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SAMENVATTINGG VOOR DE LEEK 
Hett neuroblastoom is een tumor uitgaande van het zenuwstelsel die meestal alleen op de 

kinderr leeftijd voorkomt. Deze tumor komt met name in de buik en borst holte voor. Als de 

tumorr eenmaal uitgezaaid is, is het heel moeilijk om deze patientjes te genezen. Deze patientjes 

krijgenn vaak zware chemotherapie, eventueel een of meerdere operaties, en soms een beenmerg 

transplantatie.. Als de ziekte dan weer terug komt worden in Nederland deze kinderen meestal 

behandeldd met meta-iodobenzylguanidine (MIBG). Dit is een stof die radioactief gelabeld is 

([131I]MIBGG ), en de tumor neemt dit bijna altijd op. Op deze manier wordt de tumor, nadat het 

[1311 IjMIBG opgeslagen is, van binnen uit bestraald. Deze therapie maakt de kinderen niet ziek, in 

tegenstellingg tot chemotherapie waar de kinderen vaak zeer ziek van zijn. De [131 IjMIBG therapie 

geeftt zeer snel verlichting bij veel van de klachten zoals pijn etc. De belangrijkste bijwerking van 

dee [131 IjMIBG therapie is een trombopenie, dit is een tekort aan bloedplaatjes in het bloed. In 

hett bloed heb je drie soorten cellen: de witte bloed cellen, deze zorgen voor de afweer; de rode 

bloedcellen,, deze zorgen voor het zuurstof transport; de bloedplaatjes, deze zorgen voor de 

bloedd stolling, als er een wondje is dan gaan de bloedplaatjes een "korstje" vormen zodat de 

wondd snel geneest. Na de [131 IjMIBG therapie daalt het aantal bloedplaatjes in het bloed vaak 

snel,, en het kan bij deze patiënten weken duren voordat er weer voldoende zijn. Het kan dus 

ookk weken duren voordatje een patiënt weer kunt behandelen. Omdat bloedplaatjes maar 10 

dagenn leven, denken wij dat het tekort aan deze cellen niet komt doordat de [131 IjMIBG therapie 

dezee bloedplaatjes kapot maakt, maar wij denken dat de [131I]MIBG therapie schade aan de 

moederr cellen, de zogenaamde megakaryocyten, veroorzaakt. 

Alss MIBG schade aan deze cellen veroorzaakt moet het dicht in de buurt van deze cellen 

komen,, of zelfs in de cellen opgenomen worden. Megakaryocyten groeien in het beenmerg, in 

eenn deel van onze botten. In ons lichaam zijn slechts 0.5 -0.05% van alle beenmerg cellen 

megakaryocyten.. Het is dus heel moeilijk om aan voldoende van deze cellen te komen om 

proevenn hiermee te doen. In het bloed van gezonde vrijwilligers zitten heel veel bloedplaatjes, 

dee zogenaamde dochter cellen. Deze cellen hebben we in eerste instantie gebruikt om opname 

studiess mee te doen. 

Wee weten dat bij de therapie het MIBG in de tumor opgenomen wordt via een transport 

systeemm dat normaal in het lichaam voor noradrenaline gemaakt is. Dit transport systeem heet 

dee norepinephrine transporter (NET). We weten ook dat bloedplaatjes een transport systeem 

hebbenn dat hier op lijkt, de serotonine transporter (SERT). Onze eerste hypothese was dat het 

MIBGG zowel via de NET in de tumor opgenomen wordt en dat MIBG ook via de SERT in de 

bloedplaatjess kan opgenomen worden. In hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht en aangetoond 

datt de bloedplaatjes inderdaad het MIBG kunnen opnemen, en dat dit waarschijnlijk via de SERT 

verloopt. . 
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Inn hoofdstuk 4 hebben we deze opname verder bekeken. Er zijn medicijnen (antidepressiva, 

ookk wel SSRIs genoemd) die de opname van stofjes via de SERT remmen zonder dat deze 

medicijnenn een invloed hebben op de opname van stofjes via de NET. In het geval van de MIBG 

therapiee zou dit kunnen betekenen dat de MIBG opname via de NET in de tumor niet gehinderd 

magg worden terwijl de MIBG opname in de bloedplaatjes, via de SERT geremd moet zijn. We 

hebbenn in dit zelfde hoofdstuk een aantal van deze SSRIs bestudeerd. Eerst hebben we in een 

reageerbuiss aangetoond dat de MIBG opname in de bloedplaatjes inderdaad door deze stofjes 

wordtt geremd, zonder dat deze SSRIs effect hebben op de opname van MIBG in de tumor 

cellen.. Vervolgens hebben we in een proefdier model nog eens bevestigd dat deze SSRIs inderdaad 

geenn effect hebben op de MIBG opname in de tumor. 

