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Zodra een eitje bevrucht wordt door een zaadje beginnen de cellen zich te delen om uit-
eindelijk uit te groeien tot een nieuw individu. Er zijn heel wat celdelingen nodig om een 
enkele cel uit te laten groeien tot het formaat van een volwassen persoon. Maar cellen mo-
eten meer doen dan zich simpelweg in tweeën splitsen, anders zou het resultaat een groot 
ei zijn. Er wordt van sommige cellen verwacht dat zij zich specialiseren tot bijvoorbeeld 
een niercel en anderen tot een zenuwcel. Dit noemen wij ook wel differentiatie, omdat ze 
anders (different) zijn dan de cel waaruit ze ontstaan. Dit alles wordt nauwlettend geregeld 
en gecontroleerd in je lichaam door onder andere DNA (het kookboek), RNA (het recept dat 
doorgegeven wordt aan de kok) en eiwit (het gerecht).

Bij kanker is er sprake van ongecontroleerde deling van cellen. In het geval van huidkanker 
gaat het om de huidcellen die op hol geslagen zijn, bij prostaatkanker zijn dat de prostaatcel-
len enz. In het antropogenetica laboratorium kijken we naar kankersoorten die in kinderen 
gevonden worden. In dit boekje beschrijf ik de zoektocht naar de verschillen tussen goedaar-
dige en kwaadaardige kankersoorten. We hebben gekeken naar de neuroblastische tumor 
familie waar het neuroblastoom (zeer kwaadaardig), het ganglioneuroom (goedaardig) en 
het ganglioneuroblastoom (tussen kwaadaardig en goedaardig in) deel van uitmaken. Neu-
roblastoma is een van de dodelijkste soorten kinderkanker, en daarom zijn we op zoek naar 
nieuwe manieren om deze kanker aan te vallen om zo de patiënten te kunnen genezen. 

Ons deel van de zoektocht is begonnen bij de patiënten zelf. Door het RNA van heel veel 
neuroblastische tumoren te vergelijken kwamen we tot de ontdekking dat homeoboxgenen 
grote verschillen lieten zien. Zo kwamen in goedaardige neuroblastische tumoren het RNA 
van bepaalde homeoboxgenen bijna niet voor, terwijl deze juist wel heel vaak gevonden 
werden in kwaadaardige neuroblastische tumoren. Dit is het geval voor PHOX2B en MEIS1 
welke in de hoofdstukken 2 en 4 beschreven worden. Voor MSX1 vonden we juist het omge-
keerde, en dat staat in de hoofdstukken 2, 3 en 5.

Homeoboxgenen behoren tot de eiwit familie ‘transcriptiefactoren’. Dit soort genen regelen 
welke recepten (RNA) uit het kookboek (DNA) gekopieerd worden en dus welke gerechten 
(eiwitten) door de cel gemaakt worden. Homeoboxgenen zijn op die manier in staat grote 
groepen RNA aan te zetten en zodoende het programma van een cel helemaal om te gooien 
om deze zo bijvoorbeeld te laten differentiëren tot een ander celtype. De homeoboxgenen 
die wij vonden spelen nog voor de geboorte, tijdens de embryonale ontwikkeling, een be-
langrijke rol bij het controleren van celdeling en differentiatie. Dit zijn nu juist de stappen 
waar het mis is gegaan bij een kanker, waardoor kankercellen ongecontroleerd zijn gaan 
delen. Bovendien zijn de homeoboxgenen die wij vonden specifiek betrokken bij de speciali-
satie van (onderdelen van) de neurale crest waaruit het neuroblastoom ontstaat. Toen we 
MSX1, één van die homeoboxgenen waarvan het RNA meer aanwezig is in de goedaardige 
neuroblastische tumoren, hadden aangezet in de kwaadaardige neuroblastoma tumor cel-
len zagen we dat de cellen langzamer gingen delen en verschillende differentiatie program-
ma’s gingen uitvoeren (hoofdstukken 2, 3 en 5).  Dit kan een erg belangrijke ontdekking zijn, 
aangezien dit aanzetten van differentiatie programma’s in neuroblastoma ervoor kan zorgen 
dat de cellen zich toch gaan specialiseren en stoppen met zich ongecontroleerd te delen. 
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Deze ontdekking kan een eerste stap zijn in de genezing van neuroblastoma. MEIS1 hebben 
we juist uitgezet omdat het meer aanwezig is in de kwaadaardige tumoren. Ook hier vonden 
we dat de cellen zich langzamer gingen delen maar er werden andere differentiatie pro-
gramma’s aangezet (hoofdstuk 4). Door te onderzoeken hoe en waar we de kwaadaardige 
neuroblastoma tumoren het beste kunnen aanvallen hopen we een methode te ontwik-
kelen waarbij we deze kankers van meerdere kanten kunnen aanvallen om zo in de toekomst 
neuroblastoma patiënten te kunnen genezen.




