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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Stein Aerts
Identification of cancer driver mutations in the non-coding genome by
integrative genomics and regulome sequencing

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 312 000 €
Duur: 4 jaar

Kanker is een opeenstapeling van microscopische foutjes in de cel, die niet hersteld worden.
Professor Aerts en zijn team bestuderen met behulp van hoogtechnologische apparaten
(DNA-sequencers) welke fouten nu precies aanleiding geven tot kanker. Zo willen ze de
mechanismen die aan de oorsprong van kanker liggen, beter begrijpen.

Het team aan het woord
In dit project gaan wij op zoek naar fouten in het DNA die aanleiding kunnen geven tot
kanker. Meerbepaald zoeken wij naar mutaties in het niet-coderend deel van het genoom,
dat 98% uitmaakt van ons DNA. Dit deel van het genoom staat onder meer in voor de
regulatie van genexpressie. Fouten in regulatorische elementen kunnen aldus aanleiding
geven tot aberrante genexpressie. We zullen gebruik maken van nieuwe technologieën om
DNA van kankerstalen te sequencen en we zullen verschillende methoden testen om
specifiek de regulatorische elementen te onderzoeken (o.a., ChIP-Seq). We maken gebruik
van publiek beschikbare genoomsequenties van verschillende kankertypes (bv. borstkanker,
huidkanker, en leukemie), en passen onze methoden eveneens toe op patiëntenstalen
om beter inzicht te krijgen in de oncogenetische programma’s van verschillende
kankertypes.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Geert Berx
EMT and inflammation: a malignant cocktail for cancer

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 187 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Berx en zijn team bestuderen een cellulair proces dat normaal gezien plaatsvindt bij
de ontwikkeling van een embryo. Het proces vindt echter ook plaats in tumoren, en bevordert
daar de vorming van metastases.

Het team aan het woord
Tijdens de embryonale ontwikkeling van elk levend wezen vinden er verschillende fases
plaats van een proces dat epitheliale mesenchymale transitie (EMT) heet. Tijdens deze fases
verliezen sommige cellen hun binding met naburige cellen en kunnen ze zich individueel
gaan verplaatsen. De EMT is onmisbaar voor de vorming van organen in een embryo. Maar
deze EMT wordt ook op abnormale wijze geactiveerd in kankercellen. Daardoor krijgen ze
meer bewegingsvrijheid in de omliggende weefsels en kunnen ze zich verplaatsen naar
andere plaatsen in het lichaam om metastases (uitzaaiingen) te vormen. Meerdere studies
hebben al aangetoond dat wanneer EMT zich voordoet in kankercellen, de relatie tussen de
tumor en zijn onmiddellijke omgeving wijzigt. Er ontstaat een lokale ontstekingsreactie en
een afweerrespons. Met behulp van onze experimentele TEM modellen, zullen wij de
ontstekings- en afweerreacties bestuderen tijdens de ontwikkeling van de tumor en de
vorming van metastases.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Rudi Beyaert
Molecular and functional characterization of the tumor suppressors CYLD and
A20 as ubiquitin modulating enzymes

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 320 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Beyaert en zijn team bestuderen mutaties van een eiwit dat betrokken is bij de
communicatie tussen cellen. We weten dat dit eiwit een rol speelt bij het optreden van
kanker, maar we begrijpen nog niet helemaal hoe. Deze mechanismen ontrafelen, kan leiden
tot nieuwe doelwitten voor behandelingen.

Het team aan het woord
Het fixeren van het eiwit ubiquitine aan andere eiwitten, speelt een belangrijke rol in allerlei
communicatiesystemen tussen cellen onderling. We weten ook dat bij kanker het proces van
het fixeren van ubiquitine vaak is ontregeld. A20 en CYLD zijn enzymen die betrokken zijn bij
de activering van ubiquitine, doordat ze delen van dit eiwit afknippen van grotere
eiwitcomplexen in de cel. Mutaties in deze enzymen hebben iets te maken met het ontstaan
van kanker, maar de precieze onderliggende mechanismen zijn niet gekend. In ons
onderzoek gaan we, via verschillende moleculair-biologische, genetische en immunologische
benaderingen, kijken naar de regelmechanismen en de signalisatieroutes in de cel die de
werking van A20 en CYLD sturen. Hierbij maken we gebruik van specifieke humane
tumorcellijnen en genetisch gemanipuleerde muizen. Als op die manier duidelijk wordt wat
er fout gaat in de cel, komt een eventuele nieuwe behandeling van kanker weer een stap
dichterbij.
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Laureaat Grants 2012

Team van Dokter Cédric Blanpain
Mechanisms regulating cancer stem cells during skin tumor initiation and
progression

Fundamenteel onderzoek
Instelling: ULB-Erasme
Bedrag: 360 000 €
Duur: 4 jaar

Onlangs werd ontdekt dat ook kankers er stamcellen op na houden, die verantwoordelijk
zouden zijn voor de groei van een gezwel en de resistentie ervan tegen behandeling. Dokter
Blanpain en zijn team onderzoeken de rol die stamcellen spelen bij de ontwikkeling van
huidkankers.

Het team aan het woord
Stamcellen staan heel ons volwassen leven in voor de ontwikkeling en vernieuwing van het
weefsel in ons lichaam. Ze verzekeren ook weefselherstel na uiteenlopende letsels. In de
meeste volwassen weefsels vindt men stamcellen: in het hematopoëtische systeem (waar
bloedcomponenten in het beenmerg gevormd worden), de huid, borstklieren,
ingewanden, ... Bepaalde kankers bevatten ook stamcellen. Deze zouden verantwoordelijk
zijn voor de groei van een gezwel en zijn resistentie tegen behandelingen. Het team van
professor Cédric Blanpain was bij de eerste die kankerstamcellen van verschillende weefsels
karakteriseerden, alsook om de mechanismen te identificeren die deze cellen aansturen.
Vandaag bestaat dit team uit een dertigtal onderzoekers van een tiental verschillende
nationaliteiten. Zij onderzoeken de rol van stamcellen bij het ontstaan en de groei van
kankergezwellen. In het kader van dit project, stelt prof. Blanpain voor om de moleculaire
mechanismen die stamcellen aansturen bij huidkankers te bestuderen. De resultaten van de
studie zouden het moeten mogelijk maken dat er nieuwe strategieën tegen deze zeer
frequente voorkomende kankers ontwikkeld kunnen worden.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Mathieu Bollen
Activation of protein phosphatase-1 as a novel cancer therapy

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 260 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Bollen en zijn team testen behandelingen die het functioneren van kankercellen
moeten verstoren, om hen op die manier te vernietigen. De vorsers ontwikkelen
geneesmiddelen die inwerken op de eiwitten die kankercellen nodig hebben om te overleven.

Het team aan het woord
Moleculaire kankertherapieën zijn gericht op een wisselwerking met eiwitten die essentieel
zijn voor de overleving van kankercellen. Tot de meest succesvolle nieuwe geneesmiddelen
van deze groep behoren remmers van zogenaamde eiwitkinasen. Deze eiwitkinasen
coördineren talrijke belangrijke processen in kankercellen doordat ze fosfaat binden op
sleuteleiwitten (fosforylering). De tegenhangers van eiwitkinasen zijn eiwitfosfatasen. Op
basis van recent verworven inzichten zullen wij activatoren van specifieke eiwitfosfatasen
ontwikkelen. Van dergelijke activatoren wordt verwacht dat ze kankercellen doden, al dan
niet in combinatie met remmers van eiwitkinasen. Dit zal initieel worden onderzocht op
humane kankercellen en in beschikbare kankermodellen bij de muis.
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Laureaat Grants 2012

Team van Doctor Karine Breckpot
Tri-ART2.0: Optimization of TriMix and Antigen RNA-based anti -cancer Therapy

Fundamenteel onderzoek
Instelling: VUB
Bedrag: 232 000 €
Duur: 4 jaar

Het team van Doctor Breckpot test een antitumorale vaccinatie bij dieren. Door injectie van
het vaccin in de lymfeklieren dichtbij de tumor, wordt een bepaald type witte bloedcellen
(dendritische cellen) gestimuleerd.

Het team aan het woord
Dendritische cellen zijn een van de vele subtypes witte bloedcellen van ons afweersysteem.
Hun rol is om indringers te signaleren en de afweermechanismen die deze indringers
moeten vernietigen, te activeren. Het ligt dus voor de hand dat de dendritische cellen meer
en meer gebruikt worden bij experimentele protocollen voor antitumorale therapeutische
vaccinaties die kankercellen moeten uitroeien. Onze ploeg heeft de doeltreffendheid van
deze aanpak onlangs bewezen door tumorale antigenen en messenger-RNA in de
lymfeklieren dichtbij de huidkankertumor van muizen te injecteren. We gaan door met dit
type studie en doen een beroep op specifieke transportmolecules die ervoor zorgen dat het
vaccin de dendritische cellen van de lymfeklieren beter bereikt. We zetten ook onze tests
voort met het moduleren van de afweerrespons van de dendritische cellen door messengerRNA.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Geert Carmeliet
Tumor cell metabolism contributes to the formation of micrometastases in
bone

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 160 000 €
Duur: 2 jaar

Sommige kankers geven uitzaaiingen in de botten. Professor Geert Carmeliet en haar team
menen dat individuele kankercellen al in de botten aanwezig zijn nog voor ze detecteerbare
uitzaaiingen vormen. De vorsers proberen het uitzaaiingmechanisme beter te begrijpen,
zodat er doelgerichte behandelingen tegen kunnen ontwikkeld worden.

Het team aan het woord
Botmetastasen vormen een belangrijke complicatie bij patiënten met borst- en
prostaattumoren en zij veroorzaken botpijn en botfracturen. De huidige behandelingen
stoppen de verdere groei van de botmetastasen, maar zorgen niet voor een genezing. Zeer
waarschijnlijk zijn de kankercellen reeds lange tijd aanwezig in het bot als micrometastasen
voordat ze uitgroeien tot grote tumoren en het bot aantasten. Inzicht in deze vroege fasen
van botmetastasering is dus cruciaal om tot een effectievere behandeling te komen. Wij
postuleren dat metabole aanpassingen in de tumorcellen belangrijk zijn om de tumorcellen
te laten overleven in het bot en later het bot te koloniseren. Om dit te onderzoeken zullen
we gebruik maken van tumorcellen waarin bepaalde metabole processen zijn veranderd en
nakijken of hierdoor de evolutie van botmetastasen vertraagt, gebruikmakend van een
muismodel. We hopen met deze preklinische studie nieuwe therapeutische doelwitten te
vinden voor de behandeling van botmetastasen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Peter Carmeliet
The role of PFKB3 in endothelial metabolism: can PFKFB3 become a novel anticancer strategy?

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 360 000 €
Duur: 2 jaar

Tumoren hebben veel energie nodig om zich te ontwikkelen. Ze slagen er dan ook in om ons
lichaam nieuwe bloedvaten te doen aanmaken zodat ze voldoende voeding krijgen. Recent
zijn er nieuwe behandelingen ontwikkeld die deze bloedvatenvorming (of angiogenese)
bestrijden. Jammer genoeg treden er verschillende problemen op bij het gebruik van deze
middelen. Professor Carmeliet en zijn team onderzoeken manieren om deze problemen op te
lossen of te omzeilen.

