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Chapterr 6 

Samenvattingg voor de leek. 
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Samenvattingg voor de leek 

Neuroblastoomm is een kindertumor van voorlopercellen van het sympathisch zenuwstelsel. In 

Nederlandd zien we jaarlijks ongeveer 30 nieuwe gevallen. Het gezwel komt merendeels voor in de 

buikk en in mindere mate in de borstholte. Het bijzondere van dit gezwel is dat het zich per patiënt 

zeerr wisselend gedraagt, van mild tot zeer kwaadaardig. Het uiteenlopende gedrag bemoeilijkt de 

behandeling.. Er is daarom behoefte om meer inzicht te krijgen in de biologische processen in 

neuroblastoom. . 

Kankerr is een genetische ziekte, waaraan defecten in het DNA ten grondslag liggen. DNA ligt als 

chromosomenn compact opgerold in de celkern en bevat onze erfelijke informatie. Enkele 

chromosomalee defecten in neuroblastomen zijn bekend en we weten inmiddels welke prognostisch 

vann belang zijn. De drie belangrijkste zijn: verlies van het uiteinde van de korte arm van 

chromosoomm 1 (lp), een overmaat aan kopieën van een klein stukje van de korte arm van 2p (hier 

ligtt een belangrijk celgroei-stimulerend kankergen ook wel oncogen: MYCN) en extra kopieën van 

ongeveerr 1 /3 van de lange arm van chromosoom 17(17q). Deze defecten leiden tot een ontspoorde 

celdeling.. De sleutel tot een beter begrip over het ontstaan en het gedrag van neuroblastomen ligt in 

onderzoekk naar welke genen betrokken zijn bij deze defecten en hun functies. 

Hett vinden van deze genen en hun functie vormen het uitgangspunt van dit proefschrift. 

Inn hoofdstuk 1 wordt onderzocht of er, naast verlies van het uiteinde van chromosoom lp, mogelijk 

ookk nog andere chromosoom lp regio's verloren zijn gegaan. Uitgebreid onderzoek leverde geen 

bewijss hiervoor. Wel werd gevonden dat het betrouwbaar meten van verlies van lp gemakkelijk mis 

kann gaan. Dat heeft te maken met de aard van de afwijking in combinatie met het principe van een 

veell  gebruikte detectiemethode. 
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Omdatt de extra kopieën van chromosoom 17q zeer groot zijn met ongeveer 400 mogelijke genen 

diee voor een groeivoordeel kunnen zorgen in neuroblastomen, is het lastig te meten welk(e) gen(en) 

dee verantwoordelijke is (zijn). Een groot deel van de neuroblastomen heeft extra kopieën van 

chromosoomm 17q tezamen met een overmaat aan MYCN kopieën. In hoofdstuk 2 onderzochten wij 

dee relatie van het MYCN en 17q gelegen genen. Wij maakten hiervoor gebruik 

vann een nieuwe techniek SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) die voortgekomen is uit het 

Humanee Genoom Project. Deze methode stelt ons instaat om een integraal expressie profiel te 

makenn van alle genen in een cel of weefsel. Zo'n profiel is gemaakt van een neuroblastoom cel die 

opp kunstmatige wijze een reguleerbare en hoge MYCN eiwit expressie heeft. Dit model bootst een 

neuroblastoomm cel na die een overmaat aan MYCN eiwitten heeft op basiss van een overmaat aan 

kopieënn van het MYCN gen. Na computer vergelijking van dit expressie profiel met een geschikt 

controlee profiel, ontdekten wij twee genen die abnormaal hoog tot expressie kwamen. Het bleek om 

nm23-Hll  en nm23-H2 te gaan. Verdere confirmerende experimenten bewezen dat MYCN beide 

genenn nm23-H 1 en H2 omhoog reguleert in de cel en dat deze gelegen zijn in de regio met extra 

kopieënn van 17q. 

