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Glioblastoma is de meest voorkomende en de meest kwaadaardige hersentumor bij 
de mens, met een slechte prognose. Ondanks een intensieve behandeling op basis van 
chirurgische resectie, bestraling en chemotherapie met temozolomide, is de gemiddelde 
overleving slechts vijftien maanden. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe therapieën van 
groot belang. 

Over het algemeen zijn nieuwe antikankertherapieën, die het laatste decennium ontwikkeld 
zijn, gerichte therapieën. Hierbij worden specifiek die eiwitten en signaleringscascades die 
in kankercellen geactiveerd zijn, geremd. Een voor dit doel belangrijke groep van eiwitten 
wordt gevormd door ~550 kinasen, een familie van eiwitten met enzymactiviteit die een 
fosfaatgroep kunnen aanbrengen op andere eiwitten of lipiden. Door fosforylering wordt 
het doeleiwit of –lipide geactiveerd of minder voorkomend geïnactiveerd. Vanwege deze 
schakelfunctie vormen kinasen een belangrijke factor in signaleringscascades in cellen, en 
dus ook kankercellen. Omdat de meeste kinasen activerend werken, vormen ze een goed 
doel om te remmen. De remming van kinasen is mogelijk door middel van kinase remmers 
of antistoffen die de fosforylering door een specifiek kinase kunnen remmen. In diverse 
typen kanker zijn er goede resultaten mee behaald. 

Om gerichte therapieën te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk om het ontstaan van 
kanker te ontrafelen. Niet alleen kinasen, maar ook andere eiwitten die gecodeerd worden 
door oncogenen, tumor suppressor genen en DNA herstelgenen zijn van invloed op het 
ontstaan van tumoren. Verandering in activiteit van kinasen en andere eiwitten kan 
berusten op diverse mechanismen, zoals amplificatie, overexpressie of mutatie van dat gen. 
Bij kanker worden er relatief veel mutaties aangetroffen in kinase genen. Door mutaties 
kunnen permanent geactiveerde kinasen ontstaan, die leiden tot constante activering van 
de door hen gereguleerde signaaltransductie cascades. Hierbij ontstaat een interessante 
paradox die aangegrepen kan worden voor effectieve therapie: de tumor heeft de permanent 
geactiveerde kinase nodig om te groeien, en daardoor zijn de kankercellen ervan afhankelijk 
geworden (‘oncogene addictie’). Remming van de kinase vormt dan een bedreiging voor  
de kankercel (‘de achilleshiel van de kankercel’). 

Voor het opsporen van gedereguleerde genen in tumoren zijn verschillende benaderingen 
mogelijk, waaronder mutatieanalyse van tumor DNA. Dit kan zeer systematisch en op 
grote schaal worden gedaan. Voor een beperkt aantal typen tumoren is dit uitgevoerd 
voor de familie van kinasen. Mutatieanalyse middels polymerase chain reaction (PCR) is 
een kostbare maar robuuste techniek. Aangezien mutaties digitaal en relatief zeldzaam zijn, 
zijn mutaties vaak gelocaliseerd in een kankergen. Op basis van het soort mutatie en de 
locatie (het functionele domein) waar de mutatie optreedt, kan soms een voorspelling van 
het effect van de mutatie op de activering van het eiwit waarvoor het gen codeert worden 
gedaan. Daarnaast kunnen mutaties voorspellers zijn van de respons op een behandeling 
(predictieve factor), de prognose van de patiënt (prognostische factor) en last but not least 
kunnen mutaties wijzen op het gen dat de mutatie bevat als therapeutisch doeleiwit.
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Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het identificeren van mutaties 
in glioblastoma. Dit onderzoek is specifiek gericht op het vinden van somatische mutaties, 
die een rol kunnen spelen in het ontstaan van de tumor, of een predictieve, prognostische 
factor en/of therapeutisch doeleiwit kunnen vormen in glioblastoma. In dit proefschrift 
worden verschillende mutatieanalyse studies beschreven die gericht zijn op het vinden van 
genetische mutaties in glioblastoma en andere tumorsoorten.

In Hoofdstuk een wordt een korte algemene inleiding gegeven over de genetische oorzaak 
van kanker en worden de verschillende vormen van mutaties uitgelegd. 