Het team aan het woord
Wereldwijd is kanker één van de voornaamste ziekte- en doodsoorzaken waarvan de impact
en het voorkomen zal stijgen omwille van de verouderende populatie. Momenteel wordt
kanker bestreden door onder andere combinaties van operatie, chemotherapie en
medicijnen die angiogene factoren, geproduceerd door tumor- of stromacellen, als doelwit
hebben. De sector wordt echter geconfronteerd met beperkingen zoals slechte respons,
weerstand en toxiciteit.
Deze factoren doen de nood aan conceptueel andere en innovatieve strategieën groeien. In
dit project onderzoeken we een nieuwe anti-angiogene aanpak door enthotheelcellen, het
belangrijkste celtype in bloedvaten, uit te hongeren door hun metabole energievoorziening
te blokkeren.
Een aantrekkelijk eiwit voor dit onderzoek is PFKFB3, een belangrijk enzym dat de glycolyse
(proces waarbij energie wordt gevormd) regelt en sterk opgereguleerd is in tumorcellen.
PFKFB3 is een interessant doelwit aangezien het kenmerkend is voor groeiende
endotheelcellen (bv. in tumoren) terwijl de integriteit van stabiele bloedvaten niet beïnvloed
zou worden.
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Laureaat Grants 2012

Team van Doctor Kim De Keersmaecker
Role of ribosome defects in cancer

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 320 000 €
Duur: 4 jaar

Doctor De Keersmaeker en haar team willen begrijpen welke de exacte gevolgen zijn van
defecten in het ribosoom (een eiwitcomplex in de cel dat zorgt voor de aanmaak van nieuwe
eiwitten). Dit defect werd ontdekt bij leukemiepatiënten en nu gaan de wetenschappers na of
het ook voorkomt bij andere types kanker en of het ribosoom op nog andere manieren
bijdraagt tot kanker.

Het team aan het woord
Recent vonden wij in de cellen van een aantal patiënten met leukemie een defect in het
eiwitcomplex in de cel dat zorgt voor de aanmaak van nieuwe eiwitten ('het ribosoom'). In
dit project willen we nakijken of dergelijke defecten ook voorkomen in andere types van
kanker. Daarnaast willen we ook testen hoe defecten in het ribosoom precies bijdragen tot
het ontstaan van kanker. Dit zullen we doen door na te gaan wat het exacte effect is van zo'n
defect op de aanmaak van nieuwe eiwitten in de cel en verder zullen we ook onderzoeken of
het ribosoom- defect ook kan bijdragen tot kanker door nog andere functies buiten aanmaak
van eiwitten in de cel te verstoren. Verder zullen we in cel- en muismodellen bekijken hoe
de defecten in het ribosoom de groei en overleving van de cellen beïnvloeden en hoe deze
defecten de aanmaak van bloedcellen en het ontstaan van leukemie beïnvloeden.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Mieke Dewerchin
Endothelial glutamine metabolism: target for anti-tumor angiogenesis therapy?

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 260 000 €
Duur: 4 jaar

De groei van tumoren hangt voor een groot deel af van de vorming van nieuwe bloedvaten.
Een strategie om tumorgroei te voorkomen is dan ook verhinderen dat die nieuwe
bloedvaten er komen. En dat is nu net het gebied dat professor Dewerchin en haar team aan
het onderzoeken zijn.

Het team aan het woord
Groeiende tumoren hangen in grote mate af van de vorming van nieuwe bloedvaten
(angiogenese) voor de aanvoer van voedingstoffen en zuurstof. Een beproefde strategie om
tumorgroei tegen te gaan, bestaat in het verhinderen van bloedvatvorming naar de tumor
toe (antiangiogene-therapie). Ondanks initiële successen kampt deze behandelingsmethode
met resistentie- en toxiciteitsproblemen. Gedreven door de nood om deze therapie te
verbeteren, willen wij onze aandacht richten op de ‘motor’ van angiogenese, met name het
cellulaire metabolisme van de endotheelcellen, de bouwstenen van bloedvaten. Meer
specifiek zullen we het gebruik van het aminozuur glutamine als bron van energie of als
grondstof voor de aanmaak van macromoleculen in de endotheelcellen bestuderen,
aangezien we recent konden aantonen dat het wegnemen van glutamine verhindert dat de
endotheelcellen actief beginnen te prolifereren. Finaal zal deze studie het potentieel van
inhibitie van het glutamine-metabolisme als anti-angiogene strategie aantonen.

15

Laureaat Grants 2012

Team van Professor Dirk Elewaut
In vivo visualization of NKT cell-mediated anti-tumor activity

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 245 000 €
Duur: 4 jaar

Ons lichaam houdt er enkele natuurlijke afweermechanismen op na. Sommige hiervan zijn in
staat om kankercellen herkennen en te doden. Professor Elewaut en zijn team bestuderen
een specifiek type witte bloedcellen met deze eigenschap. Door te begrijpen hoe deze precies
te werk gaan, zou het mogelijk worden om de doeltreffendheid van behandelingen te
versterken.

Het team aan het woord
Natural Killer T cellen, ook wel kortweg NKT cellen genoemd, zijn witte bloedcellen met
bijzondere eigenschappen wat betreft het vernietigen van kankercellen. Ze herkennen
immers lipideachtige molecules op het oppervlak van kankercellen. De NKT hechten zich aan
de kankercel en gaan daar een immuunreactie veroorzaken tegen de kankercel. Daarnaast
kunnen ze kankercellen ook direct doden. Stimulatie van NKT cellen wordt dan ook gezien
als een potentieel aantrekkelijke aanpak bij de behandeling van bepaalde kankers. We
weten bijvoorbeeld dat gezwellen waar veel NKT in voorkomen, een betere prognose
hebben. In dit onderzoeksproject beogen we de NKT cellen in kankergezwellen direct in
beeld te brengen en hun gedrag in deze kankers in detail te onderzoeken. Op die manier
zullen we beter inzicht verwerven hoe NKT cellen naar kankercellen aangetrokken worden
en hoe zij deze kunnen vernietigen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Olivier Feron
Study of the determinants of the tumor metabolic plasticity in response to
fluctuating availabilities in the main energy fuels and oxygen : towards new
therapeutic strategies

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 280 000 €
Duur: 4 jaar

Kankergezwellen hebben meer energie nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Ze passen
zich aan als een voedselbron wegvalt; ze vinden dan vaak een nieuwe. Professor Feron en zijn
team willen dat aanpassingsproces begrijpen om dergelijke tumoren beter te kunnen
bestrijden.

Het team aan het woord
Kankercellen onderscheiden zich onder andere van gezonde cellen door het feit dat ze grote
hoeveelheden voedingsstoffen nodig hebben om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dat
rechtvaardigt dan ook de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, die inwerken op de
eiwitten verantwoordelijk voor de aanlevering of omzetting van voedingsstoffen in de
tumorcellen.
Maar recente gegevens hebben ons geleerd dat tumorcellen zich aanpassen wanneer een
belangrijke bron van energie verdwijnt. Ze gaan andere energiebronnen exploiteren, zodat
de tumor zich verder kan uitbreiden.
Ons onderzoek wil dit aanpassingsproces begrijpen, zodat we tumoren beter kunnen
bestrijden. We werken ook op het combineren van behandelingen die de aanvoer en het
gebruik van voedingsstoffen in tumorcellen belemmeren. Enkele van deze mogelijke nieuwe
kankerbehandelingen zijn een rechtstreeks gevolg van academische samenwerking met
chemici.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor François Fuks
Unravelling the epigenomic dimensions of breast cancers

Fundamenteel onderzoek
Instelling: ULB-Erasme
Bedrag: 214 500 €
Duur: 4 jaar

Borstkanker is de meest frequente kanker bij vrouwen. De diagnosetechnieken en
behandelingen evolueren regelmatig. Toch is het niet altijd mogelijk om met zekerheid te
voorspellen hoe de ziekte zal verlopen. Professor Fuks en zijn team bestuderen de
verschillende mechanismen die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen in de evolutie
van de ziekte. De wetenschappers willen nieuwe diagnostische en therapeutische pistes voor
borstkanker mogelijk maken.

Het team aan het woord
Borstkanker raakt 1 vrouw op 9 en is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen.
Bovendien overlijdt bijna 1 patiënte op 3. In het algemeen zijn zowel de huidige
prognosefactoren als manieren die de respons op chemotherapie voorspellen, onvolledig en
onvoldoende om het klinisch vastgestelde verschil in overleving te verklaren. Er zijn steeds
meer aanwijzingen dat epigenetische wijzigingen (die zich afspelen in de directe omgeving
van cellen, zonder het DNA van de cel te wijzigen) een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling
van borstkanker. Ons project wil met behulp van de nieuwste technologische
ontwikkelingen, het geheel van deze epigenetische fouten bij gezwellen in de borst
ontrafelen. Dat kan nieuwe perspectieven creëren, zowel voor diagnose als behandeling.
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Team van Professor Holger Gerhardt
Cellular and molecular mechanisms of vascular patterning in tumour
angiogenesis: mosaic endothelial single cell analysis in vivo

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 360 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Gerhardt en zijn team bestuderen de mechanismen die aan de oorsprong liggen van de
vorming van bloedvaten in tumoren (angiogenese). Vooral de situaties die uitzaaiingen (secundaire
tumoren) bevorderen, interesseren de onderzoekers.

Het team aan het woord
Er bestaat een dringende nood aan het correct begrijpen van de fundamentele principes van
bloedvatenvorming in tumoren (angiogenese). Daarom ontwikkelen wij technieken om
individuele endotheelcellen (cellen die de wanden van bloedvaten bekleden) te visualiseren
en om hun gedrag in hersentumormodellen bij muizen en zebravissen te bestuderen.
Door het analyseren van de vorm en de functionaliteit van bloedvaten, van de cellen die de
bloedvaten vormen en van de reactie van de tumor, proberen we te begrijpen hoe het
gecoördineerde gedrag van endotheelcellen functionele of nietfunctionele tumorbloedvaten tot stand brengt.
Deze experimentele studie maakt gebruik van een combinatie van klinische beeldvorming en
in vivo beeldvorming met behulp van moderne toepassingen van de optische microscopie.
Op basis van eerder verkregen laboresultaten, is onze doelstelling om erin te slagen de
ontwikkeling van bloedvaten in tumoren te doen wijzigen. Daarvoor zullen we invloed
uitoefenen op de verschillende signalisatiewegen (communicatie binnen of tussen de cellen).
We willen ook het zuurstofgebrek binnenin tumoren aanpakken, omdat dit aanleiding geeft
tot metastasen.
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Team van Professor Jody Haigh
Role of Zeb2 in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia (T-ALL) Initiation and
Progression

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 165 000 €
Duur: 3 jaar

Professor Haigh en haar team onderzoeken de mechanismen die aan de basis van een
agressieve vorm van leukemie liggen. Het einddoel is het ontwikkelen van doeltreffendere
behandelingen tegen deze agressieve leukemie.

Het team aan het woord
Onlangs werd er een nieuwe en zeer agressieve vorm van acute lymfoblastische leukemie
geïdentificeerd (die de naam ETP-ALL meekreeg). Patiënten met deze ziekte reageren
minder goed op klassieke chemotherapie en krijgen vaker te maken met herval. Waarom dat
zo is, is nog niet helemaal begrepen. Er werd bij ETP-ALL patiënten wel al een specifieke
afwijking ter hoogte van de hematopoëtische stamcellen (stamcellen die het bloed vormen)
ontdekt. Zowel patiënten als proefdieren met deze ernstige leukemie vertonen een
verhoogde expressie van de regulerende stof ZEB2. Deze stof zou een cruciale rol spelen bij
de verspreiding van kankerstamcellen en bij de resistentie die deze cellen hebben tegen
chemotherapie. Het doel van dit project is te bestuderen in welke mate ZEB2 de
kankerstamcellen reguleert, met het oog op het ontwikkelen van nieuwe doelgerichte
behandelingen.
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Team van Professor Bassem Hassan
Mechanistic analysis of the ATOH1 colorectal cancer tumor suppressor gene
and its interactions with the Wnt signaling pathway

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 320 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Hassan en zijn team onderzoeken de genetische mechanismen die colorectale
kankers (van de dikkedarm en de endeldarm) – een van de meest voorkomende kankers
wereldwijd – veroorzaken.

