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Summary 

Medulloblastoma is the most common pediatric malignant brain tumor, which arises in the 

cerebellum or brainstem. Despite recent improvements in survival the survival is still poor 

and many survivors suffer from the effect of the harsh treatment. To improve the outcome 

and the quality of life, more understanding is needed about the underlying molecular events 

in medulloblastoma. 

The transcription factor OTX2 is one of the genes implicated in medulloblastoma 

tumorigenesis. In normal development, the gene is required for proper patterning of 

the embryo. In later stages of development, OTX2 is needed for the proper formation of 

multiple regions of the brain, including the cerebellum, as well as sensory organs such as 

the eyes. After birth, OTX2 expression is not detected in the cerebellum. However, over 80% 

of all medulloblastoma have a high expression of the gene. The gene is frequently gained 

or even amplified in medulloblastoma. Although OTX2 is implicated as an oncogene, little 

was known about the function of OTX2 and its transcriptional targets at the start of this PhD 

project. 

To investigate the role of OTX2 in medulloblastoma we have generated several cell line 

models in which we either overexpressed ectopic OTX2 or silenced endogenous OTX2. For 

OTX2 overexpression we introduced a doxycycline-inducible OTX2 expression construct in 

MED8A and DAOY medulloblastoma cell lines, which both lack endogenous OTX2 expression 

(Chapter 2). Even though the OTX2 levels were comparable to that of D425 cells, which 

have high endogenous OTX2 expression, ectopic OTX2 expression caused oncogene-induced 

senescence rather than the expected accelerated growth. In MED8A cells OTX2 induction led 

to P53 activation and in DAOY cells (P53 mutant) senescence-associated secretory factors, 

like IL6 and IGFBP7, were induced. Indeed, both cell lines stained positive for senescence-

associated β-galactosidase activity. Expression profiling also revealed that G2-M cell cycle 

genes, like AURKA, CDC25C, and CCNG2, were initially upregulated in MED8A. In contrast, 

G1-S phase genes were downregulated. This imbalance in cell cycle stimulation might be the 

underlying cause of the senescence phenotype. Still, these G2-M genes represent valid in 

vivo targets of OTX2, because they were enriched for OTX2 binding in their promoter as we 

determined by ChIP-chip assays using OTX2 specific antibodies. Also, mRNA expression of 

these G2-M genes correlated with OTX2 expression in primary tumors. We concluded from 

these experiments with OTX2 overexpression that OTX2 may directly induce cell cycle genes, 

but cooperating genes are required for an oncogenic acceleration of the cell cycle. 
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As the senescence phenotype hindered further investigation of the function and targets 

of OTX2 in medulloblastoma, D425 medulloblastoma cells were generated in which the 

high endogenous OTX2 expression can be silenced by inducible shRNA expression (Chapter 

3). Silencing of OTX2 caused neuronal-like differentiation and inhibition of proliferation. 

Expression profiling revealed upregulation of developmental and differentiation genes, 

while cell cycle and visual perception genes were downregulated. Again, the cell cycle genes 

were identified by ChIP-chip assays as direct targets of OTX2, as their promoters were bound 

by OTX2. This direct regulation of cell cycle genes by OTX2 was in line with the data from 

OTX2 overexpression and supported a role for OTX2 as driver of proliferation. This fits in 

the context of its role in cerebellum development. OTX2 is highly expressed in proliferating 

granule progenitor cells in the external granule layer, one of the proposed cells of origin 

for medulloblastoma. However, OTX2 expression diminishes when these cells migrate and 

differentiate into neurons. The changes in expression in D425 after OTX2 silencing resemble 

those of maturing granule cells. Hence, retained OTX2 expression in the granule progenitor 

cells could lead to medulloblastoma formation. As transcription factors are difficult targets 

for therapy, mitotic cell cycle genes, like AURKA, MELK, or CENPE, might be good candidates 

for therapy as they are direct targets of OTX2.

