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Samenvatting 

Hoofdstuk 1 introduceert de vraagstelling van dit proefschrift. Patiënten met colorectaal 

kanker overlijden hoofdzakelijk ten gevolge van uitzaaiingen en niet door de primaire tumor. 

Uitzaaiingen naar de lever zijn het meest voorkomend bij deze patiënten. Mogelijkheden om 

deze patiënten te genezen zijn beperkt en de meeste behandelmethoden zijn palliatief. Er zijn 

verschillende mechanismen om het hoge percentage colorectaal kankerpatiënten met 

uitzaaiingen naar de lever te verklaren. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van een 

diermodel waarin verschillende mechanismen van uitzaaiing naar de lever zijn bestudeerd. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een studie naarde visualisering van tumorgroei van colon kankercellen 

in de lever van de levende rat. Hiervoor is gebruik gemaakt van een niet-invasieve 

visualisatictechniek (MRI). Tumoren in de lever konden relatief gemakkelijk gevisualiseerd 

worden zonder de vereiste dat de kankercellen gemodificeerd moesten worden. Visualisatie 

van tumorgroei op verschillende tijden in dezelfde rat geeft de mogelijkheid om de kinetiek 

van tumorgroei te bepalen. Kinetiek van tumorgroei geeft informatie welke niet verkregen 

wordt met behulp van eindpuntbepalingen. Deze extra informatie kan leiden tot een ander 

inzicht in het proces van tumor ontwikkeling. Echter, de resolutie van MRI laat visualisatie op 

het enkele celniveau niet toe. 

In hoofdstuk 3 werden de eerste gebeurtenissen in uitzaaiing van colorectaal kanker in de 

lever bestudeerd. Hiervoor werden colon kankercellen stabiel getransfecteerd met het groen 

fluorescerend eiwit (GFP) zodat vroege gebeurtenissen op het niveau van de losse cel 

gevisualiseerd konden worden. GFP-posilieve kankercellen hebben laten zien dat deze cellen 

in de lever terechtkomen doordat zij te groot zijn om de lever te kunnen passeren, sterker nog, 

alle kankercellen die naar de lever worden geleid, blijven achter in de lever. Interacties tussen 

kankercellen en hepatocyten in plaats van endothcelcellen werden waargenomen. Extravasatie 

van kankercellen van de bloedvaten naar het leverparenchym werd niet waargenomen. In 

tegendeel, micrometastasen tot vier dagen na hun toediening ontwikkelden intravascular. 

Daarom is geconcludeerd dat veronderstelde eerste gebeurtenissen in het proces van 

uitzaaiing, te weten adhesie aan endotheel en extravasatie uit het bloedvat, niet essentieel is 

167 



voor het ontslaan van lever uitzaaiingen van colorectaal kanker. De letter-to-the-editor van 

Vekemans et al. beschrijft een mogelijke verklaring voor het wegtrekken van endotheclcellen. 

Echter, naar onze mening was dit niet bewezen in vivo. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de expressie van verschillende adhesiemoleculen, die een rol kunnen 

spelen in de gevonden interacties tussen kankercellen en hepatocyten. De expressie van 

adhesiemoleculen van de integrinc-familie en CD44-familie werd onderzocht op geschraapte 

gekweekte colon kankercellen. De aanwezigheid van verschillende integrine-subunits werd 

aangetoond, terwijl andere integrine-subunits werden uitgesloten. Kankercellen brachten ook 

CD44 en de splice variant CD44-v6 tot expressie. Trypsinisatie van de kankercellen, wat de 

situatie van de vroege stadia in dit model zo goed mogelijk benadert, liet zien dat integrincs 

beter tegen trypsinisatie kunnen dan CD44 en CD44-v6, welke afwezig zijn na trypsinisatie. 

In levers van ratten op I. 2 en 3 dagen na toediening van de kankercellen werden deze 

adhesiemoleculen gelokaliseerd. Adhesiemoleculen die mogelijk een rol spelen in de 

interactie tussen kankercellen en hepatocyten werden geïdentificeerd, echter, de precieze 

lokalisatie moet bestudeerd worden met elektronenmicroscopie. 

Hoofdstuk 5 is een overzicht van methoden om proteolytische activiteit in sim te detecteren. 

Korte peptiden met MNA of AFC zijn in het verleden gebankt om de activiteit van een groot 

aantal proteinasen in .sim te visualiseren. Methoden om de activiteit van matrix 

melalloproteinasen te detecteren is in meer detail behandeld. Lokalisatie van gelatinasc 

activiteit kan additionele informatie verschaffen over hun rol in (patho)fysiologische 

processen. Verschillende methoden die ontwikkeld zijn om gelatinolytische activiteit in sim 

aan te tonen samen met hun biologische toepassingen worden bediscussieerd. De introductie 

van dye-quenched (DQ) natuurlijke substraten voor gelatinasen heeft de resolutie van de in 

sim assays enorm verhoogd. Voorbeelden van de toepassingen van deze substraten worden 

gegeven. Eiwitten met gequenchte fluorescentie anders dan gelatine zijn in principe ook 

toepasbaar voor in sitn activiteit assays. 
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Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een methode voor de visualisatie van 

gelatinolytische activiteit in tumoren van colonkanker in de lever. Dye-quenched gelatine 

werd toegepast opdat gelatinolytische activiteit kon worden gevisualiseerd in deze tumoren. 

