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Hett lichaam is opgebouwd uit organen en weefsel, die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit 
cellenn die ieder hun eigen specifieke functie hebben. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de 
ontwikkelingg van eicel tot volwassen organisme een zeer complexe en fijn gereguleerde 
aangelegenheidd is. In de overgrote meerderheid van de gevallen verloopt deze ontwikkeling 
zonderr problemen. In sommige gevallen worden er fouten gemaakt tijdens de ontwikkeling 
vann embryo. Het DNA, de blauwdruk van de cel, kan bijvoorbeeld beschadigd raken, 
waardoorr een cel niet stopt met delen wanneer dat wel zou moeten, waardoor er nog meer 
abnormalee cellen ontstaan. De populatie van ontspoorde cellen, kanker cellen, die zo ontstaat, 
overleeftt de gezonde cellen en zal deze gaan overwoekeren. Omdat kanker cellen niet stoppen 
mett groeien en dus blijven delen, zijn zij afwijkend van gewone, gezonde cellen. Vormen van 
kankerr die al tijdens de embryogenese ontstaan worden embryonale maligniteiten genoemd. 
Dezee vormen van kanker komen bijna uitsluitend bij (zeer) jonge kinderen voor. Een 
voorbeeldd van een embryonale maligniteit is het neuroblastoom. Het neuroblastoom is een 
kwaadaardigee embryonale tumor die ontstaat in het sympathische zenuwstelsel. De ziekte 
wordtt gekarakteriseerd door een grote klinische verscheidenheid. De huidige prognose voor 
patiëntenn die lijden aan neuroblastomen met uitzaaiingen is zeer slecht. De kans op langdurige 
overlevingg is slechts 10-30%. De slechte prognose is in hoge mate gecorreleerd aan een aantal 
moleculairr biologische kenmerken van neuroblastoom cellen, waarvan deletie van 
chromosoomm lp en amplificatie van het MYCN gen de belangrijkste zijn. MYCN is een 
klassiekk dominant oncogen: overexpressie van dit gen in gezonde cellen leidt tot tumor 
vorming.. MycN is een eiwit dat de groei van de cel stimuleert, een teveel van dit eiwit leidt 
tott ongecontroleerde groei van de cel. 
RNAA is de boodschapper in de cel die er zorg voor draagt dat de coderende delen van het 
DNAA vertaald worden in eiwitten. RNA bestaat uit vier verschillende bouwstenen, 
ribonucleotidenribonucleotiden genaamd, ATP, GTP, UTP en CTP. De ribonucleotiden zijn ook de 
voorloperss voor de aanmaak van het DNA. Van de vier ribonucleotiden komt CTP in de 
laagstee concentratie in de cel voor. In het verleden is gebleken dat kwaadaardige cellen een 
verhoogdee concentratie CTP hebben. De cel kan op drie manieren CTP aanmaken. Twee van 
dezee metabole routes eindigen in een gezamenlijke stap waarbij CTP uit UTP gevormd wordt. 
Dezee stap wordt gekatalyseerd door het enzym CTP synthetase (CTPs). In de andere route 
wordtt cytidine door de cel in drie stappen gefosforyleerd tot CTP, dit wordt de salvage route 
genoemd.. Het enzym CTP synthetase is voor kwaadaardige cellen de voornaamste bron voor 
CTP.. Niet delende en niet kwaadaardige cellen maken voornamelijk gebruik van de salvage 
routee van cytidine. In theorie kunnen kwaadaardige vrij selectief bestreden worden door het 
enzymm CTPs te remmen, en daarmee hun vermogen tot het maken CTP weg te nemen. Een 
remmerr van CTPs is cyclopentenyl cytosine (CPEC), een analoog van cytidine. Om 
werkzaamm te zijn, moet CPEC door de cel worden opgenomen en via de cytidine salvage 
routee tot het corresponderende trifosfaat, CPECTP, gefosforyleerd worden. CPECTP is een 
krachtigee remmer van CTPs en blijf t zeer lang in de cel aanwezig. 
