die gebruik maken van de homologie tussen chromosomen, 

homologee recombinatie en een systeem dat geen gebruikt maakt van deze homologie, niet-

homoloogg herstel. Beide mechanismen spelen een belangrijke rol in het repareren van DNA 

schadee die continu wordt opgelopen door cellen, maar in het repareren van de DNA schade na 

stralingg lijk t het niet-homologe herstel de belangrijkste rol te spelen. 
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Voorr de behandeling van een patient met kanker zou het van praktisch nut zijn als te 

voorspellenn was, hoe effectief de behandeling met radiotherapie op de tumor zou zijn. In de 

laatstee jaren zijn veel pogingen gedaan om zo'n voorspellende test te vinden. Eén van de 

factorenn die de uitkomst van een radiotherapeutische behandeling bepalen is de intrinsieke 

stralengevoeligheidd van maligne cellen in een tumor. Deze stralengevoeügheid kan op een 

aantall  wijze worden bepaald; bijvoorbeeld met behulp van een clonogene overlevings test of 

eenn groei assay of door middel van het meten van stralinggeïnduceerde chromosoom 

aberraties. . 

Dee effecten van straling kunnen worden versterkt door het gebruik van bepaalde stoffen, de 

zogenoemdee radiosensitizers. Een voorbeeld hiervan zijn de gehalogeneerde pyrimidines en 

nucleosidee analogen, zoals bromodeoxyuridinc en gemcitabine. De laatste is een cytostaticum 

datt gebruikt wordt in de behandeling van longkanker en alvleesklier kanker. 

Inn dit proefschrift zijn een 7-tal studies bij elkaar gebracht die een aantal verschillende 

aspectenn van stralengevoeligheid en de versterking van het effect van straling bestuderen. 

Inn hoofdstuk 2 en 3, hebben we in gekweekte longkankercellen onderzocht of met behulp van 

hett aankleuren van chromosoomschade door middel van fluorescentie in-situ-hybridisatie 

(FISH)) voorspeld kon worden wat het effect van de straling zou zijn. Het doel van deze 

studiess was om te evalueren of deze methode geschikt zou zijn als voorspellende test. In 

hoofdstukk 2 hebben we de straling versterkt door het gebruik van bromodeoxyuridine en in 

hoofdstukk 3 hebben we geprobeerd het gecombineerde effect van straling met het 

cytostaticumm gemcitabine te voorspellen. Uit deze 2 studies blijkt dat het effect van straling 

alleen,, goed voorspeld kan worden met behulp van het meten van chromosoomschade. Het is 

echterr niet altijd mogelijk om het effect te voorspellen als de straling gecombineerd wordt met 

anderee stoffen zoals blijkt uit hoofdstuk 3 waarin we met behulp van de FISH methode niet 

kondenn voorspellen wat het gecombineerde effect van straling en gemcitabine was. 

Inn de hoofdstukken 4, 5 en 6 hebben we verschillende aspecten van de radiosensitizering door 

gemcitabinee bestudeerd. In hoofdstuk 4 is het gecombineerde effect van gemcitabine en 

stralingg in een hersentumorcellijn bestudeerd. Deze cellijn is op 2 verschillende wijzen in 

vitroo gekweekt; in sferoiden. kleine bolletjes cellen en in monolayers, een enkele laag cellen 

inn een kweekschaaltje. Uit deze studie blijkt dat gemcitabine goed in staat is in delende cellen 

enn in kleine sferoiden het effect van straling te versterken. Zijn de cellen echter in rust of 

bevindenn /e zich in grote sferoiden dan versterkt gemcitabine het effect van de straling niet. 
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Eenn klinisch voorkomend probleem is het ontstaan van resistentie voor cytostatica na een 

behandelingg met chemotherapie. In hoofdstuk 5 beschrijven we een cellijn die ongevoelig is 

gemaaktt voor gemcitabine. Deze cellijn is ontwikkeld om te bepalen of tumor cellen die 

ongevoeligg zijn geworden voor gemcitabine nog behandeld kunnen worden met andere 

cytostatica.. Daarnaast is er ook gekeken of in deze ongevoelige cellen de effecten van straling 

nogg kunnen worden versterkt door gemcitabine. Onze resultaten tonen aan dat ongevoeligheid 

voorr gemcitabine een behandeling met andere cytostatica niet negatief beinvloedt, daarnaast 

vertonenn deze ongevoelige cellen een normale gevoeligheid voor straling en kan ook in deze 

cellenn het effect van straling door gemcitabine worden versterkt. 

