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SAMENVATTINGG VOOR DE LEEK 

Ditt proefschrift beschrijft de bevindingen van onderzoek met betrekking tot de aan-

maakk van één van de RNA- en DNA-bouwstenen bij acute lymfatische leukemie (ALL) 

enn acute myeloïde leukemie (AML) bij kinderen. RNA is een essentieel onderdeel van 

iederee cel, dat verantwoordelijk is voor de vertaling van de coderende delen van het 

DNAA in eiwitten. Bij de synthese van eiwitten zijn 3 soorten RNA betrokken: messen-

gerr RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) en ribosomaal RNA (rRNA). Het mRNA wordt 

alss kopie gevormd van de coderende delen van een gen (=klein onderdeel van het 

DNAA dat codeert voor één eiwit). Voor de aanmaak van RNA zijn in iedere cel 4 soor-

tenn bouwstenen aanwezig, die ribonucleotiden worden genoemd: ATP, GTP, UTP en 

CTP.. Deze ribonucleotiden zijn bovendien ook voorlopers voor de aanmaak van DNA. 

Inn het algemeen geldt dat in niet-delende cellen de concentratie van CTP de laagste 

is.. Gezien deze lage concentratie kan CTP als het ware als een zwakke schakel worden 

gezienn met betrekking tot de synthese van RNA (en DNA) en dus met betrekking tot 

dee aanmaak van eiwitten, die onontbeerlijk zijn voor een cel. In kwaadaardige en der-

halvee delende cellen is aangetoond dat de concentratie van CTP hoger is dan in niet-

delendee cellen van een zelfde weefselsoort. Bovendien is de toename in concentratie 

vann CTP in tumorcellen aanzienlijk sterker dan de toename van de concentraties van 

dee overige 3 soorten ribonucleotiden. Met andere woorden: de zwakke schakel in de 

RNAA synthesee zoals die bestaat in niet-delende cellen wordt sterker in delende cellen, 

waardoorr wellicht de synthese van RNA en DNA wordt vergemakkelijkt. 

Uitt voorgaand onderzoek is gebleken dat in leukemische cellen van kinderen die 

lijdenn aan ALL eveneens een hoge concentratie CTP is waargenomen in vergelijking 

mett niet kwaadaardige en niet delende lymfoïde cellen. Voor de aanmaak van CTP zijn 

driee metabole hoofdroutes van belang. De eerste twee routes eindigen met een geza-

melijkee stap in de vorming van CTP uit UTP onder invloed van het enzym CTP synthe-

tase.. De derde route bestaat uit de fosforylering van cytidine via 3 stappen in CTP. Uit 

eerderr onderzoek is gebleken dat in tumorcellen hoofdzakelijk van de eerste twee rou-

tess (via CTP synthetase) gebruik wordt gemaakt om CTP aan te maken. In deze tumor-

cellenn is derhalve sprake van een hoge aktiviteit van het enzym CTP synthetase. Niet 

delendee cellen maken hoofdzakelijk gebruik van de derde route, hetgeen ook geldt 

voorr delende maar niet kwaadaardige cellen. 

Aangezienn er remmers zijn ontwikkeld van het enzym CTP synthetase met hoofd-

zakelijkk een chemotherapeutisch doeleinde, was de primaire doelstelling van het 

onderzoekk het bepalen van de aktiviteit van het enzym CTP synthetase in leukemische 
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cellen.. Indien een hoge aktiviteit van CTP synthetase zou worden vastgesteld, zou dit 

wijzenn op het feit dat CTP in leukemische cellen hoofdzakelijk via de eerste twee 

routess wordt aangemaakt, en zouden er argumenten zijn om leukemie-cellen in vitro 

mett remmers van CTP synthetase te gaan behandelen. Van een dergelijke behande-

lingg zou een cytostatisch (=celgroei remmend) dan wel een cytotoxisch (=celdodend) 

effektt op de leukemie-cel mogen worden verwacht. Bovendien zou een behandeling 

vann de leukemie-cellen met één van de remmers van CTP synthetase (cyclopentenyl 

cytosinee ofwel CPEC) er naar verwachting toe leiden dat het cytotoxische effekt van 

hett reeds gebruikte cytostaticum araC op leukemie-cellen wordt verhoogd. 

Hett onderzoek werd verricht op patiëntenmonsters van 120 kinderen en 15 volwas-

senenn met ALL of AML bij diagnose. De eerste conclusie luidt dat er een hoge aktivi-

teitt bestaat van het enzym CTP synthetase in leukemie-cellen van patiënten met zowel 

ALLL als AML. Bovendien bestaat er een correlatie tussen de hoogte van de (hoge) akti-

viteitt van het enzym en de (hoge ) concentratie van de ribonucleotide CTP. Met ande-

ree woorden: hoe hoger de aktiviteit van CTP synthetase is, hoe "sterker de zwakke scha-

kel"" CTP wordt. 

Opp grond van deze eerste conclusie werden op het laboratorium voor Genetische 

Metabolee Ziekten de leukemie-cellen in vitro behandeld met CPEC, een remmer van 

CTPP synthetase. De conclusie van deze experimenten luidt, dat CPEC in deze cellen 

inderdaadd in staat is om CTP synthetase te remmen met als gevolg een vermindering 

vann de concentratie van CTP en deoxyCTP (= bouwsteen voor DNA), en dientenge-

volgee een remming van de synthese van RNA en DNA. Dit laatste is eveneens van 

belangg aangezien tumorcellen een adequate synthese van DNA behoeven voor het 

process van celdeling dat inherent is aan een tumorcel. Bovendien werd in experimen-

tenn met een ALL-cellijn aangetoond dat CPEC via remming van het enzym CTP syn-

thetasee in staat is om celdood te veroorzaken door middel van het proces van apop-

tosee (= geprogrammeerde celdood). 

Eenn volgende fase van het onderzoek betrof de modulatie door CPEC van het cyto-

toxischee effekt van araC. In experimenten op zowel cellijnen als patiëntenmonsters van 

acutee lymfatische en myeloïde leukemie, hebben wij aangetoond dat een voorbehan-

delingg van deze leukemie-cellen met CPEC leidt tot een betere aanmaak van aktieve 

araC-metabolieten,, evenals een versterkte inbouw van araC in DNA. Dit laatste bepaalt 

hett cytotoxische en derhalve het anti-leukemische effekt van araC. 

CPECC is een cytostaticum dat nog in de preklinische fase verkeert. Het middel is in één 
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fasee I klinische trial bij volwassenen met colonkanker onderzocht, waarbij na hoge con-

centratiess cardiovasculaire toxiciteit bleek op te treden. In onze experimenten werd 

rekeningg gehouden met de concentraties die in vivo hebben geleid tot toxiciteit. Zowel 

dee cytostatische effekten van CPEC als de modulerende effekten op de cytotoxiciteit 

vann araC zijn bereikt met concentraties van CPEC die aanzienlijk lager zijn dan de plas-

ma-concentratiess CPEC die in verband werden gebracht met bijwerkingen. Uit de expe-

rimentenn kan worden opgemaakt dat het zeer aannemelijk is dat CPEC niet alleen in 

vitrovitro maar ook in vivo een anti-leukemisch effekt kan sorteren, gebruik makend van 

doseringenn van CPEC die een geringe kans op toxiciteit met zich meebrengen. De con-

clusiess uit ons onderzoek vormen concrete argumenten om CPEC in klinisch verband 

tete gaan gebruiken in de toekomst met als doel de behandeling van patiënten met (reci-

dief)) ALL en AML te verbeteren. 
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