Inn hoofdstuk 2 van dit proefschrift worden de effecten van CPEC op een tweetal 
neuroblastoomm cel lijnen beschreven. De twee gebruikte cellijnen vertegenwoordigen twee 
typenn van neuroblastomen. De ene cel lijn heeft een deletie van de korte arm van 
chromosoomm lp (lp deletie) en amplificatie van het MYCN oncogen (SK-N-BE(2)c), de 
anderee cel lijn heeft deze genetische afwijkingen niet (SK-N-SH). Beide cellijnen waren zeer 
gevoeligg voor CPEC, hoewel de concentratie CPEC, nodig om 50% groeiremming te 
verkrijgenn in SK-N-SH cellen 12.5 maal zo hoog was dan in SK-N-BE(2)c cellen. Na 
behandelingg met CPEC herstelden SK-N-BE(2)c cellen zich slechts moeizaam en SK-N-SH 
cellenn niet. SK-N-SH cellen bleken onder invloed van CPEC zelfs uit te rijpen 
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(differentiëren).. In beide cel lijnen werd CPEC snel opgenomen en veroorzaakte een bijna 
completee depletie van de CTP pool in de cel. Bovendien had behandeling met CPEC tot 
gevolgg dat de cellen er veel langer over deden om hun DNA te dupliceren, waardoor zij zich 
nagenoegg allemaal tegelijkertijd in de verdubbelingfase bevonden (S-fase). In voorgaand 
onderzoekk is gebleken dat een depletie van CTP gepaard gaat met depletie van dCTP, één van 
dee vier bouwstenen van DNA. De cel kan dCTP op twee manieren aanmaken, de ene route 
looptt via CTP en het enzym ribonucleotide reductase, waarbij CTP eerst omgezet moet 
wordenn in CDP. De andere route verloopt door de opname en fosforylering van 
deoxycytidine.. Het enzym dat deoxycytidine omzet in deoxycytidine monofosfaat is 
deoxycytidinee kinase (dCK). Het enzym dCK is weinig actief wanneer de dCTP concentratie 
inn de cel hoog is, maar wordt actief wanneer de dCTP concentratie in de cel laag is. Deze 
eigenschapp van het enzym maakt de combinatie van CPEC met andere verbindingen die op 
deoxycytidinee lijken zeer interessant. In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat na 
voorbehandelingg van neuroblastoom cellen met CPEC, deze gevoeliger zijn geworden voor 
AraC.. AraC is een analoog van deoxycytidine en wordt veelvuldig gebruikt voor de 
behandelingg van patiënten met leukemie. Fosforylering van AraC tot AraCMP wordt 
gekatalyseerdd door dCK en is de snelheidsbepalende stap in de verstofwisseling van AraC. De 
verhoogdee gevoeligheid van neuroblastoom cellen voor AraC werd veroorzaakt door een zeer 
sterkee toename van de opname en verstofwisseling van AraC. Hierdoor werd inbouw van 
AraCC in het DNA sterk verhoogd en tegelijkertijd de aanmaak van nieuw DNA zeer sterk 
geremd.. Deze versterking van het effect van twee stoffen, wanneer zij gecombineerd worden, 
wordtt synergisme genoemd. 
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Figuurr 1: Vereenvoudigde weergave van de biosynthese van CTP. 

Cladribinee is een analoog van deoxyadeosine, dat gebruikt wordt voor de behandeling van 
patiëntenn die lijden aan leukemie. Deoxyadenosine is een voorloper van dATP, één van de 
vierr bouwstenen van het DNA. Hoewel cladribine geen analoog is van deoxycytidine, is ook 
inn de verstofwisseling van cladribine dCK het snelheidsbepalende enzym. In hoofdstuk 4 
wordtt aangetoond dat SK-N-BE(2)c cellen, die resistent zijn voor cladribine, gevoelig 
gemaaktt worden voor cladribine wanneer ze voor behandeld worden met CPEC. Dit komt 
doordatt er dan meer cladribine wordt opgenomen en ingebouwd wordt in het DNA. De 
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concentratiee cladribine monofosfaat in de cel nam sterk toe na voor behandeling met CPEC, 
watt erop duidt dat cladribine monofosfaat een toxische metaboliet van cladribine is. 
