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Kankerstamcellen
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Recent oncologisch onderzoek laat zien dat verschillende hematologische en solide maligniteiten moeten worden
beschouwd als complexe weefsels, die een hiërarchische organisatie hebben, zoals een orgaan.
Transplantatiestudies laten zien dat maar een zeer klein gedeelte van de cellen in een maligniteit in staat is een
nieuwe maligniteit te initiëren. Deze cellen worden ‘kankerstamcellen’ genoemd en men houdt ze verantwoordelijk voor tumorgroei, progressie van de ziekte en metastasering.
Men veronderstelt dat kankerstamcellen resistenter zijn tegen verschillende vormen van therapie dan de overige
cellen in de tumor, terwijl elke succesvolle therapie juist deze kankerstamcellen zou moeten uitschakelen.
Nieuwe behandelopties zouden gericht kunnen zijn op het sensitiseren van de kankerstamcellen voor therapie.
Daarbij kan men denken aan het induceren van differentiatie van de kankerstamcellen, het verstoren van de niche
of het interfereren met signalen die de kankerstamcellen beschermen tegen therapie.
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Maligniteiten dient men niet langer te zien als een massa
ongebreideld groeiende cellen; recent fundamenteel
oncologisch onderzoek wijst daarop.1 De kankerstamceltheorie is nieuw leven ingeblazen dankzij technische
ontwikkelingen op het gebied van automatische celsortering. Die theorie beschouwt maligniteiten als complexe,
heterogene weefsels; tumoren zijn net zo opgebouwd als
organen en bestaan uit een stamcelcompartiment en een
variëteit aan gediﬀerentieerde cellen. Men veronderstelt
dat de kankerstamcellen zorgen voor de groei van de
tumor door gediﬀerentieerde dochtercellen en meer
stamcellen te genereren. Het genereren van meer stamcellen gebeurt door middel van zelfvernieuwing (‘selfrenewal’). Mogelijk zijn het ook de kankerstamcellen die
metastasen kunnen vormen en ze dienen daarom het
doelwit te zijn van iedere succesvolle therapie.2 Een complicerende factor hierbij is dat de kankerstamcellen waarschijnlijk een verhoogde tolerantie hebben voor chemo
therapeutica en radiotherapie.2
In dit artikel beschrijven wij de theoretische achtergrond
van het kankerstamcelmodel, het beschikbare bewijs, de
bestaande controversen en de consequenties voor de
behandeling van kanker en voor de ontwikkeling van
nieuwe therapieën.
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De meeste maligniteiten bestaan uit een heterogene
populatie van cellen. De cellen verschillen bijvoorbeeld
in morfologische eigenschappen, in eiwitexpressie en in
proliferatiecapaciteit. Voor een deel kan deze diversiteit
worden verklaard door de aanwezigheid van genetisch
van elkaar verschillende klonen: het ontstaan van een
maligniteit gaat gepaard met een voortdurende opeen-
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stapeling van mutaties in oncogenen en tumorsuppressorgenen.3
De laatste jaren is steeds meer bewijs gevonden voor de
theorie dat heterogeniteit van tumorcellen ook voor een
deel samenhangt met een verschil in diﬀerentiatiegraad
van de cellen.4 Aan de ene kant van het spectrum staan
volledig gediﬀerentieerde cellen, die markers van weefselspeciﬁeke diﬀerentiatie tot expressie brengen, aan de
andere kant staan kankerstamcellen, met een ongediﬀerentieerd fenotype (ﬁguur 1). Daarnaast blijkt dat de
gediﬀerentieerde cellen in een maligniteit onderling
kunnen verschillen en eigenschappen kunnen hebben
van de verschillende celtypen van het orgaan waarin de
kanker is ontstaan. Hieruit vormt zich het beeld dat een
tumor opgebouwd is als een abnormaal orgaan, compleet
met een klein stamcelcompartiment en een grote populatie van meer gediﬀerentieerde cellen.

laatste brengen de functioneel gediﬀerentieerde cellen
voort, zoals B-cellen, T-cellen en erytrocyten.5
De technieken voor identiﬁcatie en karakterisering van
normale hematopoëtische stamcellen zijn ook toegepast
voor verschillende vormen van leukemie. Met ﬂuorescentiecytometrie zijn celpopulaties gesorteerd die verschillende oppervlakte-eiwitten tot expressie brengen. In
1994 is gepubliceerd dat bij acute myeloïde leukemie
alleen de cellen met CD34+CD38--expressie na transplantatie bij immuundeﬁciënte muizen een leukemie met
gediﬀerentieerde celtypen kunnen veroorzaken. De
ziekte was te transplanteren bij een volgende muis als
hiervoor weer de CD34+CD38--cellen werden gebruikt.6
De meer gediﬀerentieerde CD34-- en CD38+-cellen daarentegen waren niet in staat leukemie bij de muis te initieren.

