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Chapterr 6 

Summary y 

Brainn tumors are the second most frequent tumor in childhood, after leukemia. The 
groupp of brain tumors consists of many histological types, of which medulloblas-
tomaa is one of the most frequent, i.e. approximately 20% of all brain tumors. Therapy 
off  this tumor consists of neurosurgical removal of as much tumor as possible, fol-
lowedd by radiotherapy of the whole craniospinal axis. Sometimes chemotherapy is 
added. . 
Despitee this very intensive therapy, survival of these children has not shown the dra-
maticc improvement that survival of children with leukemia has known. Moreover, 
survivorss are often confronted with very serious late effects, caused by the tumor 
itself,, and not in the least by the treatment given. Therefore, factors need to be iden-
tifiedd that play a role in the development and growth of the tumor. This will increase 
ourr knowledge about these tumors and thus allow us to improve the therapy and sur-
vivall  of these children. Furthermore, identification of factors is necessary that will 
enablee us to predict the outcome of these children. In this way, children can be 
assignedd to different treatment schedules, according to their predicted outcome. 
Childrenn with a better prognosis will thus receive less intensive therapy, which will 
reducee the late effects of treatment without jeopardizing their survival. 
Malignantt transformation of cells is caused in the first place by loss of function of 
somee genes (so called tumor suppressor genes) or by excessive production or muta-
tionn of other gene products (so called oncogenes). Thus, molecular biological stu-
diess of these tumors are important in attaining the goals mentioned above. 

Chapterr 1 gives an overview of what is known in literature about medulloblastoma 
andd the genetic alterations found in these tumors. The most frequently affected chro-
mosomee is chromosome 17. In some studies, alterations on this chromosome carry a 
badd prognosis. However, there is still very littl e known about the causative events 
andd the factors determining the clinical behavior of these tumors. 

Inn chapter 2 the medical data of 110 children, treated in the Emma Kinderziekenhuis 
forr medulloblastoma or intracerebral PNET, are analyzed. The purpose of this study 
iss the identification of clinical prognostic factors that allow us to assign children to 
differentt treatment protocols. However, the results of this study show that only for 
aa minority of patients reliable clinical prognostic parameters are available at diagno-
sis,, i.e. the children with metastases, which have a very bad prognosis. For the majo-
rityrity  of patients, clinical factors can not be used to predict the outcome. 
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Somee of the late sequelae of treatment are described in chapter 3. The neuro-
endocrinee function of 20 adults, treated for medulloblastoma in childhood, was 
tested.. The majority of these adults show growth hormone deficiency. 
Thiss deficiency is more evident in patients that were treated at a younger age, and is 
nott related to the use of chemotherapy. Thyroid and gonadal axis is impaired in only 
aa minority of patients. 

Thee second part of this work focuses on the molecular biological aspects of the 
medulloblastoma.. First, tumors are analyzed on the presence of structural abnorma-
litiess in the DNA. This is done by Comparative Genomic Hybridization. Results are 
shownn in chapter 4. Known alterations, such as the deletion on 17p and the ampli-
ficationn of 17q, are confirmed in our study. Some interesting abnormalities, as N-
mycc amplification, amplification of chromosome 7 and 18 and deletions on chro-
mosomee 8 are also seen. An important finding however is that the alterations found 
varyy significantly with the quality of the fluorescence signal obtained and according 
too the criteria used to define abnormalities. In view of the fact that childhood medul-
loblastomaa is an infrequent tumor, and thus the results of different studies need to be 
combinedd to come to reliable conclusions, it is very important that different studies 
usee the same criteria to define alterations. 

Second,, alterations at the RNA level are analyzed. As the function of certain genes 
cann be altered while no structural abnormalities on the DNA level are visible, analy-
siss of alterations in gene expression is an important step to unravel the changes that 
playy a role in the genesis of a tumor. In chapter 5 the gene expression patterns of 
medulloblastomaa and normal fetal brain are studied. About 10 000 mRNA tags of 
fetall  brain and medulloblastoma are identified and the level of their expression in 
bothh tissues is compared. A number of tags show a significant different level of 
expressionn between the 2 tissues. One of the tags that shows a higher expression in 
thee tumor turned out to be corresponding to the OTX2 gene, a gene which is impor-
tantt for the development of rostral brain regions, which in turn give rise to the cere-
bellum.. Dysregulation of the activation of this gene might play a role in the develop-
mentt of medulloblastoma. 

