Slechte vetten

Kunnen de uitzaaiing van tumoren versnellen
Van de redactie

Een dieet met veel slechte verzadigde vetten verhoogt de kans dat tumoren zich over
het lichaam verspreiden. Dat suggereert een dierstudie die Spaanse onderzoekers,
verbonden aan het Barcelona Institute for Research in Biomedicine (IRB) hebben gepubliceerd in Nature.
len daardoor agressiever en gingen ze
Onderzoek
zich makkelijker metastaseren.
Volgens de Spanjaarden verhoogt een
“We hebben dit nog niet in alle
dieet met veel verzadigde vetten de actitumorsoorten uitgeprobeerd, maar we
viteit van het eiwit CD36. Die ontdekking
durven desondanks nu al te zeggen dat
kan op termijn uitmonden in een nieuw
een hoge aanmaak van CD36 een kenmedicijn dat de metastasering van kanmerk is van kankercellen die zich uitkercellen voorkomt.
zaaien”, zegt Benitah.
Voor hun onderzoek bestudeerden de
In een dierstudie injecteerden de onderhoogleraar Salvador Aznar Benitah en
zoekers kankercellen in twee groepen
zijn collega’s diverse menselijke kankermuizen. De ene groep kreeg standaardcellen uit tumoren van patiënten met
voer, met weinig vet, terwijl de expemondkanker, melanoom, ovariumkanrimentele groep voer kreeg waarin de
ker, blaaskanker, longkanker en borstfabrikant extra spekvet hadden gestopt.
kanker. De onderzoekers ontdekten dat
Het vet in spek is voor veertig procent
de cellen die zich konden uitzaaien meer
verzadigd. Vergeleken met de controleCD36-eiwit aanmaakten dan de cellen
groep zaaiden de tumoren in de expeniet metastaseerden.
rimentele groep veelvuldiger uit. In de
CD36 is een sensor voor vet, die op de
controlegroep vonden de onderzoekers
celmembraan zit en een rol speelt bij de
metastases bij 30 procent van de muiopname van vetzuren door cellen. Hoe
zen; in de experimentele groep was dat
meer CD36 cellen aanmaken, hoe meer
bij 80 procent van de muizen het geval.
vetten kunnen ze opnemen.
Bovendien werden de tumoren in de
experimentele groep groter.

Eerste experiment
Toen de Spanjaarden door een gentechnologische ingreep relatief rustige kankercellen, die zich niet uitzaaiden, meer
CD36 lieten aanmaken, werden die cel-
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Tweede experiment
In een ander experiment stelden de
onderzoeker humane mondkankercellen twee dagen bloot aan het verzadigde
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vetzuur palmitaat, en injecteerden die
cellen vervolgens in muizen. De Spanjaarden vonden na afloop van het experiment in alle proefdieren uitzaaiingen.
Bij onbehandelde kankercellen was dat
slechts bij de helft van de muizen het
geval.
In een laatste dierstudie behandelden
Benitah en zijn team tenslotte met kankercellen geïnfecteerde muizen met
antilichamen die het CD36-eiwit uitschakelden. Het middel verminderde
het aantal metastases met 80 tot 90 procent. In 20 procent van de muizen verdween de mondkanker volledig. Voor
zover de Spanjaarden dat konden overzien hadden de antilichamen geen bijwerkingen. De onderzoekers werken nu

aan een nieuwe serie kankermedicijnen
die zijn gebaseerd op de gebruikte antilichamen, en die in de toekomst mogelijk
een breed spectrum van tumoren kunnen helpen bestrijden.

Conclusie
“We denken dat dit onderzoek een grote
invloed zal hebben op de wetenschap,
en het onderzoek naar metastases een
impuls zal gegeven”, zegt Benitah. “En
we hopen natuurlijk dat we in staat zullen zijn om de waarde van CD-36-blokkers als metastaseremmers aan te
tonen. Dit soort doorbraken vinden niet
elke dag plaats.”
∞
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