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Hett neuroblastoom is een kindertumor die ontstaat uit voorloper cellen van het 
sympathischee zenuwstelsel. Het biologische en klinische gedrag van de tumor loopt 
zeerr uiteen. In sommige gevallen verdwijnt een uitgezaaid neuroblastoom vanzelf 
zonderr veel therapie. Bij andere patiënten is een uitgezaaid neuroblastoom niet te 
genezen,, ondanks zeer intensieve therapie. Door dit heterogene ziekteverloop is het 
belangrijkk inzicht te verkrijgen in de genetische veranderingen die leiden tot het 
ontstaann van de tumor. Hierdoor kan een betere diagnose en behandeling van de 
tumorr verkregen worden. Veel voorkomende genetische afwijkingen van 
neuroblastomenn zijn verlies van de korte arm van chromosoom 1 (1p36) en 
amplificatiee van het MYCN oncogen. Beide afwijkingen correleren met een agressief 
gedragg van de tumor. In het eerste gedeelte van dit proefschrift hebben we verdere 
aanwijzingenn gevonden dat de chromosoom 1p36 regio tenminste twee tumor 
suppressorr genen bevat. Een distaal, geimprint locus (1p36.3) is betrokken bij het 
ontstaann van tumoren met een normaal aantal kopieën van het MYCN oncogen. 
Eenn meer proximaal (1p36.1) tumor suppressor locus is gedeleteerd in MYCN 
geamplificeerdee tumoren, en is niet geimprint. Dit tweede tumor suppressor locus is 
dee focus van dit proefschrift geweest. 
Dee MYCN geamplificeerde cellijn met de kortste deletie is UHG-NP. De regio vanaf 
1p36.11 tot aan het telomeer is gedeleteerd. Wij hebben geen kortere noch 
interstitiëlee deleties van 1p in MYCN geamplificeerde tumoren gevonden in een 
seriee van totaal 225 neuroblastoom tumoren en cellijnen. Dit leidde tot de hypothese 
datt een tumor suppressor locus betrokken bij MYCN geamplificeerde tumoren net 
distaall van het 1p breukpunt van cellijn UHG-NP ligt. Om deze regio te analyseren 
hebbenn we een 5 Mb fysische, genetische en radiation hybrid kaart gemaakt die het 
breukpuntt van UHG-NP overspant {Hoofdstuk 3). 
Inn hoofdstuk 4 wordt een 600 Kb PAC contig van dit 1p breukpunt beschreven. Deze 
regioo is gescreend voor de aanwezigheid van kandidaat tumor suppressor genen en 
kleinee tumor specifieke genetische afwijkingen. Het AML2 gen lag 200 Kb distaal 
vann het UHG-NP breukpunt. Twee tumor specifieke afwijkingen lagen in de 300 Kb 
regioo voor het AML2 gen, vlakbij het UHG-NP breukpunt. AML2 is een transcriptie 
factorr dat behoort tot de Drosophila runt domein familie van transcriptie regulatoren. 
Tweee andere leden van deze genfamilie, AML1 en AML3 zijn respectievelijk 
betrokkenn bij lever hematopoiese en bot differentiatie. Het AML1 gen is 
getransloceerdd in humane leukemiën. AML2 is hierdoor een interessante kandidaat 
voorr het MYCN geassocieerde tumor suppressor gen. De afwijkingen die we 
gevondenn in de 300 Kb regio voor het gen kunnen regulatorische elementen van het 
genn geraakt hebben. Maar ze kunnen natuurlijk ook effect hebben op een nog 
ongeïdentificeerdd gen in dit gebied. Verder onderzoek is nodig of het AML2 gen 
inderdaadd een rol speelt in neuroblastomen. 
Omdatt de 1p deleties in neuroblastomen altijd lang zijn en tot aan het telomeer 
lopen,, is het moeilijk om de exacte locatie van het tumor suppressor gen te bepalen. 
Hett lijkt erop dat het verlies van een combinatie van meerdere genen op 1p tumor 
progressiee bepalen. Om deze mogelijkheid te analyseren hebben we gebruik 
gemaaktt van nieuwe technieken die voortkomen uit het Humane Genoom Project. 
SAGEE (serial analysis of gene expression) is een techniek die het mogelijk maakt 
omm een integraal expressie profiel van alle genen in een cel of weefsel te maken. 
Wee hebben gebruik gemaakt van de SAGE databases die door ons lab zijn gemaakt 
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inn combinatie met SAGE banken van de NCBI-CGAP databases. De Human 
Transcriptomee Map ontwikkeld in ons lab integreert de SAGE expressie data met de 
informatiee van de Human GeneMap '99. In hoofdstuk 5 hebben we gebruik gemaakt 
vann de Human Transcriptome Map om een integrale genexpressie studie van alle 
genenn in de chromosoom 1p35-36 regio uit te voeren. De expressie profielen van 
SAGEE banken van neuroblastoma cellijnen en tumoren met en zonder 1p verlies 
werdenn vergeleken. Ook gebruikten we SAGE expressie profielen van een MYCN 
getransfecteerdee cellijn en een controle getransfecteerde cellijn om mogelijke MYCN 
targett genen op 1p te identificeren. Genen met differentiële expressie werden verder 
geanalyseerdd voor hun mogelijke rol in neuroblastoma. 
Inn hoofdstuk 6 beschrijven we de klonering van een chromosoom 2p15 
geamplificeerdee sequentie in cellijn IMR32. Om te bepalen of deze amplificatie 
expressiee van een oncogen beïnvloedde, hebben we gebruik gemaakt van een 
SAGEE bank van IMR32. Het expressie profiel van een 30 cR regio die de 
amplificatiee overspant werd vergeleken met andere SAGE banken. Het MEIS1 
oncogenn was geamplificeerd en kwam tot overexpressie in IMR32. Hoewel MEIS1 
DNAA amplificatie alleen in deze cellijn gevonden werd, werd een vergelijkbaar hoge 
expressiee van het gen in 25% van de neuroblastoma tumoren en cellijnen 
gevonden.. Het MEIS1 gen is een target voor retrovirale inserties in myeloide 
leukemiee in muizen. MEIS1 eiwit vorm een complex met de PBX1 en HOXA9 
eiwitten.. Zowel PBX1 als HOXA9 zijn betrokken bij leukemiën in mensen. De vinding 
datt MEIS1 geamplificeerd is en tot overexpressie komt in neuroblastoma is de 
eerstee indicatie voor een rol van dit gen in humane kanker. 
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