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S A m e N VAT T I N G
Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor op kinderleeftijd. De 
geschatte incidentie wereldwijd is 4 per miljoen per jaar met een piekincidentie rond het 15e 
tot 19e levensjaar en een tweede, echter aanzienlijke kleinere, na het 60e levensjaar. De tumor 
komt 1,4x vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In Nederland wordt jaarlijks de diagnose 
osteosarcoom bij ongeveer 40 tot 50 mensen gesteld. De etiologie is tot op heden onbekend. 
Het conventionele osteosarcoom ontstaat gewoonlijk uit de groeischijf (metafyse) van de 
lange pijpbeenderen; in regio’s van het skelet waar een grote lengtegroei wordt gerealiseerd. 
In het absolute merendeel van de gevallen (70%) ontstaan osteosarcomen rond de knie; in 
het distale femur of de proximale tibia, gevolgd door de proximale humerus (10%) en het 
bekken (7%). Op oudere leeftijd (>60) volgt het osteosarcoom een ander patroon en wordt 
dan vaker aangetroffen in het axiale skelet. Op deze leeftijd kan het osteosarcoom ontstaan 
zijn als een bijwerking na bestraling voor een eerdere maligniteit of in een deel van het 
skelet waarin er sprake is van een metabole botzieke (bijvoorbeeld Paget’s disease). 

De symptomen waarmee het osteosarcoom zich presenteert zijn zeer aspecifiek, veelal 
relatief mild en kennen een sluipend ontstaan. Pijn is het meest gebruikelijke symptoom 
waarbij opmerkelijk is dat er ook pijn in rust en nachtelijke pijn is. Soms is een zwelling 
zichtbaar en een enkele keer kan er spontaan een (pathololgische) fractuur ontstaan. 
Hierdoor is er vaak sprake van zowel een ‘patient-delay’ als een ‘doctor-delay’ in het stellen 
van de diagnose. Op een conventionele röntgenopname kenmerkt het osteosarcoom zich 
als een expansieve laesie danwel botmassa ter plaatse van de tumor met een begeleidende 
periost-reactie en, in het geval van infiltratieve groei, calcificaties in de omliggende weke 
delen. Een aanvullende MRI-scan kan waardevolle informatie geven ten aanzien van 
de dimensies van de tumor, matrixvorming en de mate van weke-delen uitbreiding. De 
uiteindelijke diagnose wordt gesteld door de patholoog na weefselonderzoek van een biopt 
van de afwijking. De vorming van onrijp bot (osteoid), aanwezig zowel op röntgenopnames 
als bij histopathologisch onderzoek is pathognomonisch voor osteosarcoom.

Het osteosarcoom heeft een sterke neiging tot uitzaaien (metastasering). Circa 30% 
van de patiënten presenteert zich met metastasen ten tijde van de initiële diagnose en in 
nog eens 40% van de patiënten ontstaan er uitzaaiingen in een latere fase van hun ziekte. 
Het overgrote merendeel van de metastasen ontstaat in de longen (80%); de overige 
metastasen ontstaan vaak in andere skeletdelen. Metastasering naar andere organen is 
zeer zeldzaam. Patiënten met longmetastasen overlijden vaak aan respiratoire insufficiëntie. 
Botmetastasen zijn niet dodelijk, maar veroorzaken wel pijn en zijn vaak ernstig invaliderend 
voor de patiënt. Ook correleren botmetastasen met verminderde overlevingskansen. De 
standaardbehandeling voor patiënten met osteosarcoom bestaat uit neo-adjuvante 
chemotherapie (bestaand uit Doxorubicine, Cisplatinum, Methotrexaat en Ifosfamide), 
radicale chirurgische excisie van de primaire tumor en indien mogelijk alle metastasen, 
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gevolgd door adjuvante chemotherapie. Om curatief te kunnen behandelen is het essentieel 
om de primaire tumor radicaal te excideren. Radiotherapie behoort in principe niet tot de 
standaardbehandeling van het osteosarcoom, echter in sommige gevallen, zoals patiënten 
met irresectabele (axiale of hoofd-hals) tumoren, pijnlijke botmetastasen of bij patiënten die 
operatief ingrijpen weigeren, kan radiotherapie wel verbeterde overlevingskansen geven. 

