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Cancer cachexia is a multifactorial syndrome that is characterized by an ongoing loss of 
skeletal muscle mass (with or without fat mass) that cannot be fully reversed by 
conventional nutritional support and that leads to progressive functional impairment. 
Among all cancer types, patients with pancreatic cancer have the highest prevalence of 
cachexia and often develop the most severe degrees of this syndrome. In cancer patients, 
cachexia is associated with reduced tolerance to anticancer treatment regimens, a marked 
reduction in quality of life, and significantly impaired overall survival. Therefore, 
management of the cachexia syndrome is likely to improve clinical outcome and quality of 
life of pancreatic cancer patients. However, despite many efforts of researchers and 
clinicians to improve our knowledge of cancer cachexia, this syndrome remains a significant 
medical problem as no clear standard of care exists.  
 
Experimental preclinical systems used to model human cancer-associated cachexia, 
including traditional two-dimensional cell culture systems and animal models, have 
tremendously contributed to our current understanding of its pathophysiology. However, 
progress on the prevention, early diagnosis, and treatment of cancer cachexia is highly 
dependent on the successful translation of novel mechanistic findings into clinical benefits, 
which remains a major challenge. To gain better insight into the underlying mechanisms of 
human cancer-induced cachexia, there is an urgent need for better experimental preclinical 
models that closely recapitulate its key pathophysiological aspects.  
 
New technological advances in cell culture have resulted in the development of the so-
called organoid technology. Organoids are 3D structures grown from stem cells that consist 
of organ-specific cell types which self-organize into organ-like structures. Organoids can be 
efficiently established from patient-derived tissue, both healthy and tumor tissue, and 
retain important functional and structural characteristics of the organ of origin. This culture 
method provides a new platform for investigating the mechanisms underlying a disease in 
individual patients. In 2015, Boj et al. reported for the first time on the establishment of 
tumor organoids from patient-derived pancreatic tumor tissue. The high efficiency with 
which pancreatic tumor organoid cultures can be established from individual patients in 
combination with the thorough phenotyping of cachexia-related parameters of donor 
patients enables the application of organoids as a new experimental model in cachexia 
research.  
 
The aim of the studies described in this thesis was to generate and characterize patient-
derived tumor organoids from well-phenotyped cachectic pancreatic cancer patients to 
provide a novel platform for studying the cachexia-inducing properties of pancreatic tumor 
cells and the mechanisms involved.  
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In chapter 2, we described a systematic approach that was used to generate a pancreatic 
tumor organoid biobank. A comprehensive pre-operative patient assessment of cachexia-
related parameters (i.e. nutritional status, physical performance, body composition, and 
inflammation) was performed to assess the actual cachexia status of each individual patient 
in detail. We confirmed that the established pancreatic tumor organoids exhibited typical 
features of malignancy corresponding to the primary tumor. We also observed that these 
tumor organoids express variable levels of many cachexia-related factors, including TNF-α, 
IL-6, IL-8, IL-1α, IL-1β, Mcp-1, GDF15, and LIF. Importantly, tumor organoids from cachectic 
patients secreted more GDF15 and IL-8 compared to organoids from non-cachectic patients. 
We observed considerable interindividual variation in the production of these cachexia-
associated factors that was not necessarily in line with the cachexia status of the donor 
patient. These interindividual differences may be related to the heterogeneous 
presentation of cachexia.  
 
