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Cellulaire senescence bij kankertherapie en veroudering 
Cellulaire senescence is een stressreactie die leidt tot een stabiele inhibitie van celdeling en die 

wordt gemedieerd door de CDK-remmers p16 en p21. Deze stabiele inhibitie van celdeling 

wordt gekenmerkt door verschillende morfologische en structurele veranderingen (Hernandez-

Segura et al., 2018). De CDK-remmer p21 is een direct doelwit van p53. p53 is ook belangrijk 

bij de inductie van senescence en het is tevens een marker van senescence. p53 wordt meestal 

geactiveerd wanneer er aanhoudend schade aan het DNA wordt toegebracht (DNA damage 

response; DDR). DDR is ook de belangrijkste veroorzaker van cellulaire senescence en de 

senescence-geassocieerde secretoire fenotypes (SASP) (Coppé et al., 2008; Rodier et al., 2009). 

De NF-KB-signaleringsroute is sterk betrokken bij deze permanente DDR, waarbij het de pro-

inflammatoire SASP activeert (Chien et al., 2011). De SASP, door senescent cellen 

geproduceerd, heeft een dubbelzijdig, niet-cel autonoom, effect: aan de ene kant is er een 

positief effect op de regulatie van de weefselregeneratie en -reparatie, maar de SASP kan ook 

geassocieerd zijn met pro-tumorigene effecten en pro-verouderings functies (Hernandez-

Segura et al., 2018). 

Een belangrijke bepalende factor voor de positieve versus negatieve aspecten van de SASP is 

de accumulatie van senescente cellen in  weefsels: senescente cellen die kort aanwezig zijn in 

weefsels zijn normaal gesproken gunstig, maar bij chronische senescence kan de homeostase 

verstoord worden en kunnen chronische ontstekingen optreden. De persistentie van senescente 

cellen in weefsels wordt voornamelijk gereguleerd door het immuunsysteem. Aandoeningen 

die verband houden met verzwakte immuniteit worden normaal gesproken gekenmerkt door de 

aanwezigheid van chronische senescence. Binnen deze aandoeningen wordt er vooral veel 

onderzoek gedaan naar interventies tegen kanker, maar ook naar de natuurlijke veroudering. 

Senescence kan worden veroorzaakt door intrinsieke ontregelde hyperproliferatieve stress of 

extrinsieke cellulaire schade, waardoor senescence een barrière vormt voor maligniteit, maar 

ook een gevolg is van kankertherapie. Senescente cellen kunnen worden geïnduceerd door 

verschillende kankerinterventies, die gelijktijdig ook het immuunsysteem beïnvloeden (Wargo 

et al., 2015) en het vermogen van het immuunsysteem verminderen om therapie-geïnduceerde 

senescente cellen efficiënt te verwijderen. De therapeutische middelen die het DNA 

beschadigen, activeren ook de pro-inflammatoire SASP, wat resulteert in secundaire kanker 

progressie en systemische bijwerkingen (Demaria et al., 2017). 

Senescente cellen zijn twee decennia geleden ontdekt in verouderd menselijk weefsel (Dimri 

en Medrano, 1995). Het elimineren van natuurlijk voorkomende senescente cellen verlengt de 

gezonde levensduur van de oudere dieren (Baker et al., 2016). De lage turnover van senescente 
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cellen tijdens veroudering is misschien te wijten aan overmatige productie en de natuurlijk 

verminderde immuniteit (Karin et al., 2019; Olivieri et al., 2018; Prata et al., 2019). Betere 

biomarkers van senescente cellen tijdens veroudering zijn nodig om de chronisch aanwezige 

senescente cellen beter te kunnen opsporen om vervolgens via farmaceutische middelen te 

kunnen verwijderen. 

 

Overzicht van het proefschrift 
1) Senescence bij kankertherapie: 
In Hoofdstuk 2 verdiepen we de introductie van senescente cellen in kankertherapie en geven 

we meer details over de gevolgen van chemotherapie, radiotherapie, CDK4/6-remmers, 

epigenetische modulatoren en immunotherapie. De pro-tumorigene effecten van senescente 

cellen worden verder besproken, inclusief de functies die bevorderend zijn voor tumorgroei, en 

de bijwerkingen die door senescente cellen worden veroorzaakt tijdens kankertherapie. We 

stellen ook een combinatorische therapeutische strategie voor om oudere kankerpatiënten te 

behandelen: senotherapie (een therapie die heel selectief op senescente cellen is gericht) - 

kankertherapie - senotherapie (SCS). In Hoofdstuk 3 onderzoeken we normale cellen, senescent 

gemaakt door een CDK4/6-remmer (CDK4/6i), en hun secundaire effecten. CDK4/6i-

geïnduceerde p53-afhankelijke senescente cellen activeren slechts een gedeeltelijke niet-

tumorigene SASP in cellen, muizen en menselijk plasma. Senescente cellen, geïnduceerd door 

CDK4/6i, hebben geen invloed op de gezondheidsduur van behandelde muizen. Een 

kortdurende behandeling met CDK4/6i kan gedeeltelijk de fenotypes omkeerbaar maken, die 

geïnduceerd waren door de DNA-beschadigende chemotherapie. 

2) Senescence bij natuurlijke veroudering en klaring door het immunsysteem: 
In Hoofdstuk 4 worden de rollen, die senescente cellen spelen bij natuurlijke veroudering, 

onderzocht en bevestigen we dat p16+ senescente cellen zich ophopen in weefsels tijdens 

veroudering bij zowel muizen en mensen. Bovendien laten we zien dat de het elimineren van 

p16+ senescente cellen de gezondheidsduur en de weefselhomeostase van oudere dieren 

verbetert. In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de extrinsieke en intrinsieke factoren die bijdragen 

aan de klaring van normale senescente cellen door het immunsysteem. Interessant is dat we 

nieuwe factoren identificeren die de klaring kunnen beïnvloeden, waaronder het geslacht, het 

celtype en de aanwezigheid van bepaalde membraaneiwitten. 

Ten slotte hebben we in Hoofdstuk 6 alle resultaten in dit proefschrift samengevat en enkele 

interessante vragen bediscussieerd, die zijn afgeleid van onze resultaten.  
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