Het team aan het woord
Colorectale kanker is wereldwijd één van de meest fatale kankers. Men denkt dat enkele
cellen, genaamd kankerstamcellen, genetische mutaties dragen die hen in staat stellen om
constant nieuwe kankercellen aan te maken. Vele van deze mutaties werden geïdentificeerd,
maar het is niet voldoende gekend op welke manier ze aanleiding geven tot het ontstaan
van nieuwe kankercellen. In dit project willen we onderzoeken op welke manier een
belangrijk anti-kanker gen, genoemd ATOH1, samenwerkt met gemuteerde prokankergenen, de zogenaamde Wnt signaaltransductie genen, om colorectale
kankerstamcellen te genereren. Door het verkrijgen van meer inzicht in deze genetische
interacties zullen wetenschappers en later ook artsen effectievere behandelingen kunnen
ontwikkelen.
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Team van Professor Claude Libert
Optimisation of αVβ3 targeted nanobodies for cancer therapy, cancer imaging
and targeted delivery

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 320 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Libert en zijn team ontwikkelen een geneesmiddel tegen kanker dat de vorming van
nieuwe bloedvaten in tumoren wil tegengaan. Deze behandeling moet doeltreffender en
minder toxisch worden dan de op dit moment beschikbare.

Het team aan het woord
Met dit project willen we een nieuw, niet-toxisch geneesmiddel tegen kanker ontwikkelen.
We baseren ons daarvoor op verworven kennis van de tumorale necrosefactor of TNF. De
TNF houdt er een spectaculair anti-kankereffect op na doordat hij een bepaald eiwit, het
zogeheten integrine, deactiveert. Dit eiwit is aanwezig in bloedvaten, maar ook in heel wat
tumoren.
Jammer genoeg is het TNF effect veel te toxisch voor gebruik bij patiënten. Dankzij labostudies weten we dat de TNF tumoren vernietigt door de molecules te verstoren die ervoor
zorgen dat nieuwe bloedvaten zich kunnen fixeren in tumoren. Op basis van deze kennis
hebben wij molecules (nanopartikels) ontwikkeld, die in staat zijn om zich aan integrine te
binden en op die manier de werking van dit eiwit blokkeren. Ons buikgevoel werd bevestigd:
de nanopartikels werken op een gelijkaardige manier als de TNF, maar zijn niet toxisch. In
ons project willen we de optimalisering van onze nanopartikels voortzetten, zodat ze nog
doeltreffender worden.
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Team van Professor Marc Parmentier
Mechanisms of anti-inflammatory and anti-tumoral effects of chemerin and its
receptors

Fundamenteel onderzoek
Instelling: ULB-Erasme
Bedrag: 263 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Parmentier en zijn team onderzoeken de rol van chemerine, een klein eiwit met een
ontstekingswerende en antitumorale werking. De wetenschappers gaan via muizenmodellen
na wat er gebeurt met het eiwit als er huidkanker ontstaat. Zo hopen ze nieuwe doelwitten
voor doelgerichte therapieën mogelijk te maken.

Het team aan het woord
Chemerine is een klein eiwit dat het ‘verkeer’ regelt tussen de verschillende populaties witte
bloedlichaampjes (leukocyten) in ons lichaam. In verschillende experimentele modellen
hebben we aangetoond dat dit eiwit een ontstekingswerende en antitumorale werking
heeft. Vandaag bestuderen we via welke mechanismen dit chemerine excessieve
ontstekingsreacties en transformaties naar kwaadaardige cellen verhindert. Daarvoor
gebruiken we verschillende genetische modellen bij de muis en we concentreren ons op de
ontwikkelingsfasen van huidkanker. De kankermodellen zijn ofwel genetisch uitgelokt, ofwel
door blootstelling aan chemische stoffen. We zullen het effect van een lokale expressie van
chemerine in de cellen van de huid meten, en de bijdragen van 3 receptoren die het eiwit
binden. We evalueren in welke stadia van de maligne transformatie chemerine tussenkomt,
en welke types cellen (leukocyten, endotheelcellen, epitheelcellen) erbij betrokken zijn. Het
onderzoek zou moeten leiden tot een beter begrip van de complexe verbanden tussen
ontsteking en kanker, en zou een nieuw doelwit voor doelgerichte therapieën tegen kanker
mogelijk kunnen maken.
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Team van Professor Pierre Sonveaux
Determination of the involvement and contribution of mitochondrial
uncoupling to epithelial-mesenchymal transition (EMT) and cancer stemness in
the context of tumor metastasis

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 195 000 €
Duur: 3 jaar

Kankers vormen vaak metastasen (of uitzaaiingen). Professor Sonveaux en zijn team
onderzoeken of de stofwisseling van gezwellen van invloed is op aanmaken van metastasen.
Op termijn willen de vorsers tot nieuwe behandelingsstrategieën komen, die moeten
verhinderen dat kankergezwellen zich gaan uitzaaien.

Het team aan het woord
Kanker kan gezien worden als een metabolische ziekte, omdat gezwellen constant de
energie moeten aanmaken die ze nodig hebben om te overleven en groeien in een moeilijke
omgeving. Op basis van bemoedigende voorlopige resultaten, gaan wij na of het bijzondere
metabolisme van tumoren een invloed uitoefent op hun uitzaaiingactiviteit. We hebben
toegang tot unieke modellen waarmee we 2 essentiële aspecten van uitgezaaide kanker
kunnen karakteriseren: de epitheliale mesenchymale transitie (EMT) en het verwerven van
biomerkers van kankerstamcellen. Dankzij deze kenmerken kan een individuele cel een
nieuw gezwel – de uitzaaiing of metastase – genereren. Op termijn zullen we nieuwe
strategieën voorstellen die het metabolisme van tumoren zullen aanpakken om uitzaaiingen
te voorkomen.
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Team van Dokter Ingrid Struman
Impact of microRNA transfer from endothelium to cancer cell in tumor
progression

Fundamenteel onderzoek
Instelling: ULg
Bedrag: 203 000 €
Duur: 4 jaar

Dokter Struman en haar team onderzoeken de rol die specifieke molecules (de micro-RNA)
spelen bij de communicatie tussen een tumor en het menselijke bloedvatensysteem rond
deze tumor. Het doel is om nieuwe doelwitten voor therapieën te identificeren.

Het team aan het woord
Anti-angiogenesetherapie is een veelbelovende benadering voor de behandeling van
kankers. Het doel ervan is om de vorming van nieuwe bloedvaten (nodig voor de groei en
het uitzaaien van tumoren) af te remmen. Wij gaan ons concentreren op micro-RNA. Dit is
namelijk een nieuwe en bijzonder innovatieve bron van moleculaire doelwitten voor deze
therapieën. Door hun interactie met andere intracellulaire actoren, controleren micro-RNA
de aanmaak van eiwitten die gestuurd wordt door genen. Maar, kort geleden werd
aangetoond dat micro-RNA van een cel naar een andere kunnen bewegen. Zo spelen ze de
rol van boodschappers. Bij dit project willen we micro-RNA identificeren, die tussenkomen in
de communicatie tussen het bloedvatensysteem en de tumor. Zo willen we nieuwe
doelwitten identificeren voor anti-angiogenesetherapieën.
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Team van Professor Peter Vandenabeele
Exploitating necroptosis targeting in cancer therapy: High content screening
and validation

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 312 000 €
Duur: 4 jaar

Elke dag sterven in ons lichaam miljoenen cellen af, maar worden er ook miljoenen nieuwe
geboren. Kankercellen kunnen resistent worden tegen dit celvernieuwingsproces en daardoor
niet afsterven. Op dat moment zal het gezwel zich ontwikkelen. Professor Vandenabeele en
zijn team spitsen zich toe op een recentelijk ontdekt mechanisme van celdood. Ze willen te
weten komen of dat mechanisme kan worden uitgelokt, zodat de kankercellen gedwongen
afsterven.

Het team aan het woord
De juiste balans tussen celdood en celgroei bepaalt leven of dood. Kanker ontstaat wanneer
deze balans is verstoord. Kankercellen vertonen op verschillende niveau’s weerstanden in
het celdoodprogramma, waardoor de kankercellen blijven overleven en de tumor kan
uitbreiden. Vaak verwerven kankercellen ook resistentie tegen de therapeutische
behandeling. Recent, werd naast apoptosis (spontane celdood), een nieuwe vorm van
geprogrammeerde celdood geïdentificeerd, nl. necroptosis. Het uitlokken van necroptosis
kan een alternatief zijn om resistentie te omzeilen. In dit project willen wij een
gedetailleerde kennis verwerven in de moleculaire mechanismen van necroptosis.
Vervolgens zullen we het therapeutisch potentieel van bepaalde positieve resultaten testen
op kankermodellen bij muizen.
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Team van Professor Karin Vanderkerken
Mechanistic in vitro and in vivo study of new drug combinations in multiple
myeloma

Fundamenteel onderzoek
Instelling: VUB
Bedrag: 202 500 €
Duur: 3 jaar

Professor Vanderkerken en haar team zoeken naar nieuwe behandelingen tegen multipel
myeloom. Dat is een kanker die zich ontwikkelt vanuit cellen van het beenmerg. De nieuwe
behandelingen zijn broodnodig omdat patiënten vaak hervallen.

Het team aan het woord
Multipel myeloom is een beenmergkanker die zich kenmerkt door een abnormale
vermenigvuldiging van zogeheten plasmocyten (een bepaald soort cellen). Deze plasmocyten
ontvangen cellulaire signalen waardoor ze kunnen overleven, groeien en ontsnappen aan
vernietiging door behandeling.
Ondanks de recente ontwikkeling van nieuwe medicijnen, die gezorgd hebben voor een
aanzienlijke langere overleving van de patiënten, hervallen de meeste patiënten en worden
ze immuun voor de gebruikte chemotherapie.
Dit onderlijnt de nood aan identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten en
behandelingen. In het huidig project gaan we twee nieuwe geneesmiddelen-combinaties
uittesten, zowel op menselijke cellen als op een in vivo muismodel.
In een tweede stap gaan we trachten de onderliggende mechanismen te ontrafelen, en
vooral de effecten na te gaan wanneer de cellen onder de beschermende invloed staan van
de micro-omgeving van het beenmerg.
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Team van Professor Jo Van Ginderachter
Characterization of distinct tumor-associated dendritic cell subsets and their
interaction with myeloid-derived suppressor cells

Fundamenteel onderzoek
Instelling: VUB
Bedrag: 256 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Van Ginderachter bestudeert de eigenschappen van dendritische cellen. Deze cellen
zijn in staat ons afweersysteem aan te leren hoe het kankercellen kan herkennen en
vernietigen.

Het team aan het woord
Kankercellen kunnen herkend en vernietigd worden door cellen van het immuunsysteem. De
activering van deze laatste gebeurt onder invloed van zogenaamde dendritische cellen, die
de ‘vreemde’ componenten van de tumor aanbieden voor herkenning door het
immuunsysteem. Dit alles vindt plaats in de lymfeklieren die het dichtst bij de tumor liggen
(tumor-drainerend).
Echter kunnen bepaalde dendritische cellen ook zorgen voor immunitaire tolerantie, zodat
de antitumor respons stilgelegd wordt. In deze studie wensen we te achterhalen welke
verschillende types van dendritische cellen in tumoren aanwezig zijn, en welke hun
specifieke functies zijn in de tumor. We concentreren ons vooral op de dendritische cellen in
de tumordrainerende lymfeklieren. Bovendien zullen we onderzoeken of dendritische cellen
beïnvloed worden door een andere categorie cellen (de zogenaamde “Myeloid-derived
suppressor cells) die gekend staan als krachtige onderdrukkers van immuunreacties.
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Team van Professor Frans Van Roy
Roles of Nanos family members in cancer progression

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 260 000 €
Duur: 4 jaar

Het team van professor van Roy ontdekte dat bepaalde kankergezwellen (meer bepaald
tumoren in de longen en prostaat) abnormale hoeveelheden bevatten van bepaalde eiwitten.
Als de onderzoekers dit fenomeen begrijpen, kan dat de diagnose van kanker verbeteren,
alsook de behandelingen.

