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Hett neuroblastoom is een tumor van zenuwweefsel van het onwillekeurige zenuwstelsel en komen 

voorr in de bijnier en borst- en buikholte. Neuroblastomen zijn tumoren van jonge kinderen: 80% 

vann alle patiënten zijn jonger dan 5 jaar. Het neuroblastoom wordt daarom gerekend tot de 

ontwikkelingstumorenn of embryonale tumoren. Jaarlijks worden er in Nederland 25-30 kinderen 

gediagnosticeerdd met een neuroblastoom. 

Dee genezingskansen van patiënten met een neuroblastoom zijn zeer variabel. Gunstige tumoren 

zijnn kleine, gelokaliseerde tumoren of tumoren bij jonge kinderen onder het jaar. Van deze kinderen 

geneestt 70-90% met geen of minimale therapie of soms met een combinatie van chemotherapie 

enn chirurgie. Patiënten ouder dan een jaar hebben om onbegrepen redenen een slechtere prognose 

dann kinderen onder het jaar bij diagnose. Ongunstig is als de tumor is uitgezaaid of de tumor een 

afwijkendd oncogen MYCN in de tumorcellen bevat. Van deze hoogrisico neuroblastoom patiënten 

geneestt slechts 20-30%. 

Dee oorzaken die leiden tot de ontwikkeling van het neuroblastoom zijn nog niet goed opgehelderd. 

Err zijn wel veel prognostische factoren bekend die invloed hebben op de overleving. Daaruit is wel 

enigszinss af te leiden welke factoren belangrijk zijn. Evident is dat het neuroblastoom, net als alle 

anderee vormen van kanker een genetische ziekte is die veroorzaakt wordt door afwijkingen in het 

DNAA van de tumorcellen. Uiteindelijk leidt dit tot ongebreidelde groei en tumorvorming. Welke 

preciezee DNA afwijkingen een rol spelen is nog niet geheel bekend. 

Inn dit onderzoeksproject is gezocht naar afwijking in het DNA veroorzaakt door foutieve methylering. 

DNAA methylering is een chemische veranderingen aan het DNA die de functie van het erfelijke 

materiaall kan verstoren. Dit is in het bijzonder van belang als de methyleringsverandering plaatsvindt 

inn een regelstukje (zogenaamde genpromoter) van een gen. Genen zijn stukjes erfelijk materiaal 

diee coderen voor een eigenschap. Genen bestaan uit strengen DNA waarop een unieke code 

beslotenn ligt. Ontregeling van een gen kan leiden tot een ontregeling van de normale celgroei. 

Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van het klinische beeld van het neuroblastoom in relatie tot de 

bekendee genetische afwijkingen. Prognostische factoren zoals leeftijd van de patiënt, uitbreiding 

vann de ziekte (stagering) worden besproken in samenhang met genetische veranderingen zoals 

afwijkingenn aan de DNA hoeveelheid (ploidy), verlies van chromosoomarmen (Loss of Heterozygosity: 

LOH),, extra chromosomaal DNA (chromosoom 17q) en overexpressie van het oncogen MYCN. Dit 

wordtt afgerond met een geïntegreerd klinisch-genetisch model van het neuroblastoom. In het 

tweedee deel van het hoofdstuk worden metabole routes besproken die van belang lijken in de 

pathogenesee van het neuroblastoom, zoals de neurotrofe receptor routes (TrKA, B, C, p75NTR), 

dee rol van apoptose (proces van geprogrammeerde celdood) in neuroblastomen, de rol van MYCN 

inn apoptose en defecten in de extrinsieke apoptotische route. Voorts worden enkele kandidaat 

tumorr supressor genen besproken, zoals RASSF1A, leden van de p53 familie, en enkele kandidaat 

oncogenen,, zoals Survivin en NM23-H1 en H2 en Cycline Dl. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de ongevoeligheid van neuroblastoom cellijnen voor de apoptose-
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inducerendee ligand TRAIL {TNF-Related Apoptosis-inducing Ligand). In een analyse van de 

verschillendee genen betrokken in de TRAIL-gestimuleerde apoptotische cascade werden methylerings 

veranderingenn gevonden in 4 receptorgenen van de TNF receptor superfamilie in een panel van 

cellijnenn van 9 neuroblastoom tumoren, 4 primitieve neuro-ectodermale tumoren en 3 volwassen 

tumoren.. De receptorgenen Dc/?1 en DcR2 bleken een sterke promoter hypermethylering te vertonen 

inn 69 en 90% van de cellijnen zonder genexpressie, respectievelijk. Voor de receptorgenen DR4 en 

DR5DR5 werd hypermethylering gevonden in 71 en 67% van de cellijnen zonder genexpressie, 

respectievelijk.. Voor alle 4 de genen werd aangetoond dat demethylering van de genen mogelijk 

wass met het demethylerende agens 5-aza-2'deoxycytidine, hetgeen resulteerde in re-expressie van 

hett genprodukt (RNA). Mutatieanalyse van het death domain van DR4 en DR5 sloot de aanwezigheid 

vann mutaties in dit gendomein uit. In een panel van 28 neuroblastoom tumoren werd verlies van 

expressiee van DcR 1 en 2 gevonden in 85 en 74%, respectievelijk. In respectievelijk 21 en 25% was 

err sprake van hypermethylering van de genpromoter. De data suggereren dat hypermethylering 

vann DcRl en 2 een belangrijk mechanisme is, betrokken bij de afschakeling van genexpressie in 

neuroblastomen. . 