Finally,, in the addendum to chapter 5, a prelude to further analysis of some of the 
tagss that were found to be expressed differently in chapter 5 is described. Unknown 
tagss are identified further, and expression levels in other medulloblastomas and nor-
mall  tissues is examined, in order to analyze the functional relationship between the 
expressionn of these genes and the development of medulloblastoma. 
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Itt will be clear that a lot of questions still remain unanswered. In the future, further 
researchh must be pointed toward the identification of genes that are important in the 
developmentt and growth of the tumor. The first steps on this path are taken by the 
analysiss of tags that show a different expression level between normal fetal brain and 
medulloblastoma.. Further research must be conducted by means of Northern blot 
analysiss of a great number of tumors, to examine the proportion of tumors that show 
expressionn of these genes, and these expression levels must be correlated to the prog-
nosiss of these children. Furthermore, the functional role of these transcripts in the 
developmentt of medulloblastoma must be examined. Therefore, expression levels of 
thesee transcripts must be analyzed in different tissues and different brain regions. 
Theirr role in brain development can be studied by in situ hybridization of mouse 
embryos.. Efforts must be done to determine the complete nucleotide sequence of the 
transcripts,, in order to identify the protein that is coded by it. The presumed function 
off  these proteins might lead to the metabolic pathway involved in tumorigenesis. 
Evidently,, a lot of other tags that show a difference in expression between fetal brain 
andd medulloblastoma can be analyzed further. Tags for further analysis will be 
selectedd according to the goal pursued. 

Thee possibilities for further research based on the results created by the SAGE tech-
nique,, are numerous. Onee can perform a "virtual" Northern blot analysis because the 
expressionn level of thousands of genes is stored in computer tables and easily 
exchangeablee between research groups. Gene expression patterns of different embry-
onall  tumors can be compared. Expression levels in different normal and tumor tis-
suess of "housekeeping" genes are also of interest. They might provide insight in 
alterationss of metabolic pathways and energy metabolism. It suffices to search for 
thee last CATG with following 9 basepairs in front of the poly(A) tail, to determine 
thee expression level of these genes in the different SAGE libraries. 
Thee ultimate goal of this research must be to obtain knowledge about the develop-
ment,, growth and clinical behavior of these tumors. Only then we will be able to treat 
thesee children better, not only improving the long-term survival, but also the quality 
off  life of the survivors. 
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Samenvatting g 

Hersentumorenn vormen bij kinderen de meest voorkomende tumoren na de 
leukemieën.. Zij worden onderverdeeld in vele verschillende soorten, waarvan het 
medulloblastoomm een van de meest frequente is, i.e. 20% van alle hersentumoren. De 
behandelingg van deze kinderen bestaat uit neurochirurgische verwijdering van de 
tumorr voor zover dat mogelijk is, gevolgd door radiotherapie van de hele cranio-
spinalee as. Eventueel kan chemotherapie toegevoegd worden. Ondanks deze zware 
therapiee heeft de overleving van deze kinderen niet dezelfde verbetering gekend als 
diee van bijvoorbeeld de kinderen met leukemie. Daarbij komt nog dat degenen die 
overlevenn vaak op latere leeftijd geconfronteerd worden met ernstige neveneffecten, 
diee het gevolg kunnen zijn van zowel de tumor zelf, maar in grote mate ook van de 
behandeling.. Daarom is het belangrijk om factoren te vinden die een rol spelen in het 
ontstaann en de groei van deze tumoren, om tot een beter inzicht in deze tumoren en 
zoo tot een betere therapie en overleving te komen. Ten tweede willen we parameters 
vindenn die een onderscheid kunnen maken tussen patientjes die deze agressieve 
behandelingg met bijkomende neveneffecten nodig hebben om te overleven, en 
kinderenn die een betere prognose hebben en dus minder zware therapie nodig 
hebben.. Dit is het doel van dit werk. 