In Hoofdstuk twee wordt een overzicht gegeven van mutatieprofilering van tumoren en 
de mogelijkheden die dit geeft voor het gebruik van ‘targeted’ therapieën in de kliniek. 
Mutaties blijken voorspellende waarde te hebben voor de respons van een patiënt/tumor 
op een remmer. Voor diverse typen tumoren wordt in de hedendaagse praktijk al de 
histologische tumorindeling aangevuld met mutatieprofielen en/of expressiepatronen van 
tumoren, op basis waarvan besloten wordt welke behandeling een patiënt krijgt. De reeds 
verrichte mutatieanalyses van enkele tumortypes hebben een genetisch overzicht verschaft. 
Dit overzicht kan gezien worden als een landschap met bergen en heuvels. De genen die 
frequent gemuteerd zijn, worden aangeduid als ‘bergen’. Dit in tegenstelling tot genen 
die slechts sporadisch gemuteerd zijn, en als ‘heuvels’ worden gezien. De mutaties in de 
‘berg’ genen zijn voor een groot deel reeds gevalideerd, blijken causatief en worden daarom 
‘drivers’ genoemd. Dit in tegenstelling tot de ‘heuvels’. De meeste mutaties hierin zijn nog 
niet gevalideerd en het is dan ook onmogelijk om onderscheid te maken tussen de ‘driver’ 
en de zogenoemde ‘passenger’ mutaties. Deze laatste mutaties treden op als epifenomeen 
in het ontstaan van de tumor, maar zijn niet van oorzakelijk belang. Voor een beperkt aantal 
tumorsoorten zijn er grootschalige analyses verricht. Dit is echter noodzakelijk voor een groot 
aantal tumoren van alle tumorensoorten om zo ook de laag frequente mutaties (‘heuvels’) 
op te kunnen sporen. De gevonden mutaties moeten worden gevalideerd alvorens het 
belang van de gevonden mutaties kan worden geïnterpreteerd. Tot op heden blijft dit deel 
van het onderzoek ver achter bij de mutatieanalyses die plaatsvinden.

In Hoofdstuk drie wordt een grootschalige mutatieanalyse van 38 genen, waaronder  
35 kinasen in 113 glioblastoma tumoren en 19 hooggradige astroctyoma cellijnen  
beschreven. Belangrijke bevindingen hiervan zijn dat 59% van alle tumoren een somatische 
mutatie heeft in PTEN of TP53 en dat de meeste glioblastomas een activerende mutatie 
hebben in de PI3K-AKT signaleringscascade. Mutaties in PIK3CA en PTEN treden ‘mutually 
exclusive’ op. Dat wil zeggen dat geen van de onderzochte tumoren een mutatie had in 
PIK3CA en PTEN, maar dat of PIK3CA of PTEN gemuteerd was. Tevens werd een aantal 
andere somatische mutaties gevonden in de genen EPHA3, BRAF, FLT3, NRAS, RPS6KC1 en 
TGFRB2. Deze mutaties zijn slechts in een klein aantal glioblastoma tumoren gevonden, 
maar kunnen voor deze patiënten belangrijke ‘driver’ mutaties zijn. Functionele validering 
van deze mutaties is noodzakelijk voordat eventuele patiëntgerichte therapieën kunnen 
worden ontwikkeld. 
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In navolging van twee omvangrijke mutatieanalyses in darm- en borstkanker, waarbij een 
groot aantal nieuwe gemuteerde ‘cancer candidate genes’ (CAN genen) werd aangetroffen,1,2 
werd een aantal van deze genen onderzocht op genetische afwijkingen in glioblastoma, 
melanoom en alvleesklierkanker. De bevindingen hiervan zijn beschreven in Hoofdstuk 
vier en Hoofdstuk vijf. In Hoofdstuk vier werden 19 CAN genen geanalyseerd op mutaties  
in glioblastoma, melanoom en alvleesklierkanker. Er werden acht nieuwe somatische 
mutaties gevonden in de genen die coderen voor EPHA3, MLL3, TECTA, FBXW7 en OBSCN 
die nog niet eerder in kanker beschreven waren. Daarnaast is een kiembaan nucleotide 
variant gevonden in OBSCN. Zeer interessant is dat deze variant al eerder beschreven was als 
een somatische mutatie. We kunnen speculeren dat, naar analogie van andere oncogenen 
(bijvoorbeeld RET) en tumor suppressor genen (bijvoorbeeld TP53) in diverse soorten 
kanker, kiembaanmutaties die voorkomen in OBSCN te maken kunnen hebben met een 
genetische predispositie voor glioblastoma. Omdat niet in alle onderzochte genen mutaties 
werden gevonden, kan iedere tumor zijn eigen gemuteerde CAN genen hebben. Aangezien 
de somatische mutaties die gevonden zijn, niet eerder beschreven zijn, suggereert dit dat 
de mutatieprofielen van CAN genen die gemuteerd zijn in meerdere tumortypes, specifiek 
zijn voor ieder tumortype. 

