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Cushing beter en sneller getest kan worden, zonder de inzet

groeide binnen een paar weken terug, en hij werd weer de

van proefdieren. Eddi’s hypofysetumor kon gelukkig wel ope-

vrolijke hond die hij altijd al is geweest. Maar daarnaast

ratief verwijderd worden. Maar dat was niet alles…

hebben Eddi en zijn eigenaresse nog veel meer gedaan. Door

Medicijnen testen zonder proefdieren
Dr. Karin Sanders werkt als postdoc-onderzoeker in het team

het weefsel van Eddi’s tumor ter beschikking te stellen aan
Sara Galac en haar onderzoeksteam, hebben de onderzoekers nu een ontwikkeling in handen die heel veel honden én

van Sara Galac. Zij legt uit wat er vervolgens gebeurde. “Na

mensen met het syndroom van Cushing kan helpen. “Zo zie

afloop van Eddi’s operatie hebben we een beetje van het

je maar weer,” concludeert Sara Galac, “de hond is echt de

tumorweefsel bewaard. Dit weefsel werd vervolgens gebruikt

beste vriend van de mens!” ←

om heel veel mini-tumoren te kweken in het laboratorium.
Net als de mini-orgaantjes, de zogenaamde ‘organoïden’,
die in 2009 door prof. dr. Hans Clevers werden ontdekt. Op
deze hypofyse ‘tumoroïden’, mini-tumoren dus, kunnen wij
straks de werkzaamheid van medicijnen tegen het syndroom
van Cushing testen. Zonder de inzet van proefdieren, en met
als einddoel om zowel mensen als honden met Cushing te
helpen. We werken in dit onderzoek dan ook nauw samen
met de Clevers-onderzoeksgroep binnen het Prinses Máxima
Centrum. Op deze manier kunnen we onze kennis en ervaringen nog beter en sneller delen en leidt het allemaal tot
een snellere toepassing van toekomstige medicijnen bij de
patiënt – mens of hond.”

Op 3 februari 2021 werd het Europees kankerbeleid gepresenteerd, gericht
op het effectief bestrijden van de impact van kanker. De dierenartsen-onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde willen hieraan bijdragen. We
weten inmiddels namelijk dat er nauwe overeenkomsten zijn tussen mensen
en dieren als het gaat om de oorzaken, het voorkomen en het behandelen
van verschillende soorten kanker. Nieuwe inzichten over de diagnose,
behandeling en prognose van kanker bij dieren kan daardoor niet alleen
leiden tot een verbetering van de gezondheid en het welzijn van dieren,
maar ook van mensen. Vrienden Diergeneeskunde steunt ze hierin met de
campagne ‘Samen krijgen we kanker klein’.

Eddi herstelde gelukkig snel van zijn operatie. Zijn vacht

Dibevo

23

