
Eiwitten als
biomatkers
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e afgelopen 1 0 jaar versche-
nen meer dan 150.000
publicaties over nieuwe kandi*
daatbiomarkers. Zo'n 70 %o

daarvan zijn eiwitten. Toch registreert de

Amerikaanse FDA gemiddeld minder dan
één eiwitbiomarker per jaar voor klinische
toepassing. Van alle ontdekte markers haalt
nog geen 1 % de kliniek.Volgens de

Amerikaanse onderzoeker Samir Hanash
van het Fred Hutchinson Cancer Research
Center is het werkelijke percentage wel-
licht nog lager.'Het is een groot, wereld-
wijd probleem', zegt hij.

Therapie op maat
Toch zijn experts het erover eens: eiwitbio-
markers hebben veel potentieel voor betere
diagnostiek en behandeling op maat. Neem
nu de HER2-eiwitten. Bij zogeheten
HER2/neu-positieve borstkankers zijn de

tumorcellen overgevoelig voor epidermale
groeifactoren omdat ze uitzonderlijk veel

HER2/neu-receptoren op hun celmem-
braan hebben. Wanneer de groeifactoren
hieraan binden, gaan de tumorcellen onge-
controleerd groeien. Ongeveer één op de

vijfpatiënten heeft een overexpressie van
HER2/neu-receptoren op de tumorcellen.
De behandeling voor dez.e patiënten ver-
schilt van die van patiênten zonder die
overexpressie. Om deze patiënten te selec-

teren, gebruiken artsen een test die de

HER2-receptoren opspoort. Het HER2-
eiwit dient dus als biomarker. Een andere
veel gebruikte eiwitbiomarker is geglyceerd
hemoglobine. Deze vorm van hemoglobine

ontstaat door de versuikering van de alfa-
keten van het eiwit. Bii diabetespatiënten
wordt de hoeveelheid geglyceerd hemoglo-
bine in het bloed nauwkeurig in de gaten

gehouden omdat die de bloedsuikerspiegel
van de voorafgaande weken weergeeft.
Niet alleen eiwitten kunnen dienen als bio-
marker. Ook DNA, RNA, metabolieten
(zoals glucose) en fusiologische markers
zoals de bloeddruk of hartslag worden
ingezet. Ze kunnen artsen cruciale en
gedetailleerde informatie geven over de

ziekte van een patiënt én hoe ze die het
beste kunnen behandelen.\Want naast de

diagnostische functie zoals die van de

HER2-eiwitten, kunnen biomarkers infor-
matie geven over hoe een ziekte zal verlo-
pen. Zo voorspelt de aanwezigheid van de

antistof ACPA in het bloed een slechrere
prognose voor patiënten met reumâ.
Ook geven biomarkers informatie over het
mogelijke effect van een medicijn op een
patiënt. Zo worden tumoren steeds vaker
ingedeeld op mutatietype, omdat de muta-
tie beter voorspelt of een medici jn zal aan-
slaan dan de locatie in het lichaam. Het
NKI/AvL doet bijvoorbeeld onderzoek
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naar patiënten met BRAF-gemuteerde
melanomen. Resistentie is een vaak
voorkomend probleem bij doelgerichte
therapieën. Na verloop van tijd zijn de

BRAF-remmers uitgewerkt. Patiënten met
BRAF-gemuteerde melanomen lijken het
meeste baat te hebben met een BRAF-
remmer als vemurafenib in combinatie met
een EGFR-remmer als cetuximab. Naast
de darmtumoren en melanomen zijn er
nog andere tumoren met een BRAF-
mutatie. De betrokken onderzoekers bekij-
ken of patiênten met die tumoren ook baat
kunnen hebben bij de combinatietherapie.
En biomarkers kunnen aangeven ofen
hoeveel risico iemand loopt om een ziekte
te ontwikkelen. Zo hebben mensen met het
Lynch-syndroom7} %o kans op het ont-
wikkelen van erfelifke darmkanker. Ze zijn
drager van een erfelijke fout in één van de

DNA-reparatiegenen. Het Radboudumc
ontwikkelde voor deze groep een vaccin dat
de afi¡veer tegen ontsporende darmcellen
op gang moet brengen voordat deze zicl:'
tot kankercellen ontwikkelen. In 2014 wer-
den de eerste mensen gevaccineerd.

Nieuwe aanpak
Ten slotte spelen biomarkers een belangrij-
ke rol bif de ontwikkeling van nieuwe me-
dicijnen. De ontdekking van een eiwit of
een specifieke mutatie in een tumorcel kan
het aangrijpingspunt voor een nieuwe be-

handeling vormen. Dit zijn vaak small mole-

cule drugs of monoklonale antilichamen.
Albert Heck, hoogleraar Biomoleculaire
Massaspectrometrie en Proteomics aan
de lJniversiteit lJtrecht, vindt het niet gek

dat nu slechts I %o van de biomarkers de
kliniek bereikt. Vijftien jaar geleden heers-
te nog de gedachte dat een enkel eiwit
een biomarker kon zijn voor een ziekte.

