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Nederlandse samenvatting

Samenvatting
De standaard behandeling voor patienten met lokaal gevorderd baarmoederhalskanker bestaat
uit een combinatie van bestraling met chemotherapie. Echter, bij 30-50% van deze patiënten zal
ongevoeligheid voor deze behandeling optreden, hetgeen leidt tot het terugkeren van de ziekte.
Om de overleving van patiënten met lokaal gevorderd baarmoederhalskanker te verbeteren, is
het noodzakelijk om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Een nieuwe manier om dit te
doen is het medicamenteus beinvloeden van de zogenaamde ‘DNA schade respons’ (DSR), waarbij
geprobeerd wordt de gevoeligheid van de tumorcellen voor bestraling met chemotherapie te
verhogen.
De DSR is een ingewikkeld netwerk van eiwitten in (tumor)cellen, dat actief wordt wanneer het
DNA beschadigd wordt. Indien geactiveerd, zorgt de DSR voor een tijdelijke pauze in de celdeling,
waardoor cellen de gelegenheid krijgen DNA schade te repareren. De DSR reguleert niet alleen
in normale cellen maar ook in tumorcellen de respons op DNA schade. Omdat een effectieve
DSR tumorcellen in staat stelt de door bestraling en chemotherapie aangerichte DNA schade te
herstellen, draagt een heel actieve DSR bij aan ongevoeligheid voor deze behandelingen.
In veel types kanker, waaronder baarmoederhalskankercellen, zijn er fouten in de DSR aanwezig.
Bij baarmoederhalskanker wordt dit veroorzaakt door aanhoudende infecties met het humaan
papilloma virus (HPV). Dit leidt tot de aanwezigheid van onco-eiwitten E6 en E7, waardoor de
tumorsuppressor eiwitten p53 en Rb1 geinactiveerd worden. Inactivatie van deze eiwitten zorgt
ervoor dat in baarmoederhalskankercellen bepaalde signaleringsroutes van de DSR vaak verzwakt
functioneren bij DNA schade. Een ander gevolg is, dat de afhankelijkheid van de resterende DSR
signaleringsroutes in deze kankercellen toeneemt. Theoretisch zou therapeutische interventie (=
remmen van) op deze resterende signaleringsroutes baarmoederhalskankercellen extra gevoelig
moeten maken voor bestraling/chemotherapie. Normale cellen hebben geen DSR fouten en
in theorie zou remming van de DSR in normaal weefsel daardoor minder schadelijk zijn voor
deze cellen. In dit proefschrift wordt in verschillende tumormodellen van baarmoederhalskanker
bestudeerd of therapeutische interventie van de resterende DSR, baarmoederhalskankercellen
inderdaad gevoeliger maakt voor bestraling/chemotherapie.
Een algemene introductie en beschrijving van de verschillende hoofdstukken staan
beschreven in Hoofdstuk 1.
Het verbeteren van de effectiviteit van bestraling/chemotherapie door medicamenteuze
interventie op de DSR, wordt bemoeilijkt door de complexiteit van de signaleringsroutes binnen
deze DSR. Momenteel is het onduidelijk welke componenten binnen de DSR het meest geschikt
zijn als therapeutisch aangrijpingspunt, en met welke bestraling en/of chemotherapeutische
behandeling dit het beste te combineren is. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige
wetenschappelijke preklinische en klinische kennis van therapeutische interventie op de DSR. Met
name chemische remmers van DSR kinases zijn onderzocht die essentieel zijn in de initiële reactie
op DNA beschadigingen. Beschikbare literatuur werd gezocht in PubMed (inclusief Medline),
Embase, en de Cochrane database. Tevens werd informatie over lopende en afgeronde klinische
trials met deze DSR-remmers gezocht op www.clinicaltrials.gov. De focus lag specifiek op de
huidige kennis van de bestraling-/chemotherapie-bevorderende eigenschappen van remmers
van ATM (‘ataxia telangiectasia mutated’), ATR (‘ATM and Rad3-related protein’), DNA-PK (‘DNA-
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dependent protein kinase’), Chk1 (‘checkpoint kinase 1’), Chk2 (‘checkpoint kinase 2’) en MK2
(‘mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2’) in baarmoederhalskankercellen.
De meeste onderzoeken richtten zich met name op een DSR remmer in combinatie met alleen
bestraling of een chemotherapeuticum. Dit staat in contrast met de klinische praktijk, waar de
behandeling van een vergevorderd stadium van kanker voornamelijk bestaat uit een combinatie
van bestraling met chemotherapie. Daarom is het belangrijk om de effecten van DSR remmers
ook te onderzoeken in de context van deze behandelcombinatie.
Bij de behandeling van baarmoederhalskanker veroorzaken cisplatine en bestraling
cytotoxiciteit (= beschadiging van cellen) door inductie van dubbelstrengs DNA (dsDNA) breuken.
