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NEdERLANdSE SAMENVATTiNG

De ziekte van Von Hippel Lindau (VHL) is een kankersyndroom dat dominant overerft. Patiënten 
met deze ziekte krijgen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren in verschillende organen. De 
oorzaak van de ziekte is een weeffout in het VHL-gen (1). VHL ziekte is een zeldzame ziekte, 1 op 
de 36000 tot 85000 nieuwgeborenen heeft deze ziekte (2). De gevolgen van deze ziekte voor de 
drager van een weeffout in het VHL-gen zijn groot (3). 

Alle tumoren die VHL-patiënten ontwikkelen zijn sterk doorbloed. Dit is een direct gevolg van 
het niet goed werkende VHL-eiwit (4-9). Een normaal VHL eiwit  breekt het teveel aan “hypoxia 
inducible factor”-α (HIFα) af. Een niet goed functionerend VHL-eiwit kan deze taak niet meer 
goed uitvoeren.  Een teveel aan HIFα zorgt op zijn beurt voor een teveel aan “vascular endothelial 
growth factor” (VEGFA) en “chemokine receptor 4” (CXCR4). VEGFA is een eiwit dat zorgt voor 
de groei van nieuwe bloedvaten, van zowel noodzakelijke bloedvaten voor het normale weefsel 
als ook voor de bloedvaten die de tumorcellen voorzien van zuurstof en voedingsstoffenkanker  
(10, 11). CXCR4 is een receptor op het celoppervlak. CXCR4 wordt geactiveerd door chemokines 
zoals CXLC12. CXCL12 is een signaalstof die cellen met CXCR4 aantrekt door aan de ontvanger, 
CXCR4, te binden. Na activering kan CXCR4  deling van kankercellen stimuleren, en meehelpen 
bij de vorming van bloedvaten en is het  betrokken bij het uitzaaien van tumorcellen naar andere 
organen. In muizen met borstkanker is aangetoond dat CXCR4/CXCL12 dermate belangrijk is 
voor het uitzaaien dat het wegvangen van CXCL12 voorkwam dat tumorcellen uitzaaiden naar 
andere organen (12). Ook in andere ziekten  zoals bijv acute myeloide leukemia (AML) speelt  
CXCR4/CXCL12 een belangrijke rol bij het verspreiden van tumorcellen door het lichaam en is 
VEGFA belangrijk bij het aanmaken van bloedvaten.

Patiënten met een VHL-genfout (mutatie) ontwikkelen niet allemaal alle tumoren. Er zijn globaal 
drie groepen VHL patiënten te onderscheiden, afhankelijk van hun risico op het ontwikkelen van 
bijniertumoren en nierkanker. Doordat de ziekte VHL soms onvoorspelbaar en levensgevaarlijk 
is moeten VHL-patiënten hun hele leven intensief gecontroleerd worden door verschillende 
soorten artsen. Uiteindelijk zal 100% van de patiënten op 75 jarige leeftijd alle bij hun VHL-groep 
voorkomende tumoren ontwikkelen.

doel van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de klinische karakteristieken en  het 
gedrag van de ziekte VHL. Daarbij wordt de rol van CXCR4 in VHL en VEGFA in AML bestudeerd.  

In hoofdstuk 2 hebben we de literatuur samengevat over de rol van de verschillende chemokines 
(signaalstoffen) en hun receptoren (signaal ontvangers). Daarbij hebben we een overzicht gemaakt 
van medicijnen die aangrijpen op de chemokines en hun receptoren. 

Het uitzaaien van tumorcellen is een ingewikkeld proces maar het orgaan waar kankercellen naartoe 
gaan is niet willekeurig. Tumorcellen hebben, net als witte bloedcellen, chemokinereceptoren op 
hun celmembraan. Chemokines trekken cellen aan met zo’n receptor op hun oppervlak, dit geldt 
zowel voor witte bloedcellen als voor tumorcellen. Het bestuderen van dit proces kan verder 
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inzicht geven in de manier waarop tumorcellen zich in het lichaam uitzaaien. In Hoofdstuk 3 
zijn we specifiek ingegaan op de literatuur over CXCR4 en CXCL12. Dit hoofdstuk geeft o.a. een 
overzicht van laboratorium studies naar medicijnen die aangrijpen op CXCR4 in borstkanker en 
hersentumoren. De belangrijke rol van CXCR4 en CXCL12 in de interactie tussen de tumorcel en 
zijn micro-milieu wordt ook besproken. Verder wordt ingegaan op de mechanismen waarmee 
kankercellen CXCL12 uitscheiden en hoe kankercellen afweercellen gebruiken om nieuwe vaten in 
de tumor aan te leggen. Dit gebeurt middels cellen die VEGFA produceren en zo beenmergcellen 
met CXCR4 op hun oppervlak aantrekken, die de nieuwe bloedvatwand zullen gaan vormen. Door 
de belangrijke rol van CXCR4/CXCL12 in de interactie tussen tumor en omgeving zijn medicijnen 
die deze interactie verbreken erg interessant. Door deze breuk kunnen tumorcellen mogelijk 
gevoeliger worden voor chemotherapie en bestraling. 