Cancer cachexia is predominantly characterized by progressive weight loss with skeletal 
muscle loss, which can be the result of muscle atrophy. Muscle atrophy can be the 
consequence of an imbalance between processes that regulate protein synthesis and 
protein degradation. Cancer cachexia likely involves increased degradation rates of skeletal 
muscle proteins. In chapter 3, we investigated the direct effect of the tumor secretome on 
processes that regulate skeletal muscle mass. The secretome of both traditional two 
dimensional pancreatic tumor cell lines, of which the cachexia status of the donor patients 
is unknown, and pancreatic tumor organoids from a cachectic and a non-cachectic patient 
did not induce a significant upregulation of atrophy-related signaling pathways. These data 
do not support the hypothesis that tumor-derived factors activate catabolic signaling 
and/or inhibit protein synthesis in cultured muscle fibers. 
 Myogenesis is another important process that is involved in the maintenance of 
skeletal muscle mass. Myogenesis is the formation of muscular tissue by the fusion of 
myoblasts into multi-nucleated fibers called myotubes. In contrast to the hypothesis that 
pancreatic tumor organoid-derived factors induce muscle atrophy, we revealed that the 
tumor organoid secretome transiently increased the proliferation of myoblasts and 
accelerated their alignment and fusion. This enhanced myogenesis was accompanied by 
altered expression of factors governing muscle cell differentiation and a selective increase 
in muscle fiber type 2, which is preferentially expressed in atrophy-sensitive glycolytic 
myofibers. 
  
The involuntary loss of muscle mass in cancer cachexia mainly concerns skeletal muscle. 
Similar alterations have recently been observed in the cardiac muscle of cachectic patients, 
suggesting that these signaling pathways are also activated in cardiac muscle. So far, it is 
not known whether the changes found in atrophying skeletal and cardiac muscle in 
response to tumor-derived factors also occur in smooth muscle, the third muscle 
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compartment that fulfils a crucial role in human physiology. Contractile SMCs are the force-
producing cells essential for gut motor activity required to move nutrients through the 
gastrointestinal (GI)-tract. Diminished contractile SMC function results in GI-motility 
problems that may contribute to the underlying nutritional-related complications in cancer 
cachexia. In a recent study, it was shown that GI-related symptoms were more often 
identified in patients with cachexia compared to non-cachectic cancer patients. These 
symptoms could be secondary to GI smooth muscle dysfunction.  
 
To investigate whether tumor-derived factors also target contractile smooth muscle cells, 
we first developed a culture system which supports the maintenance of the contractile SMC 
phenotype in vitro (chapter 4). SMCs modulate uncontrollably towards a synthetic 
phenotype under standard cell culture conditions which lack the physiological micro-
environment that normally keeps the cells in a contractile state. The synthetic phenotype is 
characterized by an increased proliferation rate, high migration rate, and pronounced 
synthesis of extracellular matrix (ECM) proteins. By careful optimization of the growth 
surface, serum concentrations, and cell-cell interactions, we developed a visceral SMC 
culture system in which SMCs can be kept in either a highly contractile state or modulated 
towards the synthetic phenotype in a controlled way. This simple and reproducible visceral 
SMC culture system may facilitate the identification of factors that drive visceral SMC 
phenotypic changes in health and disease.  

 
In chapter 5, we exposed these contractile SMCs to tumor organoid-derived factors of 
cachectic and non-cachectic pancreatic cancer patients. We demonstrated that tumor 
organoid factors significantly reduced the expression of contractile SMC-specific proteins in 
both groups. These results indicate that tumor-derived factors negatively affect the 
contractile phenotype of SMCs, and are consistent with phenotypic modulation to the 
synthetic phenotype. In line, we demonstrated that the tumor organoid secretome of 
cachectic pancreatic cancer patients accelerates the proliferation of synthetic SMCs. The 
increase of the proliferation rate was accompanied by a significantly increased expression 
of the S100A4 gene, which is a marker of the synthetic proliferative SMC phenotype. 
Comparable results were observed in the intestinal smooth musculature of pancreatic 
cancer patients. We observed a significantly higher percentage of proliferative cells in the 
intestinal smooth muscle of pancreatic cancer patients with a low skeletal muscle mass, 
which is a key characteristic of cancer cachexia. These data imply that visceral contractile 
SMCs are also affected in cachectic patients and can undergo phenotypic modulation in 
response to tumor-derived factors.   
 