FUNCTIONELE DEFINITIE VAN EEN KANKERSTAMCEL

Een kankerstamcel wordt, in overeenkomst met een normale stamcel, gedeﬁ nieerd als een cel die zowel opnieuw
kankerstamcellen kan voortbrengen (door zelfvernieuwing) alsmede verschillende typen gediﬀerentieerde
cellen kan genereren (‘lineages’), zoals die in een maligniteit aanwezig zijn (zie ﬁguur 1).4 De gouden standaard
voor het aantonen van kankerstamcellen in de huidige
experimentele praktijk is de mogelijkheid om er een
humane maligniteit mee tot stand te brengen na transplantatie in een immuungecompromitteerde muis
(ﬁguur 2). Het is van belang dat na transplantatie een
tumor met vergelijkbare morfologische kenmerken en
markerexpressie ontstaat, waaruit tevens opnieuw kankerstamcellen kunnen worden geïsoleerd. Dat toont
namelijk aan dat de geïnjecteerde cellen in staat waren
tot zelfvernieuwing.
Deze functionele deﬁ nitie van de kankerstamcelpopulatie geldt zowel voor hematopoëtische maligniteiten als
voor solide tumoren. Het ontbreekt de meer gediﬀerentieerde celpopulatie in een maligniteit aan deze stamceleigenschappen. Hoewel gediﬀerentieerde cellen dezelfde
verworven genetische afwijkingen hebben als de kankerstamcellen waaruit ze waarschijnlijk zijn ontstaan, verschillen ze dus duidelijk in hun maligne eigenschappen.
Kankerstamcellen worden geïsoleerd op basis van expressie van celmembraaneiwitten die ook op normale stamcellen of primitieve cellen voorkomen (tabel).

HEMATOPOËTISCHE MALIGNITEITEN
Nauwkeurig is beschreven dat het hematopoëtische
systeem hiërarchisch is opgebouwd: men onderscheidt
pluripotente stamcellen, meer toegewijde oligopotente
progenitorcellen en monopotente progenitorcellen. Deze
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FIGUUR 1 Hiërarchische organisatie van een maligniteit. Volgens de
kankerstamceltheorie is een maligniteit hiërarchisch gestructureerd. De
ongedifferentieerde kankerstamcellen staan aan de top en brengen meer
gedifferentieerde progenitorcellen voort. Deze differentiëren vervolgens tot de
verschillende celtypen waaruit een maligniteit is samengesteld. Het is nog niet
duidelijk op welk moment de cellen het vermogen tot zelfvernieuwing (‘selfrenewal’) verliezen. Ook staat niet vast of de meer gedifferentieerde
progenitorcellen terug kunnen keren (hier weergegeven met gestippelde pijlen)
naar het stamcelfenotype, bijvoorbeeld onder invloed van niche-factoren.
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FIGUUR 2 Men definieert kankerstamcellen functioneel, namelijk door ze
experimenteel aan te tonen. Met behulp van antilichamen gericht tegen
specifieke kankerstamceleiwitten op het celmembraan worden de cellen die de
stamcelmarkers tot expressie brengen opgespoord. Men scheidt ze van de
andere cellen en implanteert ze in een immuungecompromitteerde muis. Alleen

de cellen met kankerstamcelmarkers zijn in staat een tumor te veroorzaken.
Voor de definitie van ‘kankerstamcel’ is vervolgens nodig dat de ontstane tumor
erg op de oorspronkelijke humane maligniteit lijkt wat betreft histologische
kenmerken en eiwitexpressie. Daarnaast is nodig dat men uit de ontstane tumor
opnieuw kankerstamcellen kan isoleren, zoals aangegeven met de groene pijl.