De 5-jaars overleving van patiënten met locaal osteosarcoom is ongeveer 65%. Echter, 
in het geval van uitzaaiing of terugval (recurrence) is de prognose veel slechter en ligt de 
5-jaars overleving rond de 20%. Verreweg de meeste patiënten die overlijden doen dat als 
gevolg van uitgezaaide ziekte. Ondanks de agressieve therapie die nu gegeven wordt voor 
deze aandoening, zijn de overlevingskansen matig. Verhoging van intensiteit en doseringen 
van chemotherapeutische behandeling hebben verbeterde overleving opgeleverd. Een 
groot probleem, en mogelijk ook de verklaring voor het falen van huidige therapieën in 
de behandeling van het osteosarcoom, is de relatieve ongevoeligheid (ook wel resistentie) 
voor de therapieën die nu gegeven worden. Aan resistentie tegen therapie kunnen velerlei 
mechanismen ten grondslag liggen. De meeste chemotherapie en ook radiotherapie 
zijn erop gericht om het DNA in de cel te beschadigen. Deze therapieën worden ook wel 
cytotoxisch genoemd. De aanwezigheid van beschadigd DNA, en met name celdeling in 
de aanwezigheid van beschadigd DNA, leidt tot geprogrammeerde celdood (apoptose). 
Sneldelende cellen (dus bij uitstek tumorcellen) zijn over het algemeen meer gevoelig voor 
DNA schade dan gezonde cellen. De tumorcel met beschadigd DNA kan echter verschillende 
mechanismen aanwenden om aan apoptose te ontsnappen. Voorbeelden hiervan zijn 
stoppen met celdelen, toegenomen DNA herstel of veranderingen in de balans van 
apoptose/anti-apoptose eiwitten. De eiwitten die hiervoor verantwoordelijk zijn kunnen 
mogelijk als nieuw therapeutisch doelwit gelden. Door deze moleculen te behandelen zou 
de gevoeligheid van het osteosarcoom voor de conventionele therapieën verbeterd kunnen 
worden. Deze moleculen benoemen we hier als zogenaamde ‘sensitisers’. Het uiteindelijke 
doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is dan ook om nieuwe therapeutische 
doelwitten (ook wel ‘targets’) voor het osteosarcoom te identificeren en te testen op hun 
geschiktheid als zogenaamde ‘sensitiser’. 

Het is opmerkelijk dat de metastasen van het osteosarcoom minder goed reageren op 
chemotherapie dan de primaire tumor, waardoor de uitzaaiingen moeilijker te behandelen 
zijn. Cellen die kunnen metastaseren moeten beschikken over verschillende eigenschappen 
die het ze mogelijk maakt om te overleven in omstandigheden waaraan tumorcellen in een 
primaire tumor niet worden blootgesteld. Zo kan een metastaserende cel bijvoorbeeld 
overleven (in de bloedbaan) zonder cel-cel contacten en zonder overlevingssignalen uit de 
extracellulaire matrix, waaraan cellen in weefsels normaliter wel zijn blootgesteld. Deze 
zelfde eigenschappen kunnen de gemetastaseerde tumorcel ook een overlevingsvoordeel 
opleveren na behandeling met cytotoxische therapie. In hoofdstuk 2 geven we een 
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uiteenzetting van de afzonderlijke stappen die een metastaserende cel moet afleggen om 
tot een uitzaaiing te komen, we bespreken de cellulaire eigenschappen en moleculaire 
veranderingen die aan elk proces ten grondslag liggen en bediscussiëren hoe deze 
moleculaire veranderingen mogelijk als therapeutisch target kunnen worden uitgebuit. 

