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Samenvatting

Dit proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken, waaronder een algemene inleiding, zes 

onderzoekmanuscripten en een discussie. Alle hoofdstukken zijn gericht op onderzoek 

naar diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG), tegenwoordig ook wel diffuus midline glioom 

met een H3K27M mutatie  genoemd. DIPG is een verwoestende ziekte die in Nederland 

acht tot tien keer per jaar gediagnosticeerd wordt bij kinderen tussen de één en achttien 

jaar oud. De mediane overlevingsduur is negen maanden en na twee jaar leeft nog 

maar tien procent van de kinderen. Door de diffuse groei in de pons is een traditionele 

chirurgische operatie niet mogelijk en door een (deels) functionele bloed-hersen-

barrière komt chemotherapie niet goed in de tumor aan. Ondanks dat er de laatste 

jaren veel onderzoek naar deze ziekte is gedaan bestaat er momenteel geen effectieve 

behandelmethode voor DIPG. Met DIPG-cellijnen en diermodellen kunnen de  factoren 

die een effectieve behandeling in de weg staan, onderzocht worden.

De kennis over de biologie van DIPG is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en inmiddels 

weten we dat 80% van de DIPG tumoren een mutatie hebben in het histon 3 gen. Deze 

mutatie speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van DIPG. Het is mogelijk dat kennis 

over deze en andere genetische afwijkingen in DIPG kunnen leiden tot behandeling 

met nieuwe medicijnen. Deze medicijnen worden momenteel getest in klinische 

trials. Het is echter nog grotendeels onbekend of de medicijnen ook in effectieve 

concentraties de tumorcellen bereiken. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van 

cellijnen en diermodellen om 1) inzicht te krijgen in het ontstaan van DIPG, 2) nieuwe 

toedieningsmethodes van chemotherapie te testen en 3) de distributie van medicijnen 

in de tumor te onderzoeken. 

In hoofdstuk 1, de inleiding, wordt achtergrondinformatie gegeven over de biologie van 

DIPG en een overzicht geschetst van problemen die nieuwe behandelmethoden in de 

weg staan. In hoofdstuk 2 beschrijven we de ontwikkeling van DIPG muismodellen die 

ontstaan na het inspuiten van menselijk DIPG tumormateriaal verkregen bij een autopsie. 

Na injectie van menselijke DIPG cellen blijken er twee diermodellen te kunnen ontstaan: 

wanneer DIPG tumormateriaal voor het injecteren in muizen eerst wordt opgekweekt in 

het laboratorium, groeit dit uit tot een menselijke DIPG tumor in de muis. Wanneer DIPG 

cellen echter direct na autopsie in de muis worden ingespoten, ontstaat er een tumor 

die uit muizencellen bestaat in plaats van menselijke DIPG cellen. Momenteel is nog niet 
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geheel duidelijk wat het ontstaan van muis-tumoren veroorzaakt. Mogelijk geeft verder 

onderzoek naar dit fenomeen meer inzicht in de ontstaanswijze van DIPG in patiënten. 

De hoofdstukken 3-5 beschrijven preklinische convection-enhanced delivery (CED) 

studies. CED is een lokale toedieningstechniek voor verschillende soorten medicijnen. 

Door gebruik te maken van CED kunnen grote (tumor) gebieden in de hersenen lokaal 

worden behandeld met (chemo)therapeutica. De studie in hoofdstuk 3 beschrijft een 

nieuwe techniek om CED toe te passen in de hersenstam van muizen. Als “proof of 

concept” wordt carmustine (BiCNU) toegediend in de hersenstam en op deze wijze 

worden twee verschillende DIPG muismodellen behandeld. Uit deze studie is gebleken 

dat CED in de hersenstam van muizen veilig kan worden uitgevoerd en dat de muizen 

met hersentumoren die werden behandeld door middel van CED langer leefden. 

In hoofdstuk 4 bestuderen we de mogelijkheid om krachtige chemotherapeutica 

(anthracyclines) in te zetten bij de behandeling van DIPG. Hiervoor onderzochten 

we de effectiviteit van anthracyclines om DIPG cellen te doden in het laboratorium. 

Vervolgens hebben we één van de geteste middelen (doxorubicine) gebruikt voor 

dierstudies. De DIPG cellen in het laboratorium waren erg gevoelig voor anthracyclines 

maar na toediening van doxorubicine in de hersenstam traden ernstige bijwerkingen 

op. Hierdoor kon doxorubicine maar in een heel lage dosering worden toegediend in de 

hersenstam. Met deze lage dosering kon geen therapeutisch effect worden bereikt in de 

hersenstamtumoren van muizen. In een ander gebied van de hersenen, de thalamus, kon 

wel een hogere dosering van doxorubicine worden toegediend via CED, zonder ernstige 

toxiciteit. Bij het behandelen van tumoren in de thalamus van muizen met deze hogere 