SOLIDE MALIGNITEITEN

Er zijn ook aanwijzingen dat kankerstamcellen betrokken
zijn bij het metastaseringsproces. In beenmerg van mammacarcinoompatiënten werd gekeken naar de aanwezigheid van gedissemineerde kankercellen.11 De onderzoekers
vonden dat gemiddeld 72 van de mammacarcinoomcellen in het beenmerg de kankerstamcelmarkers tot expressie brengt, terwijl dat percentage in de primaire tumor
veel lager ligt, namelijk 10-20.12 Dit wijst erop dat kankerstamcellen beter in staat zijn tot metastasering. In een
microarraystudie werd het genexpressieproﬁel van normaal mamma-epitheel vergeleken met dat van mammacarcinoomstamcellen: het kankerstamcelproﬁel blijkt te
correleren met een verhoogde kans op metastasen.13

Men heeft kankerstamcelpopulaties aangetoond in verschillende solide maligniteiten, inclusief mammacarcinomen,7 glioblastomen8 en coloncarcinomen.9,10 Net als
in hematopoëtische maligniteiten wordt de kankerstamcelpopulatie in solide tumoren geïdentiﬁceerd met
behulp van oppervlakte-eiwitten, die tot expressie komen
op normale, meer primitieve cellen of op stamcellen van
het desbetreﬀende weefsel. Soms was nog niet eerder een
relatie bekend tussen het eiwit en de stamcellen in het
speciﬁeke orgaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het
oppervlakteglycoproteïne CD133 voor colonkankerstamcellen. Er is tot op heden geen overtuigend bewijs dat
CD133 ook een marker is voor normale colonstam- of
-progenitorcellen.
MAMMACARCINOOM

In 2003 is het bestaan van een kankerstamcelpopulatie
voor het eerst beschreven in een solide maligniteit: uit
gemetastaseerde mammacarcinomen werd de CD24-/
low
CD44+-celpopulatie geïsoleerd.7 Deze populatie is in
staat na transplantatie bij muizen een morfologisch
gediﬀerentieerd mammacarcinoom te genereren, terwijl
andere tumorcelpopulaties (CD24high en CD44-) deze
eigenschap niet hebben.

GLIOOM

Veel van de huidige inzichten in kankerstamcellen zijn
ontleend aan de groep van hooggradige hersentumoren,
de gliomen of glioblastomen. In gliomen zijn het de
CD133+-cellen die in transplantatie-experimenten kankerstamceleigenschappen hebben.8 Daarnaast blijken
deze kankerstamcellen in vitro te kweken te zijn als sferoïden met behulp van speciaal medium dat de juiste
groeifactoren bevat, namelijk epidermale groeifactor en
basale ﬁbroblastgroeifactor. Deze glioma-kankerstamcelkweken behouden de eigenschap om een fenokopie
van de originele tumor te laten groeien bij een muis, maar
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onderzoeker in staat stellen om in een spontaan tumormodel speciﬁek kankerstamcellen uit te schakelen.15
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TABEL Markers voor kankerstamcellen

maligniteit

hematopoëtische maligniteiten
mammacarcinoom
hersentumor (inclusief glioblastoom)
coloncarcinoom
prostaatcarcinoom
melanoom
ovariumcarcinoom
hepatocellulair carcinoom
pancreascarcinoom

markers gebruikt voor identificatie
van de celpopulatie met de eigenschappen van een kankerstamcel
+

–

CD34 CD38
CD24–/lowCD44+
CD133+
CD133+, CD44+lineage –ESA+
CD44+α2β1 highCD133 +
ABCB5-transporter
zogenaamde ‘side population’
CD133 +
CD44 +CD24 +ESA +, CD133+

IMPLICATIE VOOR DE BEHANDELING VAN MALIGNITEITEN
MINIMALE RESIDUALE ZIEKTE

Een belangrijke consequentie van het kankerstamcelmodel is dat een therapie pas succes heeft als eﬀectief de
kankerstamcellen worden uitgeschakeld.2 Men veronderstelt echter dat kankerstamcellen een aantal eigenschappen hebben waarmee ze zich beschermen tegen chemo- en
radiotherapie. Dit biedt wellicht een verklaring voor de

ABC = ATP-bindingscassette.

kunnen ook in vitro diﬀerentiëren tot alle celsubtypen
die aanwezig zijn in de tumor, zoals cellen die neuronale
of gliale markers tot expressie brengen.14
Deze kankerstamcelkweken vergemakkelijken de studie
van kankerstamcellen en zijn bij de ontwikkeling van
nieuwe therapieën mogelijk een belangrijke verbetering
ten opzichte van de normale cellijnen.