In hoofdstuk 3 volgt een tweede review artikel waarin de nadruk meer ligt op de cellulaire 
mechanismen van resistentie voor therapie en de moleculen en intracellulaire signalen (ook 
wel ‘signalling pathways’) die hieraan bijdragen. Uit deze twee eerste hoofdstukken blijkt dat 
ondanks een veelheid aan (pre)klinisch onderzoek naar het osteosarcoom, metastasering en 
therapieresistentie, er weinig nieuwe middelen de kliniek hebben bereikt. Het uitdiepen en 
begrijpen van de biologische processen waardoor resistentie ontstaat is van belang om deze 
resistentie te bestrijden en ligt aan de basis van het ontwerpen van nieuwe therapeutische 
strategieën waardoor de effectiviteit van huidige behandelingen verbeterd kan worden.

Het onderzoek dat is uitgevoerd ter totstandkoming van dit proefschrift was gericht op de 
identificatie van nieuwe therapeutische ‘targets’, die kunnen dienen als ‘sensitiser’ van het 
osteosarcoom voor bestaande therapieën. De laatste decennia is er een groeiende trend 
naar zogenaamde ‘targeted therapy’, of ‘therapie op maat’ voor patiënten met tumoren. 
Behalve dat het mogelijk is om de biologische processen te ontrafelen die zorgen voor de 
ontwikkeling, groei en overleving van tumoren, zijn er ook nieuwe soorten medicijnen 
ontwikkeld zoals (monoclonale) antilichamen en ‘small molecule drugs’ die aangrijpen op 
één bepaald eiwit, één klasse eiwitten of op ‘signalling pathway(s)’ en dus een zeer specifieke 
therapeutische werking hebben. Deze medicijnen kunnen gebruikt worden om specifieke 
moleculen in een tumor te behandelen. Door het combineren van deze ‘small molecule 
drugs’ en bestaande DNA-beschadigende (cytotoxische) therapieën kan de gevoeligheid van 
de tumor worden vergroot en de effectiviteit van de therapie worden verbeterd. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij onderzoek naar de mogelijkheid om het osteosarcoom 
gevoelig te maken voor radiotherapie door een bekende ‘radiosensitiser’ voor andere 
tumoren, het WEE1 eiwit, op werkzaamheid te testen in osteosarcoomcellen. Radiotherapie 
wordt gewoonlijk niet toegepast in de behandeling van patiënten met osteosarcoom, 
echter, voor patiënten met irresectabele tumoren (veelal tumoren in het axiale skelet 
of in het hoofd-halsgebied), patiënten met pijnlijke botmetastasen en patiënten die 
chirurgische behandeling weigeren, kan bestraling toegevoegde waarde hebben in hun 
behandeling, zij het met beperkte effectiviteit. Derhalve bestudeerden wij de mogelijkheid 
om de effectiviteit van radiotherapie te verbeteren. Uit studies op andere tumoren was 
reeds gebleken dat remming van het WEE1 eiwit de gevoeligheid van deze tumoren voor 
bestraling doet toenemen. Door met een ‘small molecule drug’ het WEE1 eiwit te remmen 
in osteosarcoomcellen, werden deze cellen meer gevoelig voor radiotherapie, hetgeen 
zich vertaalde in toegenomen celdood in cellen die tegelijk werden behandeld met WEE1-
inhibitor en bestraling, vergeleken met cellen die alleen werden bestraald. Na bestraling 
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ontstaat DNA schade in de osteosarcoomcellen. Als reactie hierop stoppen de cellen met 
het doorlopen van de celcyclus in het G2-checkpoint (een zg. G2-arrest), ten einde extra 
tijd te creëren voor DNA herstel voordat celdeling plaats kan vinden. Op deze manier 
kunnen de cellen aan celdood ontsnappen. WEE1 speelt een belangrijke rol in het G2-
arrest doordat het CDC2 fosforyleert, dat vervolgens niet kan binden aan het celcyclus 
eiwit Cyclin-B en uiteindelijk een cel cyclus arrest in het G2-checkpoint tot gevolg heeft. 