In Chapter 4, we compared the binding characteristics of OTX2 and MYC to promoter 

regions. MYC is another oncogene in medulloblastoma and could be a good candidate to 

cooperate with OTX2 in the formation of medulloblastoma. We generated ChIP-on-chip 

data to analyze the binding patterns of both transcription factors in D425 medulloblastoma 

cells. The OTX2-binding distribution in promoter regions was very different from that of 

MYC, which showed the expected binding peak at or near transcriptional start sites (TSS). 

OTX2 binding revealed a bi-modal distribution pattern surrounding TSSs. This is potentially 

caused by a depletion of OTX2-binding motifs near TSSs. Still, OTX2 and MYC had a strong 

tendency to bind in proximity of each other. Furthermore, we found that both OTX2 and 

MYC binding independently correlated with higher gene expression levels. Genes with 

multiple OTX2 binding peaks and MYC binding showed the highest expression levels in 

D425 cells and in primary medulloblastomas. Interestingly, these genes were enriched 

for medulloblastoma and stem cell specific genes. We concluded that OTX2 and MYC may 

functionally interact in the regulation of genes, which are characteristic for medulloblastoma 

and progenitor cells.

In the last chapter, we describe a novel function for OTX2 in medulloblastoma. Recent 

genome sequencing studies implicate altered Histone 3 Lysine 27 (H3K27) methylation to 

play an important role in Group 3 and Group 4 medulloblastoma, as the H3K27 demethylases 
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frequently harbor inactivating mutations. As these mutations are mutually exclusive with 

focal gain of OTX2 in these subgroups, we investigated the effect of OTX2 on the expression 

of histone modifiers and on the methylation itself. Polycomb genes, such as EZH2, EED, 

SUZ12 and RBBP4, all involved in methylation of H3K27, were strongly upregulated in primary 

tumors, but were downregulated in D425 cells after OTX2 silencing. Inversely, the H3K27 

demethylases KDM6A, KDM6B, JARID2 and KDM7A were all upregulated after OTX2 silencing. 

These changes in expression of histone modifiers after OTX2 silencing were accompanied 

by decreased H3K27me3 and increased H3K27me1 levels in promoter regions. Strikingly, 

the decrease of H3K27me3 levels were most prominent in OTX2-bound promoters, which 

showed high levels of the H3K4me3 and H3K9ac active marks as well as intermediate levels 

of the repressive H3K27me3 mark, which suggests a bivalent-like state of the promoters. 

After silencing of OTX2, H3K27me3 levels strongly decreased, but H3K4me3 and H3K9ac 

levels remained high. However, despite of the reduction of H3K27me3 at the promoter, 

the expression of these OTX2-bound genes remained mostly unchanged. Maintaining 

promoters in a more bivalent state by sustaining H3K27 tri-methylation therefore seems 

to be an important function of OTX2 in medulloblastoma, while other transcription factors 

might regulate the actual expression levels of these genes.

Nederlandse samenvatting

Het medulloblastoom is een kwaadaardige tumor van de kleine hersenen, oftewel het 

cerebellum. Het is de meeste voorkomende kwaadaardige hersentumor bij kinderen, maar 

komt ook sporadisch voor bij volwassenen. De afgelopen jaren is de overlevingskans van 

patiënten met een medulloblastoom sterk toegenomen, tot wel 75%. Desondanks blijft het 

een zeer dodelijke ziekte, die alleen met een zeer zware therapie behandeld kan worden. 

De meeste patiënten ondergaan na een ingrijpende operatie, waarbij de tumor zo goed 

mogelijk verwijderd wordt, bestraling gevolgd door meerdere chemokuren. Als gevolg van 

deze intensieve therapie hebben patiënten die een medulloblastoom overleven blijvend last 

van cognitieve, motorieke en psychosociale problemen. Om de overlevingskansen verder 

te vergroten en meer specifieke behandelingen te ontwikkelen met minder late effecten is 

daarom meer informatie nodig over het ontstaan van deze tumoren.