dosering, kon een kleine vertraging in tumorgroei worden waargenomen. Daarnaast 

bestond er een langere overleving in een subgroep van muizen die ten tijde van de 

behandeling met CED nog kleine tumoren in de thalamus hadden. Hieruit concluderen 

we dat er een verschil bestaat bij de behandeling van tumoren in de hersenstam 

en tumoren in andere gebieden van het brein, zoals de thalamus. Dit betekent dat 

resultaten afkomstig van studies met andere tumoren dan DIPG niet direct toepasbaar 

zijn op onze patiëntenpopulatie. In hoofdstuk 5 bestuderen we de mogelijkheid om over 

een langere periode (24 uur) CED toe te passen in de hersenstam van ratten. CED vond 

plaats met behulp van een pompje dat onder de huid werd geïmplanteerd. Dit pompje 

werd aangesloten op een infusiekatheter die in de tumor werd geplaatst. CED werd 

gedaan met twee chemotherapeutische middelen: SN38 en Irinotecan. Ook uit deze 

experimenten bleek de hersenstam gevoeliger te zijn dan op voorhand werd verwacht. 

Op de hoogst mogelijke dosering ontwikkelden de ratten alleen voorbijgaande 
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neurologische verschijnselen. Behandeling van ratten met hersenstamtumoren met 

deze dosering leidde helaas niet tot een kenmerkend overlevingsvoordeel. Deze 

studie bewijst dat langdurige CED met krachtige chemotherapeutica in de pons van 

ratten in theorie mogelijk is zonder ernstige bijwerkingen, maar dat behandeling van 

DIPG tumoren op deze manier nog niet effectief is. Er zijn verschillende verklaringen 

waarom de behandeling niet effectief was en deze geven aanknopingspunten voor 

nieuw onderzoek. Hoofdstukken 6 en 7 beschrijven twee studies die onderzoek 

doen naar bevacizumab, een medicijn dat “vascular endothelial growth factor” (VEGF) 

remt. VEGF is een groeifactor die betrokken is bij vaatnieuwvorming. In beide studies 

gebruikten we positron emissie tomografie (PET) scans om radioactief zirconium 

(89Zr)-gelabeld bevacizumab in het lichaam te vervolgen. In hoofdstuk 6 zijn muizen 

met hersentumoren en tumoren in de flank gescand. Zowel in een vroeg- als een laat 

ziektestadium werd, na toediening van 89Zr-bevacizumab, een PET scan gemaakt en 

werd radioactiviteit zowel in de tumor als in meerdere gezonde weefsels geanalyseerd. 

Hieruit bleek dat bevacizumab niet goed werd opgenomen in de hersentumoren, maar 

wel aanwezig was in de tumoren in de flank. Ook de aanwezigheid van VEGF kon niet 

worden aangetoond in de hersentumoren, maar VEGF was wel duidelijk aanwezig in de 

flanktumoren. De slechte opname van 89Zr-bevacizumab in hersentumoren suggereert 

dat dit middel waarschijnlijk onvoldoende werkt in de behandeling van diffuus groeiende 

hersentumoren. In hoofdstuk 7 beschrijven we een DIPG patiënt die kort na deelname 

aan een PET studie met 89Zr bevacizumab overleed en waarbij toestemming werd 

gegeven tot het verrichten van een spoedobductie. Kort opeenvolgend werden een 

MRI, een PET-scan na toediening van 89Zr- bevacizumab en de obductie verricht. Dit 

maakte het mogelijk om tumormateriaal te verzamelen van verschillende plaatsen in 

het brein en te onderzoeken op radioactiviteit als maat voor ophoping van bevacizumab. 

Het geanalyseerde tumormateriaal kon vervolgens onder de microscoop worden 

bekeken. Hieruit bleek dat ophoping van 89Zr-bevacizumab wisselend aanwezig was 

en dat ophoping geassocieerd was met vaatnieuwvorming. Vaatnieuwvorming is een 

kenmerk van hooggradige gliomen zoals DIPG, maar wordt in DIPG meestal alleen 

gezien in een deel van de tumor. Hierdoor zal in een meerderheid van DIPG tumoren 

maar weinig bevacizumab in de tumor ophopen. Deze hypothese wordt versterkt 

door de tegenvallende resultaten van klinische trials met bevacizumab in deze 

patiëntengroep. De resultaten van de studies beschreven in hoofdstukken 6 en 7 geven 

aan dat behandeling van DIPG patiënten met bevacizumab alleen gerechtvaardigd is 

als is aangetoond dat het middel ook daadwerkelijk de tumor bereikt, bijvoorbeeld met 
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behulp van een PET scan. In hoofdstuk 8 wordt teruggekeken op de bevindingen in de 

voorgaande hoofdstukken. Deze worden beschouwd in het kader van de meest recente 

literatuur en er worden suggesties gegeven voor nieuwe onderzoeksprojecten




