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Metastasering,, de verspreiding van kankercellen in het lichaam, is de voornaamste doodsoorzaak
vann kanker. Het uitzaaiingsproces bestaat uit een aantal stappen. Kankercelten maken zich eerst
loslos van de primaire tumor en komen in de bloed- of lymfevaten terecht. Verderop in het lichaam
tredenn ze weer uit de circulatie om in een ander orgaan te invaderen, waar ze een secundaire
tumorr vormen. Een gedeelte van dit metastaserings-proces, het binnendringen van een ander
weefsel,, lijkt op het uittreden van een witte bloedcel uit een bloedvat om een ontstoken gebied
binnenn te gaan. Deze beweging wordt gereguleerd door kleine eiwitten, die chemokines
(chemoattracfantt cytokines) worden genoemd. Chemokines worden geproduceerd in ontstoken
weefsels,, maar sommigen zijn ook continu aanwezig in de meeste organen. Onze hypothese in
hett begin van dit onderzoeksproject was dat de uitzaaiing van kankercellen ook gestuurd wordt
doorr deze chemokines. Het eerste doel van het onderzoek, dat beschreven wordt in dit
proefschrift,, was het aantonen van de rol van een chemokinereceptor bij de uitzaaiing van Tcellymfomenn (tumoren ontstaan uit bloedcellen). Ten tweede hebben we de signaleringsprocessen
bestudeerd,, die geactiveerd worden door chemokines en nodig zijn voor de uitzaaiing van
lymfomen.. Het laatste doel was om uit te zoeken of chemokine receptoren ook betrokken zijn bij de
metastaseringg van carcinomen en, als dat zo is, welke signaleringsprocessen daarbij een rol
spelen. .
Inn hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over chemokines. Chemokines
bindenn aan 7-transmembraan G-eiwit-gekoppelde receptoren. Alle chemokinereceptoren worden
kortt besproken, maar de nadruk wordt gelegd op CXCR4 en CXCR5. Signaleringsprocessen, die
geactiveerdd worden door chemokines, worden beschreven. De normale fysiologische functie van
dee chemokines wordt besproken, maar ook hun rol in ziektes zoals AIDS en kanker. Bij de ziekte
kankerr zijn de chemokines niet alleen betrokken bij de uitzaaiing, maar ook bij het infiltreren van
wittee bloedcellen in de tumor en bij angiogenese, het vormen van bloedvatenn in de tumoren.
Hett doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 was om aan te tonen dat een
bepaaldee chemokinereceptor, CXCR4, betrokken was bij de uitzaaiing van T-cellymfomen. Als
modell gebruikten we een T-celhybridoma, die gemaakt was door een niet-invasief lymfoom te
fuserenn met invasieve geactiveerde T-cellen. De T-celhybridomacellen metastaseren naar
verschillendee weefsels. Deze uitzaaiing kan geblokkeerd worden door een remmer van Gi-eiwitten,
waaruitt blijkt dat een G-eiwit-gekoppelde receptor een rol speelt, en we namen aan dat het een
chemokinereceptorr was. De belangrijkste kandidaat was CXCR4, aangezien deze receptor
aanwezigg is op de T-celhybridomacellen. CXCR4 bindt aan het chemokine CXCL12, dat aanwezig
iss in de organen, waar de cellen metastasen vormen. Om cellen te maken zonder CXCR4, is een
"intrakine"" methode gebruikt: het chemokine CXCL12, verlengd met vier aminozuren, KDEL, die
eenn endoplasmatisch reticulum (ER) retentiesignaal vormen, werd tot expressie gebracht in de
hybridoma.. Deze CXCL12-KDEL wordt vastgehouden in het ER door de KDEL-receptor. CXCL12KDELL bindt ook aan CXCR4, dat daarom ook vastgehouden wordt in het ER, zodat de cellen geen
CXCR44 op hun oppervlakte hebben. Deze cellen bewegen inderdaad niet meer in de richting van
eenn hogere concentratie van CXCL12, maar wel in de richting van een ander chemokine, CCL17,
datt bindt aan een andere chemokine receptor, CCR4. De cellen kunnen ook niet meer invaderen
inn fibroblastenmonolagen, die we gebruiken als een in vitro model voor de invasie van éBze cellen
inn weefsels in vivo. Bovendien worden geen metastasen gevonden in muizen, die geïnjecteerd
werdenn met deze cellen. Deze resultaten tonen aan dat CXCR4 een essentiële rol speelt bij de
uitzaaiingg van T-cellymfomen.