Als het WEE1 eiwit geremd wordt, kan de osteosarcoomcel geen G2-arrest bewerkstelligen 
waardoor de cel gedwongen wordt om te delen in aanwezigheid van DNA schade, met als 
gevolg apoptose. Apoptose die specifiek plaatsvindt tijdens de celdeling wordt ook wel 
mitotic catastrophe genoemd. WEE1 gen- en eiwitexpressie werd respectievelijk in silico 
en immunohistochemisch onderzocht. Hieruit bleek dat WEE1 eiwit verhoogd tot expressie 
komt in het osteosarcoom vergeleken met gezonde weefsels en dat WEE1 zowel in primaire 
tumoren als in metastasen tot expressie komt. Dit betekent dat patiënten met osteosarcoom 
baat zouden kunnen hebben bij additionele behandeling met een WEE1 remmer tijdens 
radiotherapie. Voordat het gebruik van WEE1 inhibitie een plaats kan hebben in de klinische 
behandeling van osteosarcoom dienen eerst in vivo experimenten uitgevoerd te worden om 
te verifiëren dat WEE1 remming inderdaad kan leiden tot sensitisatie van het osteosarcoom 
voor radiotherapie. Een bijkomend gegeven dat de weg van ‘bench to bedside’ eventueel 
kan vergemakkelijken voor WEE1 inhibitie bij patiënten met osteosarcoom, is dat ‘small 
molecule’ WEE1 remmers (inhibitors) reeds getest zijn in phase 1 klinische trials voor 
andere oncologische indicaties en er dus al gegevens beschikbaar zijn omtrent veiligheid en 
dosering. Ondanks deze beschikbare data zal het in de kliniek testen van WEE1 inhibitie in 
combinatie met radiotherapie bij patiënten met irresectabel osteosarcoom zeer moeizaam 
zijn, met name gezien het zeer beperkte aanbod patiënten die geschikt zijn voor deelname 
aan een dergelijke klinische trial. 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) vestigen we de aandacht op zogenaamde 
chemosenstitisatie van het osteosarcoom voor doxorubicine behandeling. We stellen dat 
het behandelen van essentiële ‘survival’ eiwitten (d.w.z. eiwitten die overlevingssignalen 
doorgeven in de cel en dus essentieel zijn voor het overleven van de tumorcel na het optreden 
van DNA schade) tegelijkertijd met het toedienen van chemotherapie, kan leiden tot 
toegenomen celdood na chemotherapeutische behandeling. De identificatie van essentiële 
‘survival’ eiwitten is van cruciaal belang in het ontwerp van een dergelijke behandelstrategie. 
Ter identificatie van een essentieel overlevingseiwit en dus ‘sensitiser’ voor doxorubicine 
voerden wij een (unbiased) siRNA screen uit op SaOS-2 osteosarcoomcellen waarin wij 
systematisch alle bekende kinase- en ‘kinase-associated’-genen uitschakelden om vervolgens 
het therapeutisch effect van doxorubicine te analyseren. Hieruit bleek dat het uitschakelen 
van het JIP1 gen, en daarmee uitschakelen van het JIP1 eiwit, de meest sterke toename in 
celdood na doxorubicine behandeling tot gevolg heeft. Remming van het JIP1 eiwit met 
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een ‘small molecule drug’ valideerden de resultaten die verkregen waren op genetisch 
(RNA) niveau. Deze resultaten konden ook bevestigd worden in een panel osteosarcoom 
cellijnen, terwijl gezonde botcellen onaangedaan bleven. Dit betekent dat JIP1 remming een 
tumorspecifieke behandeling kan zijn die in tumorcellen toegenomen celdood geeft terwijl 
gezonde cellen relatief gespaard blijven. De gevonden toename in celdood na doxorubicine 
behandeling bleek afhankelijk te zijn van de p53 status in de onderzochte cellen, waarbij 
in cellen met een functioneel p53 eiwit een minder sterke sensitisatie voor doxorubicine 
verkregen werd. 