'Daar komen we steeds meer op terug.'
Het idee was destijds dat je van iemand

wat bloed kon afnemen, een specifiek
eiwit kon meten en vervolgens kon vertel-
len welke aandoening diegene had.

'Inmiddels weten we dat dit niet zo
simpel ligt', zegt Heck.'Iemand kan
meerdere ziektes tegelijkertijd hebben,
iedereen kan anders op een aandoening
reageren en ieder mens heeft een unieke
eiwithuishouding en genetische aanleg.'
Tegelijkertijd is de hoogleraar optimis-
tisch over de toekomst. 'S7e moeten het
alleen anders aanpakken.'
De steeds betere massaspectrometrie
helpt daarbij. Ook moeten we ons meer
richten op de verhoudingen tussen aan*
wezige eiwitten, meent Heck, in plaats

van puur op hun aanwezigheid.'De bio-
markers van de toekomst bestaan uit pa-
nels van soms wel honderd eiwitten. Niet
de absolute concentraties zijnvan belang,
maar de verhoudingen daartussen.'
Têgelijkertijd moeten we volgens hem

ook de huidige waarde van een bloedtest
niet onderschatten. 'Voor een aantal me-
tabole aandoeningen werkt die hartstikke
goed.'De klassieke hielprik bij pasgebo-

ren baby's is daar een goed voorbeeld
van. Die testte oorspronkelijk maar een
paar ziektes; nu zijn dat er al twintig en
mogelijk worden het er meer.

Dubieuze monsters
Ilet Nederlands Tijdschrift z;oor

Geneeskunde noemde in september 2016
een aantal redenen voor het lage aantal
biomarkers dat de kliniek bereikt: gebrek
aan goede samenwerking tussen alle
belanghebbenden, monsters van dubieuze
kwaliteit en te kleine steekproeven in de
studies. Heck erkent dat allemaal.
'Eiwitten zíjr' erg instabiel. Het is levend
materiaal dat buiten het lichaam veran-
dert. Daarnaast krijgen we steeds meer
bewijs dat ieder mens op eiwitniveau
uniek is. Het ene eiwit kan voor persoon
A een goede biomarker zijn orn hartfalen
aan te tonen, mââr voor persoon B hele-
maal niet.'Als voorbeeld noemt hij PSA)
prostaat-specifiek antigen. Een verhoogde
PSA-waarde toont alleen bij sommige
patiënten prostaatkanker aan.
Net als voor mediciinen, ligt ook voor
biomarkers de toekomst in een persoon-
lijke aanpak. 'Dat maakt het heel moei-
lijk om een goede steekproefgrootte te

vinden voor je studie zodat die klinisch
relevant is.' Onderzoeker Hanash voegt
daar nog aan toe: 'Het kost veel geld om
FDA-goedkeuring te krijgen en voor
biomarkers is veel minder geld beschik-
baar dan voor geneesmiddelen.'
Ook al zijn eiwitten lastig om mee te wer-
ken, volgens chemicus Fleck vormen ze

nog steeds de beste kandidaatbiomarkers.
'Als het even makkelijk was om met
eiwitten als met DNA te werken, zouden
de meeste onderzoekers voor eiwitten
kiezen. Eiwitten zijn de werkpaarden van

de cel en vertellen ons dus het meest over
wat er in de cel gebeurt. Dat het lastig is,
moet ons niet tegenhouden.'Flanash is

dat met hem eens. '\ù(/e hebben op vele
gebieden biomarkers nodig, van vroege
diagnostiek tot aan monitoring.'
De beschikbare technieken gaan daarbij
een grote rol spelen. De kosten van een
proteoommeting gaan steeds verder om-
laag. Heck: 'Ik ben ervan overtuigd dat
we over een paar jaar standaard een
proteoommeting doen bij iemand die in
het ziekenhuis belandt. Nu meten we bij-
voorbeeld alleen hemoglobine en glucose.

Als we straks voor een paar tientjes het
complete genoom en alle 6.000 eiwitten
kunnen bepalen, zal dat zeker gebeuren.

Zowel voor als na een behandeling, om te
kijken of het geneesmiddel aanslaat en of
de dosering juist is.' o

Eiu)itbiowtarkers hunnen helpen bij diagnose
en Þrognose, bij medicijnontu:ikkeling en bij
het ooorsþellen oa?x het elfect oan rnedicatie bij
een sÞecifiehe þatiënt. Toch hrijgt wúnder don
1 % een klinische toeþassimg. Hoe howú dat?
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