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 Chris Laarakker en Wim Nak

André Bergman (oncoloog) en Wilbert 
Zwart (bioloog) van het Antoni van 
Leeuwenhoek denken van wel. 
Zij baseren die verwachting op een 
eerdere kleine studie van hun hand op 
prostaatweefsel van 20 patiënten. 
En willen dat nu graag in een grotere 
groep onderzoeken. Chris Laarakker en 
Wim Nak spraken met hen om in Nieuws 
iets over hun onderzoek en het belang 
ervan voor ons als patiënt te kunnen 
vertellen.

In de praktijk blijkt dat bij zo’n 30% 
van de mensen die aan prostaatkanker 
worden geopereerd of zijn bestraald de 
prostaatkanker later toch weer terugkomt. 
Recidive noemen we dat. Het zou een 
flinke stap vooruit zijn wanneer er kon 
worden voorspeld of een patiënt veel 
kans maakt op recidive, of andersom, 

dat hij slechts een verwaarloosbaar klein 
risico loopt op recidive. De bestaande 
indicatoren als TNM stadiëring, Gleason 
score en PSA waarde blijken in dit opzicht 
slechte voorspellers. Bergman en Zwart 
verwachten dat DNA onderzoek een betere 
en ook goed bruikbare indicator oplevert.

Soms hormoontherapie
We weten dat testosteron van invloed is op 
de groei van kankercellen. Die groei wordt 
veelal tegengegaan door castratie (ofwel 
orchidectomie, waarbij het testosteron 
producerende deel van de zaadballen 
wordt verwijderd) of door chemische 
castratie middels hormoontherapie met 
bijv. LHRH remmers en/of anti androgenen. 
Soms wordt na een operatie of bestraling 
al uit voorzorg hormoontherapie gegeven 
om de kans op terugkeer van de ziekte te 
verkleinen. Maar deze behandeling kent 
vele bijwerkingen. Het is dus wenselijk 
dat patiënten met een verhoogd risico op 
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recidive aanvullende hormoontherapie 
ondergaan, maar het is ook wenselijk dat 
patiënten met een kleine kans op recidive 
gespaard blijven van deze behandeling.

Testosteron stimuleert de groei van 
prostaatkanker door zich te binden aan het 
hormoon-bindend eiwit in de kern van de 
tumorcel: de androgeenreceptor. Hierdoor 
word de androgeenreceptor actief en 
kan dit eiwit binden aan hele specifieke 
plekken op het DNA van de tumorcel. 
Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er PSA 
wordt gevormd en ook dat de tumor 
groeit.

In de kleine studie heeft men gezien dat 
de plekken van het tumor DNA waar 
de androgeenreceptor zich bindt per 
patiënt verschillend zijn en ook dat deze 
plekken verschillen tussen patiënten met 
een hoge en een lage kans op recidive. 
Wellicht biedt een patroon van ‘DNA 
bindingsplaatsen’ een bruikbare indicatie 
voor de kans op recidive.

Bestaand weefsel
Voor het nieuwe onderzoek worden geen 
patiënten opgeroepen. Hoe kan dat? 
Voor dit onderzoek word prostaattumor 
weefsel gebruikt vanuit een zogeheten 
‘biobank’, wat meer dan 15 jaar geleden 
is ingevroren. Inmiddels is bekend 
hoe het ziekteverloop was van deze 
prostaatkankerpatiënten, en kan getest 
worden of het ‘DNA’ profiel van een tumor 
die terug is gekomen als recidive anders 
was dan het DNA profiel van een tumor 
die weg bleef (bij een genezen patiënt). 
Het doel van deze studie is om hiermee in 
de toekomst nieuwe patiënten te kunnen 
helpen, met een voorspelling of de tumor 
weg zal blijven of niet.

Aangenomen dat het inderdaad lukt om 
dat goed te kunnen gaan voorspellen, wat 
zal dan het belang daarvan zijn voor de 
prostaatkanker patiënt? Voor elke patiënt 
zijn er twee mogelijkheden.

1. De patiënt met een hoog risico 
op recidive kan dan al direct na de 
primaire behandeling preventief een 
vervolgbehandeling krijgen met bijv. 

hormoontherapie. 
Overigens moet 
in een vervolg 
onderzoek eerst nog 
wel bewezen worden 
dat deze preventieve behandeling ook 
daadwerkelijk overlevingswinst geeft.

2. De patiënt met een laag risico 
kan gespaard blijven van de 
nadelige gevolgen van aanvullende 
hormoontherapie.

Er gebeurt wat
Zoals André Bergman het formuleerde: 
‘hard als het moet, zacht als dat kan’. 
De verwachting is dat de voorlopige 
analyses van het onderzoek op 100 
weefsels in de loop van 2016 beschikbaar 
zullen komen. Daarna zal het nog wel tot 
2017 duren voor een klinische studie naar 
te behalen overlevingswinst kan worden 
gestart. Voor de direct belanghebbende 
patiënt gaat het misschien wat erg traag 
allemaal. Maar al draaien de molens traag, 
de wieken draaien wel. Er gebeurt wat, er 
is vooruitgang.
Wilbert Zwart licht toe: ‘de onderzoekers 
werken er hard aan (letterlijk dag en nacht) 
om de patiënt zo snel mogelijk met de 
resultaten van het onderzoek te kunnen 
helpen. Maar goed en gedegen onderzoek 
heeft helaas tijd nodig, ook al gaan we zo 
hard als we kunnen’.

En het perspectief van zowel 
overlevingswinst voor hen die baat hebben 
bij een vroege vervolgbehandeling als dat 
de rest die vervolgbehandeling 
niet meer nodeloos hoeft te 
ondergaan, dat ziet er uit als 
fraaie winst voor de patiënt. 
Wij van PKS ondersteunen dit 
onderzoek van ganser harte.

Overigens is een vergelijkbare DNA 
benadering eerder al succesvol gebleken 
bij de behandeling van borstkanker. De 
analyse van het weefsel bepaalt of het 
nodig is (of geen zin heeft) om direct 
preventief verder te behandelen na een 
operatie. Moge het bij 
prostaatkanker ook snel zover komen, 
dat hopen wij. n
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