In een zeer uitgebreide mutatieanalyse van 18.191 genen in 11 darm- en 11 borstkanker 
tumoren, werden mutaties in 1.718 genen gevonden.2 De gemuteerde genen werden 
weergegeven in een genomisch landschap.2 In Hoofdstuk vijf werden 27 van deze genen, 
behorend tot het ‘heuvel’ type, geselecteerd en geanalyseerd op DNA veranderingen  
in 26 glioblastoma, 24 melanoom en 12 alvleesklierkanker tumoren. De vraagstelling was 
of de gemuteerde ‘heuvel’ genen voorkomen in verschillende tumorsoorten. Wanneer 
dat zo is, zou dit wijzen op nieuwe therapeutische ‘targets’ in glioblastoma, melanoom 
en alvleesklierkanker. De kandidaatgenen werden geselecteerd vanwege (a) aanzienlijke 
mutatiefrequentie in borst- en/of darmkanker; en één van de volgende criteria; (b) CAN 
gen status in beide tumor typen; (c) mogelijkheid om enzymatisch activiteit te ‘remmen’; 
of (d) reeds bekende betrokkenheid in oncogene signaleringscascades. Er werden nieuwe 
somatische mutaties gevonden in vier van de borst/darm ‘heuvel’ CAN genen: SMAD4, 
MYO18B, NAV3 en MMP2 in melanoom en alvleesklierkanker. Deze resultaten bevestigen 
de conclusies beschreven in hoofdstuk drie. Iedere tumor heeft zijn eigen gemuteerde CAN 
genen, slechts een beperkt aantal CAN genen wordt in verschillende tumorsoorten gemuteerd 
gevonden, en de mutatieprofielen van gedeelde CAN genen kunnen tumorspecifiek zijn.  
Dit geeft aan dat tumorspecifieke genoomwijde mutatieanalyses noodzakelijk zijn voor ieder 
tumortype, om voor ieder tumortype de gemuteerde ‘berg’ genen te identificeren. 

AKT1 is een kinase in de voor glioblastoma belangrijke PI3K-AKT signaleringscascade. 
In borst-, darm- en ovariumkanker werd een recidiverende mutatie (E17K) gevonden die 
resulteert in constitutieve activiteit van AKT1 en leukemie in muizen induceert.3 In Hoofdstuk 
zes wordt een mutatieanalyse van AKT1E17K beschreven in 764 tumoren behorend tot zeven 
typen solide tumoren, waaronder het glioblastoma. Mutaties werden gevonden in borst-, 
darm- en longkanker, maar niet in glioblastoma tumoren. Binnen de borsttumoren kwamen 
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AKT1 mutaties ‘mutually exclusive’ voor ten opzichte van PIK3CA mutaties. AKT1E17K mutaties 
traden alleen op in ductale en lobulaire histotypen van borstkanker. Het mutatiepatroon van 
AKT1 in solide tumoren suggereert een weefsel-specifiek patroon. 

Aangezien de E17K mutatie in AKT1 niet werd gevonden in glioblastoma, werden andere 
domeinen van AKT1 geanalyseerd op somatische mutaties in glioblastoma, die voor een 
activerende rol van AKT1 in de PI3K-AKT signaleringscascade kunnen zorgen. In Hoofdstuk 
zeven wordt de mutatieanalyse van het coderende deel van het gehele AKT1 gen in  
109 glioblastoma tumoren beschreven. In geen van deze tumoren werd een somatische 
mutatie gevonden in AKT1. Dit suggereert dat de oncogene deregulatie van de PI3K-AKT 
signaleringscascade in glioblastoma niet berust op AKT1 mutaties. 

In Hoofdstuk acht worden mutaties in PLXNB1 in kanker bediscussieerd. Recent is een studie 
verschenen waarin in bijna de helft van de primaire prostaatkanker een somatische mutatie 
in PLXNB1 is gevonden.4 Omdat deze resultaten niet bevestigd werden in onze set van  
15 primaire prostaatkanker tumoren, vermoeden wij dat de gerapporteerde veranderingen 
zijn ontstaan door deaminatie van cytosine of adenine. Voornamelijk in kleine hoeveelheden 
DNA kunnen hierdoor PCR fouten optreden. Bij het herhalen van een PCR zou moeten 
blijken dat dit PCR artefacten betreft. Gebaseerd op onze resultaten, zijn we van mening dat 
de mutatiefrequentie van PLXNB1 in prostaatkanker moet worden betwijfeld en mogelijk 
herzien. 