Het team aan het woord
Nanos-eiwitten binden op boodschapper-RNA's, die normaliter verantwoordelijk zijn voor de
synthese van eiwitten die essentieel zijn voor de correcte embryonale ontwikkeling van
vooral de geslachtsorganen. Op die manier reguleren Nanos-eiwitten de stabiliteit van deze
belangrijke RNA's. Wij ontdekten dat deze Nanos-eiwitten in bepaalde tumoren (bv. in de
prostaat of long) op abnormaal hoge wijze aangemaakt worden. Bovendien bleek zulke
activering de kwaadaardige karakteristieken van de tumorcellen te verhogen. Ons project
beoogt deze fenomenen grondig te bestuderen, zodat deze kennis hopelijk kan leiden tot
een verbeterde diagnose of mogelijk zelfs betere therapie van dergelijke tumoren. Onze
studies omvatten meerdere hoog-technologische invalswegen zodat de kansen dat nieuwe
en bruikbare inzichten worden verworven zo groot mogelijk zijn.
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Team van Professor Emile Van Schaftingen
Metabolite alteration in cancer cells: reevaluation of the function of the p53dependent enzyme TIGAR

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UCL - De Duve
Bedrag: 160 000 €
Duur: 2 jaar

Professor Van Schaftingen en zijn team bestuderen de mechanismen die zich in het centrum
van de kankercellen zelf afspelen. Als we die beter begrijpen, kan het mogelijk worden dat
het verschijnen van kankercellen vertraagd of zelfs voorkomen wordt.

Het team aan het woord
De transformatie van normale cellen naar kankercellen gebeurt door het verschijnen van
mutaties in het DNA. Deze mutaties wijzigen het metabolisme van cellen, waardoor deze
laatsten meer van een bepaald afgeleid product van een vitamine gaan produceren
(NADPH). Deze NADPH speelt een belangrijke rol in verschillende synthesereacties en
reacties die de cel beschermen tegen toxische molecules die ontstaan door het verwerken
van zuurstof. Een verhoogde productie van NADPH biedt kankercellen dus bescherming. Met
ons onderzoek willen we nagaan hoe de vork in de steel zit wat betreft de verschillende
regelingsmechanismen, die ervoor zorgen dat een DNA-mutatie een wijziging in de NADPHsynthese met zich meebrengt. We willen in een later stadium beter begrijpen hoe we het
verschijnen van kankercellen kunnen vertragen of zelfs voorkomen.
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Team van Professor Viggo Van Tendeloo
Reciprocal cross-talk between human natural killer cells and interleukin-15cultured dendritic cells for improved anti-leukemic cytotoxic activity

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UA
Bedrag: 120 000 €
Duur: 2 jaar

Professor van Tendeloo en zijn team ontwikkelen een therapeutisch vaccin (een vaccin dat
behandelt, versus een preventief vaccin, dat een ziekte wil voorkomen) tegen leukemie. Dit
vaccin wordt na een klassieke behandeling gebruikt (bv. chemo) om alle resterende
kankercellen te vernietigen.

Het team aan het woord
Momenteel wordt veel onderzoek verricht naar therapeutische kankervaccins. Deze
kankervaccins moeten ervoor zorgen dat kankerpatiënten na hun standaard behandeling
met chemo- of radiotherapie, niet meer hervallen of dat uitzaaiingen van hun kanker worden
afgeremd. Wij hebben reeds met succes een kankervaccin bij leukemiepatiënten uitgetest en
zagen hierbij dat ons vaccin in de helft van de leukemiepatiënten herval kon tegenhouden of
vertragen.
Dit kankervaccin bestaat uit speciaal gekweekte immuuncellen van de patiënt die na een
onderhuidse injectie het afweersysteem activeren om overgebleven en/of rondzwervende
kankercellen te elimineren. In dit project trachten we dit gepersonaliseerd leukemievaccin in
de proefbuis nog krachtiger te maken door innovatieve manipulaties om zodoende nog
hevigere afweerreacties tegen de leukemiecellen op te wekken.
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Team van Professor Catherine Verfaillie
MAPC-based modulation of the immune/inflammatory mechanisms underlying
bone marrow failure in MDS

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 181 500 €
Duur: 2 jaar

Professor Verfaillie en haar team bestuderen mankementen aan de stamcellen van het bloed
die mogelijk aanleiding geven tot acute leukemieën. Als we de mechanismen die deze
afwijkingen veroorzaken, beter begrijpen, is dat een eerste stap in de richting van
doeltreffendere behandelingen.

Het team aan het woord
Primaire myelodysplastische syndromen (MDS) zijn een groep van
bloedstamcelaandoeningen die een verminderde productie van mature bloedcellen
veroorzaken en die eventueel kunnen leiden tot acute leukemie. MDS is de meest
voorkomende bloedstamcelaandoening met meer dan 300 nieuwe patiënten/jaar in België.
De oorzaak van MDS is multifactorieel en te wijten aan zowel genetische defecten in de
bloedstamcel als abnormaliteiten in het immuunsysteem en de beenmergniche.
Medicatie die inwerkt op het immuunsysteem en de beenmergniche kan de
bloedcelproductie verbeteren. Wij willen met ons project nagaan of een therapie met
bepaalde stamcellen (de Multipotente Adulte Progenitorcellen of MAPC) eveneens een
verbetering in de bloedcelproductie kan teweeg brengen. Deze cellen vertonen namelijk
sterke immuunveranderende effecten en worden ook in de beenmergniche gevonden.
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Team van Professor Miikka Vikkula
Next Generation Sequencing to Identify Novel Pathogenic Variants in a Selected
Series of Inherited and Acquired Tumors

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 150 000 €
Duur: 4 jaar

De term 'kanker' verwijst naar een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een
chaotische manier delen en verspreiden. Professor Vikkula en zijn team willen de genetische
kenmerken van deze ziektes in kaart brengen om elke kanker precies te kunnen classificeren.
Dat is een eerste stap naar een nauwkeurigere diagnose, die op haar beurt leidt tot een meer
accurate prognose en de keuze van de meest geschikte behandelingen.

Het team aan het woord
Oncologie evolueert naar geneeskunde op maat van de patiënt. Dat veronderstelt een op
maat gemaakte opvang én behandeling, die gebaseerd zijn op de biologische kenmerken van
elke kanker.
Kankers hebben meerdere en uiteenlopende oorzaken. Dat vertaalt zich in zeer veel
cellulaire wijzigingen, die verantwoordelijk zijn voor een zeer grote diversiteit wat betreft
kankergezwellen. Door deze te karakteriseren, zetten we een eerste stap naar een
classificatie en een preciezere diagnose. Dat is onontbeerlijk voor het opmaken van een
prognose en het kiezen van de meest geschikte behandelingen. Het rangschikken vormt
tevens de basis van een werkelijk op maat gemaakte therapeutische opvang.
Ons multidisciplinaire project zal de genetische afwijkingen bepalen die aan de oorsprong
van de verschillende kankers liggen. We maken gebruik van de uiterst krachtige techniek van
hoog-debiet-sequencing met behulp van het apparaat dat recent geïnstalleerd werd in het
de Duve-instituut (UCL Woluwe). Onze benadering maakt het mogelijk om binnenin een
tumor quasi alle belangrijke afwijkingen in kaart te brengen die met de genen verband
houden. We concentreren ons onderzoek op een reeks kankers die soms wel, soms niet
erfelijk zijn, zoals de familiale melanomen, oogmelanomen, en nog bepaalde andere
neurologische, bloed-, bot- en schildklierkankers.
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Team van Professor Yves Beguin
Molecular imaging of multiple myeloma

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: ULg
Bedrag: 247 500 €
Duur: 3 jaar

Hoe beter je een ziekte en haar effecten in beeld kunt brengen, hoe beter je de patiënt kan
behandelen. Daarom zoeken professor Yves Beguin en zijn team de beste
beeldvormingstechniek om schade aan de botten door multipel myeloom zichtbaar te maken.
Tegelijk zoeken ze naar de beste beeldvormingstechniek om de effecten van een
chemotherapie op multipel myeloom zichtbaar te maken.

Het team aan het woord
Multipel myeloom is een kanker van het beenmerg, die schade aanricht in onze botten.
Soms valt de botvernieling gemakkelijk af te lezen op normale radiografieën, maar soms is
deze moeilijk te diagnosticeren. Het doel van ons onderzoeksproject is om verschillende
moderne beeldvormingstechnieken met elkaar te vergelijken. Zo willen we de gevoeligheid
van de opsporingstechnieken voor botletsels door multipel myeloom vergroten.
Als technieken tellen we de PET-scanners met 3 verschillende markers (een die de
kankercellen aan het licht brengt, een voor de botschade en een voor de reactie op
botreconstructie), en de magnetische resonantie (ook wel MRI of NMR genoemd). We zullen
ook evalueren in welke mate de verschillende beeldvormingstechnieken een reactie op een
behandeling met chemotherapie kunnen opvolgen. En ten slotte zullen we onze resultaten
vergelijken met beelden van angiogenese (de vorming van nieuwe bloedvaten in gezwellen)
in biopsieën (levende stalen) van gezwellen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Vincent Bours
MicroRNA expression and/or gene methylation in tissues and plasma samples
as new prognostic/predictive factors of breast cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: ULg
Bedrag: 210 000 €
Duur: 2 jaar

Biomerkers zijn biologische stoffen waarvan de concentratie in het bloed of in een tumor
waardevolle informatie kan opleveren over de kanker van een patiënt. Professor Bours en zijn
team bestuderen twee types biomerker van borstkanker. Enerzijds willen ze identificeren
welke patiëntes geen baat hebben bij chemotherapie en anderzijds willen ze accurate
informatie over de respons op chemotherapie voor een operatie.

Het team aan het woord
Borstkankers en hun voornaamste subtypes zijn enorm heterogeen. Onderzoekers en clinici
zoeken daarom naar specifieke biologische merkers die kunnen aangeven hoe groot het
risico op herval is, en vooral hoe de patiënt reageert op de behandeling. Onnodige
chemotherapieën (onnodig omdat hun kans op genezing al zeer hoog is, of omdat de tumor
resistent is tegen de behandeling, d.w.z. niet reageert op de behandeling) kan patiëntes
namelijk veel ongemak opleveren en veroorzaakt bovendien omvangrijke kosten qua
personeel en ziekenzorg. Ons project draait om het bestuderen van twee types biomerkers,
meer bepaald korte RNA-molecules (micro-RNA genoemd) ofwel om DNA dat gewijzigd werd
door methylatie (het toevoegen van een chemische groep op een van de bouwstenen van
het DNA).
Van de ene kant gaan we de langetermijnevolutie van 600 patiënten bestuderen in functie
van de micro-RNA die in hun tumor zelf teruggevonden worden. Van de andere kant
proberen we te voorspellen hoe de reactie op neo-adjuvante chemotherapie (dus
toegediend voor een chirurgische ingreep) zal zijn, in functie van de aanwezigheid van door
de tumor geproduceerd micro-RNA en gemethyleerd DNA in het bloed van de patiëntes. Zo
hopen we bij te dragen tot de ontwikkeling van een behandeling op maat van elke patiënte,
in functie van objectieve biologische parameters.
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Laureaten Grants 2012

Teams van Professoren Kathleen Claes, Gert Matthijs en
Jacques De Grève
Towards improved genetic diagnosis for hereditary breast and ovarian cancer:
evolution and challenges

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UGent – KULeuven - VUB
Bedrag: 250 000 €
Duur: 3 jaar

Onder leiding van de professoren Claes, Matthijs en De Grève spannen 3 universitaire teams
zich in om nog niet ontdekte genetische afwijkingen te vinden die borstkanker veroorzaken.
Het doel is de behandeling te verbeteren, maar ook om een eventuele borstkanker te kunnen
voorkomen bij verwante personen met een genetische afwijking.