In chapter 6, we retrospectively investigated key characteristics of the intestinal smooth 
musculature in a cohort of pancreatic cancer patients with and without a low skeletal 
muscle mass. We observed reduced contractile smooth muscle marker expression and 
fibrosis around the myenteric plexus, which provides motor innervation to the smooth 
musculature of the GI-tract. These data suggest that both contractile function of smooth 
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muscle cells and the regulation of their contractile functionality could be compromised in 
cachectic cancer patients.  
 
Finally, in chapter 7, we discussed the implications of the main findings of this thesis and 
we defined recommendations for follow-up research. The studies described in this thesis 
demonstrated that the organoid technology is a novel platform that can be easily 
implemented in preclinical cancer cachexia research. Functional studies using the organoid 
secretome provided novel insights into the direct effect of tumor-derived factors on skeletal 
muscle cells. Furthermore, evidence collected in this thesis indicates that cachexia-
associated muscle wasting is not only limited to skeletal muscle. Both in vitro and 
retrospective cohort studies revealed cachexia-associated smooth muscle alterations.  
 
Altogether, this novel preclinical organoid-based platform provides a valuable tool to 
increase our understanding of the mechanisms driving human cancer-induced cachexia. 
Expansion of the number of organoid cultures established from well-phenotyped patients 
will enable a more robust comparison of the differences between cachectic and non-
cachectic patients.
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Cachexie is een multifactorieel syndroom dat wordt gekenmerkt door aanhoudend verlies 
van spiermassa (met of zonder verlies van vetmassa). Dit syndroom leidt tot progressieve 
functionele beperkingen en kan niet worden behandeld met gangbare 
voedingsinterventies. Cachexie komt veelvuldig voor bij patiënten met kanker, en wordt 
dan ook wel kankercachexie genoemd. De prevalentie van kankercachexie wordt sterk 
beïnvloed door het tumortype en stadium; het komt het vaakst voor bij patiënten met 
alvleesklierkanker. Kankercachexie is verder geassocieerd met een verlaagde tolerantie 
voor kankerbehandelingen en een sterk verminderde kwaliteit van leven. Vroegtijdige 
diagnose van kankercachexie en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen cachexie 
kunnen mogelijk de effectiviteit van kankerbehandelingen verbeteren en daarmee de 
levensduur en kwaliteit van leven van patiënten met kanker vergroten.  
 
Om kankercachexie te kunnen voorkomen en behandelen is het essentieel om de 
onderliggende pathofysiologische mechanismen beter te begrijpen. In cachexie onderzoek 
wordt hiervoor veelvuldig gebruik gemaakt van experimentele modellen, waaronder 
traditionele twee dimensionale celkweek systemen en diermodellen. Deze modellen 
hebben enorm bijgedragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten. Echter, het verbeteren 
van de vroegtijdige diagnose en behandeling van kankercachexie is sterk afhankelijk van de 
succesvolle translatie van deze nieuwe basale bevindingen naar de kliniek. Eén van de 
belangrijkste tekortkomingen van de huidige experimentele kankercachexie modellen is dat 
deze niet een representatieve weergave zijn van het kankercachexie syndroom in de mens. 
Dit benadrukt de behoefte aan nieuwe preklinische modellen die de cachexie-kenmerken 
zoals die aanwezig zijn bij de patiënt beter reflecteren en die de heterogeniteit van de 
humane tumor beter reproduceren. 
 
Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben geleid tot de ontwikkeling van de 
zogenoemde organoïden technologie. Organoïden zijn zelf-organiserende driedimensionale 
structuren gekweekt vanuit stamcellen. Organoïden kunnen met hoge efficiëntie worden 
gekweekt uit weefsel van patiënten, zowel uit gezond weefsel als uit tumorweefsel, en 
behouden daarbij belangrijke functionele en structurele eigenschappen van het orgaan 
waaruit ze zijn gekweekt. Deze kweekmethode biedt onder andere de mogelijkheid om de 
moleculaire mechanismen die onderliggend zijn aan een ziekte te onderzoeken in 
individuele patiënten. In 2015 publiceerden Boj en collega’s voor het eerst over het kweken 
van organoïden uit alvleesklier tumorweefsel van patiënten. De hoge efficiëntie waarmee 
alvleesklier tumor organoïden kunnen worden gemaakt van tumorweefsel verkregen uit 
individuele patiënten maakt deze technologie een potentieel zeer bruikbaar nieuw 
experimenteel model voor cachexie onderzoek.  
 
Het doel van dit proefschrift was om tumor organoïden te genereren en karakteriseren van 
alvleesklierkankerpatiënten waarvan de cachexie status uitgebreid was onderzocht, om 
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vervolgens deze organoïden in te zetten als een nieuw platform voor het bestuderen van 
cachexie-inducerende eigenschappen van alvleesklier tumorcellen en het ontraadselen van 
de onderliggende moleculaire mechanismen.  
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de systematische aanpak die is gebruikt voor het opzetten 
van een alvleesklier tumor organoïden biobank. Patiënten waarbij de alvleeskliertumor 
operatief werd verwijderd ondergingen voorafgaand aan de operatie een uitgebreide 
screening van cachexie-gerelateerde parameters (o.a. gewichtsverlies, voedingsstatus, 
lichaamssamenstelling en bloedwaarden). Vervolgens werden van het operatief 
verwijderde tumorweefsel alvleesklier tumor organoïden gemaakt. Deze organoïden 
vertoonden typische kenmerken van maligniteit (o.a. histologisch en genetisch) die 
overeenkwamen met die van de primaire tumor. Daarnaast werden door deze tumor 
organoïden vele cachexie-gerelateerde genen in verschillende mate tot expressie gebracht, 
waaronder TNF-α, IL-6, IL-8, IL-1α, IL-1β, Mcp-1, GDF15 en LIF. Het was interessant dat 
hogere concentraties GDF15 en IL-8 werden uitgescheiden door tumor organoïden van 
cachectische patiënten in vergelijking met organoïden van niet-cachectische patiënten. De 
interindividuele variatie die werd waargenomen in de mate van expressie van deze 
cachexie-geassocieerde factoren kwam niet altijd overeen met de cachexiestatus van de 
donorpatiënt. Deze bevindingen duiden op het behoud van de heterogene aspecten van 
kanker cachexie in het tumor organoïde model.   

 
Kankercachexie wordt voornamelijk gekenmerkt door progressief gewichtsverlies en 
afbraak van skeletspieren, wat kan worden veroorzaakt door spieratrofie. Spieratrofie kan 
ontstaan door een verstoorde balans tussen processen die de spieropbouw en spierafbraak 
reguleren. Bij kankercachexie lijkt overwegend een verhoogde afbraak van spiereiwitten 
een rol te spelen. In hoofdstuk 3 hebben we het directe effect van factoren die worden 
uitgescheiden door de tumor, ook wel het tumor secretoom genoemd, onderzocht op 
processen die skeletspier massa reguleren. Zowel het secretoom van traditionele 
alvleesklier tumor cellijnen, waarvan de cachexie status van de donorpatiënten onbekend 
is, als het secretoom van alvleesklier tumor organoïden van een cachectische en niet-
cachectische patiënt veroorzaakte geen significante toename van atrofie-gerelateerde 
signaleringsmechanismen. Deze resultaten impliceren dat de factoren die worden 
uitgescheiden door alvleeskliertumorcellen niet direct spieratrofie induceren.  
 Een ander belangrijk proces dat betrokken is bij het behoud van spiermassa is 
myogenese. Myogenese is de vorming van spierweefsel door de fusie van myoblasten in 
meerkernige vezels, ook wel myotubes genoemd. In tegenstelling tot de verwachting dat 
factoren die worden uitgescheiden door de tumor spieratrofie zouden induceren, zagen we 
dat het secretoom van alvleesklier tumor organoïden een versnelde proliferatie van 
myoblasten veroorzaakte. De versnelde proliferatie ging gepaard met een versnelde fusie 
van deze myoblasten wat resulteerde in vroege vorming van myotubes. Dit was in 
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overeenstemming met de verhoogde mRNA expressie van de fusiemarker Myomaker. De 
morfologische en transcriptionele veranderingen gingen verder gepaard met een 
verhoogde expressie van verschillende factoren die betrokken zijn bij belangrijke 
biochemische processen in gedifferentieerde spieren. De versnelde myogenese ging ook 
gepaard met een selectieve toename van type II spiervezels, ook wel fast-twitch 
glycolytische spiervezels genoemd. Eerdere studies suggereren dat deze glycolytische 
spiervezels gevoeliger zijn voor atrofie-inducerende factoren.  
 
