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Het neuroblastoom
Het neuroblastoom is een zeldzame en zeer agressieve tumor die uitgaat van het
sympathische zenuwstelsel bij kleine kinderen. Dat is het zenuwstelsel waar je zelf
geen invloed op hebt en het regelt onder andere de hartslag en ademhaling. De
tumor zit meestal in de bijnier, een orgaantje dat boven op de nier zit en verantwoordelijk is voor de adrenalineproductie. Ook kan de tumor uitgaan van zenuwbanen die langs de wervelkolom lopen. Vanuit deze plekken kan de tumor uitzaaien
naar lymfeknopen, de lever, botten en naar het beenmerg. Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 30 tot 40 kinderen waarbij een neuroblastoom wordt vastgesteld.
Kinderen met een laag stadium neuroblastoom zijn nog redelijk goed te behandelen.
Sommige kinderen genezen zelfs spontaan. Maar helaas blijkt bij veel kinderen dat
het om een hoog stadium neuroblastoom gaat, wat betekent dat de kans op overleving slechts 30-40% is. De behandeling van het neuroblastoom bestaat uit een
combinatie van radiotherapie, chemotherapie en chirurgie en is hierdoor heel zwaar.
Veel mensen kennen de bijwerkingen van chemotherapie. Door al die medicijnen
worden patiënten heel misselijk, vermageren en hebben haaruitval. Ook wordt het
afweersysteem aangetast, waardoor patiënten ernstig ziek kunnen worden van
een simpele infectie. Hierdoor moet de behandeling met chemotherapie soms zelfs
gestaakt worden. Mensen die als kind behandeld zijn voor kanker krijgen ook vaak
last van lange termijn-bijwerkingen. De medicijnen hebben niet alleen tumorcellen
kapot gemaakt, maar ook gezonde cellen. Er kan bijvoorbeeld permanente schade
ontstaan aan het hart, de nieren, de lever en de longen. Ook is de kans om weer
opnieuw kanker te krijgen groter.
Omdat er nog veel kinderen aan het neuroblastoom overlijden en omdat de huidige
medicijnen veel bijwerkingen hebben, is het belangrijk om nieuwe therapeutische
mogelijkheden te ontwikkelen die specifieker zijn, en daardoor effectiever zijn met
minder bijwerkingen. Dat is wat we met dit onderzoek hebben gedaan.
Apoptose
Apoptose is geprogrammeerde celdood. Alle cellen in je lichaam zijn in staat zichzelf
of de naastliggende cellen dood te maken, zodra er bijvoorbeeld een fout in het DNA
(het erfelijke materiaal) wordt gedetecteerd. Normaalgesproken is er een balans tussen cellen die zich vermenigvuldigen en cellen die doodgaan. Cellen vermenigvuldi127
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gen zich door in tweeën te delen. Hierbij wordt al het DNA gekopieerd. Elke keer dat
een cel deelt, is er een kans dat er een fout optreedt bij het kopiëren van het DNA.
Normaalgesproken is dit geen probleem, omdat deze cellen met een ‘foute’ kopie
weer worden opgeruimd. Maar als de fout in het DNA ervoor zorgt dat de cel niet
meer dood kan gaan, is er wel een probleem. De cel groeit ongecontroleerd door
en er ontstaat een tumor. Voor dit onderzoek hebben we gekeken naar alle genen
(stukjes DNA) die apoptose kunnen remmen of activeren in neuroblastomen. Dit
hebben we vergeleken met dezelfde genen in normale cellen. Het bleek dat sommige genen die de apoptose remmen versterkt aanwezig waren in de tumor. Dit
zou kunnen verklaren dat de tumorcellen niet dood gaan. De volgende stap was te
onderzoeken of de theorie klopt dat deze genen (genaamd: BIRC5 en BCL2) ervoor
zorgen dat de tumorcellen niet in apoptose gaan.
BIRC5-remmer als nieuwe therapie
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Op het lab kunnen we neuroblastoomcellen op plastic schaaltjes groeien. We hebben 24 verschillende cellijnen; elke cellijn is oorspronkelijk afkomstig van één tumor.
Er zijn technieken beschikbaar waarbij je individuele genen specifiek kunt uitschakelen. Als je dat met BIRC5 zou doen verwacht je dat de apoptose wordt geactiveerd.
In hoofdstuk 2 hebben we gevonden dat het uitschakelen van BIRC5 er inderdaad
voor zorgt dat neuroblastoomcellen in apoptose gaan. BIRC5 heeft twee verschillende functies in de cel en we hebben onderzocht welke van de twee functies van
groter belang is. Het bleek dat BIRC5 vooral een belangrijke rol heeft tijdens de celcyclus. Vlak voordat de cel bij het delen in tweeën splitst, moet het gekopieerde DNA
eerst netjes verdeeld worden tussen de twee toekomstige ‘dochter’ cellen. BIRC5
zorgt voor deze verdeling en als je BIRC5 remt, wordt het DNA niet goed verdeeld,
en zullen de twee dochtercellen om die reden in apoptose gaan.
