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A n n e  v A n  K e s s e l

Chemotherapie is een paardenmid-
del: heftig maar weinig specifiek. 
In driekwart van de gevallen slaat 

de behandeling niet aan en wordt de  
patiënt van de chemo alleen maar zieker. 
Daarom werken onderzoekers wereld-
wijd aan doelgerichte medicijnen, die  
selectief de werking van één of enkele 
eiwitten blokkeren die te veel of verkeerd 
worden aangemaakt. De verstoorde eiwit-
productie is terug te voeren op specifieke 

mutaties – dus de ideale behandeling 
sluit daarop aan. Wetenschappers pleiten 
dan ook voor het loslaten van de indeling 

van kanker op basis van locatie. Tumoren 
in verschillende organen kunnen im-
mers ontstaan door dezelfde mutatie. Die 
nieuwe aanpak heeft niet alleen gevolgen 

voor de behandelingspraktijk, maar ook 
voor klinische studies. 

De genetische diagnostiek is de laatste 
jaren sterk verbeterd. Daardoor kunnen 
onderzoekers patiënten met verschillen-
de kankersoorten, maar met dezelfde  
genetische kenmerken tegenwoordig on-
derbrengen in één studie. Zo voorkomen 
ze dat ze eenzelfde middel in verschil-
lende onderzoeken moeten testen. “Bij 
studies naar medicijnen tegen een zeld-
zame kankersoort duurt het erg lang 
voordat je genoeg patiënten bij elkaar 

Pak tumoren aan 
op basis van mutaties

Door tumoren in te delen op mutatietype en niet op de plek in het lichaam, hopen 
wetenschappers nieuwe geneesmiddelen sneller op de markt te krijgen. Bovendien komt 

therapie op maat daarmee een stapje dichterbij.

Advertentie

‘Andere instituten 
kijken er met 
jaloezie naar’
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drie centra zijn verenigd in het Centre for 
Personalized Cancer Treatment (CPCT), 
waar Schellens en Voest beiden deel uit-
maken van het managementteam. 
“Aangezien het om zulke zeldzame kan-
kersoorten gaat, kun je dit onderzoek niet 
alleen doen”, licht Schellens toe. “Je moet 
samenwerken om genoeg patiënten te 
krijgen.” Voest: “Eind dit jaar sluiten ook 
het VUmc, het LUMC en het UMCG zich 
aan.”

ToesTemming
Het in één trial combineren van kan-

kers in verschillende organen is niet  
geheel risicoloos. Schellens: “Stel dat wij 
BRAF-gemuteerde melanomen en dik-
kedarmtumoren tegelijk hadden getest 
op alleen vemurafenib, dan had de trial 
best een negatief resultaat kunnen ople-
veren, aangezien alleen de melanomen 
reageren. De dikkedarmtumoren zouden 
het beeld vertroebeld hebben. Voordat je 
zo’n trial start, moet je dus harde bewij-
zen uit laboratoriumonderzoek hebben 
dat beide weefseltypes gaan reageren.” 
Voest: “Daarom verzamelen wij zowel 
voor als na behandeling een biopt van de 
uitgezaaide kanker. Het is heel belangrijk 
om een totaalbeeld te hebben.” Het CPCT 
loopt met dit onderzoek voorop, voegt hij 
toe, en instituten uit de hele wereld  
kijken met jaloezie naar de nauwe 
samenwerking.

Het CPCT onderzoekt ook de grootste 
groep tumoren: die met een KRAS-
mutatie. Een derde van de darmkankers 
vertoont die mutatie (een percentage dat 
bij BRAF-mutaties drie keer lager ligt), 
evenals een kwart van de longtumoren en 
zelfs bijna alle alvleeskliertumoren. De 
farmaceutische industrie ontwikkelde 
hiervoor een zogeheten MEK-remmer, 
maar daarvan bleek de activiteit in KRAS-
gemuteerde long- en darmtumoren zeer 
teleurstellend. Ook hier gebruiken de  
tumorcellen een ontsnappingsroute, en 
die is voor alle drie de organen hetzelfde. 
Die ontsnapping kan worden tegenge-
gaan met een HER-remmer. De verwach-
ting is dat een combinatie van een MEK- 
en een HER-remmer een effectieve 
therapie voor alle drie de tumorlocaties 
biedt. “We hebben onlangs toestemming 
voor deze combinatietherapie aan-
gevraagd bij de medisch-ethische  
commissie”, vertelt Schellens, “en we 
verwachten de therapie voor het einde 
van dit jaar te kunnen aanbieden aan de 
eerste patiënten met een van de drie 
tumortypes.” 

