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Glioblastoma Multiforme (GBM) is een kwaadaardige hersentumor welke wordt gekenmerkt 

door invasieve en ongeremde groei. Vanwege het invasieve karakter is het niet mogelijk 

om een GBM chirurgisch volledig te verwijderen en ook met aanvullende chemo- en 

radiatietherapie is het totnogtoe niet mogelijk om effectief GBM te bestrijden. Om nieuwe 

en betere behandelingen te ontwikkelen is het belangrijk om een beter inzicht te krijgen in 

de biologische processen die een rol spelen bij het ontstaan en de progressie van GBM. 

Bloedvatvorming – angiogenese – wordt gezien als een belangrijke factor voor tumor 

progressie. Derhalve bestaat er veel aandacht voor therapieën die angiogenese tegengaan als 

behandeling voor kanker. GBM wordt gekenmerkt door sterk toegenomen angiogenese hetgeen 

een argument is om anti-angiogenese therapie toe te passen. Van de verschillende factoren 

die een rol spelen bij angiogenese gaat tot op heden de meeste aandacht uit naar de pro-

angiogene groeifactor vascular endothelial growth factor (VEGF) en de huidige anti-angiogenese 

therapieën grijpen aan op VEGF gedreven processen. Helaas zijn de klinische resultaten van 

anti-angiogenese therapie minder positief dan werd verwacht op basis van eerdere studies. Vaak 

is slechts sprake van tijdelijke effecten en tevens bestaan er aanwijzingen voor een toename van 

migratie/metastase van tumorcellen als gevolg van anti-angiogenese therapie.

In dit proefschrift onderzoeken we welke rol microRNA (miRNA/miR) en epigenetische 

mechanismen spelen bij GBM angiogenese.

Met epigenetica worden processen bedoeld die genexpressie of fenotype beïnvloeden 

zonder dat er een wijziging optreedt in de nucleotide volgorde van het DNA. Met dit soort 

processen kan worden verklaard dat verschillende cellen en weefsels in een organisme zeer 

diverse kenmerken hebben maar toch dezelfde DNA volgorde bezitten. Een neuron en een 

spiercel zien er bijvoorbeeld volstrekt verschillend uit en verrichten totaal verschillende 

functies, toch stammen zij uiteindelijk beiden af van dezelfde voorloper cel – de zygote – en 

hebben hetzelfde DNA. 

miRNA zijn kleine stukjes RNA die de vertaling van mRNA in eiwit kunnen blokkeren 

en daardoor gen expressie beïnvloeden. miRNAs spelen een rol in de regulatie van 

waarschijnlijk alle biologische processen zoals proliferatie,  differentiatie, migratie, etc. 

Tevens is aangetoond dat ontregelde miRNA expressie een kenmerk is van verschillende 

ziektes waaronder kanker. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van miRNAs welke 

mogelijk een rol spelen in GBM angiogenese. Tevens wordt besproken hoe miRNAs 

eventueel een therapeutische rol zouden kunnen spelen in de behandeling van GBM. 

In hoofdstuk 3 laten we zien dat er een correlatie bestaat tussen de gradatie van glioom 

en de mate waarin het oncogene eiwit enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) aanwezig is. 

EZH2 in een histon-methyl-transferase en kan de chromatinestructuur veranderen door 

op specifieke plekken een methyl groep toe te voegen. Hierdoor kan DNA niet meer 

worden afgelezen waardoor allerlei processen in cellen worden beïnvloed. EZH2 heeft 

een belangrijke functionele rol in de embryogenese bij het aansturen van (de start van) 

differentiatieprocessen, maar blijkt in de tumorbiologie ook een belangrijke - pathologische 

- rol te vervullen door het uitschakelen van verschillende tumor-suppressor genen. We 

tonen verder aan dat de toename van dit eiwit onder andere wordt veroorzaakt door een 
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afname van miR-101. Daarnaast analyseerden we de relatie tussen EZH2 expressie in GBM 

en proliferatie, migratie, invasie en angiogenese. Tevens demonstreren we dat het afbreken 

van het EZH2 eiwit leidt tot een reductie van proliferatie, migratie, invasie en angiogenese 

in vitro en verminderde tumorgroei in vivo.

