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Ontsnapping aan het
immuunsysteem
Een gezond immuunsysteem zou een afwijkende cel
moeten kunnen opsporen en vernietigen en daarmee
een bescherming tegen kanker moeten geven. Gezien
het aantal patiënten met kwaadaardige tumoren
gebeurt dit blijkbaar niet effectief genoeg. Hoe kan het
dat ons immuunsysteem deze genetisch afwijkende en
snelgroeiende tumorcellen zo lastig detecteert?

E

r is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van tumorcellen.[1,2] Gedurende die ontwikkeling ontstaat er steeds meer
genetische instabiliteit. De basis hiervoor zijn mutaties in het
DNA die bij elke celdeling ontstaan.[3] Een goede controle op
dit delingsproces is hierbij van groot belang. Normaal gesproken worden fouten in het DNA gerepareerd. Als mutaties in het DNA onvoldoende opgemerkt worden, kunnen ze blijven bestaan en tot fouten
leiden in de eiwitproducten die bij een bepaald gen horen. Het gevolg is
dat de vorm van het eiwit en de functie ervan kan veranderen. Ontstaan
deze mutaties in cruciale genen, dan leidt dat uiteindelijk tot een veranderde communicatie binnen de tumorcel en tussen de tumorcel en zijn
omgeving.
Soms leidt een mutatie tot activatie van een gen, zoals bij het gen dat
codeert voor het normaal gesproken alleen in stamcellen actieve enzym
telomerase. Dat enzym herstelt de chromosoomuiteinden (telomeren)
waardoor stamcellen steeds weer nieuwe cellen kunnen blijven maken.
In alle andere cellen is deze herstelfunctie verloren gegaan en wordt het
telomeer na elke deling korter, zodat de cel maximaal 60 keer kan delen.
Als telomerase bij een tumorcel door mutaties gereactiveerd wordt, worden de telomeren na elke celdeling verlengd, waardoor de cel onsterfelijk
wordt.
Ook de genen voor groeifactoren en hun receptoren zijn cruciaal.
Groeifactoren zijn kleine eiwitten die normaal gesproken afkomstig zijn
van andere cellen in de omgeving en gezonde cellen opdracht geven om
zich te vermenigvuldigen. Gezonde cellen delen dus alleen als ze daartoe
opdracht hebben gekregen van cellen uit hun omgeving. Mutaties in de
genen voor groeifactoren en de receptoren zorgen ervoor dat een tumorcel zelf groeifactoren en extra groeifactorreceptoren kan maken. Op die
manier kunnen ze zichzelf activeren om meer cellen te maken.

