Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/195143

File ID
Filename

195143
Samenvatting en conclusies

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
Role antitumor lipids in cell-cell adhesion and invasion
Author
W.F.A. Steelant
Faculty
Faculty of Science
Year
2000
Pages
109

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/90623

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

S a m e n v a t t i n g en conclusies

l-O-octadccyl-2-ö-methyl-glycerofosfocholine (ET-18-OMe) en hexadecylfosfocholine
(HePC) zijn alkyletherlipiden die interageren met cel membranen en daardoor signaal
transductie, apoptosis en differentiatie induceren en invasie beïnvloeden.
Meerdere onderzoekers stelden in de jaren 70 van de afgelopen eeuw voor dat lysofosfatides
de membraan gebonden glycosyltransferases konden activeren.
Wij toonden in de jaren 80 aan dat er een verband bestaat tussen hypersialylering, toegenomen
vertakking van N-glycoproteinen, en invasie. In de aanwezigheid van ET-18-OMe werd de
invasie gestopt van potentieel invasieve MO., muis fibrosarcoma cellen en na voorbehandeling
met ET-18-OMe kon invasie worden geïnduceerd van niet-invasieve HSU rat niercellcn en
MDCK Madin Darby hond niercellen. Na voorbehandeling met ET-18-OMc kon invasie
worden tegengehouden van potentieel invasieve MO.,, LLC-H61 muis Lewis long carcinoma
cellen en BW-O-Li 1 muis T-lymphoma cellen.
HePC reduceert de groei in suspensie en de directionele migratie van M 0 4 cellen terwijl de
invasie in kippenhart fragmenten (PHF) variabel werd verhinderd.
In dit proefschrift werd de rol van antitumor lipiden in cel-cel adhesie en invasie bestudeerd.
Hoofdstuk 1 beschrijft het metabolisme van fosfolipiden en de ontdekking van antitumor
lipiden. Verder wordt er een overzicht gegeven van de cellulaire opname en werkingsmechanismen in experimentele en klinische systemen van ET-18-OMe en HePC. De nadruk
wordt gelegd op het effect van ET-18-OMe op invasie. Op een zeer interessante wijze
demonstreerde ET-18-OMe dat het in verschillende systemen zowel invasie kon inhiberen als
induceren.
In hoofdstuk 2 wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak van analytische methoden om de
opname en retentie van antitumor lipiden in kanker cellen te meten tijdens onze experimenten.
Een gevoelige capillaire gas chromatografische detectie van ET-I8-OMe en HePC na vastefase extractie van cclcultuur milieu en cellen werd ontwikkeld die kan bijdragen in de
opheldering van het opname en retentie mechanisme. Voor dit laatste werd radioaktief gemerkt
[ 3 H]-ET-18-OMe recent gesynthetiseerd in samenwerking tussen de Universiteit Gent (ing. J.
Goeman - Prof. J. Van der Eycken) en het Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam (P.
Jonkergouw).
In hoofdstuk 3 werd de kwantitatieve capillaire gas chromatografische detectie methode verder
verfijnd om opname en retentie van ET-18-OMe in PHF te bepalen. ET-18-OMe wordt niet
alleen opgenomen door kanker cellen maar ook door PHF en verhoogt de sialyltransferase
activiteit van N-glycoproteinen. Wij stellen voor dat de aanwezigheid van ET-I 8-OMe in PHF
en de geïnduceerde veranderingen in sialyltransferase aktiviteit van N-glycoproteinen bijdragen
tot de remming van invasie van kwaadaardige cellen. Onze waarnemingen van de lang durende
retentie van ET-18-OMe in PHF verklaart het langdurige anti-invasieve effect na verwijderen
van ET-18-OMe.
Hoofdstuk 4 rapporteert de invloed van siaalzuur op het homotypische cel-cel adhesie
molecule E-cadherine in MCF-7 menselijke borstkanker cellen. ET-18-OMe veroorzaakt het
verlies van ST6Gal I mRNA in de MCF-7/AZ cellen, maar geen veranderingen in siaalzuur op
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E-cadherine konden worden waargenomen. De sialylering van E-cadherine verandert de
spontane of ET-18-OMe-gcmedieerde aggregatie van MCF-7 menselijke borstkanker cellijnen
niet. Deze studie draagt bij aan het ophelderen van het verschil in invasie tussen deze twee
varianten van MCF-7 menselijke borstkanker cel familie.
Hoofdstuk 5 toont de delicate balans aan tussen het invasie-promotor molecule episialine en
het invasie-suppressor molecule E-cadherine in MCF-7/AZ humane borstkanker cellijnen. Wij
stelden vast dat ET-18-OMe invasie induceert door episialine gemedieerde neutralisatie van
E-cadhcrine in MCF-7/AZ humane borstkanker cellijnen in vitro. Het E-cadherine/catenine
complex is ontregeld in verschillende experimentele en klinische kankers op verschillende
niveau's. Onze experimenten toonden een nieuw mechanisme aan hoe E-cadherine functioneel
is ontregeld op het niveau van het volwassen proteïne.
Samengevat, hebben wij aangetoond dat anti-tumor ether lipiden (HePC of ET-18-OMe) niet
alleen worden opgenomen door kanker cellen zoals Caco-2T, MCF-7/AZ, MCF-7/6, maar ook
door gastweefsel (PHF).
Behandeling met ET-18-OMe zorgde voor een stijging in sialyltransferase aktiviteit van Ingebonden glycoproteïnen in PHF wat gekorreleerd was met resistentie tegen invasie door
maligne cellen in PHF.
ET-18-OMe werd opgenomen door kanker cellen en veroorzaakte cel-cel adhesie in adhesiedeficiente MCF-7/6 cellen en verlies van cel-cel adhesie en inductie van invasie in de adhesieproficiente MCF-7/AZ cellen. Dit tegenstrijdig effect is een van de meest mysterieuze
eigenschappen ET-18-OMe. Deze ET-18-OMe-geïnduceerde veranderingen konden niet
worden toegeschreven aan verandringen in sialyltransferase activiteit of sialylering van Ecadherine maar aan het verstoren van de delikate balans tussen invasie-suppressor E-cadherine
en invasie-promotor episialine.
Deze anti-tumor etherlipidcn hebben geen eenduidig werkingsmechanisme, maar werken in op
het transcriptioneel, transductioneel en expressioneel niveau.
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