De technieken die we op het lab gebruiken zijn echter niet bij patiënten te gebruiken. Een volgende stap is dus op zoek te gaan naar een bestaand medicijn dat
deze genen (of de producten daarvan) kan remmen. We hebben dan de voorkeur
voor medicijnen die al iets langer op de markt zijn, zodat er al wat meer bekend is
over de bijwerkingen en omdat het dan zekerder is dat het medicijn beschikbaar
zal blijven. BIRC5 kan geremd worden door YM155, een medicijn dat al veelbelovende resultaten heeft opgeleverd bij volwassenen met kanker. In hoofdstuk 3 hebben we YM155 getest op neuroblastoomcellen en het bleek dat de meeste cellijnen
in apoptose gingen, maar sommige cellijnen niet. Het bleek dat sommige cellijnen
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een soort pompje hadden dat YM155 uit de cel kan pompen, waardoor het zijn werk
niet kan doen. Deze neuroblastoomcellen waren dus resistent tegen YM155. Als we
het pompje eerst uitschakelden, waren de cellen wel weer gevoelig voor YM155. Dit
is belangrijk om te weten, want als dit medicijn bij kinderen gebruikt gaat worden,
moet in de tumor van die kinderen eerst getest worden of die pomp aanwezig is.
Als dit het geval is, is YM155 geen geschikt medicijn voor behandeling. Bij kinderen
met een neuroblastoom kan de pomp niet worden uitgeschakeld, omdat het middel
dat de pomp uitschakelt bij de voor kinderen benodigde concentratie giftig is voor
mensen. Inmiddels hebben we dit medicijn ook getest in muizen met een neuroblastoom ‘zonder pomp’, waaruit bleek dat het hiertegen heel effectief was.
BCL2-remmer als nieuwe therapie
Net zoals voor BIRC5, laten we in hoofdstuk 4 zien dat het uitschakelen van BCL2
ook apoptose veroorzaakt. Het bleek dat hoe meer BCL2 aanwezig was in de cellen, hoe makkelijker ze in apoptose gingen na het uitschakelen van BCL2. Cellen
die helemaal geen BCL2 hadden, bleven gewoon doorgroeien. Omdat neuroblastomen extreem veel BCL2 hebben, terwijl normale cellen bijna geen BCL2 hebben,
verwachten we dat een BCL2 remmer een hele specifieke therapie zal zijn.
ABT263 is een medicijn dat BCL2 kan remmen. Ook deze heeft al veelbelovende
resultaten gegeven bij volwassenen met kanker. In neuroblastoomcellen bleek het
ook zeer effectief te zijn, zoals in hoofdstuk 4 staat beschreven. Net zoals met de
‘specifieke uitschakelmethode’ die we al eerder hadden gebruikt, bleek ABT263 effectiever te zijn in cellen die meer BCL2 hadden dan in cellen met weinig BCL2. Gewone cellen hebben vrijwel geen BCL2 en hadden zelfs helemaal geen last van het
medicijn. Ook in muizen met een neuroblastoom bleek ABT263 een antitumor-effect
te hebben. Omdat kinderen met kanker nooit behandeld worden met één medicijn,
maar altijd met een combinatie, is het belangrijk te weten hoe een nieuw medicijn
werkt in combinatie met de huidige chemotherapeutica. Het bleek dat ABT263 het
antitumor-effect van deze chemotherapeutica meer versterkte dan verwacht. Dit
betekent dat je van beide medicijnen dan minder nodig hebt voor hetzelfde effect en
dit maakt ABT263 een extra goede kandidaat om klinisch te testen.
Klinisch onderzoek
De volgende stap voor zowel YM155 als ABT263 is om het bij kinderen met een
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neuroblastoom te gaan testen. In eerste instantie zal dit bij kinderen worden gedaan
die voor de tweede keer een neuroblastoom krijgen en waarbij de huidige therapie
blijkbaar niet werkt. Als hier goede resultaten uit komen, zullen ook kinderen die
nieuw gediagnosticeerd zijn met een neuroblastoom hiermee behandeld worden.
Voor YM155 is het dan van belang dat de tumor getest wordt op de aanwezigheid
van de pomp. Alleen kinderen met een tumor waarvan de cellen geen pomp hebben kunnen behandeld worden met YM155. Voor ABT263 is het belangrijk dat de
tumor getest wordt op de hoeveelheid BCL2. Alleen kinderen met een tumor met
veel BCL2 komen in aanmerking voor behandeling met ABT263.
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