Echter, deze cytotoxiciteit wordt beperkt door de activatie van DSR kinases, waaronder het ‘ataxia
telangiectasia mutated’ (ATM) kinase. Dit eiwit is een essentiële regulator in de respons op dsDNA
breuken. Daarom bestudeerden we in Hoofdstuk 3 de therapeutische potentie van ATM remming
of inactivatie van het ATM substraat 53BP1 (‘p53-binding protein-1’) in baarmoederhalskanker.
Allereerst toonden we aan dat inactivatie van ATM of 53BP1 resulteerde in celcyclus defecten
in reactie op ioniserende straling. Echter, alleen remming van ATM resulteerde in afgenomen
overleving van baarmoederhalskankercellijnen gemeten met de clonogene assay. Ook bleek een
verhoogde basale expressie van ATM in de deze baarmoederhalskanker cellijnen samen te gaan
met een toegenomen ongevoeligheid voor bestraling in een clonogene assay. Deze observatie
kwam overeen met de immunohistochemische analyse van ATM en geactiveerde (fosfo)-ATM in
tumorweefsel van patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Hierbij bleken hoge
waardes van actief ATM voorafgaand aan chemoradiatie gerelateerd te zijn aan patiënten waarbij
de ziekte lokaal terugkeert of progressie vertoont (HR 1.650; 95%CI 1.076-2.528; P=0.022). Dit
hoofdstuk suggereert zowel in vitro als in vivo een potentieel gunstig effect van ATM-remming in
de behandeling van baarmoederhalskanker.
Ook andere DSR kinases worden geactiveerd door bestraling/chemotherapie. In Hoofdstuk
4, hebben we daarom de effecten van chemische remming van een aantal essentiële DSR
componenten onderzocht in baarmoederhalskankercellijnen, waaronder ATR, DNA-PK, Chk1,
Chk2 en MK2. Immunohistochemische analyse liet zien dat al deze DSR kinases tot expressie
komen in tumormateriaal van baarmoederhalskanker patiënten, zelfs voor behandeling. Echter,
alleen MK2 en ATR zijn voorafgaand aan bestraling/chemotherapie ook verhoogd actief, wat
werd geconcludeerd op basis van immunohistochemische analyse.
Vervolgens onderzochten we de effecten van DSR-remmers in vitro. Remming van Chk1/2
en ATR verhoogde in vitro de cytotoxiciteit van cisplatine. Gevoeligheid voor bestraling werd
verhoogd door remming van ATM, ATR en DNA-PK. Echter, patiënten met lokaal gevorderde
baarmoederhalskanker worden in de kliniek behandeld met gecombineerde chemoradiatie.
Daarom onderzochten we in vitro ook de effecten van DSR remming bij een combinatie van
bestraling/chemotherapie. Remming van ATR gaf een toegenomen cytotoxiciteit bij gecombineerd
behandeling van bestraling met chemotherapie (cisplatine) in baarmoederhalskankercellen. Een
‘verkennende’ immunohistochemische analyse in tumorweefsel van baarmoederhalskanker
patiënten suggereerde dat de activatie status van de ATR-Chk1 signaleringsroute mogelijk
gerelateerd is aan een afgenomen ziekte-specifieke overleving in baarmoederhalskanker
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patiënten, die primair behandeld werden met bestraling-/chemotherapie (HR 2.268; 95%CI 1.0584.860; P=0.035).
Baarmoederhalskanker wordt met name veroorzaakt door een persisterende infectie met
HPV16 of HPV18. De expressie van HPV onco-eiwitten E6 en E7 resulteert in inactivatie van
respectievelijk p53 en Rb1. Hierdoor zijn baarmoederhalskankercellen met name afhankelijk
van het G2/M celcyclus ‘checkpoint’. Wee1 is een essentiële regulator van dit checkpoint. In de
literatuur is beschreven dat chemische remming van Wee1, zoals verwacht, p53-gemuteerde
baarmoederhalskankercellen gevoeliger maakt voor bestraling en chemotherapie. In Hoofdstuk
5 hebben we de expressie van Wee1 in tumorweefsel van baarmoederhalskanker patiënten en
de effecten van Wee1 remming op baarmoederhalskankercellijnen bestudeerd. Met behulp
van immunohistochemische analyse vonden we in 99.5% van de tumoren van 204 patiënten
Wee1 expressie. in vitro Wee1 remming in HPV-positieve baarmoederhalskanker cellijnen was
cytotoxisch en maakte de cellen gevoeliger voor cisplatine. Echter, niet alle HPV-positieve
baarmoederhalskankercellen waren gevoelig voor Wee1 remming. Inactivering van Rb1, maar
niet p53, bleek nodig te zijn om deze cellijnen alsnog gevoelig voor Wee1 remming te maken.