Het verlies van spiermassa bij kanker cachexie betreft voornamelijk de skeletspier. 
Vergelijkbare veranderingen zijn onlangs ook waargenomen in de hartspier van 
cachectische patiënten. Dit suggereert dat dezelfde signalering mechanismen ook in de 
hartspier geactiveerd kunnen worden. Tot dusver is het niet bekend of de veranderingen 
die aanwezig zijn in de skeletspier en de hartspier van cachectische patiënten ook aanwezig 
zijn in de gladde spier, het derde spiercompartiment van het menselijk spierstelsel. De 
contractiele functie van gladde spiercellen is essentieel voor de motorische activiteit van de 
darmen die nodig is om voedingsstoffen door het maagdarmkanaal te verplaatsen. 
Verminderde contractie van gladde spiercellen kan resulteren in motiliteitsproblemen die 
mogelijk kunnen bijdragen aan de onderliggende voeding-gerelateerde symptomen bij 
kankercachexie. In een recente studie is aangetoond dat maag-darm gerelateerde 
symptomen, zoals vroegtijdige verzadiging, diarree en obstipatie, vaker worden 
geïdentificeerd bij kankerpatiënten met cachexie in vergelijking met niet-cachectische 
kankerpatiënten. Deze symptomen kunnen secundair zijn aan gladde spierstoornissen in 
het maagdarmkanaal.   
 
Om het directe effect van het tumor secretoom op contractiele gladde spiercellen te kunnen 
onderzoeken, hebben we eerst een kweek systeem ontwikkeld waarin humane viscerale 
gladde spiercellen in een contractiele toestand gekweekt kunnen worden (hoofdstuk 4). 
Onder standaard celkweek condities verliezen gladde spiercellen het contractiele fenotype 
en moduleren deze cellen naar het zogenoemde synthetisch fenotype, dat wordt 
gekenmerkt door een toename in de proliferatie en migratie en de synthese van 
extracellulaire matrix (ECM) eiwitten. Door een zorgvuldige optimalisatie van het 
groeioppervlak, de serum concentraties in het groeimedium en de cel-cel interacties 
hebben wij een eenvoudig en reproduceerbaar humaan glad spiercel kweeksysteem 
ontwikkeld. Deze geoptimaliseerde kweek condities maken het mogelijk om het fenotype 
van de gladde spiercel gecontroleerd te moduleren naar zowel het synthetische als het 
contractiele fenotype. Dit model kan bijdragen aan de identificatie van factoren die het 
fenotype van viscerale gladde spiercellen kunnen veranderen onder normale en 
pathofysiologische omstandigheden.  
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In hoofdstuk 5 hebben we vervolgens deze contractiele gladde spiercellen blootgesteld aan 
het tumor organoïden secretoom van cachectische en niet-cachectische alvleesklier-
kankerpatiënten. We hebben aangetoond dat het tumor organoïden secretoom van beide 
patiëntgroepen de expressie van gladde spier-specifieke contractiele eiwitten significant 
verlaagde. De verminderde expressie van deze eiwitten in respons op de factoren 
uitgescheiden door de tumor wijst op een verlies van het contractiele gladde spiercel 
fenotype. Daarnaast hebben wij aangetoond dat het tumor organoïden secretoom van 
cachectische alvleesklierkankerpatiënten de proliferatie van synthetische gladde 
spiercellen versnelde. De toename in proliferatie ging gepaard met een significant 
verhoogde expressie van het S100A4 gen dat een marker is van het synthetisch 
proliferatieve gladde spiercel fenotype. Vergelijkbare resultaten werden waargenomen in 
het glad spierweefsel in de darmwand van alvleesklierkankerpatiënten. Een significant 
hoger percentage gladde spiercellen dat positief is voor de proliferatie-marker Ki-67 werd 
teruggevonden in het glad spierweefsel van alvleesklierkankerpatiënten met een lage 
skeletspiermassa, een parameter die is geassocieerd met kankercachexie. Deze data wijzen 
erop dat viscerale contractiele gladde spiercellen fenotypische modulatie ondergaan in 
respons op factoren die door de tumor van alvleesklierkankerpatiënten worden 
uitgescheiden.  
 