De functie van het JIP1 eiwit is, om na het optreden van DNA schade, een complex te 
vormen met verschillende andere eiwitten die zorgen voor de fosforylering en daarmee 
activering van het JNK eiwit. JNK is een eiwit dat anti-apoptose signalen doorgeeft in de cel 
en dus resistentie tegen celdood na DNA schade kan bewerkstelligen. Door het uitschakelen 
van JIP1 kan JNK niet geactiveerd worden en zal er dus meer apoptose optreden na 
behandeling met het cytotoxische doxorubicine. Uit eiwitexpressie analyses op ‘tissue micro 
arrays’ uit het LUMC bleek dat het JIP1 eiwit tot expressie komt in ongeveer tweederde van 
de onderzochte tumoren en dus een klinisch relevant drug target kan zijn voor patiënten met 
osteosarcoom. De aanwezigheid van JIP1 expressie liet sterke trend naar slechtere overleving 
van de patiënt zien. Samengevat werd met behulp van een functional genomics (siRNA) 
screen, JIP1 geïdentificeerd als essentieel ‘survival’ eiwit in het osteosarcoom. Remming 
van JIP1 met een ‘small molecule drug’ leidt tot toegenomen celdood na doxorubicine 
behandeling doordat er geen JNK-signalling kan optreden en er dus een intracellulaire balans 
ten faveure van apoptose ontstaat. Aangezien dit effect beperkt blijft tot tumorcellen en 
niet optreedt in gezonde botcellen, én het merendeel van de onderzochte osteosarcomen 
JIP1 tot expressie brengt, kan JIP1 worden aangemerkt als een tumorspecifiek therapeutisch 
target dat, wanneer gelijktijdig JIP1 inhibitie en doxorubicine wordt gegeven, mogelijk in 
een merendeel van de patiënten een verbeterde effectiviteit van de huidige behandeling 
zou kunnen geven. Ook hier geldt dat, voordat JIP1 als innovatief therapeutisch target 
verder ontwikkeld kan worden voor klinisch gebruik in osteosarcoompatiënten, er nog 
verscheidene experimentele stappen resten. De eerste stap is dierexperimenteel onderzoek 
ter validatie van de in vitro verkregen resultaten. In het geval dat de sensitisatie voor 
doxorubicine ook in een in vivo setting kan worden geobjectiveerd zullen aanvullende studies 
omtrent dosering en timing van toediening van de JIP1 remmer moeten plaatsvinden. Uit 
voorgaand dierexperimenteel onderzoek naar diabetes mellitus is gebleken dat de door 
ons gebruikte ‘small molecule JIP1 inhibitor’ veilig kan worden toegediend aan muizen. Een 
andere groep die zich toelegt op onderzoek naar de ziekte van Parkinson onderzoekt op dit 
moment eveneens de veiligheid van toediening van JIP inhibitor aan muizen. Wanneer de 
chemosensitisatie van het osteosarcoom voor doxorubicine door JIP1 remming inderdaad 
aangetoond kan worden in in vivo experimenten, dan kan dit onderzoek mogelijk voortgezet 
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worden naar een phase 1 klinische trial waarin toxiciteit en dosis getest kunnen worden bij 
patiënten met osteosarcoom. 

In hoofdstuk 4 en 5 hebben wij intracellulaire therapeutische targets onderzocht die de 
gevoeligheid van het osteosarcoom voor radiotherapie en chemotherapie kunnen doen 
toenemen door middel van geforceerde progressie door de celcyclus en verschuivingen 
in apoptotische signalen. Echter, sensitisatie kan ook bewerkstelligd worden door 
extracellulaire ‘targeting’ van het osteosarcoom, hetgeen wordt beschreven in hoofdstuk 
6. Deze strategie richt zich op het specifiek afleveren van chemotherapie ter plaatse van 
de tumor (‘drug targeting’ of ‘targeted delivery’) door gebruik te maken van oppervlakte 
eiwitten (receptoren) die hoog tot expressie komen op de tumor cellen en maar weinig 
voorkomen op de oppervlakte van gezonde cellen. Op deze manier kan er ter plaatse van 
de tumor een hoge concentratie van de chemotherapie bereikt worden terwijl gezonde 
weefsels relatief gespaard blijven. Ook hier is voor het ontwikkelen van een nieuwe 
behandelstrategie de identificatie van geschikte doelwitten van essentieel belang. Ter 
identificatie van een receptor op het osteosarcoom die kan dienen als doelwit voor ‘targeted 
drug delivery’ hebben wij een proteomics analyse uitgevoerd waarin de oppervlakte 
eiwitten van vijf osteosarcoom cellijnen en drie osteoblast (gezonde bot) cellijnen met 
elkaar zijn vergeleken. Allereerst werden de oppervlakte eiwitten gescheiden van overige 
intracellulaire eiwitten en vervolgens werd een massa spectrometrie analyse uitgevoerd. 
