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DE MOLECULAIRE ONCOGENESE VAN RETINOBLASTOOM:
IMPLICATIES VOOR DIAGNOSE EN BEHANDELING

Retinoblastoom is een type oogkanker welke bij jonge kinderen voorkomt en 
ontstaat in ontwikkelende neuronale cellen in de retina (het netvlies). De ziekte 
wordt in de grote meerderheid van de gevallen veroorzaakt door mutaties 
in het retinoblastoom gen RB1. Patiënten met de erfelijke vorm van de ziekte, 
in 40% van de gevallen, hebben een kiembaanmutatie in RB1. Als de mutatie 
geërfd wordt van één van de ouders, spreken we van familiair retinoblastoom. 
Sporadisch erfelijk retinoblastoom kan veroorzaakt worden door een nieuwe 
kiembaan mutatie of vroege mutatie in de embryogenese. In het geval van 
erfelijk retinoblastoom is één somatische mutatie in een retinacel voldoende om 
retinoblastoom te initiëren. Deze patiënten ontwikkelen derhalve vaak bilateraal 
retinoblastoom (retinoblastoom in beide ogen). Tevens hebben deze patiënten 
een verhoogde kans op het ontwikkelen van secundaire primaire maligniteiten. 
Niet-erfelijk retinoblastoom, in 60% van de gevallen, is altijd sporadisch en 
unilateraal en wordt veroorzaakt door twee mutaties van het RB1 gen in een 
somatische retina cel.

De initiërende hit in retinoblastoom is al bekend sinds 1986, desondanks is er 
nog veel onduidelijkheid over het ontstaan en de progressie van de ziekte. Hoewel 
de behandeling en prognose van retinoblastoompatiënten sterk is verbeterd de 
afgelopen decennia,  is er wel sprake van hoge morbiditeit, zoals verlies van zicht 
en een verhoogd risico tot het ontwikkelen van secundaire primaire maligniteiten 
bij patiënten met erfelijk retinoblastoom. Tegenwoordig worden er nieuwe 
oogsparende therapieën toegepast voor de behandeling van retinoblastoom. 
Bij de keuze van behandeling wordt tot op heden geen rekening gehouden met 
de moleculaire achtergrond van de tumoren. Data uit eerdere studies wekten 
echter de suggestie dat er mogelijk heterogeniteit is in chromosomale instabiliteit 
tussen tumoren.

Het werk gepresenteerd in dit proefschrift had tot doel om inzicht te geven 
in de moleculaire oncogenese van retinoblastoom en hiermee de diagnose, 
counseling en behandeling te verbeteren. Dit is gedaan door DNA, RNA, en eiwit 
van retinoblastoom tumoren te onderzoeken en deze resultaten te correleren 
aan klinische karakteristieken van de tumoren.

In Nederland worden alle retinoblastoom patiënten behandeld door het 
multidisciplinaire team van het Retinoblastoom Centrum Nederland in het VU 
medisch centrum. Naast gespecialiseerde zorg heeft dit als gevolg dat klinische 
data en patiëntmateriaal centraal worden bewaard, wat de unieke positie creëert 
om translationeel onderzoek te doen naar retinoblastoom zoals beschreven in dit 
proefschrift.
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Hoofdstuk 2 van het proefschrift geeft een overzicht van alle RB1 mutaties in 
de Nederlandse retinoblastoom patiënten populatie. Het type en de frequentie 
van de verschillende RB1 mutaties in de Nederlandse patiënten populatie zijn 
vergeleken met wereldwijd gerapporteerde RB1 mutaties. In 92% van de bilaterale 
en/of familiaire retinoblastoom patiënten en in 10% van de niet-familiaire 
unilaterale retinoblastoom patiënten hebben we een RB1 mutatie in het bloed 
kunnen detecteren. In 10% van de mutaties was er sprake van mozaïcisme. In 
totaal 187 RB1 mutaties werden gedetecteerd in 433 families, waarvan 144 unieke 
mutaties en 33 nieuwe nog niet eerder beschreven mutaties. Zes drie-generatie 
families werden beschreven met een RB1 mutatie met incomplete penetrantie. 
In 8% van de patiënten met bilateraal en/of familiair retinoblastoom werd met 
de standaard DNA diagnostiek geen RB1 mutatie in het bloed gedetecteerd. Het 
bloed van deze patiënten is met additionele technieken onderzocht naar mutaties 
in de promoter van RB1, en in de aan RB1 gerelateerde genen RBL1 en RBL2. Ook 
in deze gebieden is geen indicatie gevonden voor een pathogene mutatie. 