Het team aan het woord
Borstkanker treft ongeveer 1 vrouw op 10. Maar in sommige families met een erfelijke
voorbeschiktheid ligt dit risico veel hoger. Patiënten met een familiale voorgeschiedenis
en/of ongebruikelijk jonge leeftijd bij diagnose krijgen daarom genetisch onderzoek voor de
belangrijkste genen die betrokken zijn bij erfelijke borstkankers (BRCA1 en BRCA2).
Identificatie van een ziekteveroorzakende mutatie is namelijk belangrijk voor het opsporen
van een erfelijk risico bij familieleden. Men vindt echter bij minder dan 20% van de
onderzochte families een mutatie, en in een klein aantal patiënten worden genetische
varianten aangetroffen waarvan de klinische betekenis niet duidelijk is. Dat leidt tot
onzekerheid.
In dit project werken de Universitaire Ziekenhuizen van Gent, Leuven en Brussel samen om
via nieuwe technieken andere ziekteveroorzakende mutaties te identificeren bij patiënten
met een duidelijke familiale belasting voor borstkanker, waarin een BRCA1 of BRCA2 mutatie
werd uitgesloten. De universitaire centra willen daarnaast functionele testen ontwikkelen
voor genetische varianten met onduidelijke betekenis. Dit project zorgt ervoor dat in méér
families de genetische basis van borstkanker ontrafeld wordt. Dit leidt tot betere
behandeling en preventie.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Barbara De Moerloose
The role of non-coding RNA in juvenile myelomonocytic leukaemia

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZGent
Bedrag: 210 000 €
Duur: 3 jaar

Het team van Professor De Moerloose probeert de ontwikkeling van een bepaald soort
zeldzame kinderleukemie beter te begrijpen. Ze willen tot een behandeling komen die minder
zwaar is voor de patiënten dan de momenteel gebruikte stamceltransplantatie.

Het team aan het woord
Juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) is een zeldzame kwaadaardige aandoening
van het beenmerg die voorkomt op kinderleeftijd. De enige behandelingsoptie waarmee
momenteel een volledige genezing bekomen kan worden, is een stamceltransplantatie.
Onderzoek naar de ontstaansmechanismen en de kenmerkende eigenschappen van deze
leukemie heeft ondermeer als doel nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen waarmee
genezing kan worden verkregen met minder toxiciteit voor de patiënt.
In dit onderzoek worden RNA moleculen (meerbepaald ‘niet-coderend’ RNA, d.i. RNA dat
niet verantwoordelijk is voor de productie van eiwitten) in JMML cellen van patiënten
opgespoord. Wij zullen de interacties tussen deze RNA moleculen onderling, en met andere
onderdelen van de cel, in kaart brengen. We zullen ook eventuele verbanden leggen met
reeds gekende ontstaansmechanismen van JMML. We verwachten dat sommige “nietcoderende” RNA moleculen gebruikt zullen kunnen worden in de diagnostiek van JMML, als
prognostische biomerker en als doelwit voor nieuwe doelgerichte behandelingen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Wilfried De Neve
Accelerated partial breast irradiation using topographical dose painting in
prone position

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 198 000 €
Duur: 3 jaar

Professor De Neve en zijn team stellen een doelgerichte bestralingstechniek op punt, die bij
borstkanker gebruikt wordt. De techniek kan als aanvulling op chirurgie gebruikt worden.
Van zodra de techniek helemaal onder controle is, zal deze de geneeskansen verhogen en
minder bijwerkingen vertonen dan klassieke radiotherapie.

Het team aan het woord
Na chirurgische verwijdering van het kankergezwel is het gebruikelijk om radiotherapie van
de borst toe te passen om de genezingskans te verhogen. Bij bepaalde tumoren met
gunstige kenmerken kan een beperkte (partiële) borstbestraling van de zone rondom het
geopereerde gebied toegepast worden. Dat beperkt de bestralingsperiode en zo ook de kans
op bijwerkingen. Maar de huidige partiële borstbestralingstechnieken bestralen ofwel een te
beperkte regio, waardoor hoger ziekteherval waargenomen werd, ofwel een te groot
volume waardoor de voordelen tegenover volledige borstbestraling verdwenen waren.
Professor De Neve en zijn team ontwikkelen een techniek van partiële borstbestraling,
waarbij de dosisverdeling in de borst de topografie van mogelijke microscopische
uitzaaiingen rondom het operatiegebied volgt. De techniek wordt op punt gesteld in
lichamen van overledenen, die hun lichaam aan de wetenschap schonken. In de laatste fase
van het project wordt de techniek aangepast voor de behandeling van patiënten.
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Laureaat Grants 2012

Team van Dokter Luc Dirix
Molecular Analysis in Circulating Tumour Cells of Predictive Biomarkers for
targeting the PI3K-AKT-mTOR pathway in patients with metastatic breast
cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: GZA St Augustinus
Bedrag: 199 500 €
Duur: 3 jaar

Het onderzoek van Dokter Luc Dirix en zijn team zou ertoe moeten leiden dat de ziekte
‘borstkanker’ kan onderverdeeld worden in een aantal subcategorieën. De subcategorie zou
bepaald kunnen worden dankzij een eenvoudige bloedproef, en niet langer door chirurgische
biopsie. Eenmaal deze subcategorieën gedefinieerd, kan men de meest geschikte
behandeling voor elke patiënt kiezen.

Het team aan het woord
De gepersonaliseerde behandeling van kanker is gebaseerd op de moleculaire karakterisatie
van de tumor. Deze heeft tot doel het eindresultaat van de patiënt te verbeteren en de
toxiciteit van sommige behandelingen te reduceren. Als alternatief op een invasieve biopsie
van de tumor bij gemetastaseerde borstkanker, wil dit project de klinische toepasbaarheid
achterhalen van de screening van biomerkers op circulerende tumorcellen in het bloed. Er
werd gekozen voor de phosphoinositide 3-kinase (PI3K) biomerker in deze studie, omdat
deze geïdentificeerd is als een belangrijk doelwit in de behandeling en omdat meer dan 25%
van borstkankerpatiënten een mutatie draagt in dit gen. Het uitvoeren van de analyse op
circulerende tumorcellen biedt het voordeel als een alternatieve bron van
patiëntenmateriaal, welke een veilige, real-time en herhaalbare bepaling van de biomerker
toelaat.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor François Duhoux
Identification of new constitutional genetic alterations in patients with a family
history of breast cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 210 000 €
Duur: 2 jaar

Een klein percentage van alle kankers is erfelijk. Voor een bepaald soort erfelijke borstkanker
zijn er 2 erfelijke genen geïdentificeerd. Professor Duhoux en zijn team gaan na of er nog
meer zijn. Dat kan zowel de diagnose als de behandeling van erfelijke borstkanker ten goede
komen.

Het team aan het woord
Het doel van dit project is de aanpak van borstkanker te verbeteren door middel van het
identificeren van nieuwe genetische afwijkingen die het risico op dit type kanker verhogen.
Indien meerdere borstkankers in 1 familie opduiken, gaan artsen vandaag op zoek naar
mutaties van de genen BRCA1 en BRCA2. Wanneer er geen mutaties gevonden worden, is
verder genetisch onderzoek onmogelijk. Dankzij de moderne sequencing-technieken zullen
we in 1 klap een groot aantal genen kunnen onderzoeken. Als er nieuwe genen kunnen
worden geïdentificeerd die de drager een groter risico op borstkanker geven, kan de
genetische piste verder verfijnd worden. Op die manier kunnen we zeer precieze tests
uitvoeren in een familie. En misschien kan de identificatie van de genen ook zorgen voor
nieuwe geneesmiddelen die zich richten op de geïdentificeerde genetische afwijkingen.
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Laureaten Grants 2012

Teams van Professoren Vincent Grégoire en
Karin Haustermans
Dose-Painting in radiation oncology treatments: the paradigm of head and neck
squamous cells and prostate adenocarcinomas

Translationeel en klinisch onderzoek
Instellingen: UCL - KULeuven
Bedrag: 250 000 €
Duur: 4 jaar

Hoe beter de stralen van radiotherapie gericht kunnen worden, hoe minder de therapie de
omliggende weefsels zal beïnvloeden. Professoren Haustermans en Grégoire proberen de
doelgerichtheid van radiotherapie zoveel mogelijk te verfijnen en aan te passen aan elke
tumor door middel van een nieuwe techniek die ‘dosis-painting’ heet.

Het team aan het woord
Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) of intensiteitsgemoduleerde radiotherapie
werd de voorbije vijf à tien jaar progressief geïntroduceerd in de routinematige klinische
praktijk. In plaats van een gezwel over met dezelfde intensiteit te bestralen, gaat IMRT de
dosis aanpassen aan de te bestralen plaats. Zo probeert men tumoren zoveel mogelijk
straling te geven, en de omliggende weefsels zo weinig mogelijk.
De lichaamsdelen die het meest met IMRT behandeld worden, zijn de hals en het hoofd.
IMRT heeft dan wel tot aanzienlijke voordelen geleid wat betreft uitkomst van de
behandeling, toch is men het er over eens dat gemiddeld 25% van de kankerpatiënten
overlijdt door gebrek aan tumorcontrole. In deze context is een logische stap voorwaarts het
introduceren van ‘imaging-based escalated dose painting’ oftewel dosis-painting op basis
van beeldvorming. Dat wil zeggen dat de dosis varieert in functie van het tumorvolume
waarop gericht wordt.
Dit onderzoeksproject concentreert zich op het toepassen van het concept van dosispainting, met een bijzondere focus op de klinische validatie bij hoofd- en
halskankerpatiënten. Dit project zal een samenwerking zijn tussen de Universitaire
Ziekenhuizen Leuven en de Cliniques universitaires St-Luc in Brussel.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Diether Lambrechts
Mutation profiles and targeted treatment options for mismatch repair deficient
tumors

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 160 000 €
Duur: 2 jaar

In onze cellen ondervindt ons DNA elke dag schade. Gelukkig bestaan er herstelmechanismen
die het DNA terug corrigeren. Maar soms zijn die mechanismen verstoord. Als er zich dan
schade opstapelt, kan het gebeuren dat er kankercellen ontstaan. Als we beter begrijpen hoe
deze herstelfoutjes kanker veroorzaken, ontdekken we misschien nieuwe pistes die de
behandelingen kunnen verbeteren.

Het team aan het woord
Een storing in de herstelmechanismen van het DNA kan bijdragen tot het ontstaan van
tumoren. Professor Lambrechts en zijn team zullen een volledige genoomanalyse maken van
tumorstalen die gekenmerkt worden door een fout in de DNA-herstelling. De resultaten
zullen ze vergelijken met de resultaten van de analyse van gezonde weefsels. Het doel is om
subgroepen van genen te identificeren die herhaaldelijk onderhevig zijn aan herstelfouten in
het DNA binnenin tumoren. De vorsers verwachten om nieuwe en onverwachte functies van
de DNA-herstellende genen te ontdekken. Dat zou moeten leiden tot een beter begrip van
tumoren die een defect in de DNA-herstelmechanismen vertonen. Een beter begrip hiervan
kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe tests die de respons van de patiënt op zowel
standaard- als doelgerichte behandelingen kunnen voorspellen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Frédéric Lecouvet
One-step MRI for local, regional and general staging of prostate cancer and
assessment of metastatic response

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 48 000 €
Duur: 3 jaar

Professor Lecouvet en zijn team gaan na of ze de balans van een prostaatkanker – het
stadium, prognose ... – door middel van één enkel onderzoek met NMR (ook wel MRI of
nucleaire magnetische resonantie genoemd) kunnen opmaken.

