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In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van hersentumoren bij kinderen in het algemeen, 

en wordt meer in detail ingegaan op verschillende typen kwaadaardige hersentumoren, te 

weten medulloblastoom, anaplastisch ependymoom, anaplastisch astrocytoom en glioblastoma 

multiforme. Naast aanzienlijke sterfte, worden bij deze tumoren veelvuldig acute en late 

bijwerkingen van ziekte en behandeling gezien. Teneinde overleving en kwaliteit van leven 

van kinderen met een hersentumor te verbeteren, moeten nieuwe tumor-specifieke doelwitten 

(targets) voor therapie worden onderzocht. De belangrijkste focus van dit proefschrift was 

dan ook om nieuwe targets voor therapie te identificeren, op basis van laboratoriumgegevens, 

voor vertaling naar proefdierstudies en, uiteindelijk, nieuwe behandelingen voor kinderen met 

een hersentumor.

Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van AMPA-type glutamaat receptoren bij hooggradige gliomen 

(HGG). AMPA-receptoren werden eerder beschreven als potentiële targets voor therapie met 

AMPA-receptor remmers. Door anderen werd aangetoond dat HGG cellen grote hoeveelheden 

glutamaat vrij kunnen maken. Deze afgifte van glutamaat in de micro-omgeving van de tumor 

zou leiden tot ‘zelfstimulatie’ via AMPA receptoren op de tumorcellen en celdood van normale 

neuronen in het omliggende hersenweefsel door overstimulatie. In onze studie laten we echter 

zien dat deze receptoren verminderd aanwezig zijn bij HGG cellen in vergelijking met het 

normale hersenweefsel. Bovendien tonen we met behulp van patch-clamp technieken aan, dat 

ondanks aanwezigheid van deze receptoren op HGG cellen,  geen depolarisatie wordt gezien 

na glutamaat-stimulatie. Wij concluderen hieruit dat vermindering van aantal en functie van 

AMPA-receptoren HGG cellen in staat stelt te overleven in een zelf gecreëerde, glutamaat-

rijke omgeving. AMPA-receptor remming met specifieke remmers lijkt hierdoor minder voor 

de hand liggend als nieuwe anti-tumor benadering. AMPA-receptor remmers zouden echter 

wel voordeel kunnen opleveren door normale cellen in de micro-omgeving van de tumor te 

beschermen tegen ‘glutamaat-schade’.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de expressie en remming van het DNA-reparatie enzym PARP1 

bij hooggradige kinderhersentumoren. Bij andere vormen van kanker werd eerder beschreven 

dat remming van PARP1 de gevoeligheid van de tumorcellen voor chemo - en radiotherapie 

verbetert. Dit is met name van belang bij tumoren waarbij de reparatie van dubbelstrengs-DNA 

breuken al defect is. In ons onderzoek werd bij diverse kwaadaardige kinderhersentumoren 

(medulloblastoom, anaplastisch ependymoom en HGG), in vergelijking tot normaal hersenweefsel, 

verhoogde aanwezigheid van PARP1 gevonden. Deze verhoogde aanwezigheid was geassocieerd 

met een slechtere overleving. We vonden dat cellen van deze tumoren door voorbehandeling 

met een PARP1-remmer (Olaparib ) gevoeliger werden voor bestraling. Hierbij werd gezien dat 

dubbelstrengs-breuken in deze cellen bleven bestaan. Deze resultaten zijn veelbelovend en dienen 

te worden vertaald naar proefdierstudies en klinische studies bij kinderen met deze ziektebeelden.
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Hoofdstuk 4 richt zich op een groep van mogelijke targets voor de behandeling en het 

gevoeliger maken voor bestraling (radiosensitisatie) van HGG: ErbB receptoren. Bij meerdere 

vormen van kanker zijn de ErbB receptoren EGFR en ErbB2 (ook wel HER2), eiwitten op het 

oppervlak van de tumorcellen, belangrijke aangrijpingspunten voor therapie. Zowel bij HGG bij 

kinderen als volwassenen vonden wij bij analyse van online datasets (in silico analyse) verhoogde 

aanwezigheid EGFR en ErbB2, wat wij in onze studie valideerden. Verder onderzochten we 

CI-1033, een irreversibele, “small molecule tyrosine kinase inhibitor”, een remmer van ErbB 

receptoren. We onderzochten dit als monotherapie en in combinatie met radiotherapie in 

HGG cellen. Small-molecule inhibitors en monoklonale antilichamen gericht tegen ErbB 

receptoren richten zich vaak slechts tegen één type receptor. Dit maakt signaaltransductie 

via andere, niet geremde ErbB receptoren, nog mogelijk. Dit kan worden tegengegaan met 

een  irreversibele remmer zoals CI-1033. Twee van de drie HGG cellijnen konden met CI-

