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Eenn neuroblastoom is een kindertumor van het sympatisch zenuwstelsel. Het 
sympathischh zenuwstelsel vormt een deel van het autonome zenuwstelsel dat de 
werkingg van het hart en de longen activeert en die van bv. het maagdarm kanaal 
remt.. Het sympatisch zenuwstelsel bestaat uit een zenuwgrensstreng die loopt langs 
dee ruggengraat vanaf de schedel tot de onderbuik en een neuroendocriene 
componentt die gevormd wordt door het orgaan van Zuckerkandl en het bijniermerg. 
Dee cellen van het sympathisch zenuwstelstel produceren dopamine, noradrenaline en 
adrenaline.. Deze stoffen, die tot de groep van catecholaminen behoren, worden 
aangetroffenn in de urine van kinderen met een neuroblastoom. 
Hett klinisch verloop van een neuroblastoom kan erg uiteenlopen. Sommige kinderen 
genezenn met een minimale behandeling, terwijl de ziekte in andere gevallen fataal 
kann zijn ondanks zeer intensieve therapie. We kennen een aantal factoren die het 
verschill in prognose kunnen voorspellen. Maar verder onderzoek naar deze tumor is 
noodzakelijkk om betere therapieën te kunnen ontwikkelen die succesvol zijn in alle 
patiënten. . 

Omdatt een neuroblastoom ontstaat uit onrijpe voorlopercellen van het sympathisch 
zenuwstelsell en alleen op de kinderleeftijd voorkomt, richt het onderzoek zoals 
beschrevenn in dit proefschrift zich op de mogelijke rol van vroege 
ontwikkelingsgenenn bij het ontstaan van een neuroblastoom. 
Inn hoofdstuk 2 hebben we middels een techniek genaamd SAGE (serial analysis of 
genee expression), bekeken welke genen er actief zijn in neuroblastomen. Vervolgens 
hebbenn we gekeken of er in deze lijsten van actieve genen ook interessante 
ontwikkelingsgenenn voor kwamen. Dit bleek het geval te zijn en we hebben het gen 
Dlkll geïdentificeerd. Evenals zoveel vroege ontwikkelingsgenen is dit gen sterk 
geconserveerdd in de evolutie. In het fruitvliegje, een organisme waarvan de 
embryonalee ontwikkeling uitgebreid is bestudeerd, codeert Delta/DIkl voor een eiwit 
datt zich in de celmembraan bevindt. Als dit eiwit bindt aan een zogenaamde Notch 
receptorr op de celmembraan van een naburige cel, dan komt in deze buurcel een 
cascadee van reacties op gang die er uiteindelijk voor zorgen dat de genexpressie 
verandert.. Op deze manier communiceren cellen met elkaar en wordt het mogelijk 
omm bij de vorming van een orgaan precies genoeg cellen met een bepaalde functie te 
genereren. . 