Middels deze techniek werd een uitgebreide dataset verkregen waaruit bleek dat EPHA2 de 
meest voorkomende receptor is op osteosarcoomcellen, en 12x hoger tot expressie komt 
op osteosarcoomcellen dan op gezonde botcellen. De oppervlakte expressie van EPHA2 
op osteosarcoomcellen werd bevestigd met behulp van FACS analyse. EPHA2 expressie 
op osteosarcoom weefsel van patiënten werd bevestigd middels immunohistochemie 
op osteosarcoom samples uit ons eigen archief en op ‘tissue micro arrays’ uit het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC). Nadat oppervlakte expressie van de EPHA2 
receptor op osteosarcoomcellen en osteosarcoom weefsel was bevestigd, onderzochten 
wij of EPHA2 geschikt is voor de specifieke intracellulaire opname van middelen via deze 
receptor. Hiertoe werd gebruik gemaakt van een gemodificeerd adenovirus, waarbij in de 
fibre knop (het uitsteeksel waarmee een virus aan een cel kan binden) het YSA peptide 
is geïncorporeerd. Het YSA peptide kan covalent binden aan de EPHA2 receptor, waarna 
de receptor tezamen met het gebonden virus geïnternaliseerd wordt door de cel. Uit deze 
zogenaamde internalisatie studies bleek dat osteosarcoomcellen met veel EPHA2 expressie 
gemakkelijk geïnfecteerd werden door het specifieke virus terwijl in de gezonde botcellen 
geen opname van het virus werd gezien. Hieruit concluderen wij dat de EPHA2 receptor 
gebruikt kan worden voor targeted delivery van specifiek EPHA2-gerichte entiteiten, en 
dus uiteindelijk voor het gericht afleveren van chemotherapie naar de tumorcellen. Uit de 
eiwitexpressie analyse bleek dat het overgrote merendeel van de door ons onderzochte 
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osteosarcoom samples EPHA2 tot expressie brengt (80%). EPHA2 expressie werd gevonden 
in zowel primaire tumoren, recidieven en metastasen, en EPHA2 expressie was significant 
hoger in osteosarcoom vergeleken met gezond botweefsel. Patiënten met osteosarcomen 
die EPHA2 tot expressie brengen laten een trend van slechtere overleving zien. 
Samenvattend wijst dit onderzoek uit dat EPHA2 een relevante oppervlakte receptor is voor 
osteosarcoompatiënten die, gegeven zijn significant verhoogde expressie op het celoppervlak 
en hoge opnamecapaciteit, gebruikt kan worden voor de gerichte aflevering en opname van 
therapeutische entiteiten naar osteosarcoomcellen waardoor een hogere effectieve dosis 
ter plaatse van de tumor verkregen kan worden terwijl gezonde cellen relatief gespaard 
blijven. De werkzaamheid van ‘targeted delivery’ naar osteosarcoomcellen zal evengoed 
in een dierexperimenteel model gevalideerd moeten worden. Uiteindelijk zal de EPHA2 
receptor verscheidene mogelijkheden kunnen bieden in een nieuwe behandelstrategie voor 
het osteosarcoom. Het type therapeutische entiteit welke via EPHA2 in osteosarcoomcellen 
kan worden afgeleverd hoeft zich niet te beperken tot virale vectoren, maar zou ook kunnen 
bestaan uit bijvoorbeeld liposomale chemotherapeutica, nanoparticles geladen met siRNA, 
shRNA of miRs. Andere onderzoeksgroepen hebben zowel in laboratoriumonderzoek als in 
dierexperimenteel onderzoek het YSA peptide gebruikt om bijvoorbeeld nanoparticles af 
te leveren aan tumorcellen om zo tumorcellen gevoeliger te maken voor chemotherapie. 
Naast de gerichte aflevering van bijvoorbeeld conventionele chemotherapie, zou de EPHA2 
receptor in het osteosarcoom ook voor een soortgelijk doeleinde gebruikt kunnen worden. 