Sommige mutaties maken de eiwitproducten
dysfunctioneel. Zo heeft het p53-eiwit als functie
de celdeling te controleren en aan te zetten tot
geprogrammeerde celdood (apoptose). Door een
mutatie in het gen dat codeert voor p53 wordt het
eiwit dysfunctioneel: het stopt de celcyclus niet
meer als er iets fout gaat in dit proces. De gemuteerde cel blijft zich dan verder delen in plaats van
over te gaan tot apoptose.
Mutaties in bepaalde receptorgenen kunnen
leiden tot inactieve receptoren. In elk gezond weefsel houden cellen elkaar qua functie en groeimogelijkheden in balans met berichten in de vorm
van remmende en stimulerende signaalstoffen
die specifiek op een receptor passen volgens het
sleutel-slotprincipe. Daarmee wordt de cel geadviseerd om zich meer aan te passen aan de omgeving. Tumorcellen die door mutaties over inactieve
receptoren beschikken, reageren niet meer op signaalmoleculen van andere cellen in de omgeving.
Door een toenemend aantal mutaties en de grotere groeisnelheid ontstaan er voor de tumorcel
wel een aantal problemen, zoals zuurstofgebrek en
grotere suikerbehoefte. Enerzijds lost de tumorcel
dit op door de energievoorziening aan te passen.
Hierbij wordt minder zuurstof gebruikt om suiker
te verbranden, maar er is wel veel meer suiker
nodig om genoeg energie te krijgen. Anderzijds
ontstaan nieuwe bloedvaten (angiogenese) in de
buurt van de tumorcellen. Dit angiogeneseproces
is goed gereguleerd in normale weefsels waar groei
soms nodig is, zoals bij herstel van een wond. Het
blijkt dat tumorcellen in staat zijn om bloedvatstimulerende stoffen af te geven, waardoor nabijgelegen bloedvaatjes worden aangezet in de richting
van het tumorweefsel te groeien en zo extra voeding en zuurstof aan te voeren.
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‘recent onderzoek heeft
aangetoond dat tumoren
het immuunsysteem
kunnen beïnvloeden en
zelfs gebruiken om beter
te groeien’
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In principe zou het immuunsysteem tumorcellen
door al die mutaties en veranderde signaalstoffen
en receptoren als antigeen moeten kwalificeren
om ze vervolgens te vernietigen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat tumoren het immuunsysteem kunnen beïnvloeden en zelfs gebruiken
om beter te groeien.[4-6] Normaal gesproken detecteert het immuunsysteem afwijkende cellen en elimineert die met name door middel van een lokale
ontstekingsreactie. Het doel van die ontstekingsreactie is kapotte cellen opruimen en herstel van
weefsel. Maar als het immuunsysteem niet sterk
genoeg is of de afwijkende cellen onzichtbaar zijn,
kunnen er tumorcellen overblijven die blijven delen
en muteren. Het gevolg van snelle groei van het
tumorweefsel is dat er doorgaans te weinig zuurstof en suiker beschikbaar is, waardoor veel tumorcellen kapot gaan. Daardoor ontstaat er opnieuw
een lokale ontstekingsreactie. Voor herstel van
weefsel zijn nieuwe cellen en bloedvaten nodig en
de benodigde groeibevorderende stoffen worden
geleverd door de ontstekingsreactie. In tumorweefsel zijn allerlei afweercellen en stoffen van het
aangeboren immuunsysteem gevonden die een rol
hebben in deze ontsteking. Indirect zorgen ze voor
verdere tumorontwikkeling vanwege de groeibevorderende stoffen uit de ontstekingsreactie die
aanzetten tot celvernieuwing en angiogenese.
Kankercellen zijn kampioen in het omzeilen van
het immuunsysteem om te voorkomen dat ze
erdoor vernietigd worden. Zo kunnen tumorcellen hun overlevingskans vergroten. Een van de
manieren waarop ze dat doen is door remmende
cytokines af te geven, waardoor naturalkillercellen en cytotoxische T-cellen als het ware verlammen in hun celdodende functie. Normaal gesproken herkennen en vernietigen deze immuuncellen
lichaamscellen die geïnfecteerd zijn met virussen
of vreemde eiwitten op hun oppervlak hebben.[6,7]
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Een tweede manier is dat kankercellen regulerende T-lymfocyten lokken
die daarna hun immuunonderdrukkende functie uitvoeren in de omgeving van de tumor.[8] Patiënten met veel van deze cellen rondom tumorweefsel hebben vaker een slechte prognose.
Een derde manier is dat tumorcellen zich onzichtbaar maken voor het
immuunsysteem door verwijdering van receptoreiwitten van het celoppervlak,[6,9] zoals bijvoorbeeld het MHC-I eiwit. Dat eiwit fungeert als een
herkenningspunt voor T-lymfocyten om te controleren of een lichaamseigen cel nog in orde is. Zonder dat herkenningspunt zijn de lymfocyten
niet meer in staat om de tumorcel op te sporen.
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat tumorcellen niet gezien wíllen
worden. Voor de therapeut kan het interessant zijn om de oncologische
patiënt vragen te stellen die de kern raken en gaan over bijvoorbeeld
zelfvertrouwen, eigenwaarde, bestaansrecht, gezien willen worden, durven te ontvangen en houden van jezelf. Naast de overige noodzakelijke
behandeling(en) kan dit tot een belangrijk stuk bewustwording leiden
over wat nou écht van belang is in het leven van de patiënt. a
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