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Samenvatting 

Klinische studies in verscheidene soorten kanker hebben een sterke associatie 
aangetoond tussen hypoxie en het risico op uitzaaiing van kanker 
(metastasering) (1-3). Er bestaat bovendien een overvloed aan bewijs verkregen 
uit experimentele studies voor een rol van hypoxie bij metastasering (4-7). 
Echter, de signaaloverdrachten die plaatsvinden binnen kankercellen en die 
metastasering bevorderen tijdens hypoxie zijn op dit moment nog niet goed 
bekend.  Dit proefschrift beschrijft hoe de signaaloverdrachten die via het 
unfolded protein response (UPR) plaatsvinden, bijdragen aan hypoxie-
gereguleerde metastasering, en ook het algemene belang van het UPR in kanker. 
 
Tijdens onze voortdurende zoektocht naar nieuwe hypoxie-gereguleerde genen 
hebben we microarray technologie toegepast om transcriptionele veranderingen 
tijdens hypoxie in kaart te brengen, en daarbij hebben we lysosomal associated 
membrane protein 3 (LAMP3) ontdekt, een gen dat al eens eerder met 
metastasering in verband is gebracht (8). In de studie die beschreven staat in 
Hoofdstuk 3 van dit proefschrift hebben we gedemonstreerd dat de gen 
expressie van LAMP3 wordt geïnduceerd door strenge hypoxie in meerdere 
kanker cellijnen, inclusief baarmoederhals (cervix), borst en dikkedarmkanker. 
We hebben laten zien dat in tegenstelling tot de meeste andere hypoxie-
geïnduceerde genen die in verband zijn gebracht met metastasering tot nu toe, 
LAMP3 niet wordt gereguleerd door HIF1, maar geïnduceerd wordt door het 
UPR op een PERK, eIF2α, en ATF4-afhankelijke wijze. We hebben ook 
overexpressie van LAMP3 in borstkanker vastgesteld, en laten zien dat dit gen 
geïnduceerd wordt in tumoren die behandeld zijn met het anti-angiogenese 
geneesmiddel bortezomib (Avastin). Dit is consistent met de inductie van 
hypoxie en het UPR in deze tumoren na het therapeutisch beschadigen van het 
tumorvaatbed. De resultaten gepresenteerd in Hoofdstuk 3 suggereren dat 
LAMP3 mogelijk betrokken is bij hypoxie-gereguleerde metastasering.  
 
Om de bijdrage van UPR en LAMP3 inductie door hypoxie tot metastasering te 
bepalen, hebben we hun rol bij hypoxie-gemedieerde cel migratie en invasie in 
borstkanker onderzocht (Hoofdstuk 4). Door middel van twee verschillende in 
vitro cel migratie assays hebben we kunnen aantonen dat siRNA-gemedieerde 
knockdown van PERK, ATF4 of LAMP3 aanzienlijk de migratiecapaciteit van 
borstkankercellen verminderde tijdens hypoxie. Dit effect was niet het resultaat 
van verminderde overleving van cellen tijdens hypoxie na de knockdown. Zoals 
verwacht hebben we geen enkele verschil in cel migratie gezien toen de assays 
werden uitgevoerd onder normoxie. Als een tweede in vitro model van tumor 
hypoxie hebben we multicellulaire sferoïde culturen afkomstig van borstkanker 
cellijnen tot stand gebracht. Multicellulaire sferoïden hebben een necrotische 
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kern die omgeven wordt door hypoxische cellen. We hebben de aanwezigheid 
van hypoxische cellen in de kern van de sferoïden aangetoond door middel van 
immunohistochemische kleuring van de exogene hypoxie marker pimonidazole, 
en we hebben de activatie van het UPR en LAMP3 in de cellen in de sferoïden 
geobserveerd, maar niet in (normoxische) monolaag cellen. Bovendien, de 
kankercellen afkomstig van disaggregeerde sferoïden migreerden sneller 
vergeleken met cellen die in monolagen groeiden. Om te onderzoeken of 
LAMP3 ook invloed heeft op cel invasie hebben we sferoïden van stabiele 
LAMP3 knockdown cellen gegenereerd en hun vermogen getest tot infiltratie 
van collageen matrices, het meest voorkomende eiwit in de extracellulaire 
matrix. Knockdown van LAMP3 had geen effect op de groei van de sferoïden, 
maar het had wel aanzienlijk de collageen infiltratie vertraagd. We hebben ook 
gemengde sferoïden gegenereerd door LAMP3 knockdown en controle cellen te 
combineren, elk gelabeld met een ander fluorescente kleur, en hun collageen 
infiltratie gevolgd. In overeenstemming met onze eerdere resultaten hadden de 
LAMP3 knockdown cellen in de gemengde sferoïden een verminderde 
capaciteit tot collageen infiltratie vergeleken met de controle cellen. 
Samenvattend, onze resultaten vanuit de studie beschreven in Hoofdstuk 4 
suggereren dat zowel het UPR als LAMP3 cel migratie en invasie bevorderen 
tijdens hypoxie.  
 