Aangezienn tumoren ontstaan door het wegvallen van de functie van bepaalde genen 
(zgn.. tumor suppressor genen) of juist de overmatige productie of mutatie van andere 
genproductenn (zgn. oncogenen), moet in de eerste plaats daar gezocht gaan worden. 

Omm een goed overzicht te krijgen, is in hoofdstuk 1 eerst een samenvatting gegeven 
vann wat in de literatuur bekend is over medulloblastomen en de genetische afwijkin-
genn die reeds gevonden zijn. De meest frequente afwijking, die volgens sommigen 
ookk prognostische betekenis heeft, is gelegen op chromosoom 17. Verder moeten we 
echterr concluderen dat we nog ver staan van een goed begrip over het ontstaan van 
dezee tumoren, en welke factoren het klinisch gedrag van deze tumoren bepalen. 

Inn hoofdstuk 2 worden de medische gegevens van 110 patientjes die in het Emma 
Kinderziekenhuiss behandeld werden voor een medulloblastoom of intracerebrale 
PNETT geanalyseerd. Doel van het onderzoek is te kijken of er klinische factoren zijn 
diee een betrouwbare indeling kunnen maken tussen patiënten die een slechte prog-
nosee hebben en dus de zware therapie nodig hebben, en diegenen die het goed doen 
mett een lichtere behandeling. Uit de analyse blijkt echter dat slechts voor een klein 
gedeeltee van de patiënten bij diagnose iets over de prognose kan gezegd worden, 
namelijkk in geval van metastasering van de tumor is de prognose heel slecht. Voor 
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dee meerderheid van de kinderen zijn echter geen betrouwbare klinische prognos-
tischee factoren aanwezig ten tijde van de diagnose. 

Enkelee van de late effecten van de behandeling worden beschreven in hoofdstuk 3. 
Dee endocriene functie werd getest van 20 volwassenen die op kinderleeftijd behan-
deldd werden voor een medulloblastoom. Daaruit blijkt dat de meerderheid van deze 
volwassenenn te maken heeft met groeihormoondefïciëntie. Deze deficiëntie is meer 
uitgesprokenn bij volwassenen die de behandeling op jongere leeftijd doormaakten, 
enn is niet gerelateerd aan het gebruik van chemotherapie. De schildklier- en gonadale 
assenn waren gestoord in een minderheid van de patiënten. 

Inn het tweede deel van dit werk wordt nader ingegaan op de moleculair biologische 
aspectenn van het medulloblastoom. In het eerste deel van het onderzoek wordt 
gekekenn naar afwijkingen op niveau van de structuur van het DNA. Dit wordt 
gedaann door middel van Comparative Genomic Hybridization. De resultaten hiervan 
wordenn beschreven in hoofdstuk 4. Bekende afwijkingen, zoals de deletie op 17p en 
dee amplificatie van 17q, worden ook hier teruggevonden. Enkele andere interessante 
afwijkingenn zoals N-myc amplificatie, amplificatie van chromosoom 7 en 18 en 
deletiess op chromosoom 8 worden eveneens gevonden. Een belangrijke bevinding 
hierr is echter dat de gevonden afwijkingen sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van 
hett fluorescentiesignaal en ten tweede variëren naargelang de criteria die gebruikt 
wordenn om afwijkingen te definiëren. Gezien, in geval van een redelijk zeldzame 
tumorr zoals het medulloblastoom, gegevens van verschillende studies gecombineerd 
moetenn worden om tot betrouwbare conclusies te kunnen komen, is het noodzakelijk 
omm in verschillende studies dezelfde criteria te hanteren. 

