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SAMENVATTING G 

Dee gangbare chemotherapieën die worden gebruikt in kankerbestrijding hebben vaak een 

beperktt tumordodend vermogen, omdat ze niet onbeperkt kunnen worden toegediend. Dit 

komtt omdat het doelwit van het medicijn niet specifiek is voor de tumor cellen. Sommige 

normalee cellen van het lichaam hebben nauwelijks last van de therapie, terwijl andere cellen 

ergg veel schade ondervinden van de chemotherapie. Dit veroorzaakt vervolgens de bekende 

bijwerkingenn zoals diarree, haaruitval en een verzwakking van het afweersysteem. 

Omm een betere therapie te ontwikkelen is men op zoek naar eigenschappen die zeer veel 

verschillenn tussen de kankercellen en de normale, niet-kanker, cellen in een patiënt. Het 

grootstt mogelijke verschil is iets wat de kankercel wel heeft en de normale cel niet, of 

andersom.. Het feit dat kankercellen bepaalde eiwitten hebben die de normale cellen niet 

hebbenn vormt bijvoorbeeld de achtergrond van de zogeheten immunotherapieën die in 

ontwikkelingg zijn. Een groot nadeel van deze benadering is dat zo'n therapie slechts te 

gebruikenn is voor die ene tumor of tumorsoort. 

Doorr gebruik te maken van iets wat meerdere kankersoorten niet hebben en alle normale 

cellenn wel, kunnen we mogelijk een algemenere therapie ontwikkelen, die bruikbaar is in 

verschillendee tumorsoorten en die uitsluitend de kankercellen aantast. Doordat de functie van 

dee overige lichaamscellen niet verstoord wordt door de therapie zullen er geen, of slechts zeer 

beperkte,, bijwerkingen zijn. Dit maakt in theorie het therapeutisch bereik veel groter dan met 

dee conventionele chemotherapieën. 

Hett benodigde absolute verschil tussen de kankercellen en de normale cellen is te vinden in 

onzee genen. Ons genetisch materiaal wordt gekenmerkt door variatie. Al onze chromosomen 

zijnn dubbel aanwezig, met uitzondering van de chromosomen die onze sekse bepalen. Één 

chromosoomm is afkomstig van vader en de ander van moeder, en die zijn niet identiek. De 

genen,, die coderen voor alle eiwitten en enzymen die nodig zijn in een cel, zijn dus in twee 

kopieënn aanwezig. Deze zijn grotendeels hetzelfde, maar niet helemaal. De twee 

verschijningsvormenn van een gen noemen we allelen. 

Dee meeste kankercellen verliezen grote delen van hun genetische materiaal en hebben 

daardoorr nog maar één allel over van de genen van die chromosoomdelen. Verschillende 

kankersoortenn verliezen bij voorkeur specifieke chromosoomdelen, namelijk die met een 

zogehetenn tumor-suppressor gen. Deze genen houden normaal gesproken de celgroei onder 

controle.. Verlies en/of verandering van deze genen in een cel leidt ertoe dat de cel kan 

transformerenn tot een tumorcel. Het verlies van een tumor-suppressor gen gaat vaak gepaard 

mett verlies van ernaast liggende chromosoom gebieden. Daardoor hebben ook de essentiële 

genenn van een cel die in zo'n gebied liggen in de kankercellen nog slechts één allel, terwijl de 

overigeoverige cellen nog steeds twee allelen hebben. Door specifiek het ene allel van de kankercel 

uitt te schakelen zal de kankercel doodgaan, want die heeft geen aanmaak mogelijkheid meer 
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voorr datgene wat essentieel was voor zijn overleving. Datzelfde allel wordt ook 

uitgeschakeldd in de normale cellen, maar die hebben altijd nog het andere allel over. Dat 

betekentt dat de normale cellen nog wel dat essentiële eiwit kunnen aanmaken, en niet 

doodgaan. . 