Het team aan het woord
Ons project bestudeert het nut van een MRI of NMR (nucleaire magnetische resonantie) in
de stadiëring van een kanker, om uit te maken welke patiënt uitzaaiingen vertoont, en
vervolgens te bepalen welke behandeling het best aan zijn of haar situatie aangepast is. Met
deze beeldvormingstechniek kan men schade door kanker aan botten of organen
detecteren, en dat vaak in een vroeger stadium dan met andere technieken.
Wij hebben voor prostaatkanker gekozen als model, omdat het een veel voorkomende
kanker is en bovendien omdat zijn regionale stadiëring (zoeken naar uitzaaiingen in de
lymfeklieren) of algemene stadiëring (zoeken naar uitzaaiingen onder andere in de botten)
gebeurt door meerdere onderzoeken die slechts gedeeltelijk betrouwbaar zijn (radiografie,
scintigrafie, scanners). Voor prostaatkanker berust de analyse van zijn lokale extensiegraad
(binnenin de prostaat of in de onmiddellijke omgeving ervan) al op NMR.
Ons project bestudeert of het mogelijk is om al deze onderzoeken te vervangen door één
enkel NMR-onderzoek van het hele lichaam. De voordelen hiervan zijn dat NMR geen
radioactieve straling gebruikt en dat er niet meerdere onderzoeken uitgevoerd moeten
worden. Dit perspectief om een balans van een kanker in één keer te maken, is helemaal
nieuw.
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Laureaten Grants 2012

Teams van Professoren Bart Neyns, Wim Van Criekinge en
Jean-Luc Van Laethem
Phase I/II clinical trial on autologous cancer-testis antigen targeted dendritic
cell immunotherapy (TriMixDC) for patients with inoperable pretreated
colorectal cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instellingen: UZBrussel – UGent – ULB-Erasme
Bedrag: 120 000 €
Duur: 3 jaar

Prof. Bart Neyns en zijn team onderzoeken hoe we het immuunsysteem (afweersysteem) van
patiënten kunnen stimuleren tegen dikkedarmkanker.

Het team aan het woord
De meerderheid van de patiënten met een uitgezaaide kanker van de dikke darm overlijdt
binnen de vijf jaar na diagnose.
We weten dat het immuunsysteem in staat is infecties af te weren en ook kan optreden
tegen kankercellen.
Onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat een behandeling met immuuncellen van de
patiënt zelf, nuttig is bij sommige patiënten met huidkanker (melanoom). Bij de huidkanker
gaat men de verdedigingsmechanismen van het lichaam stimuleren tegen tumorale
antigenen die CTA heten. Deze antigenen bevinden zich in sommige dikkedarmkankers. In dit
project willen de onderzoekers deze nieuwe celtherapie testen op zijn veiligheid en
werkzaamheid bij patiënten met een vergevorderd stadium van dikke darmkanker.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Freddy Penninckx
Study of the variability and improving the quality of rectal cancer staging and
therapy in Belgium

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: Belgian Cancer Registry
Bedrag: 210 000 €
Duur: 3 jaar

Professor Penninckx en zijn team voeren een studie uit die de diagnose en behandeling van
endeldarmkanker in verschillende ziekenhuizen onder de loep neemt. De wetenschappers
willen de kwaliteit van de zorgverlening beter beoordelen en indien mogelijk verbeteren.

Het team aan het woord
Mede op basis van de PROCARE (PROject on CAncer of the REctum) databank, die gegevens
van 5 500 patiënten met endeldarmkanker bevat, zullen we verdere studies verrichten. De
accuraatheid van de uitgebreidheid van de ziekte of de stadiëring zal nagegaan worden. Ook
zal bestudeerd worden of deze accuraatheid verbeterd kan worden indien experten de
diagnostische beeldvorming bekijken. Bij patiënten die radiotherapie krijgen, zal de
accuraatheid van het geplande bestralingsveld door experten geëvalueerd worden. Wat de
heelkunde betreft, zal de variabiliteit van postoperatieve verwikkelingen en sterfte
bestudeerd worden evenals de veiligheid van een laparoscopische (kijkoperatie) versus een
klassieke buikchirurgie (open resectie of buikinsnede). De beoordeling van de kwaliteit van
een resectiespecimen (verwijderde darm) door lokale pathologen en externe experten zal
vergeleken worden alsook de relevantie ervan voor de prognose van de patiënt. Het
potentieel prognostisch belang van de verhouding tussen het aantal aangetaste en
onderzochte lymfeklieren zal onderzocht worden. Voor de evaluatie van de zorgkwaliteit zal
een methode op punt gesteld worden om de gegevens van de ziekenhuizen (patiënt-, tumoren behandelingsgebonden factoren) onderling te kunnen vergelijken. Elk ziekenhuis
ontvangt feedback over de eigen resultaten. Deze studies zullen bijdragen tot kennis en
verbetering van de kwaliteit van zorgverstrekking.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Hans Prenen
Identification of candidate biomarkers of intrinsic and acquired resistance to
anti-angiogenic agents in metastatic colorectal cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZLeuven
Bedrag: 210 000 €
Duur: 2 jaar

Doelgerichte therapieën bieden veelbelovende perspectieven voor de behandeling van
verscheidene kankers. Maar kankergezwellen ontwikkelen soms een resistentie tegen
behandelingen en we weten nog niet goed hoe. Professor Prenen en zijn team onderzoeken
dit fenomeen in de hoop de resistentie op een dag te kunnen vermijden.

Het team aan het woord
Jaarlijks wordt bij 1 miljoen mensen dikkedarmkanker (colorectale kanker of CRK)
vastgesteld en zullen 500 000 patiënten sterven aan deze ziekte. De overlevingskans bij
uitzaaiingen bedraagt slechts 10%, 5 jaar na de diagnose. Nochtans is de gemiddelde
overleving bij uitgezaaide ziekte de laatste jaren sterk verbeterd met vandaag een
gemiddelde overleving van 2 jaar dankzij nieuwere chemotherapeutica en doelgerichte
behandelingen. Maar de intrinsieke en de verworven resistentie tegenover deze
behandelingen blijft een groot probleem. Sommige resistentiemechanismen werden reeds
ontrafeld, doch voor sommige behandelingen zoals de remmers van bloedvaten in tumoren
werden nog geen resistentiemechanismen gevonden. In dit project zullen we daarom zowel
bloedstalen als kankerweefsel verzamelen om mogelijke mechanismen van resistentie
tegenover bloedvatremmers verder te bestuderen.
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Patrick Schöffski
Molecular characterisation of ALK and MET activation in patients treated with
crizotinib – can we use it to predict the response?

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZLeuven
Bedrag: 210 000 €
Duur: 3 jaar

Het team van professor Schöffski verzamelt weefselstalen van Europese patiënten met
bepaalde zeldzame kankers. De patiënten doen mee met een internationale klinische studie
naar de werking van een nieuw geneesmiddel. De analyse van hun weefselstalen moet
mogelijk maken dat de doeltreffendheid van de behandeling voorspeld kan worden.

Het team aan het woord
Binnen de context van een lopende multinationale klinische studie (EORTC 90101 “CREATE”),
verzamelen we blokjes van tumorweefsel van alle deelnemende patiënten in Europa voor
onderzoeksdoeleinden. De klinische studie test de antitumorale activiteit van het orale
geneesmiddel crizotinib bij patiënten met 6 zeer zeldzame kwaadaardige aandoeningen (1
type lymfoom, 1 type nierkanker en 4 verschillende types van weke delen tumoren).
De Grant van Stichting tegen Kanker zal gebruikt worden voor een diepgaande analyse van
de moleculaire afwijkingen in de tumorcellen (mutaties). Deze wijzigingen zullen meer dan
waarschijnlijk voorspellen of een respons op dan wel een resistentie tegen het nieuwe orale
middel kan verwacht worden. Indien we er niet in slagen om dergelijke voorspellende
moleculaire factoren te bepalen, zal dit project ons hoe dan ook veel informatie geven over
de biologie van deze zes zeldzame ziekten, omdat de weefseldatabank van deze klinische
studie een uitstekende basis zal vormen voor dit project en toekomstige
onderzoeksprojecten.
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Laureaten Grants 2012

Teams van Professor Johan Smitz
en Dokter Marie-Madeleine Dolmans
Human Ovary Preservation Expertise (HOPE)

Translationeel en klinisch onderzoek
Instellingen: UZB - UCL
Bedrag: 250 000 €
Duur: 3 jaar

Een behandeling tegen kanker veroorzaakt soms onvruchtbaarheid. Gelukkig zijn er
technieken om dat te vermijden. De teams van professoren Smitz en Dolmans willen deze
verfijnen, zodat nog meer jonge vrouwen vruchtbaar blijven ondanks een kankerbehandeling.

Het team aan het woord
Dit project staat helemaal in het teken van het verbeteren van de levenskwaliteit van jonge
vrouwen na kanker, in het bijzonder het bewaren van de vruchtbaarheid. Patiëntes hebben
keuze uit een aantal nieuwe technieken om hun vruchtbaarheid na kanker te vrijwaren: het
bevriezen van ovocyten (eicellen), embryo’s en eierstokweefsel. Ons doel is om hen de
meest geschikte optie aan te bieden op basis van hun leeftijd, type kanker, behandeling en
risico op eierstokuitzaaiing. Zo willen we de kansen op een veilig herstel van hun
vruchtbaarheid maximaliseren. Twee pionierscentra van de voortplantingsgeneeskunde (UCL
& UZ Brussel) verenigen hun expertise met 4 doelen voor ogen:





het verhogen van de doeltreffendheid van cryopreservatieprogramma’s voor
ovocyten
het bestuderen van de veiligheid van de gebruikte cryobeschermers
de evaluatie van het risico op uitzaaiingen in eierstokweefsel
het ontwikkelen van alternatieven voor patiëntes van wie het eierstokweefsel niet
getransplanteerd kan worden
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Laureaat Grants 2012

Team van Professor Christos Sotiriou
Understanding sensitivity and resistance to trastuzumab and lapatinib in early
stage HER2-overexpressing breast cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: ULB-Bordet
Bedrag: 210 000 €
Duur: 1 jaar

Professor Sotiriou en zijn team zoeken naar biomerkers die kunnen aangeven hoe
doeltreffend een behandeling met Herceptine® is voor elke patiënte met de agressieve HER2borstkanker. De vorsers maken gebruik van de laatste nieuwe genetische
sequencingtechnieken om deze merkers te ontdekken en om beter te begrijpen hoe sommige
gezwellen weerstand kunnen bieden aan behandelingen.

Het team aan het woord
De bestaande doelgerichte therapieën als Herceptine® (trastuzumab) zijn al een belangrijke
stap voorwaarts voor de behandeling van vrouwen met de agressieve borstkanker HER2.
Vandaag zoeken onderzoekers naarstig naar een manier om te bepalen welke vrouwen het
meest voordelen halen uit een behandeling met Herceptine®. Om dat te verwezenlijken,
zoekt men naar genetische biomerkers, die mogelijk maken dat oncologen de geschikte
behandeling voor patiënten kunnen kiezen.
De NeoALTTO-studie hoopt om, dankzij de nieuwste technologische middelen voor
genetische sequencing, zulke voorspellende biomerkers te kunnen ontdekken. De studie
moet ook leiden tot een beter begrip van de manieren waarop een tumor weerstand biedt
aan behandelingen. Dit zou de oncologie een stap dichter brengen bij het ontwikkelen van
geïndividualiseerde behandelingen voor patiëntes met HER2-borstkanker.
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Team van Dokter Jean-Luc Squifflet
Pilot study of neo-adjuvant treatment with galectin-3 inhibitor, GM-CT-01, to
stimulate anergized anti-cancer T lymphocytes in ovarian cancer

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 120 000 €
Duur: 3 jaar

Eierstokkanker wordt vaak pas in een vergevorderd stadium ontdekt. Vaak zijn er dan al
uitzaaiingen en een vochtophoping in de buikholte (ascites), wat meestal een negatieve
invloed heeft op de prognose. Dokter Squifflet en zijn team testen hun nieuwe behandeling,
die onze eigen lymfocyten (een subtype witte bloedlichaampjes) zou moeten inschakelen
tegen de kanker.