In Hoofdstuk 5 hebben we direct de bijdrage van de hypoxische activering van 
het UPR en LAMP3 tot metastasering getest door middel van een diermodel van 
hypoxie-geïnduceerde metastatische cervixkanker.  In dit model vindt spontane 
metastasering plaats van de primaire tumoren die gegenereerd worden van de 
humane ME180 cervixkanker cellijn in de cervix van muizen, naar de regionale 
lymfeklieren in het bekken (9). Eerder onderzoek met dit model heeft 
aangetoond dat wanneer de muizen die deze tumoren dragen worden 
blootgesteld aan cyclische hypoxie, de metastasering naar de lymfeklieren 
toeneemt (4), waardoor dit model erg geschikt is om de moleculaire 
mechanismes van hypoxie-gereguleerde metastasering te bestuderen. We 
hebben een isogene ME180 sub cellijn gegenereerd waarin doxycycline-
geïnduceerde verstoring van UPR signaaloverdracht via de PERK/eIF2α/ATF4-
tak plaats kan vinden. Het gebruik van een induceerbaar model heeft ons in staat 
gesteld om een mogelijk betrokkenheid van het UPR in metastasering los te 
koppelen van zijn welbekende rol in primaire tumorvorming (10). We hebben 
ontdekt dat verstoring van UPR-gemedieerde signaaloverdracht in bestaande 
tumoren resulteert in een complete inhibitie van hypoxie-gereguleerde 
lymfeklieren metastasering. Wat nog belangrijker is, is dat inhibitie van UPR-
gemedieerde signaaloverdracht aanzienlijk uitzaaiing naar de lymfeklieren 
verminderde, zelfs in dieren die niet waren blootgesteld aan de additionele in 
vivo hypoxie behandeling.  
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Vervolgens hebben we de verschillende mechanismes onderzocht door middel 
van welke signaaloverdracht via het UPR bijdraagt aan hypoxie-gereguleerde 
metastasering. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het UPR een 
belangrijke bijdrage levert aan hypoxie tolerantie en tumorgroei doordat het 
verscheidene cellulaire processen beïnvloedt zoals autofagie, angiogenese, pH 
regulatie en de eliminatie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS, reactive 
oxygen species) (10-15). We hebben ontdekt dat UPR deficiënte ME180 cellen 
gevoeliger zijn voor hypoxie-geïnduceerde celdood in vitro en verstoring van 
UPR signaaltransductie belemmerde ook de tumorgroei in vivo. Echter, 
tolerantie mechanismen alleen kunnen niet de bijdrage van PERK/eIF2α/ATF4 
tot hypoxie-gereguleerde metastasering verklaren in ons model. In plaats 
daarvan wijzen onze resultaten erop dat LAMP3 een fundamentele bijdrage 
levert aan hypoxie-gereguleerde lymfeklieren metastasering volgend op UPR 
activatie. Het uitschakelen van LAMP3 expressie verhinderde aanzienlijk 
hypoxie-gestuurde uitzaaiing naar de lymfeklieren, maar had geen effect op 
hypoxie tolerantie or tumorgroei. In overeenstemming met onze studie 
beschreven in Hoofdstuk 4, hebben we in plaats daarvan bewijs gevonden voor 
een rol van LAMP3 in hypoxie-gereguleerde cel migratie in dit model.  
 
We hebben vervolgens onderzocht of de relatie tussen hypoxie en LAMP3 ook 
bestaat in humane cervix tumoren, een van de kankersoorten waarin een directe 
associatie tussen tumor hypoxie en metastasering is gevonden (1, 16)(Hoofdstuk 
5).  LAMP3 expressie werd bepaald in een set van cervixkanker biopten 
verkregen uit klinische studies in de Princess Margaret Cancer Centre, Toronto, 
waarin de mate van tumor hypoxie voorafgaande aan de behandeling is gemeten 
met behulp van zuurstof naald elektrodes. Echter, omdat cervixkanker een van 
de kankersoorten is waarin amplificatie van het LAMP3 gen is gevonden (17), 
hebben we eerst het aantal kopieën van het LAMP3 gen bepaald met behulp van 
een FISH analyse. Hierdoor waren we in staat om onderscheid te maken tussen 
hypoxie-gereguleerde LAMP3 expressie en verhoogde LAMP3 expressie als 
gevolg van genetische amplificatie. Overeenkomstig met eerdere cervixkanker 
studies, hebben we in 38% van alle patiënten een verhoogd aantal kopieën van 
het LAMP3 gen geobserveerd. Wat nog belangrijker is, is dat er in patiënten 
met een normaal aantal LAMP3 kopieën  een positieve en statistisch 
significante associatie tussen hypoxie (HP5) en LAMP3 expressie aanwezig 
was, terwijl er niet zo een correlatie werd gevonden in de patiënten die een 
amplificatie van het LAMP3 gen hebben. Deze resultaten duiden erop dat 
LAMP3 expressie in cervixkanker abnormaal is door zowel een genetisch 
mechanisme (amplificatie) als ook hypoxie (UPR-gemedieerde inductie), en 
suggereren dat de slechte prognose van patiënten met hypoxische cervix 
tumoren mede wordt veroorzaakt door PERK/eIF2α/ATF4 activatie van 
LAMP3 en verhoogde capaciteit tot metastasering.  
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We hebben ons LAMP3 expressie analyse beschreven in Hoofdstuk 5 uitgebreid 
naar borstkanker patiënten (Hoofdstuk 6). We hebben ontdekt dat LAMP3 
mRNA expressie verhoogd is in steroid hormoon receptor-negatieve 
borsttumoren en in tumoren afkomstig van lymfeklier-positieve patiënten, wat 
suggereert dat LAMP3 expressie geassocieerd is met agressievere tumoren. 
Bovendien hebben we laten zien dat LAMP3 een afhankelijke negatieve 
prognostische factor is voor locoregionale controle in patiënten die een 
borstsparende operatie (lumpectomie) en radiotherapie hebben ondergaan. 
Aangezien hypoxie ook prognostisch is voor lokale controle in radiotherapie-
behandelde hoofd- en halstumoren (18, 19), suggereren onze bevindingen dat 
LAMP3 ook een potentiële endogene marker is voor hypoxie-geïnduceerde 
radioresistentie in borstkanker. 
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