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Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse samenleving. Kanker 
ontstaat door de accumulatie van mutaties in het DNA. De belangrijkste oorzaak van 
deze mutaties is blootstelling aan schadelijke stoffen van buitenaf, maar kunnen ook 
worden doorgegeven door overerving. Wanneer een cel genoeg mutaties heeft verwor-
ven in essentiële genen kunnen deze cellen niet meer reageren zoals het hoort en kan 
dit leiden tot ongecontroleerde celgroei waardoor een tumor ontstaat.  

De groei van bloedvaten in een tumor draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling 
en groei van een tumor. Echter de vaatgroei in een tumor is in tegenstelling tot het vas-
culair systeem in gezond weefsel minder gestructureerd en meer chaotisch van aard. 
Mede hierdoor, en ook door de snelle groei van tumoren, komen er in een tumor ge-
bieden voor die niet goed kunnen worden voorzien van zuurstof. Dit fenomeen heet 
hypoxie. Deze hypoxische gebieden zijn nadelig voor de prognose van een patiënt omdat 
deze gebieden in de tumor resistenter zijn tegen de meeste therapieën en dragen ze bij 
aan uitzaaiingen (metastasen). Omdat hypoxie elders in het lichaam niet voorkomt, lig-
gen er ook kansen voor therapieën die specifiek zijn gericht op deze gebieden. Het werk 
in dit proefschrift beschrijft nieuwe bevindingen over hoe cellen zich gedragen tijdens 
hypoxie. Een van de mechanismen die cellen gebruiken om het gebrek aan zuurstof te 
overleven is autofagie. Autofagie is afgeleid uit het Grieks, en betekent zichzelf (auto) 
eten (fagie). Tijdens autofagie worden organellen en eiwitten afgebroken tot de es-
sentiële bouwstenen zoals aminozuren, vetzuren en koolhydraten, waarna deze weer 
gebruikt kunnen worden voor de biogenese van onder andere nieuwe eiwitten die nodig 
zijn om de homeostase in de cel te bewaren. Autofagie is ook tijdens normale omstan-
digheden actief in de cel, maar wordt extra geactiveerd tijdens stress. Tijdens autofagie 
wordt het af te breken substraat ingepakt in een membraneus blaasje, het auto-
fagosoom. Deze autofagosomen fuseren met lysosomen die de enzymen bevatten om de 
inhoud af te breken tot de biologische bouwstenen. Het af te breken substraat wordt 
herkend door zogenaamde adaptereiwitten die het substraat koppelen aan het auto-
fagosoom via eiwitten van de LC3/GABARAP familie, die direct in het membraan van 
onder andere autofagosomen zijn verankerd. Tot nu toe zijn er zeven eiwitten van de 
LC3/GABARAP familie beschreven: LC3A (2 splicingvarianten), LC3B, LC3C, GABARAP, 
GABARAPL1 en GABARAPL2. Deze eiwitten van de LC3/GABARAP familie delen een hoge 
maten van homologie, echter zijn ze allen uniek in hun functie. Een uitgebreid litera-
tuuronderzoek is beschreven in hoofdstuk 2 waar specifiek wordt ingaan op de individu-
ele functies van elk van de eiwitten uit deze familie. Naast overeenkomsten, hebben LC3/ 
GABARAP eiwitten unieke autofagie afhankelijke en onafhankelijke functies. Zo is de 
GABARAP familie onder meer betrokken bij het transport van receptoren van en naar het 
plasmamembraan. Zo hebben wij aangetoond dat hypoxie specifiek de expressie van 
GABARAPL1, en geen andere eiwitten uit de LC3/GABARAP familie, induceert. Tijdens 
deze condities is GABARAPL1 nodig voor het tot expressie brengen van epidermale groei-
factor receptor (EGFR) op het plasmamembraan (hoofdstuk 3). De toegenomen expressie 
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van GABARAPL1 tijdens hypoxie wordt gereguleerd door de PERK-arm van de Unfolded 
protein response (UPR), een stressgereguleerde pathway die verkeerd- en ongevouwen 
eiwitten detecteert in het endoplasmatisch reticulum (ER) en daar op reageert.  

Tumorhypoxie is een onafhankelijke prognostische indicator (marker) ongeacht de 
toegepaste therapie. Omdat GABARAPL1 verhoogd tot expressie komt tijdens hypoxie 
hebben we onderzocht of GABARAPL1 mRNA expressie gelinkt kan worden aan uit-
komst van therapie. In een panel hoofd- halskankerpatiënten hebben we een correlatie 
aangetoond tussen GABARAPL1 expressie en verminderde tumorcontrole. Dit houdt in 
dat GABARAPL1 gebruikt zou kunnen worden als een biomarker om de uitkomst van 
therapie te voorspellen.  

Epidermale groei factor receptor (EGFR) is een lid van de ErbB receptorfamilie en komt 
tot expressie in normale weefsels waar het is betrokken bij proliferatie en inhibitie van 
apoptose. Mutaties of overexpressie van deze receptor kunnen leiden tot verschillende 
aandoeningen zoals Alzheimer en kanker. EGFRvIII is een gemuteerde vorm van EGFR 
waarbij exon 2-7 zijn gedeleteerd en komt veelvuldig voor in glioblastoma multiforme 
(GBM). Doorgaans hebben GBM patiënten een zeer slechte prognose. Doordat het 
extracellulaire deel van de EGFR receptor is gedeleteerd, is de receptor constant actief 
waardoor groeisignalen continu worden doorgegeven, dat de groei van tumorcellen 
bevordert. EGFRvIII+ cellen zijn doorgaans resistenter tegen hypoxie, wat resulteert in 
een grotere hypoxische fractie in een tumor. Verder groeien EGFRvIII+ tumoren door-
gaans sneller en vindt er snellere hergroei van de tumor plaats na bestraling.  