hebt”, zegt Jan Schellens, hoogleraar kli-
nische farmacologie aan de Universiteit 
Utrecht en internist in het Nederlands 
Kanker Instituut-Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL). Als 
onderzoekers tumoren op verschillende 
plekken in het lichaam, maar met  
dezelfde genetische kenmerken onder-
brengen in één gecombineerde trial, dan 
kunnen ze meer patiënten includeren, en 
komen nieuwe middelen sneller beschik-
baar voor de patiënt. “Bovendien willen 
we bestaande medicijnen efficiënter gaan 
gebruiken”, vult Emile Voest aan. Hij is 
hoogleraar medische oncologie in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
“Ik ben ervan overtuigd dat we sommige 
bestaande middelen breder kunnen 
inzetten.” 

CombinATie
Een van de eerste onderzochte mutaties 

is de BRAF-mutatie. Deze ligt onder 
meer ten grondslag aan sommige mela-
nomen, maar ook aan bepaalde vormen 
van dikkedarmkanker. Er is al een medi-
cijn op de markt dat op het verstoorde 
BRAF-mechanisme aangrijpt: vemurafe-
nib. Voest: “Helaas bleek slechts 5 pro-
cent van patiënten met BRAF-gemuteerde 
darmtumoren hierop te reageren.” 
Patiënten met BRAF-gemuteerde mela-

nomen reageerden juist 
heel goed. 

Resistentie is een vaak 
v o o r k o -

m e n d 

probleem bij doelgerichte therapieën. De 
gevonden verschillen in reactie tussen 
tumoren op verschillende locaties kun-
nen helpen om de oorzaak van de resis-
tentie te achterhalen. Iedere kankercel 
heeft namelijk ontsnappingsroutes die 
hij gebruikt als zijn voorkeursroute ge-
blokkeerd is. De onderzoeksgroep van 
René Bernards, hoogleraar moleculaire 
carcinogenese bij het NKI-AvL, ontdekte 
de ontsnappingsroute van de darm-
tumor: het gebruik van de groeifactor-
signaalroute EGFR. Ook daar is al een 
geneesmiddel voor: het monoklonale  
antilichaam cetuximab. De combinatie-
therapie van cetuximab en een BRAF-
remmer bleek bij muizen goed te  
werken. Nog geen jaar later rapporteerde 

het NKI-AvL de eerste patiënt bij wie de 
tumoromvang afnam dankzij deze com-
binatie. Schellens: “Sinds oktober 2012 
hebben we zeven patiënten met dikke-
darmkanker behandeld en ik ben onge-
looflijk onder de indruk. Deze patiënten 
waren al uitbehandeld, maar laten nu 
spectaculaire reacties zien. Dat ziet er 
heel hoopvol uit.” De trial loopt nog; het 
NKI-AvL werkt daarin samen met 
Novartis. Ook andere farmaceutische be-
drijven, zoals Roche en GlaxoSmithKlein, 
onderzoeken de combinatie. 

ZelfZAAm
Naast de darmtumoren en melanomen 

zijn er nog andere tumoren met een 
BRAF-mutatie. “Het zijn er redelijk wat, 
maar allemaal zijn ze vrij zeldzaam”, ver-
telt Schellens. “We bekijken momenteel 

negen soorten die mogelijk terug te 
voeren zijn op een BRAF-

mutatie, zoals een zeldzame 
vorm van schildklierkanker. 
Als we daarbij inderdaad de 
BRAF-mutatie vinden, wil-
len we deze patiënten gaan 
behandelen met combina-
tietherapie.” Bij dit  
onderzoek werkt het NKI-
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‘We willen bestaande 
medicijnen efficiënter 

gaan gebruiken’