Inn hoofdstuk 5 is de combinatie van CPEC en gemcitabine (dFdC) bestudeerd. dFdC is, net 
alss AraC, een analoog van deoxycytidine, maar heeft een veel complexere werking. dFdC 
wordtt door dCK gefosforyleerd tot dFdCMP, en vervolgens tot dFdCDP en dFdCTP. 
dFdCDPP remt de aanmaak van dCTP via ribonucleotide reductase, waardoor de concentratie 
dCTPP in de cel wordt verlaagd en de activiteit van dCK wordt verhoogd. dFdC stimuleert dus 
zijnn eigen opname en fosforylering door de cel. Daarnaast remt dFdC de aanmaak van CTP 
viaa CTPs en de aanmaak van DNA. Bovendien wordt het in DNA ingebouwd op een zodanige 
manierr dat de enzymen die fouten in het DNA corrigeren het ingebouwde dFdC niet kunnen 
verwijderen.. Wanneer we SK-N-BE(2)c cellen voorbehandelden met CPEC, observeerden wij 
eenn spectaculaire toename van de opname en fosforylering en inbouw in het DNA van dFdC. 
Dezee toename ging gepaard met een verhoogde aanmaak en daarmee activiteit van dCK. Dit 
toontt aan dat remming van CTPs een opregulatie van dCK bewerkstelligt. De efficiëntere 
opnamee van dFdC resulteerde er in dat de doses die nodig waren om 50% groeiremming en 
50%% celdood te bewerkstelligen sterk verlaagd werden. dFdC bleek zeer effectief te zijn 
tegenn zowel neuroblastoom cellijnen met en zonder amplificatie van MYCN. De effectiviteit 
vann dFdC werd versterkt wanneer de cellen werden met CPEC werden voor behandeld. Er 
wass echter een groot verschil tussen de twee typen cel lijnen. MyCN-geamplificeerde cel 
lijnenn werden gedood door dFdC, al dan niet in combinatie met CPEC, terwijl cel lijnen 
zonderr MYCN-amplificatie stopten met groeien en differentieerden. Cel lijnen met MYCN-
amplificatiee hadden een hogere specifieke dCK activiteit dan cel lijnen zonder MYCN-
amplificatie,, hoewel dit niet correleerde met de gevoeligheid voor dFdC. Amplificatie van 
MYCNMYCN lijk t neuroblastoom cellen een basale, in potentie dodelijke, gevoeligheid voor dFdC te 
geven. . 
Neuoblastoomm cellen kunnen aangezet worden tot differentiatie wanneer zij met vitamine A, 
off  stoffen die daar veel op lijken, behandeld worden. De resultaten die in hoofdstuk 6 
besprokenn worden, laten zien dat wanneer neuroblastoom cellen behandeld worden met all-
transtrans retinol zuur de groeisnelheid verlaagd wordt en dat er een belangrijke verandering in de 
aanmaakk van CTP plaats vindt. Terwijl onbehandelde cellen voornamelijk CTP aanmaakten 
viaa CTPs, werd in behandelde cellen CTP voornamelijk aangemaakt via de salvage route van 
cytidine.. Dit had tot gevolg dat cellen die behandeld werden met all-trans retinol zuur 
resistentt werden voor CPEC. 
Inn hoofdstuk 7 wordt een nieuwe procedure beschreven om de activiteit van dCK te meten in 
(neuroblastoom)) cellen. In principe is de beschreven procedure een aanpassing van de reeds 
beschrevenn procedures. Het nadeel van die procedures is dat er gebruik gemaakt wordt van 
radioactievee uitgangsmaterialen en verouderde analyse technieken. Dit maakt de 
enzymactiviteitss assay omslachtig en vooral duur. Onze assay maakt gebruik van niet-
radioactieff  cladribine als substraat en HPLC met UV-VIS absorptie als analytische techniek. 
Hierdoorr is onze methode minder omslachtig, goedkoper en nauwkeurig. Bovendien 
ontdektenn wij door gebruik te maken van HPLC dat gedurende de procedure meerdere 
metabolietenn van cladribine gevormd worden, waaronder een niet eerder beschreven 
metaboliet:: 2-chlorodeoxyinosine. 
Dee resultaten van ons onderzoek tonen aan dat CPEC de effectiviteit van deoxynucleoside 
analogen,, zoals AraC, dFdC en cladribine sterk kan verhogen. Wij hopen dat deze kennis van 
dee manipulatie van het nucleotiden metabolisme van neuroblastoom cellen uiteindelijk zal 
bijdragenn aan de verbeterde behandeling van patientjes die aan neuroblastomen lijden. 
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