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Nederlandse samenvatting  

Kunt u zich nog herinneren wanneer u voor het laatst een aspirientje geslikt heeft? Als het 

goed is heeft u het met een slok water ingenomen, waarna het tablet in de maag uiteengevallen 

is. Vervolgens is het actieve bestanddeel (het farmacon acetylsalicylzuur) in de dunne darm 

opgenomen en aan het bloed afgegeven. Via de bloedsomloop is het acetylsalicylzuur over het 

hele lichaam verdeeld en op deze wijze ook terecht gekomen op de plek waar het zijn werking 

moet uitoefenen. Daar blokkeert het acetylsalicylzuur een enzym dat cyclooxygenase heet, wat 

uiteindelijk leidt tot een afname van de koorts of hoofdpijn. Maar welk effect heeft het farmacon 

op al die andere cellen waarin het ook terecht is gekomen? Want ook gezonde weefsels worden 

bloot gesteld aan het farmacon. Aangezien acetylsalicylzuur een relatief ongevaarlijke stof is 

heeft u waarschijnlijk geen last gehad van bijwerkingen.  

Het verhaal wordt echter anders als het geneesmiddel niet tegen hoofdpijn maar tegen 

kanker moet werken en het geen aspirine maar bijvoorbeeld een cytostaticum is. Kanker kan 

ontstaan wanneer de balans tussen celdeling en afsterven van cellen ontspoord is, bijvoorbeeld 

door een genetisch defect van een groepje cellen. De voortdurende celdeling van zulke 

kankercellen kan leiden tot de vorming van een kwaadaardig gezwel dat de werking van de 

organen aantast. Cytostatica zijn geneesmiddelen die de celdeling kunnen remmen of de delende 

kankercellen doden. De verhoogde celdeling van kankercellen maakt ze gevoeliger voor 

cytostatica dan gewone cellen. Cytostatica worden echter vaak in zeer hoge doses gegeven (om 

een maximaal effect te bereiken) en hierdoor zullen ook veel lichaamseigen cellen dood 

gemaakt worden, met als gevolg dat de behandeling van kanker met cytostatica vaak gepaard 

gaat met ernstige bijwerkingen.  

De continue celdeling van kankercellen is afhankelijk van diverse groeifactoren, die zowel 

door lichaamseigen cellen als door kankercellen zelf aangemaakt worden. Op cellulair niveau 

binden deze groeifactoren aan membraaneiwitten, die een activatie signaal overdragen aan 

eiwitten die zich in de cel bevinden. Deze eiwitten (kinases geheten) activeren vervolgens weer 

andere intracellulaire eiwitten, en zo wordt een complexe cascade aan intracellulaire eiwitten 

geactiveerd die een rol spelen bij de deling of migratie van tumorcellen. Dit proces van 

celactivatie heet signaaltransductie en biedt tal van aanknopingspunten voor nieuwe 

geneesmiddelen tegen kanker (en andere ziektes). De eiwitten die de intracellulaire activatie 

signalen doorgeven heten kinases, en de geneesmiddelen die hierop aangrijpen worden kinase 

remmers genoemd. Kinase remmers worden op dit moment onder andere gebruikt tegen kanker, 

maar zullen in de toekomst ook bij andere ziektes toegepast worden.  

Omdat kinase remmers heel gericht aangrijpen op een bepaald signaleringsproces, worden 

deze stoffen ook wel getargete geneesmiddelen genoemd. Toch is het niet waarschijnlijk dat 

deze middelen geen bijwerkingen zullen hebben. Gezonde cellen maken immers gebruik van 

dezelfde signaaltransductie processen als kankercellen. Wel zullen de bijwerkingen veel 

specifieker tot uiting komen in bepaalde celtypes of lichaamsprocessen, en zullen deze 

bijwerkingen anders zijn dan met cytostatica. Dit blijkt ook wel uit recente resultaten van 

klinische studies met kinase remmers. Zeker nu er meer kinase remmers voor algemene 

behandeling beschikbaar gekomen zijn, zal het aantal meldingen van bijwerkingen toenemen. 
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Dit proefschrift beschrijft een methode, drug targeting genaamd, die er toe kan leiden dat de 

kinase remmers een nog meer gerichte werking uitoefenen, en dan met name in specifiek 

weefsels. Drug targeting is de Engelse benaming voor het gericht afleveren van geneesmiddelen 

in bepaalde cellen. De in dit proefschrift ontwikkelde stoffen zullen hun doelwitcellen 

herkennen door aan moleculen op het oppervlak van deze cellen te binden, waarna ze 

vervolgens door de cellen worden opgenomen. Het verschil in opname van het getargete 

geneesmiddel door gezonde cellen en kankercellen zal leiden tot een verschillende mate waarin 

deze cellen worden blootgesteld aan het farmacon. Bij de juiste dosering zal dit leiden tot een 

toename van de effectiviteit en een afname in de bijwerkingen. 

De drug targeting preparaten in dit proefschrift zijn specifiek gericht tegen de cellen die 

bloedvaten vormen in de tumoren. Een gezwel bestaat namelijk niet alleen uit kankercellen, ook 

gewone lichaamseigen cellen worden bij de tumorgroei betrokken. Aangezien een delend 

gezwel steeds meer zuurstof en voedingsstoffen nodig heeft, moet een tumor ook nieuwe 

bloedvaten laten maken. Dit proces wordt angiogenese genoemd. De cellen die verantwoordelijk 

zijn voor de vorming van bloedvaten heten endotheelcellen. Hoewel angiogene endotheelcellen 

dus geen kankercellen zijn, is dit celtype wel een aantrekkelijk doelwit voor antikanker therapie. 