De belangrijke rol van VEGFA bij leukemie is al langer bekend. Het is aangetoond dat VEGFA in de 
AML- cellen bij kinderen een ongunstige prognostische factor is (14, 15). De naam VEGFA omhelst 
een hele familie van verschillende subtypen VEGFA, zogenaamde isovormen. Verschillende VEGFA 
isovormen (VEGF121, VEGF145, VEGF148, VEGF165, VEGF183, VEGF189) leiden tot verschillende 
soorten netwerken van bloedvaten waarmee het expressiepatroon van isovormen belangrijk zou 
kunnen zijn voor bijvoorbeeld reactie op behandeling. In Hoofdstuk 4 hebben we daarom gekeken 
naar de expressie van de verschillende VEGFA isovormen in AML cellen van kinderen en de relatie 
met patiëntkarakteristieken (geslacht, leeftijd bij diagnose, aantal witte bloedcellen, risico groep 
gebaseerd op DNA profiel) en gevolgen voor overleving onderzocht. Van 30 kinderen hebben we 
de hoeveelheid mRNA (voorlopervorm van het eiwit) VEGFA isovormen gemeten in supernatant 
van blasten. Sommige isovormen werden in de AML cellen van (bijna) alle patiënten tot expressie 
gebracht terwijl VEGF145 en VEGF148 expressie bij bijna geen enkele patiënt werd gevonden. De 
hoeveelheid van een bepaalde isovorm was niet gerelateerd met patiënten karakteristieken of 
overleving. Wel bleek dat VEGF121, VEGF165, VEGF183 en VEGF189 vaak samen hoog of samen 
laag voorkwamen (gemiddelde rho = 0,716, p<0,0001). Daardoor is het meten van een enkele 
isovorm representatief voor de expressie van alle andere isovormen. 

Juist ook bij de ziekte VHL spelen VEGFA en CXCR4 een grote rol. Goedaardige vaatrijke 
hersentumoren (hemangioblastomen) die worden gevonden bij VHL-patiënten kunnen ook 
voorkomen bij patiënten zonder VHL ziekte (sporadisch). Een uitgeschakeld VHL-gen wordt 
vaker gevonden in VHL-ziekte gerelateerde hemangioblastoomcellen dan in sporadische 
hemangioblastoomcellen. Uitschakeling van dit gen kan gebeuren door mutatie en door 
hypermethylatie van een genpromotor. Hypermethylatie houdt in dat door een soort opkrullen van 
het DNA dit stukje DNA niet meer kan worden afgelezen. In Hoofdstuk 5 hebben we de gevolgen 
van een VHL-mutatie op de eiwit expressie van VEGFA, CXCR4 en CXCL12 in VHL-gerelateerde en 
sporadische hemangioblastomen onderzocht en deze expressie gecorreleerd aan de grootte van de 
tumor voor operatie. Weefsel, verkregen bij operatie van 33 hemangioblastomen werd onderzocht, 
Bij 15 kon  ook een stukje normaal hersenweefsel worden onderzocht. Deze 33 tumoren waren 
van 27 patiënten afkomstig  omdat sommige patienten eerder ook al voor een hemangioblastoom  
geopereerd waren, 11 patiënten met VHL ziekte (totaal 16 tumoren) en 16 patiënten zonder VHL 
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ziekte (totaal 17 tumoren). Het bleek dat zowel CXCR4, CXCL12 en VEGFA hoger tot expressie 
kwamen in het tumorweefsel vergeleken met omliggend normaal hersenweefsel. In sporadische 
hemangioblastomen werd een hogere hoeveelheid CXCR4 gevonden (16% van de cellen, SD 8,4) 
vergeleken met VHL-gerelateerde hemangioblastomen (8%, SD 4,4, p=0,002). Dit verschil kon niet 
worden verklaard door een verschil in leeftijd ten tijde van operatie of de grootte van de tumor en 
omliggende vochtcollectie. CXCL12 werd sterk tot expressie gebracht in 75% van de sporadische 
en 81% van de VHL-gerelateerde hemangioblastomen. VEGFA was aanwezig in zowel de 
stromale hemangioblastoomcellen als in de vaatwandcellen. VHL-promotor hypermethylatie was 
aanwezig in twee sporadische hemangioblastomen en VHL mutaties in 57% van de sporadische 
hemangioblastomen. De aan- of afwezigheid van een goed VHL-gen was niet gecorreleerd aan de 
hoeveelheid CXCR4 die tot expressie kwam in de tumor. 

