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Samenvatting 

Na prostaat- en blaaskanker, is het niercelcarcinoom de meest voorkomende kwaadaardige 

urologische tumor bij de volwassene. Niercelcarcinomen ontstaan in de nierschors en vormen 

een heterogene groep van tumoren met een verschillende genetische achtergrond. Binnen de 

groep van de niercelcarcinomen, worden er meerdere histologische subtypes onderscheiden, 

waarbij de heldercellige niercelcarcinomen het meest frequent voorkomen.  

Niercelcarcinomen worden, wegens het ontbreken van symptomen, vaak laattijdig 

gediagnosticeerd. Hierdoor is 25% van deze tumoren reeds gemetastaseerd bij 

diagnosestelling. Het gemetastaseerde niercelcarcinoom is resistent tegen chemo- en 

radiotherapie en er is slechts een geringe tumor respons (15 %) op immunotherapie 

(Interferon, Interleukine-2). Tot op heden, is operatieve verwijdering van de niertumor (tumor 

nefrectomie) bij een gunstige tumorstadiering de enige adequate curatieve therapie.  

Het feit dat niercelcarcinomen zeer vaatrijke tumoren zijn, suggereert dat angiogenese een 

belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van deze tumoren. Zowel preklinisch als klinisch 

onderzoek heeft aangetoond dat tumorgroei en metastasering afhankelijk zijn van 

angiogenese, een proces van vaatnieuwvorming vanuit voorafbestaande bloedvaten. Zodra 

een tumor groter wordt dan 2-3 mm3, ontstaat hypoxie (tekort aan zuurstof ) in het binnenste 

gedeelte van de tumor. De tumor kan dan uitsluitend verder groeien door de aanmaak van 

nieuwe bloedvaten. Hypoxie leidt tot activering van de transcriptiefactor ‘hypoxie 

induceerbare factor’ (HIF), die op zijn beurt een heel scala aan genen activeert, welke 

ondermeer tumorcelgroei, tumorcel overleving en angiogenese stimuleren. De belangrijkste 

angiogene groeifactor, die gereguleerd wordt door HIF, is de vasculaire endotheliale 

groeifactor (VEGF). Recente nieuwe inzichten in de pathogenese van niercelcarcinomen en 

meer bepaald van het heldercellige niercelcarcinoom, laten zien dat HIF en VEGF een 

sleutelrol spelen in de stimulatie van de tumor angiogenese. Bovendien treedt er bij de 

heldercellige niercelcarcinomen vaak een genetische fout op in het Von-Hippel-Lindau-

tumorsuppressorgen. Tumor suppressorgenen zijn genen die de celgroei remmen en dus het 

ontstaan van een maligniteit helpen voorkomen. Uitschakeling van het VHL-gen zorgt ervoor 

dat HIF niet meer afgebroken kan worden en bijgevolg actief blijft. In dit geval wordt de 

angiogenese op eenzelfde manier gestimuleerd als bij hypoxie. Het feit dat niertumoren 

afhankelijk zijn van angiogenese, suggereert dat remming van angiogenese een veelbelovende 

manier van kankertherapie kan zijn bij deze groep van tumoren.  
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Anti-angiogenese onderzoek heeft geleid tot het ontwikkelen van een aantal nieuwe gerichte 

behandelingen, zoals blokkade van VEGF door middel van monoklonale antilichamen 

(bevacizumab) en remming van VEGF-receptortyrosinekinases (sunitinib, sorafenib). Ook het 

remmen van andere tumorale intracellulaire signaaltransductieroutes zoals de MAP-

kinaseroute (met het oraal beschikbare sorafenib) of de AKT-mTOR route (met intraveneus 

temsirolimus) bieden nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van patienten met 

gemetastaseerde niercelcarcinomen. In dit proefschrift geven hoofdstukken 2 en 3 een 

uitgebreider overzicht van de klinische en morfologische kenmerken, centrale rol van HIF en 

anti-angiogenese therapie bij niercelcarcinomen.  

Het biologische gedrag van niercelcarcinomen blijft, ondanks de standaard stagering- en 

gradering parameters, moeilijk voorspelbaar. Aangezien angiogenese een belangrijke rol 

speelt in de ontwikkeling van deze tumoren, werd in hoofdstuk 4 van dit proefschrift 

nagegaan of verschillen in angiogene activiteit het variabele gedrag van niertumoren kunnen 

verklaren. Hiervoor werden angiogenese parameters gemeten en vergeleken binnen een groep 

van 150 heldercellige niercelcarcinomen. Uit dit onderzoek blijkt dat hooggradige 

niercelcarcinomen een hogere angiogene activiteit tonen dan laaggradige tumoren, waarbij er 

ook aanwijzingen zijn voor verschillen in vaatmaturatie. Deze verschillen in angiogenese 

kunnen een rol spelen in de respons op anti-angiogenese therapie. 

Vervolgens werd in hoofdstuk 5 onderzocht of de verschillen in angiogene activiteit 

gerelateerd zijn aan defecten in het VHL-tumorsuppressorgen. Bij deze studie werden er 

echter geen significante associaties gevonden tussen angiogene parameters en VHL-

inactivatie. Dit resultaat suggereert dat bijkomende genetische veranderingen nodig zijn voor 

de ontwikkeling en progressie van niertumoren.  