PROBLEMEN IN HET KANKERSTAMCELMODEL
Vrijwel alle huidige aanwijzingen voor het bestaan van
een hiërarchische organisatie van maligniteiten zijn verkregen met het transplanteren van celpopulaties van
humane maligniteiten naar immuungecompromitteerde
muizen.15 Het is echter de vraag of het wel terecht is deze
data naar een bestaande tumor bij een patiënt te extrapoleren. Is ook bij de patiënt slechts een beperkte populatie
van cellen in staat de tumorgroei in stand te houden?
Daarnaast kan zogenaamde xenotransplantatiebias een
rol spelen: mogelijk zijn de cellen die in staat zijn bij een
muis een tumor te initiëren slechts minder afhankelijk
van de weefselomgeving en zegt deze tumorgroei daardoor niets over hun eventuele stamceleigenschappen.
Ook de identiﬁcatiemarkers voor kankerstamcellen zijn
een mogelijke bron van verstoring: de oppervlakte-eiwitten die gebruikt worden voor kankerstamcelidentiﬁcatie
zijn veelal celadhesiemoleculen, zoals CD44 en CD24, en
ze kunnen hierdoor mogelijk betrokken zijn bij het faciliteren van de hechting van tumorcellen.
Om kritiek op het kankerstamcelmodel te weerleggen
zijn technisch geavanceerde muismodellen nodig, die de

4

FIGUUR 3 (a) Minimale residuale ziekte bij kanker: mogelijk zijn
kankerstamcellen minder gevoelig voor chemo- en radiotherapie dan de
gedifferentieerde cellen. De therapie dringt de tumormassa succesvol terug,
maar is niet in staat de kankerstamcellen aan te pakken. Deze cellen kunnen
vervolgens weer uitgroeien en voor een recidief zorgen. (b) Mogelijk succesvolle
nieuwe therapieën zijn specifiek gericht tegen de populatie kankerstamcellen.
Als de kankerstamcellen zijn uitgeschakeld, kan de tumor zichzelf niet meer
vernieuwen en zal deze uiteindelijk in remissie gaan. Waarschijnlijk is de tumor
ook niet meer in staat om te metastaseren als alle kankerstamcellen zijn
verdwenen. (c) Sensitisatie van de kankerstamcellen voor conventionele
therapie, die normaal gesproken vooral de gedifferentieerde kankercellen
aanpakt. De sensitisatie kan bestaan uit inductie van differentiatie van de
kankerstamcellen, verstoring van de niche en interferentie met signalen die de
kankerstamcellen beschermen.
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THERAPIERESISTENTIE VAN KANKERSTAMCELLEN

Er zijn aanwijzingen dat kankerstamcellen minder gevoelig zijn voor therapieën dan de overige kankercellen. Voor
hematopoëtische maligniteiten is bewijs gevonden dat de
kankerstamcelpopulatie ‘slapend’ is of langzaam deelt.17
Dit verklaart waarom deze cellen minder eﬃciënt reageren op bestraling en DNA-beschadigende chemotherapeutica. Het is bekend dat normale stamcellen van
verscheidene weefsels de zogenaamde ATP-bindingscassette(ABC)-transporters tot expressie kunnen brengen. Deze cellulaire pompen zijn in staat actief
chemotherapeutica uit de cel te pompen.2 Deze transportereiwitten worden ook gevonden op subpopulaties van
kankercellen en er zijn zelfs onderzoekers die de activiteit
van deze eiwitten gebruiken om een kankerstamcelpopulatie te identiﬁceren.18
Voor solide tumoren is er, in tegenstelling tot voor de
hematopoëtische maligniteiten, vooralsnog weinig
bekend over de resistentie van de kankerstamcellen ten
opzichte van de gediﬀerentieerde tumorcellen. In een invivogliomamodel is aangetoond dat de relatieve hoeveelheid CD133+-cellen in een tumor stijgt na behandeling
met radiotherapie.19 Dit impliceert dat de kankerstamcellen resistenter zijn. In deze studie wordt bovendien
beschreven dat de kankerstamcellen stralingsresistenter
zijn, doordat ze beter in staat zijn DNA-schade te repareren.
Een ander voorbeeld is dat humane colonkankerstamcellen minder gevoelig zijn voor ﬂuorouracil dan de gedifferentieerde tumorcellen en voor deze geringere
gevoeligheid afhankelijk zijn van het cytokine interleukine 4 (IL-4): behandeling van muizen met een anti-IL-4therapie resulteerde in een hogere gevoeligheid van de
kankerstamcellen.9 Dit illustreert goed een mogelijk
nieuwe therapeutische optie, namelijk het sensitiseren