Samengevat stellen wij dat de teleurstellende behandeluitkomsten voor patiënten met 
osteosarcoom kunnen worden toegeschreven aan de relatieve ongevoeligheid, ofwel 
resistentie, van de osteosarcoomcellen voor de huidige conventionele behandelingen. 
Initiatieven ter ontwerp van innovatieve behandelstrategieën zouden gericht moeten 
zijn op de mechanismen van resistentie ten einde deze te kunnen omverwerpen danwel 
omzeilen. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door intracellulaire targeting van essentiële 
overlevingsmechanismen van de osteosarcoomcel gelijktijdig met de toediening van 
conventionele behandeling, óf door ‘targeted delivery’ van chemotherapie of sensitisers 
naar de osteosarcoomcellen zodat er een hoge therapeutische dosis ter plaatse van de tumor 
komt terwijl gezonde weefsels relatief gespaard blijven. Wij bevestigden de werkzaamheid 
van WEE1 remming voor radiosensitisatie in osteosarcoomcellen. Daarnaast identificeerden 
wij door middel van een siRNA screen en een proteomics analyse zowel een intracellulair 
(JIP1) als een extracellulair (EPHA2) therapeutisch doelwit. Uiteindelijk zou, op basis van de 
gegevens opgedaan in dit proefschrift, toekomstige osteosarcoom therapie kunnen bestaan 
uit het combineren van ‘small molecule inhibitors’ van JIP1 en WEE1, gecombineerd met 
respectievelijk chemo- en radiotherapie. Toekomstig onderzoek zou ook gericht kunnen zijn 
op het ontwikkelen van een nanoparticle dat specifiek wordt gestuurd en afgeleverd aan de 
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EPHA2 receptor en dat bijvoorbeeld een WEE1 remmer, doxorubicine en/of doxorubicine 
+ een JIP1 remmer bij zich draagt. Ondanks dat nanotechnologie nog een jong veld van 
onderzoek is, is het de laatste jaren volop in ontwikkeling en kan het in de toekomst mogelijk 
een belangrijke rol in de behandeling van tumoren gaan spelen. ‘Nanomedicine’ geeft, net 
zoals de ‘small molecule drugs’ die specifieke eiwitten en klassen eiwitten behandelen, de 
mogelijkheid om therapie op maat te verschaffen aan patiënten met een osteosarcoom, 
afhankelijk van het type therapie dat het nanoparticle bij zich draagt en aflevert. 

In het huidige tijdperk van onderzoek naar maligne tumoren en het ontwerpen van 
zogenaamde therapie op maat is het ontrafelen van tumorbiologie van toenemend belang. 
De therapeutische ‘targets’ die in dit werk zijn geïdentificeerd en gevalideerd kunnen 
mogelijk een bijdrage leveren aan het ontwerp van een innovatieve behandelstrategie voor 
het osteosarcoom gericht op het doorbreken van therapieresistentie.

Gegeven de complexiteit van de tumorbiologie en de extreme zeldzaamheid van het 
osteosarcoom is het voor wetenschappelijk onderzoek naar (en uiteindelijk de behandeling 
van) deze tumor van belang om (internationale) samenwerkingsverbanden te realiseren. 
Deze geven de mogelijkheid om grotere hoeveelheid tumormateriaal te verzamelen voor 
bijvoorbeeld gen- en eiwitexpressie analyse of voor onderzoek naar klinische uitkomstmaten, 
maar ook bijvoorbeeld voor het optimaal gebruik van onderzoeks- en ontwikkeltechnieken 
door instituten die zich met onderzoek naar het osteosarcoom bezig houden. In het geval 
van klinische trials, zouden internationale studieverbanden ook kunnen voorzien in de 
werving van grote aantallen patiënten. 

De gezamenlijke inzet van wetenschappers en artsen wereldwijd zal uiteindelijk meer en 
meer inzicht geven in de biologische processen die essentieel zijn voor therapieresistentie 
van het osteosarcoom en door deze te doorbreken zullen we uiteindelijk betere 
behandelresultaten en overleving bereiken voor patiënten die lijden aan een osteosarcoom. 