Naast angiogenese, kan ook lymfangiogenese van belang zijn bij het metastaseringsproces 

van tumoren. Angiogene groeifactoren kunnen zowel angiogenese als lymfangiogenese (de 

vorming van nieuwe lymfevaten) stimuleren. Gezien de verhoogde expressie van angiogene 

groeifactoren binnen de groep van heldercellige niertumoren (hoofdstuk 4), zou in deze 

tumorgroep ook een verhoogde lymfangiogenese verwacht kunnen worden. Hoofdstuk 6 

illustreert echter een beperkte lymfangiogenese, die niet geassocieerd is met tumorgraad, 

tumorstadium of lymfeklier metastasen. Deze bevinding vormt een mogelijke verklaring voor 

de lage incidentie van lymfeklier metastasen bij heldercellige niercelcarcinomen. Dit resultaat 

suggereert ook dat binnen de groep van de heldercellige niercelcarcinomen, de angiogene 

groeifactoren bij voorkeur de angiogenese stimuleren, wat ook zou kunnen verklaren waarom 

deze niertumoren frequenter via de bloedvaten metastaseren. 
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Het ontstaan van niercelcarcinomen is een complex proces, waarbij er naast het bekende en 

vaak uitgeschakelde VHL-tumorsuppressorgen, ook andere fenomenen een rol spelen. 

De laatste jaren verovert de epigenetica terrein in de zoektocht naar processen die 

verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van kanker. Niet alleen veranderingen in de DNA 

sequentie zelf (genetica) kunnen leiden tot het ontstaan van kanker, maar ook veranderingen 

in de regulatie van genexpressie door modificaties van DNA transcriptie, de zogenaamde 

epigenetische processen, beïnvloeden in belangrijke mate de activiteit van genen. Waar de 

genetica refereert naar de overerving van informatie door middel van veranderingen in de 

nucleotidesequentie, refereert epigenetica naar overerfbare veranderingen in genfunctie die 

niet verklaard worden door veranderingen in nucleotidesequentie. Het Griekse woord “epi”, 

wordt in het Nederlands vertaald als ‘op’ of ‘bij’. Epigenetica zou verwoord kunnen worden 

als ‘dat wat bovenop of bij de genetica’ komt. Epigenetische veranderingen kunnen gezien 

worden als een soort schakelaar die de activiteit van genen in een cel kan reguleren. Er zijn 

aanwijzingen dat een gezonde voeding een gunstig effect kan hebben op het optreden van 

epigenetische veranderingen. DNA-methylering geldt als een van de belangrijkste 

epigenetische processen en blijkt zelfs een even frequent voorkomende oorzaak te zijn van 

inactivatie van tumor suppressorgenen als mutaties (genetische veranderingen). 

Promoterhypermethylering van tumorsuppressorgenen zorgt voor inactivatie van genen die 

ondermeer de celgroei en angiogenese controleren. Ook bij niertumoren zijn er naast 

genetische defecten tal van epigenetische veranderingen beschreven, waarbij 

tumorsuppressorgenen uitgeschakeld worden, ten gevolge van promoterhypermethylering.  

Hoofdstuk 8 van dit proefschrift beschrijft de promoter methyleringsstatus van het 

Gremlin1(GREM1) gen, dat een belangrijke rol speelt in de embryonale nierontwikkeling. In 

de literatuur zijn er aanwijzen dat dit gen een tumorsuppressor functie zou kunnen vervullen 

en een rol zou kunnen spelen bij de tumorangiogenese. Reeds in andere tumoren werd 

aangetoond dat promoterhypermethylering van GREM1 kan optreden, maar bij de 

niercelcarcinomen was dit voorheen nog niet onderzocht. In onze studie wordt er bij de 

heldercellige niercelcarcinomen GREM1-promoterhypermethylering aangetoond, waarbij 

niertumoren met GREM1-promoterhypermethylering gekenmerkt worden door een 

toegenomen tumor angiogenese en tumorprogressie. Dit werd bevestigd in een tweede serie 

van heldercellige niercelcarcinomen, waarin GREM1-promoterhypermethylering zich zelfs als 

een onafhankelijke prognostische factor bleek te gedragen. De exacte functie van GREM1- 

uitschakeling bij de ontwikkeling van nierkanker dient echter nog nader onderzocht te 

worden. Ook zal er binnen de groep van de niercelcarcinomen nog verder onderzoek naar de 
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mechanismen van andere door methylering uitgeschakelde potentiele tumorsuppressor genen 

moeten gebeuren. Dit onderzoek kan zowel gevolgen hebben voor (vroeg-) diagnostiek als 

nieuwe medicamenteuze therapievormen.  

DNA methylering treedt namelijk in de vroege fase van de tumorontwikkeling op en is 

mogelijk reeds aanwezig voordat er macroscopische of microscopische tumorgroei zichtbaar 

is. Dit maakt methylering een interessante biomarker voor vroegtijdige screening van 

kwaadaardige tumoren. Tot slot is methylering een proces dat farmacologisch reversibel is. 

Hierdoor is methylering ook een interessant doelwit voor antikankerbehandeling. 

 