Deze bevinding duidt op een rol voor Rb1 activiteit in de gevoeligheid voor Wee1 remming in
baarmoederhalskankercellen.
Om in vitro resultaten te kunnen vertalen naar de klinische setting kan gebruik gemaakt
worden van 3D modellen. Hiermee kunnen ook andere tumorgroei beïnvloedende factoren,
zoals bijvoorbeeld hypoxie, metastasering en angiogenese, bestudeerd worden. Echter, de
beschikbaarheid van betrouwbare modellen voor de translatie van in vitro data naar in vivo
modellen is beperkt. In Hoofdstuk 6 hebben wij de chorioallantoische membraan (CAM) van
een kuiken gebruikt als model om efficiënt nieuwe therapeutische interventies te testen in
combinatie met bestraling en chemotherapie in baarmoederhalskankercellen. Wij bevestigden
dat het CAM-model gebruikt kan worden om HeLa baarmoederhalskankercellen in ovo te laten
groeien. Vervolgens observeerden we reductie van tumorgroei na behandeling met cisplatine
of ioniserende straling. Bij behandeling met cisplatine werd verhoogde expressie van actief
RPA32 gezien, een marker voor replicatie stress. Bij bestraling werd verhoogde expressie van
gamma-H2AX gezien, een marker voor dsDNA breuken. Ook bij gecombineerde behandeling
van bestraling en chemotherapie observeerden we tumorgroei reductie. Het CAM-model zou
een mogelijke bijdrage kunnen leveren als efficiënt selectie platform voor nieuwe therapeutische
middelen voor verdere (pre)klinische ontwikkeling.

Conclusie
Dit proefschrift toont in (pre)klinische modellen de potentie aan van specifieke DSR remmers om
baarmoederhalskankercellen gevoeliger te maken voor bestraling/chemotherapie. DNA schadeinducerende therapieën vormen op dit moment de belangrijkste behandelstrategieën. Een
beter inzicht in de verscheidenheid aan functies van de DSR en de ontwikkeling van betere DSRinterveniërende therapeutica is nodig voor de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën die
kunnen bijdragen aan een betere overleving en genezing van baarmoederhalskankerpatiënten.
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Curriculum vitae
Hylke Wieringa werd op 8 februari 1986 geboren in Hallum. In 2004 behaalde hij zijn
gymnasiumdiploma aan het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden. Hierna begon
hij met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie begon
hij met onderzoek op de afdeling Medische Oncologie en Gynaecologische Oncologie in het
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) onder leiding van prof. dr. M.A.T.M. van Vugt,
prof. dr. E.G.E. de Vries en prof. dr. A.G.J. van der Zee. Zijn Junior Scientific Masterclass (JSM)
proefproject en daaropvolgende wetenschappelijke stage werden voortgezet in een JSM MD/
PhD traject. De coschappen liep hij in het UMCG en het Medisch Centrum Leeuwarden. Zijn
semi-artsstage Obstetrie en Gynaecologie liep hij in het Martini Ziekenhuis met aansluitend een
verdiepingsstage Spoedeisende Hulp in het Ryde Hospital te Sydney (Australië). Sinds oktober
2015 is Hylke werkzaam als ANIOS bij de Obstetrie en Gynaecologie in het Martini Ziekenhuis.
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Dankwoord

Dankwoord
Toen ik in 2010 begon aan een proefproject had ik nooit durven dromen dat dit zou leiden tot
een MD/PhD-traject. En zie hier, het is af! Dit is mede te danken aan de betrokkenheid en hulp van
vele mensen die hebben bijgedragen aan de uiteindelijke totstandkoming van dit proefschrift.
Hieronder wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken.
Allereerst wil ik mijn promotoren bedanken.
Mijn eerste promotor, prof. dr. M.A.T.M. van Vugt. Beste Marcel, vanaf het begin waren je
enthousiasme, gedrevenheid en kwaliteit om in bijna elk experiment een positief resultaat te
zien bewonderingswaardig en zeer motiverend. Door jouw didactische skills begrijpt zelfs deze
dokter iets van celbiologie en de dubbele betekenis van je middle name ‘A.T.M.’. Bedankt voor je
vertrouwen en de vrijheid die je me tijdens het onderzoek hebt gegeven!
Prof. dr. E.G.E. de Vries. Beste Liesbeth, in 2009 stuurde ik je een mail om te informeren naar de
mogelijkheden om onderzoek te doen. Al snel had ik een reactie terug en zo bracht je me in contact
met Marcel. Hiervoor ben ik je eeuwig dankbaar. Je kennis, onnavolgbare snelheid van revisies en
kritische opmerkingen tijdens besprekingen en in manuscripten zijn bewonderenswaardig en
hebben altijd tot kwaliteitsverbetering geleid.