Dee ontdekking van de twee nm23 genen inspireerde tot nader onderzoek over hun biologische rol in 

neuroblastomenn waarover weinig bekend was. Omdat de nm23 genen door MYCN gereguleerd 

worden,, lag het voor de hand om te veronderstellen dat de functie van beide genen in het verlengde 

ligtt van een van de vele MYCN functies. Een van die MYCN functies is geprogrammeerde cel dood 

ookk wel apoptose genoemd. Met een techniek om de nm23 genen op onafhankelijke manier en zeer 

specifiekk uit te zetten en vervolgens met anti-kanker medicijnen te behandelen, ontdekten wij dat 

nm23-H22 wel maar Hl niet apoptose blokkeren kan. Bovendien toonden we aan langs welke weg 
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nm23-H22 apoptose kan remmen. MYCN kan onder veel omstandigheden apoptose en celgroei 

bevorderen.. Wij begrijpen nu beter hoe MYCN - door nm23-H2 op te reguleren - de route tot 

apoptosee remt en er op deze wijze een groeibevorderend verschil ontstaat ten gunste van de tumor. 

Omm te weten wat nm23-Hl doet in neuroblastoom onderzochten we welke genen door nm23-Hl 

wordenn gereguleerd. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de gereguleerde genen in een SAGE bank van 

eenn neuroblastoom cellijn die een kunstmatig hoge nm23-H 1 expressie heeft. De gereguleerde 

genenn zijn eerst onderverdeeld in naar boven en naar beneden gereguleerde genen. Vervolgens zijn 

zee onderverdeeld naar gen functie. Bij zo'n onderverdeling naar functie speelt een zekere vrije 

interpretatiee een niet onbelangrijke rol. In veel gevallen Iaat een gen zich niet eenduidig rubriceren 

naarr functie. Toch vonden wij aanwijzingen dat groepen van genen door nm23-Hl werden 

gereguleerd. . 

Inn hoofdstuk 3 vonden we dat MYCN nm23-Hl en H2 reguleert. We wilden weten of deze 

functionelee relatie ook in de kliniek bestaat. In hoofdstuk 6 onderzochten wij het vóórkomen van de 

nm23-Hl,, H2 en MYCN eiwitten in een groep neuroblastomen. Wanneer nm23-Hl en H2 

aanwezigg waren, was dat significant gecorreleerd. We vonden aanwijzingen dat MYCN ook in de 

patiëntt nm23-Hl en H2 opreguleert. In een deel van de patiënten zonder MYCN troffen we wel 

extraa kopieën van 17q, het chromosoom waarop nm23-Hl en H2 gelegen zijn. Tot slot analyseerden 

wijj  het effect van MYCN, nm23-H en H2 op de prognose. Het belangrijkste resultaat hiervan was 

datt de aanwezigheid van MYCN en nm23-Hl prognostisch ongunstig is. 

Inn deze studie zijn 2 genen met abnormaal hoge expressie geïdentificeerd vanuit 2 in 

neuroblastoomm bekende chromosoom defecten. Vervolgens is op uiteenlopende wijze onderzocht 
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watt de functie is van deze 2 genen in neuroblastoom. Daarnaast is naar de expressie van de eiwitten 

gekekenn in een serie neuroblastomen. 

Eenn bevinding was dat onder bepaalde omstandigheden nm23-H2 apoptose kan tegengaan, 

waardoorr het gezwel kan ontsnappen. Vervolgonderzoek om dit mechanisme beter te begrijpen ligt 

voorr de hand. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of nm23-H2 als therapeutische basis 

kann worden toegepast in neuroblastomen. 

Uitt de expressie studie kwam overtuigend naar voren dat de aanwezigheid van MYCN en in 

minderee mate nm23-Hl eiwitten een verschil maken in de prognose. Het MYCN eiwit maakte 

voorall  een prognostisch verschil in de patiënten populatie zonder een overmaat MYCN DNA 

kopieën.. De vraag rijst of deze eiwit detectie doorgevoerd moet worden in de kliniek. 
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