We hebben aangetoond dat tumoren met de EGFRvIII mutatie meer autofagie heb-
ben en hiervan ook meer afhankelijk zijn voor hun overleving (hoofdstuk 4). Omdat 
hypoxie bijdraagt een verminderde prognose, hebben we geprobeerd de hypoxische 
fractie van een tumor te verlagen door autofagie te remmen met de drug chloroquine. 
Chloroquine remt autofagie waardoor cellen gevoeliger worden voor stress zoals nutri-
entstarvatie en hypoxie. Verder hebben we aangetoond in muismodellen dat tumoren 
beter reageren op bestraling wanneer autofagie wordt geremd. Dit komt waarschijnlijk 
door het verlagen van de hypoxische fractie. Dit effect is het sterkst bij EGFRvIII+ tumo-
ren. In een retrospectieve studie hebben we aangetoond dat GBM patiënten die gelijk-
tijdig behandeld zijn met chloroquine meer voordeel halen uit de behandeling dan pati-
enten met EGFRvIII negatieve tumoren.  

Autofagie breekt cytotoxische componenten af, zoals reactieve zuurstofverbinding-
producerende (reactive oxigen species (ROS)) mitochondriën, en wordt daarom be-
schouwd als een tumorsupressormechanisme. Verschillende studies hebben aange-
toond dat autofagie-defecten, door bijvoorbeeld mutaties of deleties van eiwitten in de 
autofagiemachinerie zoals BECLIN1, bijdragen aan oncogene transformatie van cellen of 
minsten neoplastische groei. ATG12 is een essentieel eiwitten van de autofagie machi-
nerie en is betrokken bij de lipidatie van de LC3/GABARAP familie. Wij hebben aange-
toond dat ATG12 expressie is verloren in ongeveer 40% van de tumoren in een cohort 
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van 428 hoofd-halskanker patiënten (hoofdstuk 5). Uit een ander cohort waarvan de 
hypoxieachtergrond bekend is, bleek dat ATG12 negatieve tumoren een sterk verlaagde 
hypoxische fractie hebben. Patiënten met een ATG12 negatieve tumor hebben daar-
door een hogere kans op locale tumorcontrole en hogere overlevingskans in stadium 3 
en 4 van de ziekte. Opvallend genoeg lijkt deze verlaging van de hypoxische fractie niet 
te zijn veroorzaakt door een defect in autofagie alleen. Doordat ATG12 ook een positie-
ve regulator van apoptose is, gaan ATG12 negatieve cellen waarschijnlijk dood door 
andere mechanismen zoals necrose. Het niet naar behoren functioneren van autofagie 
en ongevoeligheid voor apoptose door het verlies van ATG12, leidt waarschijnlijk tot de 
vermeerderde necrose die we waarnemen in in vivo studies. Ook zou het zo kunnen zijn 
dat juist de combinatie van stressfactoren zoals hypoxie en nutriëntstarvatie zorgen 
voor celdood. Deze combinatie moet nog onderzocht worden. 

Naast de rol in degradatie van cellulaire componenten, lijkt autofagie ook betrokken bij 
vormen van secretie. In Hoofdstuk 6 hebben we uitgebreid literatuuronderzoek gedaan 
naar hoe autofagie-afhankelijke secretie bijdraagt aan tumorprogressie. Steeds meer 
onderzoeken laten zien dat autofagie betrokken is bij de secretie van tumorgroei stimu-
lerende factoren, zoals groeifactoren maar ook immuunmodulerende factoren die bij-
dragen aan het immunosuppressieve karakter van het tumormicromilieu.   

Tot deze factoren behoren ook de extracellulair vesicles (EVs). Dit zijn minuscule 
blaasjes die cellen onder andere gebruiken voor intercellulaire communicatie. Wij heb-
ben aangetoond dat hypoxische cellen een subpopulatie EVs uitscheiden, gekenmerkt 
door GABARAPL1 expressie op het membraan (GABARAPL1+EVs) (hoofdstuk7). Deze EVs 
hebben pro-angiogenetische eigenschappen, dat wil zeggen dat ze de vorming van 
bloedvaten stimuleren dat weer bijdraagt aan tumorgroei. Tevens hebben we aange-
toond dat deze GABARAPL1+EVs zijn te detecteren en verhoogd zijn in het bloed van 
kankerpatiënten. Doordat GABARAPL1 zich aan de buitenkant van deze EVs bevindt en 
in circulatie van de patiënt zijn, kunnen hier mogelijke therapieën op gericht worden. 
We hebben al aangetoond dat de functie van deze GABARAPL1+EVs geblokkeerd kan 
worden door middel van antilichamen die aan deze EVs binden. Momenteel zijn we 
bezig met de ontwikkeling van monoclonale antilichamen om de therapeutische wer-
king te onderzoeken in muismodellen.  

Naast pro-angiogenetische eigenschappen zijn GABARAPL1+EVs mogelijk betrokken 
bij de vorming van metastasen (Hoofdstuk 8). In metastaserende muismodellen zijn we 
in staat om het aantal longmetastasen met 80% te verminderen wanneer GABARAPL1 
wordt uitgeschakeld door middel van een hairpin. Om te bewijzen dat het GABA-
RAPL1+EVs zijn die een rol spelen bij de vorming van deze metastasen is nog verder 
onderzoek nodig. Wel zijn er aanwijzingen dat GABARAPL1+EVs een rol spelen bij de 
vorming van de zogenaamde “pre-metastatic niche”. Dat zijn gebiedjes elders in het 
lichaam die worden voorbereid op circulerende tumorcellen nog voordat deze hier 
kunnen nestelen en uitgroeien tot een metastase.   
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