1033 voorbehandeling gevoeliger gemaakt worden voor bestraling, hoewel dit afhankelijk 

was van de voorbehandelingstijd met dit middel. In beide cellijnen  werd vermindering van 

fosforylatie (activatie) van Akt en ERK, belangrijke activerende eiwitten bij HGG, gevonden. In 

de cellijn die niet met CI-1033 gevoeliger konden worden gemaakt voor straling werd géén 

vermindering van deze Akt en ERK activatie waargenomen. Dit onderzoek rechtvaardigt nader 

onderzoek naar determinanten van radiosensitisatie door irreversibele remming van meerdere 

ErbB receptoren in proefdiermodellen van deze vormen van kanker en vertaling naar klinische 

studies bij kinderen en volwassenen met HGG.

In hoofdstuk 5 hebben we in eerste instantie de Human Protein Atlas (HPA) gebruikt. De HPA 

is een online eiwit-expressie (proteomics) platform met een veelheid aan weefselstudies (tissue 

micro-arrays) van normaal en tumorweefsel. Binnen dit platform zochten we naar eiwitten 

die specifiek en sterk bij maligne glioom, en niet, of slechts zwak, in normale hersenen tot 

expressie komen. Met deze methode identificeerden we pre-B leukemia homeobox interacting 

protein 1 (PBXIP1) als glioom-specifiek eiwit en bevestigden we de sterke expressie van PBXIP1 

op tumoren (met name hooggradig astrocytoom en ependymoom) van patiënten. In normaal 

hersenweefsel bleek dit eiwit nauwelijks voor te komen. Om vervolgens vast te stellen of 

PBXIP1 een potentieel target voor behandeling zou kunnen zijn, hebben we gebruik gemaakt 

van RNA interferentie, een methode waarmee de expressie van genen omlaag kan worden 

gebracht. Het omlaag brengen van de expressie van PBXIP1 met behulp van deze methode 

resulteerde in sterke uiterlijke veranderingen van HGG cellen en een sterke vermindering 

van de levensvatbaarheid en beweeglijkheid van deze cellen. Deze resultaten geven aan 

dat behandeling gericht tegen PBXIP1 een interessante optie kan zijn in de behandeling van 

hooggradige astrocytomen en ependymomen.

Hoofdstuk 6 is een studie over SIRP alpha (SIRPα), een eiwit dat normaal gesproken voorkomt 

op normale neuronen en macrofagen. SIRPα is eerder beschreven als een tumorgroei-

onderdrukkend eiwit (tumor suppressor) bij andere kankers. We onderzochten de expressie 
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van SIRPα bij medulloblastoom. Met behulp van in silico analyse en immunohistochemische 

studies vonden we dat bij deze tumoren SIRPα door promoter hypermethylering verminderd 

tot expressie komt. Mogelijk speelt ook verhoogde aanwezigheid van micro-RNA clusters miR-

17/92 , miR-106a/25 en miR-106b/363 in medulloblastoomcellen hierbij een rol. Met behulp 

van epigenetische medicatie: remmers van DNA methyltransferase (DNMT), histon deacetylase 

(HDAC) en histon methyltransferase (HMT), kon SIRPα sterk omhoog worden gebracht en 

werd ook een celdodend effect op medulloblastoomcellen gezien. Lentivirale overexpressie 

van SIRPα had echter geen effect op medulloblastoom cellen. Het mechanisme van de anti-

medulloblastoom werking van epigenetische therapie moet verder worden onderzocht, omdat 

uit onze gegevens blijkt dat dit effect onafhankelijk lijkt te zijn van SIRPα.

In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksresultaten in een bredere context bediscussieerd en 

worden aanbevelingen gegeven voor toekomstig onderzoek. Het is evident dat voor kinderen 

met een kwaadaardige hersentumor, gezien de matige overleving en ernstige lange-termijn 

effecten van ziekte en behandeling, nieuwe therapieën nodig zijn. Excellente multidisciplinaire 

samenwerking tussen artsen, biologen, bio-informatici en statistici is hierbij onmisbaar. 

Concentratie van zorg en research in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is in 

dit kader een belangrijke stap voorwaarts. In het laboratorium onderzoek moeten, door middel 

van innovatieve bio-informatica methoden, nieuwe, tumor-specifieke targets ontdekt worden. 

Deze targets dienen vervolgens naar klinische studies vertaald te worden. Door middel van 

innovatieve klinische studies, zoals bijvoorbeeld lokale toediening van medicatie in de tumor en 

studies met nieuwe geneesmiddelen, zal de overleving en kwaliteit van overleving van kinderen 

met een hersentumor in de toekomst ongetwijfeld verbeteren.
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