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Ondanks de vooruitgang die wordt gemaakt in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en 

ondanks verbeterde bestralingstherapieën, kan worden vastgesteld dat de effectiviteit van 

deze conventionele behandelingswijzen voor tumorcontrole door diverse fatoren wordt 

gelimiteerd. Dat heeft geleid tot interesse voor en ontwikkeling van alternatieve strategieën in 

kankertherapie, zoals het gebruik van bacteriën die selectief tumorcellen zouden kunnen 

vernietigen. Het gebruik van prokaryote vectoren als selectieve kankerbehandeling is een 

relatief nieuw onderzoeksgebied, en de klinische effectiviteit ervan moet nog worden 

aangetoond. De specificiteit van de vectoren is gebaseerd op de unieke fysiologie van vaste 

tumoren, die vaak gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van hypoxie en necrose. Er 

is voor verschillende niet-pathogene prokaryote stammen aangetoond dat ze na systemische 

toediening selectiefin deze hypoxisch/necrotische regio's infiltreren en repliceren. Voor zowel 

Clostridium als Salmonella vectoren werd bewezen dat ze veilig kunnen worden toegediend 

en dat ze kunnen gebruikt worden om therapeutische eiwitten naar tumoren te transporteren. 

In dit werk wordt onderzoek beschreven met twee verschillende prokaryote anti-kanker 

vectoren. In het eerste gedeelte komt het gebruik van geattenueerde Salmonella spp. als 

vector aan bod. In het tweede gedeelte wordt het onderzoek met Clostridium beschreven. 

In het eerste gedeelte van het Salmonella werk, werd het potentieel bestudeerd van in vivo 
19F-MRS om het succes van het TAPET-CD/5-FC kankertherapie systeem te voorspellen. We 

hebben er aangetoond dat deze techniek inderdaad kan gebruikt worden om het resultaat van 

dit prokaryote-gemedieerde transfersysteem te voorspellen, en dat het nuttig is om met een 

niet-invasieve beeldvormingstechniek de behandeling op te volgen. Daarnaast hebben we 

onderzocht of het mogelijk was de specificiteit van het systeem te verhogen door gebruik te 

maken van een induceerbaar systeem. In de eerste plaats werd een hypoxie-induceerbare 

promoter (HiF-1, gebaseerd op de endogene pepT promoter) geselecteerd op basis van 

beschikbare literatuurgegevens. Dit resulteerde in vitro in een ~40-voudige inductie onder 

hypoxische condities. Bovendien hebben we met behulp van een reporterconstruct ook in een 

tumormodel in vivo deze hypoxie-inductie gevalideerd. Vervolgens hebben we deze promoter 

genetisch gewijzigd om de induceerbaarheid en de flexibiliteit van het systeem te 

maximaliseren. Ten tweede hebben we microarray experimenten uitgevoerd met als doel 

genen te identificeren die in hoge mate geïnduceerd werden na blootstelling aan hypoxie of 

bestraling. Zo werden o.a. meer dan 45 genen geïdentificeerd die >10-voudig geïnduceerd 

werden in hypoxische condities. Dezelfde microarray technologie werd tenslotte ook gebruikt 

voor de identificatie van genen die specifiek in de tumor geïnduceerd werden, door het 

genomisch expressieprofiel van de Salmonella bacteriën geïsoleerd uit tumoren te 

analyseren. Onze waarnemingen tonen aan dat het gebruik van een induceerbaar systeem 

de selectiviteit van de Sa/mone//a-gemedieerde transfer van therapeutische moleculen 

verbetert. Zulk een systeem kan dan ook een zinvolle uitbreiding vormen voor het klinisch 

gebruik van deze prokaryote vector. 
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In het tweede gedeelte van deze thesis, wordt het onderzoek beschreven dat we hebben 

uitgevoerd om het Clostridium-gemedieerde vectorsysteem substantieel te verbeteren. In de 

eerste plaats hebben we een methode ontwikkeld, gebaseerd op conjugatie, die het voor het 

eerst mogelijk maakt om de Clostridium stammen met de beste tumorkoloniserende 

eigenschappen (e.g. C. sporogenes), op een efficiënte manier genetisch te wijzigen. Ten 

tweede, hebben we onderzocht of het mogelijk is, naar analogie met de situatie in een 

klinische setting, om meerdere consecutieve behandelingscycli met NTR-recombinante C. 

sporogenes bacteriën uit te voeren. In combinatie met toediening van een niet-toxische 

prodrug resulteerde dit in een veelbelovend aanhoudend anti-tumor effect. Tenslotte hebben 

we Clostridium ook gebruikt als vector om, naast de reeds beschreven prodrug-

converterende enzymes en cytokines, antilichamen te produceren. We beschrijven dat het 

inderdaad mogelijk is om Clostridium genetisch te veranderen zodat ze een zogenaamd VHH 

tegen HIF-1 alpha tot expressie brengen. Deze VHH zijn afgeleid van een speciaal soort 

antilichaam, geïsoleerd uit kameelachtigen, waarvan de opbouw van de bindingscapaciteit 

wordt bepaald door één gen. Clostridium bracht dit VHH niet enkel tot expressie, er bleek ook 

dat de geproduceerde VHH's volledig functioneel waren. 
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