Tenn tweede worden verschillen op RNA niveau geanalyseerd. Aangezien de functie 
vann bepaalde genen gewijzigd kan zijn terwijl er op DNA niveau geen structurele 
veranderingenn waarneembaar zijn, is dit een belangrijke stap in de ontrafeling van de 
afwijkingenn die een rol spelen bij het ontstaan van tumoren. In hoofdstuk 5 wordt 
naderr ingegaan op veranderingen in genexpressie in de tumor vergeleken met het 
genexpressiepatroonn in normaal foetaal weefsel. Iets meer dan 10 000 rnRNA tags 
vann zowel tumor als normaal foetaal brein werden geïdentificeerd en het 
expressieniveauu in beide weefsels werd vergeleken. Een aantal tags bleken een sig-
nificantt verschil in expressie te vertonen tussen beide weefsels. Een van de tags die 
hogerr tot expressie komen in de tumor bleek bij nadere analyse overeen te komen 
mett het OTX2 gen, een gen dat belangrijk is voor de ontwikkeling van onder meer 
hett mes- en metencephalon waaruit o.a. het cerebellum ontstaat. Ontregeling van de 
activatiee van dit gen zou een rol kunnen spelen bij het ontstaan van medulloblas-
tomen. . 
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Inn het addendum aan hoofdstuk 5 tenslotte wordt een begin gemaakt met de 
verderee uitwerking van sommige tags die gevonden zijn in hoofdstuk 5. Meerdere 
onbekendee tags worden verder geïdentificeerd, en hun expressie in andere tumoren 
enn weefsels wordt bekeken, om zo uiteindelijk te komen tot een functioneel verband 
mett het ontstaan van deze tumoren. 

Hett zal duidelijk zijn dat er nog veel vragen overblijven die opgelost dienen te wor-
den.. In de toekomst zal verdergewerkt moeten worden aan het identificeren van 
genenn die belangrijk zijn bij het ontstaan en de groei van deze tumoren. De eerste 
stappenn in die richting zijn gezet met het verder onderzoek van de tags die verschil-
lendd tot expressie komen in foetaal brein en medulloblastoma. Verder onderzoek zal 
moetenn gebeuren door middel van Northern blot analyse van een groot aantal medul-
loblastomen,, om te kijken in hoeveel van deze tumoren deze tags tot expressie 
komen.. Ook zal moeten gekeken worden of de expressieniveaus van deze tags gecor-
releerdd kunnen worden aan de prognose van deze kinderen. De functionele rol van 
dezee transcripten in het ontstaan en de groei van de tumoren moet verder uitgezocht 
worden.. Dit zal in de eerste plaats moeten gebeuren door de expressie van deze tran-
scriptenn in verschillende weefsels en verschillende regio's van de hersenen te be-
kijken.. Hun rol in de ontwikkeling van de hersenen kan bestudeerd worden door in 
situu hybridisatie op muizenembryo's. Tegelijkertijd zal de volledige nucleotidense-
quentiee van elk transcript achterhaald moeten worden, om de eiwitsequentie te kun-
nenn bepalen welke door dit mRNA gecodeerd wordt. De functie van deze eiwitten 
kann ons leiden naar de metabole processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling 
vann de tumor. 
Uiteraardd kunnen nog tal van andere tags die een verschil in expressie vertonen 
tussenn foetaal brein en medulloblastoma verder geanalyseerd worden. Daarbij zal 
eenn selectie gemaakt moeten worden op basis van het nagestreefde doel. 
Dee mogelijkheden voor verder onderzoek, uitgaande van de resultaten die verkregen 
zijnn d.m.v. de SAGE techniek, zijn zeer talrijk. Men kan als het ware een "virtuele" 
Northernn blot analyse doen omdat de expressieniveaus van duizenden genen in een 
computertabell  opgeslagen zijn en gemakkelijk tussen verschillende researchgroepen 
uitgewisseldd kunnen worden. Expressiepatronen van verschillende embryonale 
tumorenn kunnen met elkaar vergeleken worden. Ook het expressieniveau in ver-
schillendee normale weefsels en tumoren van "huishoudgenen" is van belang omdat 
ditt inzicht kan geven in veranderingen van metabole processen en energiehuishoud-
ing.. De enige vereiste daarvoor is het opzoeken van de laatste CATG voor de poly(A) 
staart,, met de daaropvolgende 9 baseparen, van deze genen. Het expressieniveau van 
dezee tags kan dan gemakkelijk opgezocht worden in de verschillende SAGE banken. 
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All  dit verder onderzoek zal uiteindelijk moeten leiden tot een beter begrip van het 
ontstaan,, de groei en het klinisch gedrag van deze tumoren. Dit begrip is onontbeer-
lij kk om te komen tot een betere behandeling van deze kinderen, gericht op zowel het 
bereikenn van hogere overlevingspercentages, als het verbeteren van de kwaliteit van 
levenn van de o verlevers. 
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