Vroege opsporing van urologische tumoren met rna-test

Valorisatie van
kankermerkers
Was het vroeger nog ongehoord, nu worden banden tussen universiteit en bedrĳfsleven juist toegejuicht. De Nĳmeegse vakgroep Urologie richtte in 2006 een bedrĳf op
waarmee het nu vruchtbaar samenwerkt om kankermerkers te vinden.
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Pim Peelen, hoofd servicelaboratorium, bekĳkt een 5μm dunne coupe van vermeend blaaskankerweefsel. Microscopisch onderzoekt hĳ of het weefsel goed of kwaadaardig is op
basis van kenmerken als kleur en vorm van de celkernen.
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Sander Jannink, researchanalist assay development, werkt aan de vertaling van de markers die met microarrayonderzoek in de weefsels zĳn gevonden naar patiëntvriendelĳke urinetesten.
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merkers en andere typen biomarkers in de
toekomst een grote vlucht zullen nemen.
“De 21e eeuw wordt wel gezien als de eeuw
van de geïndividualiseerde geneeskunde
en biomarkers hebben daarin een grote
rol. Met biomarkers kun je niet alleen een
diagnose stellen, maar ook bepalen welke
therapie nodig is en welke dosis voor de
betreffende patiënt optimaal is.”

Companion diagnostics
Momenteel is er pas een handvol kankermerkertesten op de markt. “Maar er is
steeds meer interesse voor, vooral in het
kader van ‘companion diagnostics’, waarbĳ
tests voorspellen welke patiënten baat hebben bĳ een bepaald geneesmiddel”, zegt
De Leeuw. Medicĳnen zĳn namelĳk vaak
niet bĳ iedereen even effectief, afhankelĳk
van de persoon of de precieze aard van
de aandoening. Dat is zowel vervelend

Het Noviogendix-onderzoeksteam, met van links naar rechts Frank Smit (hoofd molecular proﬁling), Sander Jannink
(researchanalist assay development), Daphne Hessels (projectleider), Pim Peelen (hoofd servicelaboratorium) en
Hans de Jong (researchanalist). Zĳ tonen trots de Mercator-award, een Nĳmeegse innovatieprĳs die in 2009 werd
toegekend.
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verstrekken aan een derde partĳ.”
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De techniek van
RNA-merkerdiagnostiek
Hoeveel van de kankermerker PCA3 boodschapper-RNA (mRNA) er in prostaatcellen
aanwezig is, bepaalden de onderzoekers in
hun eerste proeven door middel van reverse
transcriptase polymerase chain reaction
(RT-PCR). Hierbĳ wordt het mRNA omgezet
in DNA, dat daarna met speciﬁeke primers
wordt vermenigvuldigd tot detecteerbare
hoeveelheden. Het Amerikaanse bedrĳf GenProbe ontwikkelde vervolgens een commerciële testkit door deze methode te vertalen
naar hun eigen Transcription Mediated
Ampliﬁcation (TMA)-platform. Die techniek
maakt gebruik van magnetische bolletjes
die gecoat zĳn met oligonucleotiden. Ze
zĳn speciﬁek voor het mRNA van PCA3,
waarmee deze transcripten uit de urine
worden geïsoleerd. Vervolgens wordt met
lichaamseigen RNA-polymerase een soort PCR uitgevoerd bĳ een constante temperatuur
van 42 oC. Dit levert binnen een uur voldoende geampliﬁceerd RNA. De kleinste hoeveelheid RNA van het PCA3-gen in een urinemonster is na ampliﬁcatie nog te detecteren.
Daarnaast wordt overigens altĳd ook de hoeveelheid PSA mRNA gekwantiﬁceerd om te
compenseren voor de variabele hoeveelheid urine of het aantal cellen daarin. Het
gaat dus om de ratio tussen PCA3- en
PSA-transcripten, want de hoeveelheid
PSA mRNA is vrĳ constant in zowel
gezonde als niet-gezonde prostaatcellen.
De geampliﬁceerde producten worden
uiteindelĳk gedetecteerd met behulp
van complementaire, chemiluminiscente
DNA-probes.

Projectleider Daphne Hessels precipiteert RNA afkomstig van een blaastumor en zet het epje koud weg. Ze
is projectleider van het blaaskankerproject, en promoveerde in 2010 op de ontwikkeling van de PCA3-test.
Binnen Noviogendix is ze de spil tussen het lab en de kliniek: “Ik vervul hier een brugfunctie. We werken
al jarenlang intensief samen met urologen in verscheidene projecten. De testen die we hier ontwikkelen
zullen door hen weer gebruikt kunnen worden in de patiëntenzorg. Dan is het prettig als je dicht bĳ elkaar
zit en elkaar goed kent. Een patiëntenmonster is hier in tien minuten binnen voor onderzoek.”