Dee medicijnen die in deze therapie (allel specifieke inhibitie (ASI) geheten) gebruikt moeten 

wordenn hoeven dus niet gericht te zijn tegen eiwitten, zoals de conventionele 

chemotherapieën,, maar kunnen ook gericht zijn tegen de genen. Genen bestaan uit DNA, dat 

iss opgebouwd uit twee om elkaar heen gewikkelde strengen. Zoals de beroemde dubbele 

wenteltrapp van Chambord, of voor de minder cultureel geïnteresseerden, zoals een wokkei. 

Omm van een gen te komen tot het eiwit waarvoor het codeert wordt eerst het DNA omgezet in 

RNA,, dat nog maar uit één streng bestaat. En vervolgens wordt het RNA vertaald tot eiwit, 

opp een manier die te vergelijken is met hoe een streepjescode van een product wordt omgezet 

tott een prijs die op de kassa verschijnt. 

Dee genetische drugs die in de ASI therapie gebruikt worden noemen we antisense 

oligonucleotidenn (ODNs). Dat zijn kleine stukjes DNA die volgens strikte regels binden 

kunnenn aan RNA. Deze binding zorgt er voor dat een speciaal enzym, RNase H geheten, de 

RNAA streng vervolgens kan knippen, waarna andere enzymen het RNA verder afbreken tot er 

nietss meer van over is. Er is dan dus geen streepjescode meer beschikbaar voor het product 

(hett eiwit) dat in dit RNA lag gecodeerd. Gebeurt dit met het RNA van een essentieel gen, 

dann zal de cel doodgaan. Door gebruik te maken van heel subtiele verschillen tussen de 

streepjescodess van de twee allelen van een gen (single nucleotide polymorphisms, SNPs) 

kunnenn we heel gevoelig precies het ene allel uitschakelen zonder dat we het andere allel 

aantasten. . 

Opp papier betekent deze aanpak dat er een mogelijkheid is om heel selectief de kankercellen 

uitt te schakelen zonder ernstige bijwerkingen voor de rest van de lichaamsfuncties. Voorts zal 

dat,, wederom op papier, mogelijk zijn in een breed scala van kankersoorten, aangezien een 

heleboell  verschillende kankers dezelfde chromosoomdelen verliezen. 

Inn dit proefschrift wordt bekeken in hoe verre deze "op papier" therapie ook kan gaan werken 

inn de praktijk. We hebben een aantal essentiële genen bekeken die liggen op chromosomale 

delenn die vaak verloren gaan in tumoren, en hebben gevonden dat daar genoeg SNPs op te 

vindenn zijn die het doelwit kunnen vormen voor ASI. Vervolgens is met veel proberen en 

testenn een ODN koppel gevonden dat specifiek is voor het ene of het andere allel van een van 

dezee SNPs. In de kweekfles in het laboratorium blijken ze specifiek voor een bepaald allel het 

doelwit-RNAA te kunnen afbreken en uitschakelen. Vervolgens hebben we getest wat het 

effectt daarvan was, als we muizen behandelen die een menselijke tumor geïmplanteerd 

hebbenn gekregen. Het bleek dat het mogelijk was de tumorgroei specifiek te remmen met de 

ODNss afhankelijk van de precieze streepjescode van het RNA. Als we echter de dosering van 

141 1 



dee ODNs gingen verhogen, om te kijken of we de tumor niet alleen konden afremmen in zijn 

groeii  maar ook konden laten stoppen met groeien, of mogelijk zelfs laten verdwijnen, bleek 

datt de streepjescodes van de twee allelen niet meer afzonderlijk werden herkend door de 

genetischee drugs. 

Dezee proeven laten zien dat ASI in vivo (= in een levend wezen) mogelijk is, maar de 

therapeutischee speelruimte is nog niet groot. We zullen in de toekomst op zoek gaan naar 

anderee chemische samenstellingen voor de ODNs, omdat die mogelijk in staat kunnen zijn 

omm zowel heel effectief te zijn (de tumor te laten verdwijnen) als ook heel selectief (de twee 

allelenn afzonderlijk van elkaar te kunnen remmen). Alhoewel we nog heel ver af zijn van allel 

specifiekee inhibitie als kankertherapie, kunnen we op grond van onze studies wel zeggen dat 

hett voor alsnog niet uitgesloten is dat het zou kunnen gaan werken in de toekomst. 
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