In een retrospectief cohortonderzoek hebben we vervolgens specifieke karakteristieken van 
het contractiele glad spierweefsel van de darmwand onderzocht van alvleesklier-
kankerpatiënten met een hogere versus een lagere skeletspiermassa (hoofdstuk 6). 
Rondom de darmen bevinden zich twee lagen glad spierweefsel: aan de binnenkant zit de 
dwarslopende spierlaag en aan de buitenkant de longitudinale (over de lengte lopende) 
spierlaag. In de groep alvleesklierkankerpatiënten met een lage skeletspiermassa was er 
een significant verminderde expressie van het gladde spier-specifieke eiwit smootheline in 
de longitudinale spierlaag. Verlaagde expressie van het smootheline eiwit wijst mogelijk op 
een verminderde contractiele functie van het glad spierweefsel. Tegelijkertijd was er een 
significant verhoogde afzetting van het ECM-eiwit collageen zichtbaar rondom de 
myenterische plexus, ook wel het darmzenuwstelsel genoemd, dat zich tussen de 
dwarslopende en longitudinale spierlaag bevindt. Deze verhoogde collageenafzetting 
belemmert mogelijk de prikkeloverdracht tussen het darmzenuwstel en het glad 
spierweefsel en suggereert dat de regulatie van contractiele glad spierweefsel verstoord 
zou kunnen zijn.  
 
Ten slotte hebben we in hoofdstuk 7 de implicaties van de belangrijkste bevindingen die in 
dit proefschrift beschreven staan besproken en hebben we aandachtspunten en 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedefinieerd. De studies die in dit proefschrift staan 
beschreven tonen aan dat de organoïden technologie een nieuw platform is dat 
geïmplementeerd kan worden in preklinisch kankercachexie onderzoek. Functionele studies 
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met het tumor organoïden secretoom leverden nieuwe inzichten op over het directe effect 
van factoren die worden uitgescheiden door tumorcellen op skeletspiercellen. Daarnaast 
hebben we aanwijzingen gevonden dat cachexie-gerelateerde spier problemen zich niet 
beperken tot skeletspieren, maar ook optreden in gladde spieren. Het nieuwe preklinische 
organoïde platform is daarmee een waardevol hulmiddel voor het verkrijgen van nieuwe 
inzichten in de mechanismen die bijdragen aan de ontwikkeling van kankercachexie. 
Uitbreiding van de organoïden biobank van kankerpatiënten waarvan de cachexie status 
uitgebreid is onderzocht is noodzakelijk om verschillen tussen cachectische en niet-
cachectische patiënten nog beter te kunnen vergelijken.  