Inn hoofdstuk 3 hebben we Dlkl, de Notch receptoren en andere eiwit factoren die bij 
dee cascade van reacties betrokken zijn, nader bestudeerd in neuroblastomen. We 
hebbenn de genexpressie van relevante spelers geanalyseerd in neuroblastoom cellen 
diee buiten het lichaam gekweekt zijn. In een panel van 21 van zulke neuroblastoom 
cellijnenn vonden we dat Dikl hoog tot expressie kwam in 6 cellijnen, terwijl Notch3 
juistt in 8 andere cellijnen tot expressie kwam. De overige 7 cellijnen brachten geen 
vann beide genen tot expressie. Dit zou erop kunnen duiden dat expressie van een 
vann beide genen de expressie van het andere gen onmogelijk maakt en dat we hier 
duss te maken hebben met vertegenwoordigers van tenminste twee verschillende cel 
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typenn binnen het sympathisch zenuwstelsel. Bovendien bleek hoge expressie van 
Dlkll in neuroblastoom cellijnen samen te gaan met expressie van DBH, het enzym 
datt de omzetting van dopamine in noradrenaline katalyseert. Deze hoge expressie 
vann Dlkl, samen met DBH expressie, is ook te vinden in de neuroendocriene cellen 
vann het volwassen bijniermerg. Hieruit kunnen we concluderen dat Dlkl expressie 
eenn kenmerk is van relatief uitgerijpte cellen van de neuroendocriene component 
binnenn het sympatisch zenuwstelsel. We hebben geen aanwijzingen gevonden voor 
genetischee defecten in het Dlkl gen in neuroblastoma tumoren. 
Inn hoofdstuk 4 beschrijven we de ontdekking van mutaties in het Phox2B gen in 
neuroblastomen.. Dit gen codeert voor een transcriptiefactor die een belangrijke rol 
speeltt bij de ontwikkeling van het sympathisch zenuwstelsel. Transcriptiefactoren 
regelenn de expressie van andere genen en Phox2B reguleert o.a. het DBH gen. De 
bevindingenn in dit hoofdstuk bewijzen dat ontwikkelingsgenen inderdaad een rol 
kunnenn spelen bij het ontstaan van neuroblastomen. 
Inn hoofdstuk 5 beschrijven we dat het Dlkl eiwit heterogeen verdeeld is over de 
cellenn van verse neuroblastomen en de neuroblastoom cellen in een kweekschaal. 
Dlkll positieve tumoren blijken te bestaan uit een mengsel van Dlkl positieve en 
negatievee cellen. Bij het uitkloneren van een neuroblastoom cel lijn met 1% Dlkl-
positievee cellen bleek dat 4 van de 9 nieuw ontstane klonen een hoge Dlkl expressie 
had.. De expressie van Dlkl kan dus spontaan geïnduceerd worden. Wanneer de 
nieuwee klonen langere tijd gekweekt werden, herstelde het evenwicht tussen Dlkl 
positievee en negatieve cellen zich overigens tot de uitgangssituatie. Hoewel deze 
resultatenn slechts bij toeval zijn gevonden, vertonen de data mogelijk 
overeenkomstenn met een hypothese die recentelijk voor diverse tumoren is 
opgesteld.. De zogenaamde 'tumor stam cel' hypthese gaat ervan uit dat slechts een 
beperktee populatie binnen een tumor het eeuwige leven heeft. Deze 'tumor stam 
cellen'' vermenigvuldigen zichzelf, maar vormen tevens grote aantallen meer 
gedifferentieerdee dochter cellen. Bewijs voor deze hypothese is gevonden in 
leukemiën,, in borstkanker, in prostaatkanker en in hersentumoren. In de toekomst 
zoudenn ook neuroblastoom tumoren op deze hypothese getoetst moeten worden. Dit 
iss belangrijk omdat het bestaan van een 'stam cel populatie' grote consequenties 
heeftt voor de behandeling van een tumor. 
Daarnaastt is gebleken dat niet alleen de expressie van Dlkl verschilt tussen 
subklonenn van een cellijn, maar dat de expressie van andere genen mee verandert. 
Opp deze manier worden kleine netwerken van genen zichtbaar die samen een 
differentiatieprogrammaa vertegenwoordigen. De data laten opnieuw zien dat de 
Delta-Notchh route actief is in neuroblastomen. Wanneer we de expressie van Dlkl 
forcerenn in een cellijn (middels gen manipulatie) wordt de aktiviteit van deze route 
versterkt. . 
Inn hoofdstuk 6 breiden we het netwerk van onderling gekoppelde 
ontwikkelingsgenenn verder uit. Expressie van een zeer interessant gen genaamd 
TrkA,, gaat gepaard met een goede prognose voor de patiënt. Een broertje van TrkA, 
hett zogenaamde TrkB gen, komt daarentegen alleen tot expressie in tumoren met 
eenn heel slechte prognose. Om de verschillen in prognose te begrijpen, vergeleken 

148 8 



Samenvatting g 

wee de verschillen in genexpressie die door TrkA en TrkB worden geïnduceerd. Beide 
genenn werden daarom ingebracht in een neuroblastoom cellijn. De genexpressie 
werdd bestudeerd met twee technieken die analyse op grote schaal mogelijk maken, 
namelijkk SAGE en microarray. Het blijkt dat TrkA in staat is om zowel de expressie 
vann Phox2B, DBH als Dlkl uit te schakelen. TrkB doet dit niet. Dus TrkA koppelt 
Phox2BB aan zowel de catecholamine synthese als aan de Delta-Notch route. Samen 
zijnn deze spelers verantwoordelijk voor een goede coördinatie tijdens de ontwikkeling 
vann het sympathisch zenuwstelsel. Een fout in de regulatie van een van de spelers of 
vann het hele differentiatieprogramma kan bijdragen aan het ontstaan van een 
neuroblastoom. . 
Inn hoofdstuk 7 laten we zien dat het Dlkl eiwit zich niet alleen in het celmembraan 
bevindt,, maar vooral in intracellulaire blaasjes. Deze lokalisatie van Dlkl is nog niet 
tott in detail uitgezocht, daarom kunnen we alleen over de functie hiervan speculeren. 
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