Het team aan het woord
Voor eierstokkanker bestaat geen opsporing. Bovendien duiken symptomen pas laat op.
Hierdoor wordt de kanker meestal pas in een gevorderd stadium ontdekt. Vaak zijn er dan al
uitzaaiingen in het peritoneum (membraan dat het merendeel van de organen in de
buikholte bedekt) alsook ascites, een vochtophoping in de buikholte. Vandaag is de
aanbevolen behandeling een combinatie van chirurgie en chemotherapie. Dankzij
voorafgaande studies hebben we kunnen aantonen dat er in de peritoneale letsels en het
ascitesvocht weldegelijk immuuncellen (nl. lymfocyten, een subcategorie van de witte
bloedlichaampjes) aanwezig zijn, maar dat zij ‘verdoofd’ lijken door het kankergezwel. Ons
labo heeft een specifieke behandeling ontwikkeld om de immuuncellen terug te wekken,
met als doel een immuunreactie uit te lokken die in staat is om de kankercellen te
vernietigen. Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker kunnen wij nagaan of het toedienen
van onze behandeling in de buikholte, in rechtstreeks contact met de kankerletsels,
daadwerkelijk de reactivering van de lymfocyten zal bewerkstelligen. Het voordeel van deze
techniek is dat een reactie van het immuunsysteem veel preciezer en specifieker werkt dan
bijvoorbeeld chemotherapie, die alle zich delende cellen doodt. De behandeling is
doeltreffender en geeft bovendien minder bijwerkingen.
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Team van Professor Jean-Paul Thissen
Role of Activin A in human cancer cachexia (ACTICA Study)

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 160 000 €
Duur: 2 jaar

Sommige mensen met kanker ondervinden een extreem gewichtsverlies, ook wel cachexie
genoemd. Dierproeven toonden aan dat dit bij dieren veroorzaakt wordt door een hormoon
dat sommige tumoren produceren. Professor Thissen en zijn team gaan na of dit ook bij
mensen het geval is, en zo ja, hoe dit in zijn werk gaat.

Het team aan het woord
Cachexie bij kanker is een complex syndroom dat gekenmerkt wordt door gewichtsverlies.
De aandoening verergert de prognose van de kanker, vooral als het spierverlies zo
omvangrijk is dat ze de overlevingskansen vermindert. Magere massa, en in het bijzonder
spieren, verdwijnen. Cachexie wordt, in tegenstelling tot malnutritie, enkel in zeldzame
gevallen verholpen door de voedingsinname te verhogen. Studies bij dieren tonen aan dat
het wegsmelten van de spieren en een toename van de cachexie mogelijk veroorzaakt wordt
door een hormoon (Activine A) dat geproduceerd wordt door sommige tumoren. Deze
onderzoekpiste is bijzonder interessant omdat er nieuwe molecules ontwikkeld worden die
de werking van Activine A kunnen afremmen. Echter, de rol van Activine A bij mensen werd
nog nooit onderzocht. Het doel van ons project is dan ook om te onderzoeken welke rol dit
hormoon speelt in het ontwikkelen van cachexie bij mensen met kanker.
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Team van Professor Vincent Vandecaveye
Improving non-invasive treatment selection and operability assessment in
patients with ovarian cancer: value of whole body diffusion-weighted MRI

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZLeuven
Bedrag: 160 000 €
Duur: 4 jaar

Professor Vandecaveye bestudeert de doeltreffendheid van een nieuwe medische
beeldvormingstechniek, de ‘diffusiegewogen magnetische resonantie’. De professor gaat na
of de techniek op een nauwkeurige manier en zonder invasieve techniek (chirurgie) kan
bepalen in welke mate patiëntes uitgezaaide eierstokkanker hebben en wie in aanmerking
komt voor een chirurgische behandeling.

Het team aan het woord
Chirurgie gevolgd door chemotherapie is de klassieke behandeling voor eierstokkanker. Is de
ziekte echter uitgebreid, dan moet eerst chemotherapie worden gegeven om chirurgie
mogelijk te maken. Dit vereist dus een zorgvuldige behandelingskeuze. Dat is vaak niet
mogelijk op basis van de huidige standaardbeeldvorming alleen. Een diagnostische operatie
is dan ook steeds nodig.
Een nieuwe scannertechniek – de ‘diffusiegewogen magnetische resonantie’ – is zeer
gevoelig en kan kleine tumoren en uitzaaiingen opsporen op basis van hun verschil in
waterbeweging in vergelijking met goedaardig weefsel. Deze studie gaat ten eerste na of
deze scannertechniek de tumoruitbreiding beter kan weergeven dan de
standaardbeeldvorming, zowel voor als vroegtijdig na toediening van chemotherapie. Ten
tweede bekijken we of de nood aan diagnostische operaties kan verminderen en ten slotte
wordt onderzocht of de scannertechniek de patiënten op een niet-invasieve manier kan
selecteren voor chirurgie.
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Team van Professor Jo Vandesompele
Integrated biology-driven diagnostic and therapeutic management of
neuroblastoma

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZGent
Bedrag: 200 000 €
Duur: 3 jaar

Professor Vandesompele en zijn team willen de behandelingen tegen neuroblastoom
verbeteren. Dat is een bijzonder agressieve kanker bij kinderen. Tijdens een studie in 2 fases,
gaan de wetenschappers eerst proberen een tumorale signatuur te identificeren, die moet
toelaten om de behandeling te kiezen die het best aangepast is aan de patiënt. Vervolgens
gaan ze op muizen een nieuwe behandeling testen die gebaseerd is op de activering van een
antikanker-gen. Zijn de resultaten positief, kan het leiden tot een klinische studie.

Het team aan het woord
Dit project beoogt het verfijnen van de prognose en het verhogen van de doeltreffendheid
van de behandeling van neuroblastoom, een zeer agressieve kanker bij kinderen.
Het eerste deel van het project is gericht op de ontwikkeling en validatie van een
prognostische tumorsignatuur (microRNA) op basis van een eenvoudige bloedproef bij
patiëntjes. Deze niet-invasieve methode moet toelaten om patiënten te identificeren die
geen baat hebben bij de huidige therapeutische aanpak. Zo moeten deze kinderen niet
nutteloos zware behandelingen ondergaan. Bovendien kunnen ze aldus in aanmerking
komen voor klinische proeven met nieuwe moleculaire therapieën.
Ons team werkt momenteel aan een van die nieuwe moleculaire therapieën (gebaseerd op
het activeren van een bepaald antikanker-gen) in het kader van een preklinische studie op
muizen met neuroblastoom. In functie van de resultaten van deze studie zullen we in de
tweede fase van het project, een klinische studie fase I kunnen opstarten bij patiënten die
ervoor in aanmerking komen.
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Team van Professor Anne Vral
Development of radiosensitivity biomarkers in women candidate to early
mammography screening, and investigation of underlying molecular
determinants

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UZGent
Bedrag: 225 000 €
Duur: 4 jaar

In sommige families bestaat er een erfelijke borstkanker. Dat betekent dat meerdere
vrouwen uit die familie een verhoogd risico op borstkanker hebben. Als dat geweten is,
ondergaan deze vrouwen regelmatig mammografieën en bovendien op veel jongere leeftijd
dan normaal. Deze frequente blootstelling aan stralingen kan negatieve effecten hebben op
het risico om kanker te ontwikkelen. Professor Vral en haar team bestuderen de genen die
verantwoordelijk zijn voor erfelijke borstkanker. De vorsers willen de ziekte beter begrijpen
en in staat zijn om de risico’s door frequente mammografieën vanaf een jongere leeftijd in te
schatten.

Het team aan het woord
Straling kan DNA schade veroorzaken en dit leidt tot een verhoogd kankerrisico. De
stralingsdosis bij één mammografisch X-stralen onderzoek is zeer laag, maar herhaaldelijk
mammografie-onderzoek kan leiden tot een verhoogd borstkankerrisico. Bij vrouwen met
een familiale belasting worden mammografieonderzoeken gestart op jonge leeftijd. Een
significant aantal patiënten uit deze groep heeft een defect in de borstkankergenen BRCA1
of BRCA2 die een rol spelen bij het herstellen van DNA schade. Mogelijks hebben deze
vrouwen dus een hoger risico op het ontwikkelen van een stralingsgeïnduceerde
borstkanker. Momenteel zijn er geen gegevens beschikbaar omtrent de veiligheid en
efficiëntie van het starten van mammografiescreening op jonge leeftijd bij deze risicogroep.
Het doel van deze studie is dan ook de ontwikkeling van een biomerker om
stralingsgevoeligheid te voorspellen en inzicht te verkrijgen in de genen betrokken bij
borstkanker en stralingsgevoeligheid. Onze studies zullen bijdragen tot het beter inschatten
van de voordelen versus risico’s van mammografiescreening bij vrouwen met een verhoogd
borstkankerrisico en tot het formuleren van adequate klinische richtlijnen voor preventie
van erfelijke borstkanker.
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Teams van Professor Zwi Berneman
en Dokter Paul Germonpré
First-line chemoimmunotherapy using Wilms’ tumor protein 1 (WT1)-targeted
dendritic cell vaccinations for resectable malignant pleural mesothelioma

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: UA
Bedrag: 247 800 €
Duur: 3 jaar

Het team van Professor Berneman heeft al succesvolle testen met therapeutische (met als
doel te genezen) vaccins tegen leukemie uitgevoerd. Nu gaan de professor en zijn team op
zoek naar gelijkaardige vaccins tegen mesothelioom, een agressieve kanker die veroorzaakt
wordt door asbest.

Het team aan het woord
Mesothelioom is een agressieve en vaak fatale kanker veroorzaakt door blootstelling aan
asbestpartikels. Standaardbehandeling voor asbestkanker bestaat momenteel uit een
combinatie van chemotherapie, chirurgie en radiotherapie. Nochtans zijn deze therapieën
weinig effectief en sterven de meeste patiënten binnen de 12 maanden na diagnose.
Daarom is onderzoek naar nieuwe en effectievere behandelingsmethoden voor dit fatale
kankertype dringend nodig. Momenteel wordt in ons laboratorium intensief onderzoek
verricht naar therapeutische kankervaccins op basis van speciale bloedcellen van de patiënt
die afweerreacties tegen de kankercellen kunnen opwekken. Wij hebben zulk kankervaccin
reeds met succes uitgetest bij leukemiepatiënten. In dit project zullen we voor de eerste
keer de haalbaarheid en veiligheid van zulk gepersonaliseerd celvaccin in combinatie met
chemotherapie uittesten bij asbestkankerpatiënten. Tevens zal onderzocht worden hoe dit
vaccin het afweersysteem activeert tegen de kankercellen.
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Team van Dokter Johan Coolen
The potential role of anatomical as well as diffusion- and perfusion-weighted
MRI in malignant pleural mesothelioma: diagnosis, staging, follow-up and
prognostic value
Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 160 000 €
Duur: 3 jaar

Mesthelioom is een agressieve kanker van het pleura (longvlies) die verband houdt met een
blootstelling aan asbestvezels. Dokter Coolen en zijn team buigen zich over het gebruik van
magnetische resonantie (een beeldvormingstechniek (MRI)) om de doeltreffendheid van de
gebruikte behandelingen na te gaan.

