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vinger

Celblaasjes zijn niet alleen het afvalproduct
van de cel maar worden door het lichaam ook
gebruikt om boodschappen over te brengen.

Weefselfactor (eiwit dat de bloedstolling start)

Menselijke cel

In speeksel aanwezige celblaasjes geven het eiwit
dat de bloedstolling start (weefselfactor) een seintje.
Je vinger in je mond stoppen als je een wondje hebt,
helpt dus echt.

uitscheiden. Vervolgens kijken we of die stuk-
jes specifiek genoeg zijn om met behulp van
een bloedtest te zeggen welk tumortype aan-
wezig is en of hij groeit. Nog mooier zou zijn
als je met behulp van een simpele test kunt
aantonen of een behandeling echt aanslaat
door te meten of de hoeveelheid tumor-RNA
daalt.”

Prostaattumor

Pegtels groep werkt nu aan zo’n test voor pa-
tiënten met lymfeklierkanker en de eerste re-
sultaten zijn veelbelovend. “Op relatief kleine
schaal is aangetoond dat de techniek werkt. De
volgende stap is om de test in een grote patiën-
tengroep te valideren. In principe zou een test
over twee à drie jaar in de kliniek gebruikt
kunnen worden, maar dat is onder andere af-
hankelijk van fondsenwerving.” Eerder ontwik-
kelde Pegtel een urinetest die op basis van RNA
uit celblaasjes agressieve prostaattumoren van
niet-agressieve kan onderscheiden. “Hierdoor
kun je aanvullend onderzoek als het nemen
van een weefselbiopt veel gerichter doen. Dat
scheelt veel onnodige pijn en kosten. We vol-
gen nu een patiëntengroep vijf jaar lang om te
kijken of de voorspellende waarde van de test
betrouwbaar genoeg is.”

Ondertussen bekijken collega’s in het Cancer
Center Amsterdam de mogelijkheden om
bloedtesten te ontwikkelen op basis van bloed-
plaatjes. Dat doen ze onder andere voor long-
en hersentumoren. Pegtel: “Celblaasjes afkom-
stig van tumoren hopen zich op in bloedplaat-
jes en die bevatten daardoor veel tumor-RNA.
De groep van Tom Würdinger bekijkt in de
bloedplaatjes of er mutaties zijn opgetreden in
de tumor.” Die mutaties zijn belangrijk voor de
patiënt, want steeds meer onderzoek wijst uit
dat bepaalde medicijnen wel aanslaan bij de
ene mutatie, maar niet bij de andere. Pegtel:

“Afhankelijk van de gevonden mutatie, wordt
voor therapie A of B gekozen.”
Op basis van de RNA-vingerafdrukken van

bloedplaatjes kijken de wetenschappers of ze
een algemene bloedtest voor het opsporen van
kanker kunnen ontwikkelen. “Würdinger
werkt nu aan testen waarmee je uit bloedplaat-
jes kunt aflezen of je een verdenking van kan-
ker hebt, wat voor type tumor dit is, en of de
patiënt gevoelig is voor een bepaalde behande-
ling”, legt Pegtel uit. De bloedtesten zouden
makkelijk in de praktijk gebruikt kunnen wor-
den, bijvoorbeeld in prikpoli’s. Met behulp van
een paar druppels bloed kun je met zo’n test
een kankerdiagnose stellen. Pegtel: “Of je test
in een later stadium of therapieën aanslaan.”

Trombose voorspellen

Aan de andere kant van Amsterdam werkt
Nieuwland aan een trombosetest voor kanker-
patiënten. Veneuze trombose is een van de be-
langrijkste doodsoorzaken bij sommige kan-
kersoorten. Bij alvleesklierkanker krijgt onge-
veer de helft van de patiënten een bloedprop.
Nieuwland en collega’s proberen te voorspel-
len wie het hoogste risico loopt. Kankercellen
maken namelijk ook celblaasjes die de bloed-
stolling bevorderen. Omdat deze blaasjes in het

bloed komen, vergroten ze de kans op trombo-
se. Nieuwland: “We nemen een buisje bloed af
bij de patiënten. Daar halen we de cellen uit
zodat alleen de vloeistof met de celblaasjes
overblijft. Daar zitten ook tumorblaasjes bij.
Vervolgens bepalen we bij wie de stollingsnei-
ging het grootst is. En de maanden erna hou-
den we in de gaten of deze patiënten ook de-
genen zijn die trombose krijgen.” Uit de voor-
lopige resultaten blijkt dat de test, in ieder ge-
val voor alvleesklierkanker, goed kan voorspel-
len wie er trombose krijgt. Nieuwland: “Als de
test echt blijkt te werken, kunnen we de pa-
tiënten met een hoog tromboserisico preven-
tief behandelen met antistollingsmedicatie.”
Nieuwland fantaseert graag over de eindeloze

mogelijkheden van celblaasjes. “We hebben
eind vorig jaar met zes universiteiten en 22 be-
drijven een heel groot project van 5,8 miljoen
euro binnen gehaald. Met dit project, CANCER-
ID, gaan we onderzoeken of het mogelijk is om
tumorblaasjes op te sporen in het bloed. Zo zou
je een tumor al in een vroeg stadium kunnen
opsporen bij patiëntenmet een verhoogd risico
op kanker. Nog voordat iemand ziek wordt.”
Ook Pegtel en Würdinger werken hard verder
aan zulke bloedtesten. “Iedereen is het erover
eens dat dit de toekomst is.”

‘Alsde test echtwerkt,
kunnenwepatiënten
met eenhoog
tromboserisico
preventief behandelen
metantistolling’

‘Alle onderzoekers van celblaasjes
zijn het erover eens dat dit de toekomst is’