Het verstoren van de bloedvatvorming in tumoren kan leiden tot het afsterven van de 

onderliggende tumor.  

Angiogene endotheelcellen verschillen van gewone rustende endotheelcellen, ze hebben 

bijvoorbeeld het eiwit αvβ3 integrine op hun celoppervlak. αvβ3 integrine kan binden aan 

peptiden met een bepaalde sequentie van 3 aminozuren, het RGD (arginine-glycine-

asparaginezuur) motief. Vooral cyclische RGD-peptiden met de RGD-sequentie zijn goede 

liganden voor het αvβ3 integrine. Verschillende onderzoekers hebben hiervan gebruik gemaakt 

bij het ontwikkelen van drug targeting strategieën, en hebben RGD-peptiden gekoppeld aan 

geneesmiddelen of aan stoffen die gebruikt kunnen worden om tumoren op te sporen. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur op dit gebied en welke resultaten met deze 

verbindingen behaald zijn. 

In hoofdstuk 3 en 4 beschrijf ik de ontwikkeling van nieuwe drug targeting preparaten voor 

het afleveren van kinase remmers in angiogeen endotheel. Deze drug targeting preparaten 

bestaan naast het geneesmiddel uit een drager molecuul, het eiwit albumine, en de hierboven 

genoemde RGD-peptiden (zie ook afbeelding 1). Voor het koppelen van de kinase remmers aan 

het drager molecuul heb ik gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, het “Universal Linkage 

System (ULS
TM

)”. Het centrale element van het ULS is een platina-atoom dat een binding 

aangaat met de kinase remmer en het albumine. Ik heb aangetoond dat dit soort verbindingen 

een goede stabiliteit hebben, maar ook in staat zijn om het gekoppelde geneesmiddel weer vrij te 

geven. Verder heb ik aangetoond dat de door mij ontwikkelde conjugaten met een hoge affiniteit 

binden aan de doelwitcellen en vervolgens opgenomen worden. Zowel binding als internalisatie 

was afhankelijk van het aantal gekoppelde RGD-peptiden per albumine dragermolecuul. De 

drug targeting preparaten vertoonden de gewenste werking op de signaaltransductie routes in 

endotheelcellen, wanneer er gekeken werd naar de activatie van een inflammatie proces in het 

endotheel (hoofdstuk 3) en ook wanneer gekeken werd naar een angiogenese route (hoofdstuk 

4).  
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Carrier

• Human serum albumin 
– non-immunogenic

– long circulation time

Drugs
• Auristatins

• Kinase inhibitors

Homing Device
• c(RGDfK)

– High affinity binding to αvβ3-
integrin expressing cells

Linker
• Polyethylenglycol

– Prolongs circulation time
– Shields modified carrier

• SIA
– Allows a high number of 

RGD modifications

 
Afbeelding 1. Vereenvoudigde weergave van de ontwikkelde drug targeting preparaten. 

 

Het remmen van de angiogenese middels kinases is één van de manieren om de vorming van 

bloedvaten in de tumor te remmen. Een andere benadering is om de angiogene endotheelcellen 

te doden. Ik heb dit onderzocht met behulp van drug targeting preparaten die sterk lijken op de 

hierboven beschreven conjugaten, maar nu met een cytostaticum als actief bestanddeel. Hierbij 

heb ik gekozen voor cytostatica die behoren tot de klasse van auristatines. Hoofdstuk 5 en 6 

behandelen de ontwikkeling van twee vergelijkbare preparaten met de auristatines MMAE en 

MMAF (monomethyl-auristatine E en F). Deze auristatines zijn aan het albumine gekoppeld via 

een enzymatisch splitsbare peptide de zogeheten valine-citrulline binding. Ook deze koppeling 

is zeer stabiel in de bloedbaan, en wordt alleen gesplitst in het intracellulaire milieu van de 

doelwitcellen. De door mij ontwikkelde conjugaten vertoonden wederom een goede binding en 

opname door endotheelcellen. Ook werden de doelwitcellen bij lage concentraties al gedood 

door deze getargete auristatines. Daarnaast heb ik nog onderzocht hoe de binding van dit soort 

conjugaten aan cellen wordt beinvloed als er ook hydrofiele polymeren (polyethylenglycol; PEG) 

aan het dragermolecuul zijn gekoppeld.  

 De hierboven besproken preparaten werden ook in proefdieren getest, in een model waarin 

muizen een tumor op de flank dragen. Deze experimenten zijn samengevat in hoofdstuk 7. De 

herhaalde toediening van de drug targeting preparaten leidde niet tot het gewenste 

tumorgroeiremmende effect, en induceerde zelfs een antilichaamrespons tegen de drug targeting 

preparaten. In één muis leidde dit zelfs tot een dodelijke shock. Uit een pilot-distributie studie 

bleek verder dat de preparaten niet goed in de tumoren accumuleerden, maar juist in de lever en 

milt opgenomen werden. Hoewel deze resultaten teleurstellend waren en aantoonden dat de 

ontwikkelde preparaten nog niet geschikt waren voor de behandeling van kanker, kunnen we 

wel veel leren uit de behaalde resultaten. De ontwikkelde koppelingstechnologie kan verder 
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toegepast worden op andere dragermoleculen en voor andere geneesmiddelen. Er zijn dus nog 

vele mogelijkheden om dit soort drug targeting preparaten verder te verbeteren.  

In hoofdstuk 8 heb ik een kort overzicht gegeven van nieuwe ontwikkelingen in anti-

angiogene therapieën. Hierbij heb ik ook aandacht besteed aan de rol die endotheel 

voorlopercellen kunnen spelen in de tumorgroei, en dat het remmen of doden van deze cellen 

gunstig kan bijdragen aan het uiteindelijke antitumor effect.  

 