Activiteit werd gelokaliseerd in de extracellulaire matrix van het intratumorale stroma. 

Immunohistochemie gevolgd door bepaling van gelatinolytische activiteit gaf co-lokalisatie 

van MMP-2 eiwit en activiteit alsmede co-lokalisatie van collageen type IV en activiteit. 

Bevindingen verkregen met immunohistochemie. gelatine gel zymografie en in sim 

zymografie wijzen naar een rol van actief MMP-2 in gelatinolytische activiteit. Lokalisatie 

van activiteit in de extracellulaire matrix suggereert betrokkenheid bij weefsel remodeling 

en/of angiogenese, echter, conclusies over de pathologische rol konden niet worden 

getrokken. 

Hoofdstuk 7 is een overzicht van de rol die gelatinasen spelen bij de progressie van 

colorectaal kanker en uitzaaiing daarvan in de klinische situatie en in diermodellen. In de 

mens is een relatie aangetoond tussen verhoogde expressie van MMP-2 en/of MMP-9 en de 

progressie van colorectaal kanker, inclusief uitzaaiingen. Het aantonen van deze eiwitten in 

plasma of serum van patiënten is gebleken slecht bruikbaar te zijn voor prognostische 

doeleinden. Gelatinasen worden tot expressie gebracht door kankercellen maar ook door niet-

kankercellen die een onderdeel uitmaken van een tumor. Sterker nog, interacties tussen 

kankercellen en gastheercellen blijken gelalinase expressie in gastheercellen te kunnen 

moduleren en op die manier te laten bijdragen aan de progressie van de tumor. Breed-

spectrum en selectieve MMP remmers hebben gesuggereerd dat gelatinasen functioneel 

betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitgroeien van de tumor in diermodellen. Echter, 

behandeling van patiënten met MMP remmers is tot nu toe niet succesvol gebleken. Om dit 

verschil beter te kunnen begrijpen, is de regulatie van gelalinase expressie in kankercellen en 

niet-kankereellen alsmede de fysiologische rol van gelatinasen in verschillende celtypen 

gereviewed. Door de multifunctionaliteit van gelatinasen is het onvoorspelbaar in welk 

stadium van kankerontwikkeling en in welke processen gclatinase activiteit betrokken is. 

Daarom is het niet aan te raden MMP remmers te gebruiken voor de behandeling van kanker. 
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Hoofdstuk 8 is een vervolgstudie van hoofdstuk 6 waar gelatinolytische activiteit in de 

extracellulaire matrix in levertumoren van colorectaal kanker werd aangetoond. Deze studie 

suggereerde een pathologische rol ten gevolge van gelatinolytische activiteit, echter, 

lokalisatiestudies staan zulke conclusies niet toe. Daarom is er in hoofdstuk 8 gekeken naar de 

relatie tussen gelatinolytische activiteit en tumorgroei door dagelijks een selectieve MMP 

remmer toe te dienen. Dagelijkse toediening van een hoge dosis van de MMP remmer 

resulteerde in een marginale reductie van de tumordiameter. Deze bevinding kan verklaard 

worden door remming van weefsel remodeling.angiogenese zoals voorgesteld in hoofdsUik 6. 

Echter, toediening van zowel een lage als een hoge dosis van de MMP remmer resulteerde in 

een verdubbeling van het aantal tumoren. Het effect van MMP remming of de 

immuunrespons was onderzocht. Dagelijkse toediening van de MMP remmer heeft geen 

effect op de immuunrespons. beoordeeld aan de hand van het aantal circulerende witte 

bloedcellen, in dieren waarbij geen kankercellen waren ingespoten. Echter, in dieren waarbij 

wel kankercellen waren ingespoten, bleek de recrutering van ncutrofielen te zijn vertraagd in 

de MMP remmer-behandelde dieren. Immunohistochemie liet zien dat. zoals gevonden was in 

het aantal circulerende witte bloedcellen, het aantal monocytenmacrofagen, cytotoxische T-

lymfocyten'NK-cellen en MMP-9 positieve cellen gelijk was in de lever vier dagen na het 

inspuiten van de kankercellen. Ook het aantal ncutrofielen. aangetoond met het RP-1 

antilichaam, was niet verschillend. Mogelijk reageert het RP-1 antilichaam met een 

subpopulatie van neutrofielen of is er een lag-phase tussen bloedwaarden en weefselwaardcn. 

Het behandelen van kankerpatiënten met MMP remmers moet overwogen worden omdat 

inductie van tumorgroei ook tot de mogelijkheden behoort. 

Hoofdstuk 9 brengt de bevindingen van de mechanismen van uitzaaiingen van colorectaal 

kanker en in het bijzonder de rol die gelatinasen daarbij spelen in perspectief. 
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