In de afgelopen jaren is meer en meer bekend geworden over de biologische en moleculaire 

oorzaken van medulloblastomen. Gebaseerd op de genexpressie in de tumoren, worden 

er nu 4 groepen medulloblastomen geclassificeerd. Deze groepen worden gekenmerkt 

door specifieke genetische en chromosomale afwijkingen. Ze verschillen ook in histologie, 
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leeftijd van diagnose, of ze vaker of minder vaak metastaseren, en hebben een verschil in 

overlevingskans. 

OTX2 wordt gezien als één van de genen die betrokken is in de vorming van 

medulloblastomen. In de normale ontwikkeling is OTX2 essentieel voor de vorming van 

hersenen, het cerebellum en de ogen. Na de geboorte is er geen expressie meer in het 

cerebellum. Echter, in medulloblastomen hebben 3 van de 4 groepen tumoren een zeer 

hoge expressie van OTX2. In enkele tumoren is het gen zelfs geamplificeerd. Omdat OTX2 

zo specifiek is voor medulloblastomen en in veel tumoren voorkomt, is het een mogelijke 

kandidaat voor therapie.

OTX2 codeert voor een transcriptie factor. Een transcriptie factor is een eiwit dat in staat is om 

de expressie van andere genen te reguleren. Het OTX2 eiwit heeft een DNA-bindingsdomein 

dat kan binden aan een specifiek stukje DNA met als sequentie TAATCC. Als OTX2 aan deze 

sequentie bindt in een promotor, een stukje DNA net voor een gen, kan OTX2 dit gen aan- of 

uitzetten. 

In hoofdstuk 2, hebben we onderzocht wat het effect is van OTX2 expressie in tumor cellen 

die normaal geen OTX2 hebben. Hiervoor hebben we de medulloblastoom cellijnen MED8A 

en DAOY gemanipuleerd zodat we OTX2 expressie in deze cellijnen kunnen induceren. Nadat 

we OTX2 aanzetten gingen de cellen niet harder groeien (zoals we hadden verwacht), maar 

stopten ze juist met groeien, hetgeen  ‘oncogene-induced senescence’ wordt genoemd. Dat 

houdt is dat de cellen in eerste instantie wel willen gaan groeien door de aanwezigheid van 

een oncogen, maar door stress juist stoppen met groeien. We zagen wel de aanwijzingen 

voor een initiële groei, ondere andere door regulatie van G2-M celcyclus genen als AURKA, 

CDC25C, en CCNG2. Deze genen lijken direct aangestuurd te worden door OTX2, aangezien 

ze ook met OTX2 expressie correleren in tumoren en door OTX2 gebonden worden.  Echter, 

de expressie van genen betrokken bij de G1-S fase van de celcyclus ging juist naar beneden. 

Door deze inbalans in de celcyclus lijkt de cel vast te lopen. Het lijkt erop dat OTX2 als 

oncogen hulp nodig heeft van andere genen. 

Om beter de functie van OTX2 in medulloblastoma te onderzoeken, hebben we vervolgens 

een ander cel model gemaakt. D425 medulloblastoom cellen hebben normaal hoge OTX2 

expressie, maar met behulp van induceerbaar shRNA kunnen we OTX2 uitzetten. In dit 

model stoppen de cellen met groeien en differentiëren tot neuronen na OTX2 uitschakeling. 

Aangezien OTX2 een transcriptie factor is en dus genen aanstuurt, hebben we ook gekeken 

welke genen veranderen van expressie. Genen betrokken bij groei en oogontwikkeling 
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kwamen minder tot expressie na uitschakeling van OTX2, terwijl genen die nodig zijn 

voor differentiatie juist harder aangingen. De genen betrokken bij celgroei worden direct 

aangestuurd door OTX2, omdat het OTX2 eiwit bindt aan hun promoter, het stukje DNA wat 

zorgt voor de regulatie van genexpressie. Dat OTX2 celgroei stimuleert en de differentiatie 

tot neuron inhibeert is in lijn met de rol van OTX2 in de normale ontwikkeling van de 

cerebellum. Het lijkt erop dat OTX2 aanblijft staan in de cellen die het cerebellum gaan 

vormen, zodat deze door blijven delen. 

