Optimalisatie van de behandeling bij multipel myeloom
door het bestuderen van resistentiemechanismen tegen
proteasoom inhibitoren.
Multipel myeloom (MM), ook wel de ziekte van
Kahler genoemd, is een kwaadaardige aandoening
van het beenmerg, waarin een bepaald type witte
bloedcellen, de plasmacellen, ongecontroleerd gaan
woekeren. In normale omstandigheden produceren
deze plasmacellen antistoffen om onder andere
infecties te bestrijden. Maar in MM zijn deze cellen
kwaadaardig geworden en produceren ze teveel
van één bepaald antilichaam. Dit antilichaam wordt
het M-proteïne genoemd en is detecteerbaar in
het bloed en/of de urine. MM is de tweede meest
voorkomende hematologische aandoening, treft
vooral personen ouder dan 60 jaar, maar komt ook
bij jongere patiënten voor. In België krijgen ongeveer
800 personen per jaar het slechte nieuws dat ze
aan MM lijden. MM is een ziekte die zeer ernstige
complicaties kan geven, waaronder botafbraak,
nierfalen, bloedarmoede en soms ook een verhoogd
calciumgehalte in het bloed. Ook krijgen deze
patiënten regelmatig met infecties te kampen door
een verminderde weerstand.
De laatste 20 jaar zijn er heel wat nieuwe soorten geneesmiddelen op de markt gebracht om MM te behandelen.
Voorbeelden zijn de proteasoom inhibitoren, de immuun modulerende geneesmiddelen en de monoclonale
antistoffen. Deze nieuwe geneesmiddelen worden vaak in combinatie gebruikt en hebben de levensverwachting van
patiënten met MM sterk verbeterd. Maar spijtig genoeg is MM nog altijd niet geneesbaar bij de grote meerderheid
van de patiënten. Eén van de oorzaken hiervan is dat de kwaadaardige plasmacellen resistent kunnen worden tegen
bovengenoemde geneesmiddelen.
Momenteel is het nog niet mogelijk om de behandeling van MM af te stemmen op de gevoeligheid van de kwaadaardige
plasmacellen aan specifieke medicaties zoals de proteasoom inhibitoren. Daarom willen we met dit project de
behandeling van patiënten met MM verbeteren door na te gaan welke resistentie- en gevoeligheidsmechanismen een
rol spelen bij de werking van de proteasoom inhibitoren. Momenteel zijn er drie proteasoom inhibitoren goedgekeurd
voor de behandeling van MM: bortezomib (Velcade®), ixazomib (Ninlaro®) en carfilzomib (Kyprolis®).
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Nieuwe resistentie- en gevoeligheids
mechanismen zullen ontdekt worden
met behulp van genoom-wijde knock-out
en activatie screens in MM-cellijnen
door gebruik te maken van een nieuwe
genetische techniek, genaamd CRISPR-Cas9.
Bijkomend, zullen we een screen uitvoeren
om resistentiemutaties in het gen PSMB5 te
ontdekken. PSMB5 is het proteïne waarop
de proteasoom inhibitoren binden in de cel.
Het valideren van de gevonden resistentieen gevoeligheidsmechanismen zal gebeuren
met behulp van single cell RNA sequencing
op MM-patiënten stalen. Dit zal ons toelaten om bevindingen gevonden in cellijnen te vertalen naar patiënten. Dankzij
de steun van deze ME TO YOU beurs kunnen we deze belangrijke validatie stap financieren. Finaal, zullen we ook
een genoom-wijde CRISPR drop-out screen uitvoeren om te kijken welke andere geneesmiddelen in combinatie met
proteasoom inhibitoren meer effect opleveren dan wanneer deze elk apart gebruikt worden in de behandeling van MM.
Een optimaler gebruik van proteasoom inhibitoren zal bijdragen aan een meer gepersonaliseerd en doeltreffender
ziektebeleid van patiënten met MM. Dit zal mogelijk gemaakt worden doordat we in dit project specifieke biomerkers
willen ontwikkelen die artsen kunnen helpen bij het onderverdelen van patiënten in verschillende groepen naargelang
hun respons op een gegeven behandeling. Dit zal er ook toe bijdragen dat patiënten minder onnodige neveneffecten
van geneesmiddelen zullen ervaren en zal bovendien ook bijdragen tot een betere kostenbeheersing van het
gezondheidsbudget door de uitgaven aan niet-effectieve geneesmiddelen te beperken.
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