van de kankerstamcellen voor conventionele therapieën
(zie ﬁguur 3c).
DE NICHE VAN DE KANKERSTAMCEL

Een ander interessant concept dat mogelijk de basis kan
vormen voor nieuwe therapieën is de kankerstamcelniche.20 Onder ‘niche’ wordt hier verstaan het geheel van
extracellulaire matrixcomponenten, cytokinen, hormonen en groeifactoren die de kankerstamcel omgeven en
de stamcel in een ‘stamcelstaat’ houden. Zoals ook normale stamcellen zich in een stamcelniche bevinden, zo
zou ook voor de kankerstamcel een niche kunnen
bestaan. Mogelijk beschermt die ook tegen invloeden van
buitenaf, zoals therapieën. Voor het glioblastoom zou de
kankerstamcelniche bestaan uit vasculaire endotheelcellen.20 Behandeling van glioblastomen met angiogeneseremmers, die zijn gericht tegen endotheelproliferatie,
resulteert in een verlenging van de progressievrije overleving van patiënten.21 Bij vergelijkbare behandeling in een
muismodel werden verstoring van de niche en een afname
van het aantal kankerstamcellen waargenomen.20
TOEKOMSTIGE THERAPIEËN

De beschreven dierexperimentele studies geven aan op
welke manier wij in de toekomst wellicht nieuwe therapieën tegen kanker kunnen ontwikkelen. Het sensitiseren
van de kankerstamcel door middel van het induceren van
diﬀerentiatie of het verstoren van de kankerstamcelniche
biedt mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor de volgende generatie antikankermedicijnen (zie ﬁguur 3). Ook
de manier waarop wij therapeutische eﬀecten beoordelen, verandert wellicht door de inzichten die het kankerstamcelonderzoek oplevert: als wij in fase-1- en -2-trials
de afname van de tumorhoeveelheid op korte termijn
beschouwen als een maat voor de eﬀectiviteit van een
therapie, lopen wij gevaar om middelen onder te waarderen die succesvol en selectief de kankerstamcellen uitschakelen. Aan de andere kant zegt het feit dat een
therapie succesvol is in het terugbrengen van de tumormassa mogelijk niets over de eﬀectiviteit ten opzichte
van de klinisch relevante populatie kankerstamcellen.
Hier moet in de toekomst rekening mee gehouden worden, zowel in het ontwerp van dierexperimenteel onderzoek als bij de opzet en de interpretatie van klinische
trials.
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observatie dat kanker vaak op therapie reageert met een
indrukwekkende daling van het aantal kankercellen en
een verkleining van de tumormassa, maar dat na het
staken van de therapie de tumor toch weer aangroeit.1,2
Deze minimale residuale ziekte bestaat mogelijk uit een
kleine hoeveelheid therapieresistente kankerstamcellen,
terwijl de meer gediﬀerentieerde niet-kankerstamcellen
eﬃciënt worden gedood (ﬁguur 3). Dit verklaart echter
niet waarom het recidief van de maligniteit veelal ongevoeliger is voor de therapie die eerder succesvol bleek.
Ook worden er in recidieven vaak additionele genetische
veranderingen gevonden.16 Blijkbaar treedt tijdens behandeling selectie op van genetisch verschillende klonen op
basis van therapieresistentie. Dit sluit echter niet uit dat
de klonen hiërarchisch georganiseerd zijn en dat selectie
optreedt op het niveau van de kankerstamcellen; hierover
is een uitgebreider overzicht verschenen.15
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