
Is kanker al
traceerbaar voor
u ziekwordt?

I
nde sciencefictionfilmMinority
Report speelt TomCruise een
politieagentdiemetbehulp van
visioenen vanmediumseneen
handvol ingenieuze technologie
moordenaars kanopsporenkort

voor zehunmisdaadbegaan. ‘Je bent
gearresteerd voorde toekomstigemoord
op…’

De test die onderzoekers vanSwansea
University hebbenontwikkeld zou je
hiermeekunnenvergelijken. Alleengaat
het danomhetopsporen vankanker
voordat de ziekte toeslaat.De test spoort
namelijkniet zozeer kankercellenop,
maar rodebloedcellendie als gevolg
vandeaanwezigheid vankanker inhet
lichaamzijn gemuteerd.Dit is geen
sciencefiction,maar echt. Enhetprinci-
pe is eenvoudig.

Bij de testwordt eendruppel bloed
afgenomendoormiddel vaneen stan-
daard vingerprik. Vervolgenswordt
gekekennaarmutaties vaneiwitten in
rodebloedcellen.Gezondemensenheb-
bengemiddeld zo’n vijf afwijkende rode
bloedcellenpermiljoencellen.Mensen
metkankerhebben vijftig tot honderd
mutatiespermiljoencellen.

VolgensonderzoeksleiderGareth
Jenkins spelendeze rodebloedcellen
geendirecte rol bij deontwikkeling van
de ziekte.Het is slechts eenbijeffect,
zoals rookdat is bij vuur. ‘Je zoude test
een rookmelder voor kanker kunnen
noemen.’

Hetmooie is, zegt hij, dat de test
slechts enkele tientjes kost en in zo’n
beetje elk standaardlaboratorium, zon-
der ingewikkelde extra apparatuur, kan
wordenuitgevoerd. Enbinneneenpaar
uurweet jedeuitslag.

Bij debestrijding vankanker is dit een
enormedoorbraak, zo verwachtende
onderzoekers. Je kuntperiodiek een test
afnemenbijmensenuit risicogroepen,

enkanker al jaren voordatde ziekte tot
de eerste symptomen leidt opsporen.
Zokun je steeds vroegerbeginnenmet
behandeling en in veel gevallennog
voordat de ziektedodelijk is geworden—
althans, dat is dehoop.

De test haalt vooral goede resultaten
bij slokdarmkanker, die vaak laatwordt
gediagnosticeerd endodelijk is.Deon-
derzoekers verwachtendathetbij andere
kankersoortennet zo succesvol zal zijn.
Ze gaandewerking vande test nuonder-
zoekenbij alvleesklierkanker. Jenkins:
‘Ik zie geen redenenwaaromhetbij
anderekankersoortenniet zouwerken.’
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De test bekijktmutaties
in bloedcellen. Normaal
zijn dat er vijf op de één
miljoen, bij een kanker-
patiënt 50 tot 100.

Meerover
wetenschapen
innovatieinde
programma’s
BNREyeope-
nersenBNR
Wetenschap
Vandaagvan
BNRNieuws-
radio. Zie
www.bnr.nl

Britse onderzoekers
beweren een eenvoudige
bloedtest te hebben
ontwikkeld die tot tien
jaar voordat de eerste
symptomenopduiken al
kanker kandetecteren.
De testwerkt als een
soort rookmelder en zou
duizenden levens kunnen
redden.
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Meest voorkomende soorten kanker in % (2015)
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