Dee uitzaaiing en invasie die geïnduceerd wordt door het chemokine CXCL12, is een
complexx proces, dat verdeeld kan worden in twee afzonderlijke stappen. Eerst wordt door het
chemokinee een signaal geïnduceerd, dat resulteert in de activering van het integrine LFA-1.
Vervolgenss bindt dit geactiveerde LFA-1 aan ICAM-1, hetgeen leidt tot een tweede signaal,
waardoorr meer LFA-1 moleculen worden geactiveerd. Voor het eerste signaal zijn Gn eiwitten
nodigg en voor het tweede signaal de tyrosine kinase ZAP-70. In hoofdstuk 3 laten we zien dat
eenn ander G-eiwit, G^n, ook betrokken is bij het eerste signaal. Bovendien zijn de kleine GTPases
Cdc422 en RhoA ook nodig voor de activering van LFA-1 door het chemokine CXCL12. Cdc42 is
ookk nodig voor de beweging van cellen naar hoge concentraties chemokine, die niet afhankelijk is
vann de activering van LFA-1. Opmerkelijk is dat actine-myosine contractie alleen nodig is voor de
activeringg van LFA-1 door het chemokine signaal en niet door het tweede versterkende signaal.
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Dee cc-ketens van de G-eiwitten spelen een belangrijke rol bij de migratie en invasie, zoals
hierbovenn beschreven is. De Gffy-dimeer kan echter ook migratie bevorderen aangezien deze
phospholipasee C (PLC) én phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) kan activeren. Deze
signaaJmoleculenn zijn beide nodig voor de migratie en invasie van de T cel hybridoma. De Gpydimeerr kan echter ook verzwakking van het signaal veroorzaken door desensitisering en
internaliseringg van de receptor te induceren. In hoofdstuk 4 blokkeren we de functie van de G[iydimeerr in de T-celhybridoma. We laten zien dat dit leidt tot verhoogde migratie en invasie door
verminderdee desensitisering en internalisering van de receptor. Dit betekent dat de Gpy-dimeer
niett nodig is voor de activering van PLC en PI3K. PLC kan ook geactiveerd worden door de aketenn van G v11 , die betrokken is bij de CXCL12-geïnduceerde migratie. Het was opvallend dat de
migratiee van de Gp>geblokkeerde cellen onafhankelijk was van PI3K, terwijl de migratie van de
cellen,, waarin de Gffy-dimeer niet geblokkeerd was, wel sterk geremd werd door PI3K remmers.
Ditt toont aan dat PI3K niet essentieel is voor migratie, zoals door anderen was geponeerd, op
basiss van resultaten verkregen met andere celtypen. In de hybridoma cellen is PI3K alleen nodig
wanneerr het CXCR4 signaal snel gedesensitiseerd wordt.
Bewegendee cellen vertonen intense fusie van blaasjes (vesicles) met de membraan aan de
voorkantt van de cellen. Dit wordt nodig geacht voor de aanvoer van extra membraan, nodig voor
hett vormen van uttstulpingen, en ook voor de aanvoer van signaalmoleculen. De fusie van
blaasjess wordt geregeld door SNAREs. Een v-SNARE op het membraan van het blaasje gaat een
interactiee aan met twee t-SNAREs op het membraan, waar het mee moet fuseren. In zenuwcellen
iss de fusie van blaasjes met neurotransmitter geblokkeerd, zodat de blaasjes gekoppeld blijven
aann het membraan, wachtend op een calcium signaal. Het binnenstromen van calcium leidt dan
onmiddellijkk tot de fusie van de blaasjes, die gereguleerd wordt door de calcium-sensor
synaptotagmin.. Gezien de buitengewoon snelle reactie op chemokines, is onze hypothese dat de
blaasjes,, die nodig zijn voor de migratie, ook aan het membraan gekoppeld moeten zitten. We
stellenn voor dat de fusie van deze blaasjes met het membraan ook gereguleerd wordt door
synaptotagminn en onmiddellijk gebeurt na stimulatie. In hoofdstuk 5 laten we zien dat de T~
celhybridomaa inderdaad de calcium-sensor synaptotagmin tot expressie brengt. Als de functie van
synaptotagminn geblokkeerd is, is de migratie compleet geremd. Bovendien leidt overexpressie van
synaptotagminn tot verhoogde migratie, wat er op wijst dat de hoeveelheid endogeen
synaptotagminn een limiterende factor is. Tot slot vinden we complexen van v- en t-SNAREs in de
T-celhybridoma.. Aangezien zulke complexen gevormd worden wanneer blaasjes gekoppeld zijn
aann het membraan, betekent dit resultaat dat gekoppelde blaasjes aanwezig zijn. De complexen
ontbindenn wanneer fusie wordt geïnduceerd door het binnenstromen van calcium, maar ook na
stimulatiee met het chemokine CXCL12. We stellen voor dat fusie van membraan-gekoppelde
blaasjes,, gereguleerd door de calcium-sensor synaptotagmin, essentieel is voor chemokrnegeïnduceerdee migratie.