Wee wilden de opname en remming van de opname van MIBG in de moeder cellen, de 

megakaryocyten,, onderzoeken. Het was echter een probleem om aan voldoende van deze 

cellenn te komen. Een alternatief was om cellijnen met megakaryocytaire eigenschappen te 

gebruiken,, Dit zijn cellen die in een reageerbuis groeien, die uit deze moeder cellen stammen 

maarr niet volledig zijn uitgerijpt, maar die wel een aantal eigenschappen van de megakaryocyten 

bevatten.. In hoofdstuk 3 hebben we beoordeeld of drie van deze cellijnen een goed model 

warenn om de opname van serotonine en MIBG in te bestuderen. We konden in deze cellen 

geenn opname van serotonine aantonen. We hebben dus ook moeten concluderen dat deze 

cellijnenn geen goed model waren. 

Inmiddelss was het mogelijk geworden om uit onrijpe beenmerg cellen, zelf in een reageerbuis 

megakaryocytenn te laten groeien. In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we uit beenmerg van 

vrijwilligerss die aan hun hart geopereerd werden, de megakaryocyten laten groeien, zodat we 

nuu wel genoeg cellen hadden. In deze megakaryocyten hebben we vervolgens de zelfde proeven 

gedaann als met de bloedplaatjes (hoofdstuk 2 en 4). We hebben onderzocht of deze cellen 

serotoninee en MIBG opnamen, en of dit proces met de SSRIs te remmen was. De megakaryocyten 

blekenn wel serotonine op te nemen, maar geen MIBG. Omdat er geen MIBG opname aangetoond 

konn worden, konden we ook niet het effect van de SSRIs onderzoeken. 

Wee hadden een verschil tussen de moeder cellen, de megakaryocyten, en de dochter cellen, 

dee bloedplaatjes, gevonden. De bloedplaatjes nemen zowel serotonine als MIBG op terwijl de 

moederr cellen, de megakaryocyten alleen maar sertononine en geen MIBG opnemen. We hebben 

inn hoofdstuk 6 onderzocht of dat dit verschil te verklaren was in een mogelijk verschil in 

"rijpheid"vann deze cellen. De SERT, het transport systeem, zou in de bloedplaatjes wel aangelegd 

kunnenn zijn, terwijl het in de moeder cellen nog niet geheel aangelegd zou kunnen zijn. We 

hebbenn in dit hoofdstuk een aantal van deze transport systemen onderzocht, we hebben zowel 

opp DNA niveau (genetische materiaal) als op eiwit niveau gekeken. We hebben geen verschil 

gevondenn tussen de moeder en dochtercellen. Beide cel typen hebben de SERT, en ze hebben 

geenn van beide nog een ander transport systeem. Nadat stoffen zijn opgenomen in cellen, 
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kunnenn deze worden opgeslagen in kleine orgaantjes in de cel. Op het oppervlak van deze 

orgaantjess bevinden zich weer andere transport systemen, de vesiculaire transporter (VMAT 1 

off VMAT2). We hebben gevonden dat zowel de moeder als de dochter cellen de VMAT2 bezitten. 

Tott slot hebben we nog gekeken naar de cellijnen met megakaryocytaire eigenschappen, die 

wee in hoofdstuk 3 als onderzocht hadden. Deze cellen hebben geen transport systeem op hun 

oppervlakk (dus geen SERT), maar wel de VMAT 2. Dit verklaart waarom we geen serotonine 

opnamee in deze cellen vonden. 

Geconcludeerdd kan worden dat we geen MIBG opname in de megakaryocyten aangetoond 

hebben.. Hierdoor kunnen we, ondanks de mooie resultaten van de selectieve remming door de 

SSRIs,, deze stoffen nog niet in de kliniek kunnen onderzoeken. Eerst zullen we moeten laten 

zienn dat de megakaryocyten in het lichaam wel degelijk MIBG opnemen en dat deze opname 

inderdaadd geremd kan worden door de SSRIs. 