Naast mutaties in het bloed zijn RB1 mutaties in retinoblastoom tumoren 
onderzocht. In 34 van de 53 onderzochte tumoren was verlies van heterozygotie 
van RB1 één van de twee RB1 mutaties in de tumor. In drie tumoren werd maar 
één RB1 mutatie gedetecteerd. In drie andere tumoren werd geen RB1 mutatie 
gedetecteerd, maar wel een hoge amplificatie van het MYCN oncogen (verder 
beschreven in hoofdstuk 3). 

In hoofdstuk 3 wordt een groep van retinoblastoom tumoren beschreven 
waarin geen RB1 mutaties gedetecteerd zijn. In deze groep van tumoren vonden 
we wel een hoge amplificatie van het MYCN oncogen. Verder zagen we dat deze 
tumoren (RB1+/+MYCNA) karakteristieke eigenschappen hebben vergeleken met de 
klassieke (RB1-/-) tumoren, zoals een specifiek DNA array profiel en histologie en 
vroege leeftijd van diagnose. Daarnaast was er aanwijzing dat deze RB1+/+MYCNA 
tumoren erg agressief zijn en snel kunnen metastaseren. Deze bevindingen 
hebben directe gevolgen voor de diagnose en behandeling van deze patiënten. 
We hebben namelijk geen aanwijzing kunnen vinden dat retinoblastoom in 
deze patiënten erfelijk is, daarom is screening van broertjes en zusjes van deze 
patiënten niet noodzakelijk en hebben de patiënten zeer waarschijnlijk ook geen 
verhoogd risico op het krijgen bilateraal retinoblastoom of secundaire primaire 
maligniteiten. 

Naast heterogeniteit in de genetische initiatie van retinoblastoom hebben we 
ook de genetische heterogeniteit tussen RB1-/- tumoren onderzocht in hoofdstuk 
4. Tumoren van patiënten met niet-erfelijk unilateraal retinoblastoom en oudere 
leeftijd bij diagnose hadden significant meer genomische afwijkingen vergeleken 
met tumoren van patiënten met erfelijke bilateraal retinoblastoom en jonge 
leeftijd bij diagnose. Kleine focale genomische afwijkingen kwamen niet frequent 
voor in de onderzochte retinoblastomen. Verlies van kopie neutrale heterozygotie 
zagen we vooral van chromosoom 13, het chromosoom waar het RB1 gen op ligt.
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In hoofdstuk 5 hebben we de analyses uit hoofdstuk 4 verder uitgebreid met 
behulp van gen expressie arrays op additionele tumoren. We hebben onderzocht 
of de retinoblastoom tumoren in subtypes ingedeeld kunnen worden op basis 
van genexpressie. Uit deze studie bleek dat er veel verschil is in gen expressie en 
genetische instabiliteit tussen tumoren, en dat deze geobserveerde verschillen 
waarschijnlijk het gevolg zijn van graduele tumor progressie door cumulatieve 
genetische veranderingen. Tumoren met een fotoreceptor gen expressie profiel 
waren goed gedifferentieerd, klein in volume, en gediagnosticeerd in jonge 
patiënten vergeleken met de ongedifferentieerde tumoren  in relatief oudere 
patiënten met een M-fase en mRNA en ribosoom synthese profiel. Naast deze 
verschillen waren de tumoren met een M-fase en mRNA en ribosoom synthese 
profiel gevoeliger voor chemotherapie ex vivo. Deze bevindingen geven een 
aanwijzing dat retinoblastomen met verschillen in klinische karakteristieken, 
genomische afwijkingen en expressie profielen verschillend reageren op 
chemotherapie. Mogelijk kan dit in de toekomst leiden tot meer individuele 
behandeling op basis van de specifieke tumor.

In conclusie, dit proefschrift beschrijft de identificatie van een nieuwe 
retinoblastoom subgroep (RB1+/+MYCNA) met een andere genomische initiatie, 
namelijk de amplificatie van het MYCN  oncogen. Daarnaast zagen we grote 
heterogeniteit in genomische veranderingen en in genexpressie profielen 
tussen retinoblastomen tumoren. Deze variaties waren geassocieerd met 
tumor differentiatie graad, groote van de tumor en leeftijd van de patiënt. Er 
werd verder gevonden dat tumoren met verschillende profielen verschillend 
reageren op chemotherapie ex vivo. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of 
retinoblastoom patiënten gebaat zijn bij therapie aangepast aan de moleculaire 
karakteristieken van de tumoren. Tevens is er nog een kleine groep retinoblastoom 
patiënten waarin geen oorzaak is gevonden voor de initiatie van de tumor. 
Mogelijk kunnen nieuwe sequencing methoden helpen bij de identificatie van de 
ziekte  veroorzakende mutatie(s) in deze patiënten. In totaal, laten de data zien 
dat het gebruik van genoom technieken heeft geresulteerd in nieuwe inzichten 
in de moleculaire oncogenese van retinoblastoom, met relevantie voor zowel 
diagnose, als therapie ontwikkeling in de toekomst.