Het team aan het woord
Het maligne pleuraal mesothelioom is een agressieve kanker die veroorzaakt wordt door een
intense en langdurige blootstelling aan asbestvezels. Hij ontstaat in het longvlies, groeit
rondom de long en breidt vaak uit naar de wand van de borstkas (thorax), het mediastinum
(ruimte tussen hart en longen) en het middenrif. De prognose wat betreft de
levensverwachting van patiënten met deze aandoening is bijzonder ernstig. Radiologische
beeldvorming is belangrijk bij de diagnose en vooral bij het bepalen van de uitbreiding van
deze tumor. Hiervoor wordt meestal een CT-scan verricht, die soms aangevuld wordt met
een magnetisch resonantie onderzoek (MRI). Sinds korte tijd wordt voor verdere
oppuntstelling meestal ook een aanvullend PET-CT onderzoek gedaan, dat morfologische
beeldvorming combineert met opsporing van stofwisselingsactiviteit van kankercellen en
daardoor beter de uitbreiding van de ziekte kan beoordelen. De uiteindelijke diagnose wordt
gesteld aan de hand van weefselonderzoek.Ons team werkt voornamelijk met magnetische
resonantie (MRI). Dankzij de recente technologische vooruitgang geeft deze
beeldvormingtechniek hoogwaardige functionele beelden, die beter toelaten om tumoraal
van niet-tumoraal weefsel te onderscheiden. Dit is niet alleen waardevol om de diagnose van
de tumor te stellen en de uitbreiding te beoordelen, maar maakt het ook mogelijk om de
invloed van toegediende medicijnen op het gezwel sneller en correcter te beoordelen. Dit
alles kan bovendien op een niet-invasieve wijze, gezien magnetische resonantie, in
tegenstelling tot PET-CT, geen straling produceert. In vroeger onderzoek toonden we reeds
aan dat beeldvorming door magnetische resonantie waardevol is in het differentiëren van
goedaardige en kwaadaardige pleurale (van het longvlies) veranderingen. In de voorgestelde
studie willen we ons concentreren op de effecten van therapie op deze veranderingen.
Opvolging van therapierespons blijft belangrijk omdat deze zeldzame ziekte moeilijk
behandelbaar is, ondanks inspanningen van vele onderzoekers. Dit onderzoek met de steun
van Stichting tegen Kanker is broodnodig om te trachten deze aandoening in de 21 e eeuw
adequaat te kunnen behandelen.
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Team van Professor Olivier De Wever
Microparticle-encapsulated tumor-environment interactions to capture
disseminated mesothelioma cells

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UGent
Bedrag: 148 366 €
Duur: 2 jaar

Professor Olivier De Wever en zijn team testen een nieuwe manier om te voorkomen dat
mesotheliomen (kankers van de pleura, een vlies dat de longen omgeeft en beschermt) zich
uitzaaien.

Het team aan het woord
Kankercellen van de pleura hebben door verschillende mutaties de mogelijkheid verworven
om zich te vermenigvuldigen, de omliggende weefsels binnen te dringen en zich op afstand
uit te zaaien. Of deze activiteiten daadwerkelijk gerealiseerd worden, hangt mede af van de
weerstand en de collaboratie van de omringende fibroblasten en omliggende cellen van het
bindweefsel. Deze tumorgeassocieerde fibroblasten zenden en ontvangen signalen. We
willen deze communicatie gebruiken om vrij circulerende kankercellen te vangen.
Vervolgens kunnen de gevangen cellen verwijderd of vernietigd worden. We maken hierbij
gebruik van bolvormige microgels, met een oppervlak dat bestaat uit een adhesieve matrix
van fibroblasten. We zullen in gecontroleerde experimenten onderzoeken in welke mate
fibroblastbevattende microgels de vrij circulerende mesothelioomcellen (kanker van de
pleura) kunnen vangen.
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Team van Professor Peter Hoet
Physico-chemical properties of asbestos and carbon nanotubes associated to
genetic and epigenetic effects. Preventing fibrous hazard by design

Fundamenteel onderzoek
Instelling: KULeuven
Bedrag: 150 000 €
Duur: 2 jaar

Het kankerverwekkende effect van asbest is reeds lang gekend. Vandaag worden er koolstofnanobuisjes en -nanovezels geproduceerd, met een structuur die bijzonder gelijkaardig is aan
die van asbest. Professor Hoet en zijn team voeren een risicoanalyse uit van deze nieuwe
materialen, zodat we weten of ze al dan niet kankerverwekkend kunnen zijn.

Het team aan het woord
Gelukkig is de productie, gebruik en hergebruik van asbest in veel Westerse landen verboden
sinds de jaren 90 en verdwijnt dit mineraal geleidelijk uit onze directe omgeving. Het is
bekend dat asbest direct en indirect o.a. maligne mesothelioom (borstvlieskanker) kan
veroorzaken.
Door onder andere de vormelijke gelijkheid met asbest, is de bezorgdheid over de mogelijke
kankerverwekkendheid van koolstof-nanobuisjes (CNTs) en koolstof-nanovezels (CNFs) de
laatste jaren toegenomen. Daarenboven is er wereldwijd een toenemende productie en
gebruik van CNTs en CNFs, zodoende dat een goede risicoanalyse zich opdringt.
Naast genotoxische effecten (die schade aan de genen veroorzaken) kan asbest, en
waarschijnlijk ook CNFs of CNTs, epigenetische effecten (in de omgeving van de genen)
induceren, die bij de ontwikkeling van kanker een belangrijke rol kunnen spelen. In dit
project zullen we nagaan of belangrijke biologische effecten (geïdentificeerd a.d.h.v.
biomerkers) en de fysisch-chemische eigenschappen van asbest, CNT of CNF gekoppeld
kunnen worden aan de (epi)genetische effecten van deze materialen. Deze kennis is
belangrijk voor de vroegtijdige diagnose van diverse ziektebeelden en de ontwikkeling van
materialen die veilig zijn voor onze gezondheid.
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Team van Professor Dominique Lison
Implication of anti-inflammatory and immunosuppressive responses in the
pathogenesis of asbestos-related mesothelioma

Fundamenteel onderzoek
Instelling: UCL
Bedrag: 150 000 €
Duur: 2 jaar

Vaak slagen bepaalde kankers erin om ons afweersysteem om de tuin te leiden. Zo kunnen ze
ongestoord doorgroeien. Professor Lison en zijn team proberen te ontdekken hoe
mesotheliomen (kankers van het mesotheel, een cellenlaag op het vlies rond bepaalde
organen) door asbest en carbon nanotubes dit voor elkaar krijgen.

Het team aan het woord
Een van de belangrijke functies van ons immuunsysteem is het vernietigen van kankercellen
die in ons lichaam ontstaan. Bij de ontwikkeling van een kanker stelt men vast dat de antitumorale activiteit van ons immuunsysteem afgeremd wordt door de zogeheten
immuunonderdrukkende cellen die de tumor overwoekeren (regulerende T-cellen (Tregs) en
onderdrukkende cellen die afgeleid zijn van het beenmerg (MDSC)). Kankers van het
longvlies of pleura (mesotheliomen), veroorzaakt door het inhaleren van asbest, zijn ook
onderhevig aan dit fenomeen.
Ons onderzoeksproject zal experimenteel bij muizen bestuderen welke de mechanismen zijn
die de Tregs en MDSC activeren bij mesotheliomen door asbest (en door carbon nanotubes).
Het doel van ons onderzoek is om te proberen de precieze doelen te identificeren die
deelnemen aan de immuunonderdrukkende fenomenen, om op die manier nieuwe
therapeutische benaderingen te vinden die de anti-tumorale immuniteit zouden kunnen
herstellen.
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Teams van Professor Kristiaan Nackaerts
en Doctor Tim Nawrot
The epidemiology of malignant mesothelioma in Belgium

Translationeel en klinisch onderzoek
Instellingen: UZLeuven – Hasselt University
Bedrag: 247 800 €
Duur: 3 jaar

Asbest is de belangrijkste oorzaak van longvlieskanker (of mesothelioom). Professor Kristiaan
Nackaerts en Doctor Tim Nawrot zullen exact in kaart brengen waar en wanneer alle
gekende mesotheliomen in België optraden. Ze willen zowel de evolutie van mesotheliomen
in België voorspellen als de verbanden tussen blootstelling aan asbest en mesothelioom beter
begrijpen.

Het team aan het woord
Maligne pleuraal mesothelioom of longvlieskanker is een kwaadaardige ziekte die het meest
voorkomt bij patiënten met een vroegere blootstelling aan asbestvezels. Asbest werd
regelmatig gebruikt in België. Toch zijn er heel weinig epidemiologische studies in ons land
verricht naar de gevolgen van blootstelling aan die stof. Met onze studie willen we de exacte
verdeling naar plaats en tijd van het optreden van mesothelioomgevallen in België
bestuderen en een antwoord vinden op 2 vragen.



Welke toekomstige trends mogen er worden verwacht in België wat betreft het
aantal gevallen van mesothelioom?
Waar juist in België worden er de meeste gevallen van mesothelioom ontdekt?

Tot slot willen we ook het verband bestuderen tussen de gekende gevallen van
mesothelioom en de aard van de asbestblootstelling.
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Teams van Professoren Jan Van Meerbeeck
en Kristiaan Nackaerts
MesoBreath2: Breath analysis of pleural mesothelioma patients with Ion
Mobility Spectrometry (IMS), eNose and Gas Chromatography-Mass
spectrometry (GC-MS): a comparative validation study

Translationeel en klinisch onderzoek
Instellingen: UA - UZLeuven
Bedrag: 200 000 €
Duur: 4 jaar

Omdat longvlieskanker (mesothelioom) geen specifieke symptomen vertoont, wordt de
kanker vaak gediagnosticeerd in een gevorderd stadium. Professor Van Meerbeeck en zijn
team zoeken naar hulpmiddelen die tot een vroegere diagnose en een betere behandeling
kunnen leiden.

Het team aan het woord
Longvlieskanker houdt verband met langdurige asbestblootstelling. De diagnose wordt
bemoeilijkt door symptomen die niet specifiek zijn, zodat de kanker meestal gevorderd is bij
vaststelling. Om vroegtijdige opsporing van longvlieskanker mogelijk te maken, wordt in de
lopende MesoBreath studie de samenstelling van de lucht die patiënten uitademen,
onderzocht door middel van ion mobiliteit spectrometrie (IMS). Het doel van deze
opvolgstudie, MesoBreath 2, is om de nauwkeurigheid en de accuraatheid van de IMStechniek te vergelijken met deze van de veelgebruikte elektronische neus én om nieuwe
biomerkers ontdekken in de adem van patiënten via gaschromatografie en
massaspectrometrie. Deze biomerkers kunnen de ontwikkeling van de ziekte in kaart
brengen en dienen als nieuwe doelwitten voor screening en behandeling.
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Team van Professor Luc Willems
The role of TGFβin resistance to malignant pleural mesothelioma
chemotherapy: mechanisms and translational research

Translationeel en klinisch onderzoek
Instelling: ULg
Bedrag: 200 000 €
Duur: 2 jaar

Asbestvezels inademen kan tot mesothelioom leiden, een dodelijke kanker van het longvlies
(pleura; een membraan rond onze longen). Huidige behandelingen tegen deze kanker
volstaan niet, omdat de kanker resistent is tegen chemotherapie. Professor Willems en zijn
team onderzoeken hoe ze mesothelioom vatbaarder kunnen maken voor chemotherapie.

Het team aan het woord
Maligne mesothelioom van het pleura (longvlies) is een kanker die vaak dodelijk is. De ziekte
wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. De huidige behandelingen volstaan
niet, vooral omdat de gezwellen tegen chemotherapie bestand zijn. Onze hypothese is dat
chemotherapie niet doeltreffend is door fouten in het proces van de epigenetica. Dit proces
omvat alle erfelijke karakteristieken die niet rechtstreeks in de DNA-sequentie geschreven
staan.
We hebben aangetoond dat de patiënten beter reageren op chemotherapie als deze fouten
verbeterd worden. Door middel van dit project willen we de achterliggende mechanismen
beter begrijpen om zo de behandeling van mesothelioom te kunnen verbeteren.
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