Inn de laatste twee hoofdstukken richten we ons op een ander tumorceltype,
coloncarcinoomm (kanker van de dikke damn). In hoofdstuk 6 laten we zien dat de
chemokinereceptorr CXCR4 ook essentieel is voor de metastasering van dit tumortype. De rol van
CXCR44 is echter duidelijk anders dan bij de uitzaaiing van de T-celhybridoma. In tegenstelling tot
dee T-celhybridoma hangt de metastasering van het coloncarcinoom niet af van Gf eiwitten, dié
nodigg zijn voor CXCR4-geïnduceerde migratie en invasie. Bovendien is de hoeveelheid CXCR4 op
dee coloncarcinoomcellen in vitro erg klein, terwijl de T cél hybridoma CXCR4 continu tot expressie
brengt.. De hoeveelheid CXCR4 op de coloncarcinoomcellen wordt echter in vivo sterk verhoogd,
maarr pas nadat de cellen de weefsels zijn binnengedrongen. Daarom concluderen we dat CXCR4
niett nodig is voor de invasie, maar pas in een later stadium, zeer waarschijnlijk om de groei van de
tumorcellenn te bevorderen. De CXCR4-deficiênte celten kunnen inderdaad wel de longen
infiltrerenn in dezelfde mate als cellen met CXCR4. Ze kunnen ook overleven, maar groeien niet uit,
terwijll de onveranderde coloncarcinoomcellen, met CXCR4, wel snel grote metastasen vormen.
Ditt suggereert dat CXCR4-remmers mogelijk gebruikt kunnen worden als anti-kanker middel om
dee uitgroei van micrometastasen te onderdrukken.
Inn hoofdstuk 7 beschrijven we de verrassende waarneming dat de chemokinereceptor
CXCR55 tot expressie komt in coloncarcinoomcellen. Dit is opvallend aangezien CXCR5 tot nu toe
alleenn gevonden was op lymfocyten. Net als voor CXCR4* zoals beschreven in hoofdstuk 6, is de
hoeveelheidd CXCR5 op de cellen in vitro erg klein, maar in vivo sterk verhoogd. De rol van deze
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chemokinereceptorr bi] metastasering moet nog vastgesteld worden, maar we vonden wel dat het
chemokinee dat bindt aan deze receptor, CXCL13, de groei kan bevorderen van
coloncarcinoomcellen,, die CXCR5 tot expressie brengen. Bovendien vonden we dat CXCL13
aanwezigg is in de metastases zodat het mogetijk de groei van de uitgezaaide tumorcellen kan
bevorderen. .
Dee resultaten beschreven in dit proefschrift tonen aan dat de chemokinereceptor CXCR4
enn CXGL12, het chemokine dat aan CXGR4 bindt, een essentiële rol spelen bij de uitzaaiing van
T-celrymfomen,, maar ook van cotoncarcinomen. CXCR5 en CXCL13 zouden ook de groei kunnen
bevorderenn van coloncarcinoom-metastasen, maar dit moet nog aangetoond worden. Verder zijn
signaleringsstappenn opgehelderd, hetgeen bijdraagt aan een beter begrip van het complexe
process van het uitzaaien van tumorcellen. Onze resultaten suggereren dat verschillen in
metastaseringg tussen individuele tumoren verklaard kunnen worden door verschillen in expressie
vann deze chemokinereceptoren en/of de vele signaaleiwitten. Deze receptoren en signaaleiwitten
zijnn potentiële doelwitten voor therapie.
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