Inn hoofdstuk 6 is onderzocht of de combinatie van gemcitabine en straling met lage 

doseringssnelhedenn ook versterking van het stralings effect tot gevolg heeft, dit om te 

onderzoekenn of gemcitabine gecombineerd kan worden met brachythcrapie. Daarnaast is er 

ookk gekeken naar de effecten van gemcitabine en straling op de inductie van 

chromosoomschadee na straling met lage doseringssnelheid. Deze studie toont aan dat de 

combinatiee gemcitabine en straling met lage doseringssnelheden inderdaad effectief is. 

Daarnaastt stellen wij vast dat de effecten van een gecombineerde straling met gemcitabine 

behandelingg op chromosoom schade inductie nog niet geheel duidelijk zijn. De twee studies 

waarinn de chromosomale effecten na straling en gemcitabine beschreven worden (hoofdstuk 3 

enn 6) zijn niet in overeenkomst met een eerder gepubliceerde studie van Rosier et al (2003) 

waarinn wordt geconcludeerd dat gemcitabine effect heeft op het herstel van DNA schade na 

straling,, resulterend in een verhoogde hoeveelheid DNA schade in de vorm van chromosoom 

fragmenten.. In onze studies kan er geen eenduidig effect van de combinatie gemcitabine en 

stralingg worden vastgesteld; na hoge doseringssnelheden vinden wij een reductie van de 

hoeveelheidd chromosomale aberraties, terwijl na lage doseringssnelheden geen effect kan 

wordenn vastgesteld. Ook als er gekeken wordt naar de hoeveelheden DNA fragmenten na 

behandelingg zijn onze resultaten niet eenduidig (zie hoofdstuk 3 en 6). Hieruit blijkt , dat de 

exactee effecten van de combinatie gemcitabine en straling op het chromosomale niveau nog in 

kaartt gebracht moeten worden. 

Inn hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 staan studies naar het effect van straling met lage 

doseringssnelheidd beschreven. In hoofdstuk 7 is de activiteit van thymidine kinase en 

deoxycytidinee kinase na straling met lage doseringssnelheid gemeten. Deze twee enzymen 

zijnn onderdeel van het nucleotide metabolisme, waarmee de bouwstenen van menselijk DNA 

wordenn aangemaakt. Daarnaast is van deze twee enzymen bekend dat zij na straling met hoge 

doseringssnelhedenn een verhoogde activiteit vertonen. Onze experimenten tonen aan dat ook 
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naa straling met lage doseringssnelheden een verhoogde enzymactiviteit kan worden 

waargenomen.. Deze verhoging in enzymactiviteit kan nuttige gevolgen hebben voor een 

behandelingg met cytostatics die voor hun activatie afhankelijk zijn van deze enzymen. Een 

voorbeeldd hiervan is gemcitabine. Het effect van deze cytostatica zou mogelijk kunnen 

wordenn versterkt als deze stoffen na de bestraling zouden worden toegediend in plaats van 

ervoor. . 

Inn hoofdstuk 8 is de rol van verschillende DNA herstel mechanismen in het doseringssnelheid 

effectt bestudeerd. Deze studie toont aan dat de belangrijkste twee DNA repair mechanismen 

nl.. homologe recombinatie en niet-homoloog herstel beide essentieel zijn voor het ontstaan 

vann een dose rate effect. Daarnaast toont deze studie aan dat in de verschillende celcyclus 

fasess (S en Gl) verschillende DNA herstelmechanismen domineren. 

Samenvattend,, in dit proefschrift presenteren wij 7 studies die allen verschillende aspecten 

vann stralengevoeligheid en de versterking van stralingseffecten bestuderen. Het uiteindelijke 

doell  van dit soort studies is het leveren van een bijdrage in de verbetering van de behandeling 

vann kanker. We hebben aangetoond dat het meten van chromosoom aberraties met behulp 

vann de FISH methode in principe geschikt is om de effecten van straling te voorspellen. De in 

ditt proefschrift beschreven resultaten over het radiosensitizerend effect van gemcitabine 

hebbenn bijgedragen tot een beter begrip van het werkingsmechanisme van deze stof en onze 

studiess naar de effecten van straling met lage doseringssnelheid hebben ons beter inzicht 

gegevenn in de rol van de verschillende DNA herstel-mechanismen na dit soort straling. 
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