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Nederlandse samenvatting
Het neuroblastoom is een tumor die voorkomt op de kinderleeftijd. De prognose bij 
kinderen die leiden aan deze tumor hangt onder andere af van de leeftijd van de patiënt, 
de stadiëring en de biologie van de tumor. Kinderen met neuroblastoom worden, afhan-
kelijk van het stadium van de ziekte, behandeld met 131I-MIBG, chemotherapie, chir-
urgie en autologe stamcel transplantatie. De overleving van kinderen met neuroblastoom 
is verbeterd met de komst van immunotherapie tegen het tumor specifieke GD2-antili-
chaam. Ondanks deze agressieve therapie is de prognose voor kinderen met uitgezaaid 
neuroblastoom slecht. Daarom zijn er nieuwe effectieve therapeutische opties nodig. In 
dit proefschrift werd de mogelijke rol voor fenretinide bij de behandeling van neuro-
blastoom onderzocht. Fenretinide is een derivaat van vitamine A. Het onderliggende 
mechanisme van de geprogrammeerde celdood (apoptose) door fenretinide in andere 
tumoren is deels afhankelijk van de productie van vrije zuurstof radicalen en deels door 
opregulatie van bepaalde receptoren (retinoic acid receptors); dit laatste mechanisme 
wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. In hoofdstuk 1 wordt een uitgebreide 
inleiding gegeven over neuroblastoom, fenretinide en oxidatieve stress. 
In hoofdstuk 2 zijn de effecten van fenretinide op verschillende neuroblastoomcellijnen 
bestudeerd. Alle cellijnen, met of zonder een amplificatie van het oncogen MYCN, die 
onderzocht zijn waren gevoelig voor fenretinide in klinisch haalbare plasma concentra-
ties. Er werd vitaliteitsverlies en apoptose van de cellen gezien als gevolg van incubatie 
met fenretinide. Ook werd het effect van fenretinide getest op sferoïden, een avasculair 
tumormodel. Zowel het cytotoxische effect van fenretinide op deze avasculaire sferoïden 
als het anti-angiogenese effect suggereren dat fenretinide effectief zou kunnen zijn in de 
behandeling van micrometastasen. Reactieve oxidatieve species (ROS) werden 1 uur na 
de start incubatie van de cellen al geobserveerd. Middels het antioxidant Trolox werd de 
inductie van ROS en het vitaliteitsverlies teniet gedaan in vijf van de zes cellijnen. Deze 
resultaten suggereren dat de inductie van oxidatieve stress één van de belangrijkste apop-
tose-inducerende mechanismen is in neuroblastoomcellijnen behandeld met fenretinide. 
De belangrijkste bron van cellulaire ROS is de mitochondriale ademhalingsketen. 
Omdat de productie van ROS zo snel optreedt is het aannemelijk te denken dat er een 
direct effect is van fenretinide op de mitochondriale ademhalingsketen. Dit zou tevens 
kunnen samenhangen met het dalen van de mitochondriale membraan potentiaal als 
gevolg van fenretinide incubatie. Deze daling van de membraan potentiaal zou kunnen 
leiden tot het vrijmaken van cytochroom c, wat weer gevolgd kan worden door activatie 
van caspase 9 en vervolgens de rest van de apoptose cascade. 
In hoofdstuk 3 wordt een analyse beschreven van de rol van de mitochondria in 
fenretinide-geïnduceerde ROS-productie en de effecten van fenretinide op de mito-
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chondriale ademhalingsketen. Door middel van een specifieke mitochondriale ROS 
probe zien we dat de ROS-productie door fenretinide van mitochondriale origine is. 
Vervolgens, hebben we de ROS-productie geremd met een specifieke mitochondriale 
antioxidant. Het feit dat Rho zero cellen (osteosarcoom cellen met een niet func-
tionerende mitochondriale ademhalingsketen) minder ROS produceerden als gevolg 
van fenretinide incubatie dan de controle cellen, betekent dat er een functionerende 
ademhalingsketen nodig is voor ROS-productie. Bij nader onderzoek naar het effect 
van fenretinide op de mitochondriale ademhalingsketen werd gezien dat complex II 
van de ademhalingsketen een belangrijke rol speelt bij ROS-productie. Dit omdat de 
ROS-productie verminderde door complex II remmers. Tevens werd er gekeken naar 
de ATP-productie als gevolg van fenretinide incubatie; deze was verminderd. Met 
remmers van de verschillende complexen werd gekeken waar fenretinide een effect 
heeft op de ademhalingsketen. Dit lijkt het meest waarschijnlijk tussen Co-enzym 
Q en complex IV te zijn. Depolarisatie van de mitochondriale membraan en het 
remmende effect van fenretinide op de ademhalingsketen werd niet teniet gedaan 
door antioxidanten. Dit betekent dat ROS-productie niet de oorzaak is van depo-
larisatie van de mitochondriale membraan en remming de remming van de ademhal-
ingsketen door fenretinide en dat deze twee mechanismen onafhankelijk van elkaar 
optreden. Bij lage concentraties wordt cytotoxiciteit van fenretinide met name geïn-
duceerd door ROS-productie ter hoogte van complex II, terwijl bij hoge concentraties 
de ademhalingsketen geremd wordt. Dit laatste gaat samen met het verlagen van de 
mitochondriale membraan potentiaal. 