In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat miR-101 ook verminderd tot expressie komt in 

endotheelcellen afkomstig uit GBM en dat miR-101 expressie in endotheelcellen wordt 

onderdrukt door kweek-medium afkomstig van GBM cellen en VEGF. Overeenkomstig het 

effect in GBM cellen stijgt hierdoor de expressie van EZH2 in endotheelcellen. Vervolgens 

onderzochten we welke groep genen in endotheel cellen worden gereguleerd door VEGF en 

EZH2. Inhibitie van EZH2 in endotheel cellen door middel van het experimentele agens DZNep 

of door het stimuleren van miR-101 resulteerde in gereduceerde angiogenese in vitro en in vivo.   

In hoofdstuk 5 laten we zien dat ook de expressie van miR-125b verminderd is in 

endotheelcellen afkomstig uit GBM. Hierdoor neemt de expressie van het eiwit myc-

associated zinc finger protein (MAZ) toe. De afname van miR-125b en daaropvolgende 

toename van MAZ trad ook op in endotheelcellen in vitro die werden gestimuleerd met 

VEGF of kweek-medium afkomstig van GBM cellen. Omdat MAZ een transcriptiefactor is 

voor VEGF resulteert de reductie van miR-125b in een toename van VEGF en angiogenese in 

GBM endotheelcellen. Suppletie van miR-125b leidt tot een afbraak van MAZ en verminderde 

migratie en angiogenese in vitro.

Microvesicles (MVs) - ook wel exosomen genoemd – zijn lipide blaasjes met een doorsnee 

van enkele tientallen tot honderden nanometers. MVs worden afgescheiden door waarschijnlijk 

alle cellen en kunnen worden gevonden in verschillende lichaamsvloeistoffen zoals plasma, 

liquor en urine. De inhoud van MVs is afhankelijk van de donorcel en bestaat uit eiwitten, 

maar ook uit nucleide-zuren zoals DNA en RNA. MVs kunnen worden opgenomen door 

naburige cellen of cellen elders in het lichaam en kunnen door het vrijgeven van hun inhoud 

processen in deze ontvangende cellen beïnvloeden.  In hoofdstuk 6 demonstreren we dat 

endotheelcellen elkaar kunnen aanzetten tot angiogenese door het uitwisselen van MVs. We 

demonstreren dat  bloedvatvorming afneemt indien endotheel cellen MVs opnemen waarin 

minder miR-214 aanwezig. Een mogelijke oorzaak hiervoor is een toename van het eiwit ataxia 

telangiectasia mutated (ATM) hetgeen kan leiden tot het inschakelen van “senescence”. 

In hoofdstuk 7 wordt beschreven welke rol EZH2 en DAB2IP spelen als voorspellende 

factor voor de prognose van medulloblastoom - een kwaadaardige hersentumor die met 

name optreedt op kinderleeftijd. De vijf-jaars overleving van medulloblastoma patiënten 

bedraagt ongeveer 80-90% voor patiënten met een standaard risico. Ongeveer 30% van 

de patiënten blijkt echter niet te genezen en agressieve behandelmethoden kunnen leiden 

tot ernstige lange termijn effecten zoals endocriene dysfunctie en verminderd cognitief 

functioneren. Bij de classificatie van medulloblastoma en therapiekeuze wordt totnogtoe 

vooral gebruikt gemaakt van klinische en histologische parameters. Het is echter mogelijk 

dat toevoegen van moleculaire markers in de risicostratificatie kan leiden tot een verbetering 

van de overlevingskansen en een vermindering van lange termijn effecten. Het blijkt dat 

de expressie van DAB2IP in medulloblastoom daalt onder invloed van toegenomen EZH2. 

Tevens blijkt een afname van DAB2IP significant samen te hangen met een verminderde 

overlevingsduur van medulloblastoom patiënten. Dit verband blijft bestaan indien wordt 

gecorrigeerd voor klinische variabelen zoals histologische classificatie en metastase-status. 

Tenslotte tonen we aan dat het moduleren van DAB2IP expressie invloed heeft op apoptose 

en stralingsgevoeligheid van medulloblastoma cellen in vitro.

In hoofdstuk 8 bediscussiëren we onze bevindingen in het licht van de relevante literatuur 

en staan we stil bij mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek.
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