Ook hebben we gekeken naar de binding van OTX2 aan promoteren in relatie tot MYC. 

MYC is een ander belangrijk oncogen in medulloblastomen en zou misschien met OTX2 

kunnen samenwerken om een tumor te vormen. Daarom hebben we het door OTX2 en 

MYC gebonden DNA met antilichamen tegen deze eiwitten uit D425 cellen gevist door 

middel van chromatine immunoprecipitatie. OTX2 en MYC binding aan de promoter is 

heel verschillend, aangezien MYC meestal op de transcriptie start site gebonden zit, terwijl 

OTX2 de voorkeur heeft om er juist vlak naast te binden. Toch is binding in beide gevallen 

geassocieerd met hogere genexpressie en hebben OTX2 en MYC de voorkeur om in de buurt 

van elkaar te binden. Genen die zowel OTX2 als MYC binden blijken de hoogste expressie 

te hebben en het zijn vooral genen die geassocieerd zijn met medulloblastoom cellen en 

stamcellen. We denken daarom dat OTX2 en MYC samenwerken om deze specifieke groep 

gemeenschappelijke genen aan te sturen .

Als laatste hebben we gekeken of OTX2 ook Histone 3 Lysine 27 (H3K27) methylatie beïnvloed. 

Histonen zijn eiwitten waaromheen ons DNA gewikkeld is. Door kleine verandering aan te 

brengen op deze eiwitten, wordt genexpressie beïnvloed. Eiwitten die deze veranderingen 

aanbrengen op Lysine zijn vaak gemuteerd in medulloblastomen met OTX2 expression 

van Groep 3 and 4. Bijzonder is dat de niet gemuteerde tumoren soms amplificatie van 

OTX2 laten zijn. Daarom hebben we gekeken of OTX2 misschien ook deze methylatie kan 

beinvloeden. Als we OTX2 uitschakelen wordt de expressie van de genen die de methylatie 

aanbrengen verlaagd, terwijl de demethylases verhoogd worden. We zien ook dat er minder 

H3K27 gemethyleerd is in de promotor regio. Dit geldt echter voor de hele promoter, behalve 

de transcriptie start site. We hebben ook gekeken of er verschil is tussen promotoren 

waaraan OTX2 bindt of niet. OTX2 gebonden promotoren hebben minder methylatie en na 

afschakeling van OTX2 neemt deze nog verder af, behalve op de transcriptie start site. OTX2 

is dus in staat om H3K27 methylering te beïnvloeden via een lokaal effect na binding aan 

het DNA. Dit is een nieuwe functie voor OTX2. Aangezien dit hetzelfde netto effect op kan 

leveren als mutaties in  demethylatie genen, levert dit een potentiele nieuwe drugs target 

voor Groep 3 en 4 tumoren, waarvoor nu nog geen specifieke drugs bestaan.
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We hebben nu een beter beeld van de rol van OTX2 en zijn downstream effecten in 

medulloblastomen. Meer onderzoek is echter nodig om te weten waarom de OTX2 expressie 

aan blijft staan in medulloblastomen. Ook al correleert OTX2 expressie niet direct met 

klinische parameters, het blijft een interessant gen voor therapie aangezien zoveel tumoren 

OTX2 tot expressie brengen. Derivaten van vitamine A zijn potentiele geneesmiddelen tegen 

medulloblastomen, aangezien deze middelen OTX2 expressie onderdrukken en cellen doen 

stoppen met delen. Daarnaast zijn er tegen een aantal van de door OTX2 gereguleerde 

genen geneesmiddelen die ingezet zouden kunnen worden als therapie. Meer onderzoek 

is hiervoor nodig voordat deze middelen ook daadwerkelijk in de kliniek toegepast kunnen 

worden.