Hoofdstukk 3 bestudeert de rol van het oncogen MYCN bij apoptose in een neuroblastoom cellijn 

mett induceerbare MYCN expressie. Inductie van MYCN bleek de gevoeligheid van de cellijn voor 

TRAILL sterk te verhogen, zowel via de Caspase 8 gemedieerde (extrinsieke) route alswel via de 

Caspasee 9 gemedieerde (intrinsieke) apoptotische cascade. Hoewel MYCN amplificatie in 

neuroblastomenn geassocieerd is met afwezige expressie van Caspase 8 als gevolg van promoter 

hypermethylering,, kon geen direct effect van MYCN worden aangetoond. Hoge MYCN expressie 

bleekk niet in staat de expressie van Caspase 8 te reduceren, noch bleek er een effect op de methylering 

vann het Caspase 8 gen. Een analyse van enkele mediairen van de Caspase 9 gemedieerde apoptotische 

routee gaf geen aanwijzingen voor functieverlies van de route. Ook bleken er bij analyse van de 

methyleringsstatuss en expressie van CASP9, VDAC1, en APAF-1 geen afwijkingen te bestaan. 

Hoofdstukk 4 laat een analyse zien van de methyleringsstatus van 34 genen op 12 chromosomale 

regio'ss in 22 neuroblastoom cellijnen. Opvallend is dat methyleringsveranderingen alleen werden 

gevondenn voor 6 genen van dezelfde apoptotische cascade: DcR 7, DcR2, DR4, DR5, FLIP en CASP8, 

waarbijj alleen FLIP nog niet eerder was beschreven. Analyse van de expressie liet opvallende 

paarsgewijzee expressiepatronen zien. De expressie- en in mindere mate methyleringspatronen van 

hett genpaar DcR1 en DcR2 waren nagenoeg identiek. Daarnaast zijn DcR 1 en DcR2 structureel 

verwantee genen die co-localiseren op het genoom op chromosomale band 8p21. Een gelijksoortige 

correlatiee tussen expressie en methylering werd gevonden voor het gen-paar FLIP en CASP8. FLIP 

enn CASP8 zijn ook structureel verwante genen en co-localiseren op chromosomale band 2q33. De 

dataa suggereren een paarsgewijze co-regulatie van expressie, waarbij genafschakeling tevens 

geassocieerdd is met genpromoter methylering voor DcR1/DcR2 en FLIP/CASP8. 

Hoofdstukk 5 beschrijft het bij toeval gevonden methyleringspatroon van DR3. DR3 is een pro-
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apototischee receptor van dezelfde TNFR superfamilie van apoptotische receptors als DR4 en DR5. 

DR3DR3 is een gen dat weefselspecifiek tot expressie komt in lymfoid weefsel, zoals witte bloedcellen en 

thymuss (zwezerik) en niet tot expressie komt in alle andere weefsels. De genpromoter van DR3 bleek 

ongemethyleerdd in normale witte bloedcellen, maar gemethyleerd in normale weefsels van borstklier, 

longg en nier en in 18/18 cellijnen van tumoren van soliede (niet-lymfoïde) weefsels. Het patroon is 

consistentt met gen met een weefselspecifieke expressie en een inverse correlatie met methylering 

vann de genpromoter. In het humane genoom is slechts van een ander weefselspecifiek gen bekend 

datt de afschakeling van expressie wordt gereguleerd door genpromoter methylering, het SERPINB5 

genn dat codeert voor het Maspin eiwit. In een analyse van verschillende hematologische maligniteiten 

bleekk aberrante methylering van DR3 niet voor te komen in Acute Lymfatische Leukemie (ALL) of 

Acutee Myeloïde Leukemie (AML), maar wel in 19/52 non-Hodgkin lymf omen (NHL). Binnen deze 

groepp van NHL tumoren bleek met name het Burkitt lymfoom in 7/8 tumoren gemethyleerd. DR3 is 

mogelijkk een tumor supressor gen voor het NHL, met name het Burkitt lymfoom. 

Hoofdstukk 6 bevat een samenvatting van hoofdstukken 1-5 waarin enkele bevindingen en 

interpretatiess nader worden besproken. Daarnaast probeert hoofdstuk 6 aan te geven welke 

nieuwee therapieën gericht op de nu bekende moleculaire defecten in het neuroblastoom mogelijk 

zijn.. Met name wordt een mogelijke toekomstige rol van demethylerende therapieën bediscussieerd. 
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