Zeer recent is er een nieuwe mutatie hotspot gevonden in glioblastoma in het gen 
isocitraat dehydrogenase 1 (IDH1).5 Dit betrof recidiverende mutaties van het evolutionair 
sterk geconserveerde aminozuur R132. In Hoofdstuk negen wordt de mutatieanalyse 
van IDH1 in 672 tumoren behorend tot elf verschillende typen solide tumoren en  
84 tumor cellijnen beschreven. IDH1 mutaties werden in onze set tumoren heel specifiek 
in de groep hooggradige gliomen gevonden. IDH1R132 mutaties komen voor in 20% van de 
glioblastoma tumoren, vooral binnen de groep van secundaire glioblastomas. In toevoeging 
aan de reeds gerapporteerde varianten R132H en R132S, werden drie nieuwe somatische 
mutaties geïdentificeerd (R132C, R132G en R132L), die eveneens aminozuur IDH1R132 doen 
veranderen. Opvallend is dat er geen mutaties in andere tumorsoorten werden gevonden. 
Dit suggereert dat IDH1 een specifieke rol speelt in het ontstaan van gliomen. 

De specificiteit van IDH1 mutaties in hooggradige gliomen, heeft ons er toe gebracht om 
in Hoofdstuk tien tumoren van de voorstadia van secundaire glioblastoma, de laaggradige 
gliomen en andere hersentumoren, te onderzoeken op mutaties in IDH1. Mutaties werden 
in hoge frequenties gevonden in laaggradige gliomen. Het optreden van mutaties in IDH1 
blijkt een zeer vroege gebeurtenis in de gliomagenese. IDH1 behoort tot een familie van 
vijf isocitraat dehydrogenases, waarvan er 3 NAD+-afhankelijk en 2 NADP+-afhankelijk 
zijn, waaronder IDH1. De activiteit van de NAD+- en NADP+-afhankelijke IDHs is middels 
enzymhistochemie onderzocht in coupes van glioblastoma tumoren. De activiteit van 
de NADP+-afhankelijke IDHs, maar niet de activiteit van de NAD+-afhankelijke IDHs en  
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NADP+-afhankelijke G6PDH, correleert sterk met het voorkomen van IDH1R132 mutaties.  
De NADP+-afhankelijke IDH activiteit is sterk verminderd in de IDH1R132 gemuteerde 
glioblastoma tumoren. Dit suggereert dat IDH1 mutaties inactiverend zijn ex vivo.  
In een multivariate analyse werd bepaald dat IDH1R132 mutaties een onafhankelijke sterke 
prognostische factor zijn voor de overleving van glioblastoma patiënten.

Naast mutaties, waar dit proefschrift vooral over gaat, zijn er andere veranderingen  
in genen, transcripten en eiwitten die een rol spelen in kanker. Door de ontwikkelingen 
in technieken die plaats hebben gevonden in de afgelopen decennia, is er enorme 
vooruitgang geboekt in het identificeren van deze veranderingen en tegenwoordig 
gebeuren vele analyses genoomwijd. In Hoofdstuk elf wordt een overzicht gegeven van de 
moleculaire veranderingen die zijn gevonden in glioblastoma; deze worden besproken op  
(epi)genetisch, transcriptie- en eiwitniveau. De betekenis van enkele van deze veranderingen 
als prognostische en predictieve factoren wordt belicht. Tevens wordt de mogelijkheid van 
enkele van deze geïdentificeerde veranderingen beschreven als doeleiwit voor nieuwe 
therapieën. 

Ten slotte worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieerd in Hoofdstuk twaalf. 
Mutatieprofilering heeft zijn nut reeds bewezen, gezien de klinische consequenties die er uit 
voortgekomen zijn. Niet alleen het sequencen van bekende hotspots, maar genoomwijde 
analyses (inclusief het niet-coderende DNA en regulatoire elementen) zijn in grote aantallen 
tumoren van alle tumortypen noodzakelijk. Op dit moment is functionele validering van 
de tot op heden gevonden mutaties dringend noodzakelijk. Dit zal mogelijk ook een 
antwoord bieden op de vraag waarom mutaties weefselspecifiek optreden. In de toekomst 
zullen snellere en goedkopere sequence technieken het mogelijk maken dat iedere tumor 
wordt geanalyseerd op mutaties en dat iedere patiënt een therapie krijgt op basis van het 
mutatieprofiel van de individuele tumor.

Samengevat zijn er nieuwe somatische en kiembaanmutaties geïdentificeerd in hun 
bijbehorende genen in glioblastoma en andere kankersoorten. Deze mutaties kunnen,  
na functionele validatie, nieuwe inzichten geven in het ontstaan van kanker en glioblastoma. 
In de toekomst kunnen deze mutaties mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
potentiële therapieën.
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