Momenteel ondergaan patiënten met de VHL ziekte regelmatig onderzoeken voor het opsporen 
van nieuwe ziekte manifestaties. De leeftijd waarop begonnen moet worden met screening en 
met welk interval dit herhaald moet worden is niet gebaseerd op studies maar op ervaringen van 
deskundigen. Een berekening van de waarschijnlijkheid dat op een bepaalde leeftijd een specifiek 
type VHL-tumor ontstaat zou helpen om een protocol voor screening bij VHL-patiënten beter te 
onderbouwen. In Hoofdstuk 6 beschrijven we een retrospectieve studie naar de leeftijd waarop 
de orgaan specifieke VHL-tumoren voor het eerst gediagnosticeerd werden bij VHL-patiënten. 
We bestudeerden de gegevens van 82 VHL-patiënten en analyseerden welk gedeelte van deze 
groep welke tumor wanneer had ontwikkeld. Deze gegevens werden vervolgens geanalyseerd 
met behulp van Poisson verdelingsmodellen. Op basis van het model konden we berekenen op 
welke leeftijd de kans 5% was om een bepaalde tumor te ontwikkelen (leeftijd om te starten met 
screenen) en hoelang je kon wachten met een volgende scan om 5% kans te hebben dat een 
VHL-patiënt in de tussenliggende tijd nog zo’n tumor had ontwikkeld (interval tijd). De berekende 
leeftijd om te beginnen met screenen was voor bijnieren al bij de geboorte, op de leeftijd van 
7 jaar voor de ogen, 14 jaar voor de hersenen, 15 jaar voor het ruggenmerg, 16 jaar voor de 
alvleesklier en 18 jaar voor de nieren. De berekende intervallen waren 4 jaren voor de bijnieren, 
om het jaar voor de ogen en de alvleesklier en jaarlijks voor de hersenen, ruggenmerg en nieren. 
Vergeleken met de huidige richtlijn is onze berekende start leeftijd voor de ogen 6 jaar later en 
voor de bijnieren 5 jaar eerder. De berekende intervallen waren 2x langer voor de ogen en 4x 
langer voor de bijnieren. 

De snelheid en duur van groei van hemangioblastomen bij VHL-patiënten fluctueert, maar 
uitlokkende factoren voor de groei zijn niet bekend. Wel zijn er enkele patiënten beschreven 
waarbij zwangerschap of een bevalling gecompliceerd werd door snelle groei van een 
hersenhemangioblastoom of bijniertumor. In Hoofdstuk 7 hebben wij daarom retrospectief 
in 29 VHL patiënten (48 zwangerschappen, 49 nieuwgeborenen) de invloed van zwangerschap 
op de groei van hemangioblastomen bestudeerd samen met het  percentage gecompliceerde 
zwangerschappen. Bij 12 VHL-patiënten kon zowel de tumor grootte voor, tijdens als na de 
bevalling worden geanalyseerd. Het bleek dat de progressiescore (groei) significant veranderd was 
tussen een MRI voor en de twee scans na zwangerschap (p=0,049). 
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De foetale sterfte was 2% (n=1) als gevolg van een bijniertumor bij de moeder. Complicaties voor 
de moeder traden in 17% (n=8) van de zwangerschappen op. In vier patiënten ontstond een 
levensgevaarlijke situatie door hemangioblastomen en bijniertumoren. Deze studie suggereert 
dat tijdens zwangerschap bij VHL-patiënten een hemangioblastoom mogelijk sneller gaat groeien. 
We bevelen daarom aan VHL-patiënten nauw te monitoren tijdens hun zwangerschap. 
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