Prof. dr. A.G.J. van der Zee, beste Ate, bedankt voor je enthousiasme voor onderzoek, inspirerende
besprekingen en je inzicht om hoofd- en bijzaken snel te destilleren. Ook na je verhuizing naar
het ‘penthouse’ bleef je zeer betrokken bij het onderzoek. Helaas heb je het geheim hoe jij meer
dan 24 uur in 1 dag stopt, nooit onthuld…
Leden van de leescommissie, prof. dr. H.W. Nijman, prof. dr. R.P. Coppes en prof. dr. L.J.A Stalpers,
hartelijk dank voor het beoordelen van het manuscript.
Graag wil ik de organisatie van de Junior Scientific Masterclass (JSM) bedanken voor het mogelijk
maken van dit promotietraject.
De Van der Meer-Boerema Stichting wil ik graag bedanken voor hun financiële ondersteuning.
Hierdoor werd ik in staat gesteld meer experimenten uit te voeren.
De andere collega’s van de ‘DNA damage group’: Malgosia, Anne Margriet, Marieke, Rolf, Ines,
Pepijn, Esmee en Stephanie. De intensieve periode op het lab werd door jullie een stuk gezelliger!
Dank voor alle hulp en samenwerking op het lab en alle leuke activiteiten daarbuiten. Marieke,
zonder jouw hulp had ik nooit alle immunohistochemische kleuringen kunnen afronden! Dear
Malgosia, you were my guide on the lab in the first year. You taught me many lab skills. I wish
you a successful postdoc in Boston. Dank aan de studenten die ik heb mogen begeleiden tijdens
mijn onderzoek: Mark Bastiaansen en Katarzyna Krzywicka, jullie hebben een belangrijk aandeel
geleverd voor het afronden van mijn proefschrift.
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Beste Hetty en Coby, bedankt voor alle steun tijdens het promotietraject. Jullie deur stond altijd
open voor allerlei problemen!
De secretaresses Gretha Beuker (Medische Oncologie) en Anna Slotboom (Gynaecologische
Oncologie) dank voor alle administratieve regelzaken en persoonlijke betrokkenheid.
Alle (oud) collega’s van het Multidisciplinair Oncologisch Laboratorium (MOL): dank voor jullie
ondersteuning op het lab, input tijdens discussies en gezamenlijke uitjes buiten het lab. Met
name wil ik prof. dr. Steven de Jong en prof. dr. Frank Kruyt bedanken voor hun bijdragen hieraan.
Biergenootschap M.O.L., ik had geen idee waar San Luis Obispo lag, nu vergeet ik het nooit meer…
Dear Master Justin, I never saw a person with such dedication to science and preference to work
at night. Thanks for the discussions, advices and beer. Looking forward to meet in Bergen.
Beste maatschap Gynaecologie en Obstetrie van het Martini Ziekenhuis. Wat was ik blij dat ik
als ANIOS bij jullie aan de slag mocht! Bedankt voor de mogelijkheden die jullie mij hebben
geboden en de zeer prettige begeleiding bij mijn eerste stappen als dokter. Daarnaast wil ik ook
alle assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen bedanken voor deze geweldige werkplek.
Beste Maarten en Marjolein ik kijk uit naar de vele mannenborrels in de toekomst!
Lieve Martijn en Nicole, het is geweldig fijn om aan de andere kant van de wereld een tweede
thuis te hebben. Dank voor de geweldige tijd in Sydney!
Lieve pap, mam, Inge, Wouter, Annemieke, Tirza, Martin, Gijs en aanhang, dank voor jullie luisterend
oor, adviezen, steun en afleiding tijdens mijn promotietraject.
Alle vrienden, collega’s en wielrenners wil ik bedanken voor alle ontspanning tijdens mijn
promotietraject. Beste Geert, hoewel mijn trainingsachterstand inmiddels een paar duizend
kilometer bedraagt, koester ik de gedachte om ooit sneller bergop te fietsen dan jij.
Beste paranimfen, wat ben ik blij dat jullie naast mij staan op deze dag. Beste Rolf, je bent niet
alleen collega maar ook een goede vriend geworden. Het was fijn dat wij als kamergenoten onze
onderzoeksperikelen konden delen. Dank voor je oprechtheid en gezelligheid! Wouter, mijn grote
broer zal je altijd blijven maar wetenschappelijk staan we nu eindelijk op gelijke trede.
Tot slot, lieve Judith en Noor, zonder jullie was dit alles nooit gelukt. Judith, dank voor je liefde en
onvoorwaardelijke steun. Je geduld werd meerdere malen op de proef gesteld als ik weer eens
naar het lab ging. Lieve Noor, wat een vrolijk geluk ben jij in ons leven.
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