Er wordt in de literatuur gesuggereerd dat oxidatie van specifieke mitochondriale phos-
pholipiden, zoals cardiolipinen (CL), door fenretinide het resultaat zou kunnen zijn 
van remming van complex II en gevolgd zou kunnen worden door het vrijmaken van 
cytochrome c, wat weer de apoptose cascade aan kan zwengelen. Om het apoptose-
inducerende mechanisme van fenretinide verder te ontrafelen is gekeken of er sprake 
is van cardiolipine oxidatie. In hoofdstuk 4 wordt beschreven dat er geen geoxideerde 
cardiolipinen konden worden geïdentificeerd na incubatie met fenretinide of H2O2. 
Mogelijk leidt het verrijken van CL met meervoudig onverzadigde vetzuren tot toename 
van de oxidatie gevoeligheid; neuroblastoom cellen werden daarom verrijkt met linol 
zuur (18:2). Echter deze verrijking leidde niet tot CL-oxidatie in neuroblastoomcellen, 
dit is in contrast met wat anderen rapporteerden. Wel werden er monolysocardiolipine 
(MLCL) geïdentificeerd in het CL spectrum na incubatie met fenretinide. De productie 
van MLCL zou kunnen wijzen op verstoring van de mitochondriale homeostase. Daar-
naast is er een daling geobserveerd van de totale CL content.
ROS-inductie is één van de beschreven apoptose-inducerende mechanismen van 
fenretinide. De intracellulaire antioxidanten dienen als verdediging tegen oxidatieve 
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stress en kunnen op die manier zorgen voor overleving van de cel. Manipulatie van dit 
systeem zou kunnen leiden tot toename van de cytotoxiciteit geïnduceerd door fenreti-
nide. In hoofdstuk 5 wordt de inductie van ROS als gevolg van fenretinide beschreven 
en  de remming van de cellulaire antioxidant glutathione (GSH)  met buthionine sulfox-
imine (BSO). Dit resulteerde in een toegenomen cytotoxisch effect van de fenretinide-
BSO-concentratie in ROS-producerende cellijnen. Er werd een milde opregulatie van 
het antioxidant catalase gezien na incubatie met de fenretinide-BSO-combinatie. Deson-
danks was deze opregulatie onvoldoende om het cytotoxische effect teniet te doen. Er 
was geen effect van de fenretinide-BSO-combinatie op andere anti-oxidanten (SOD 
and GPx). Het gunstige effect van de fenretinide-BSO-combinatie werd bevestigd in 
sferoïden; er was sprake van een retardatie van groei als gevolg van verminderde prolif-
eratie en toename van apoptose. Concluderend; de fenretinide-BSO-combinatie heeft 
een gunstig effect op cytotoxiciteit in neuroblastoomcellen en -sferoïden in de cellijnen 
die ROS produceren als gevolg van fenretinide incubatie. Omdat zowel fenretinide als 
BSO reeds in klinische trials zijn getest en er geen belangrijke toxische bijwerkingen 
werden beschreven, zou de fenretinide-BSO-combinatie potentieel gebruikt kunnen 
worden voor neuroblastoombehandeling. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van de combinatie van fenretinide en heat shock 
protein 90 (Hsp90) remmer 17-allylaminogeldanamycin (17AAG) op neuroblastoom-
cellen en -sferoïden. Hsp90 is een chaperone eiwit dat geactiveerd wordt in reactie op 
cellulaire stress en dat zorgt voor stabiliteit van andere eiwitten die een rol hebben in 
proliferatie en anti-apoptose reacties. Een voorbeeld hiervan is AKT activatie bij inductie 
van oxidatieve stress. Alle cellijnen in ons panel waren gevoelig voor fenretinide en 
17AAG. De IC50 van 17AAG was lager dan de klinische haalbare plasma concentraties, 
gemeten in pediatrische patiënten met verschillende tumoren, waaronder neuroblas-
toom. De fenretinide-17AAG-combinatie was synergistisch in twee van de vier cellijnen 
als we kijken naar cytotoxiciteit. In sferoïden werd een forse groeiretardatie gezien als 
gevolg van incubatie met fenretinide of 17AAG. Dit effect nam toe na incubatie met 
de fenretinide-17AAG-combinatie. Er werd een concentratie-afhankelijke toename van 
Hsp70 gezien na incubatie met 17AAG, wat interessant is gezien de rol van Hsp70 in 
het beschermen tegen apoptose. Deze opregulatie zou zodoende het effect van 17AAG 
teniet kunnen doen. 
Zoals hierboven beschreven heeft fenretinide de potentie om apoptose te induceren in 
neuroblastoomcellen en –sferoïden. Een belangrijk deel van het apoptose-inducerende 
mechanisme is de productie van mitochondriale ROS. Door de combinatie van fenreti-
nide met andere middelen kan het ROS inducerende effect worden gemoduleerd, waar-
door een toename van het cytotoxisch effect van fenretinide in neuroblastoom waarn-
eembaar is.
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