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De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde is dit jaar 

toegekend aan Andrew Fire en Craig Mello voor hun ont-

dekking van RNA-interferentie, dat wil zeggen het remmen 

van genactiviteit door dubbelstrengs-RNA (figuur 1). In dit 

artikel ga ik in op het mechanisme van RNA-interferentie en 

op de medische toepassingen ervan.

In 1998 ontdekten Fire en Mello dat introductie van dubbel-

strengs-RNA in de nematode Caenorhabditis elegans een 

krachtige en specifieke onderdrukking veroorzaakt van 

genexpressie. Zij toonden ook aan dat dubbelstrengs-RNA 

veel beter in staat is om de activiteit van het gen waarvan 

het afkomstig is te onderdrukken dan elk van de 2 RNA-

strengen afzonderlijk.1 Dit proces van onderdrukken van 

gen activiteit door dubbelstrengs-RNA wordt RNA-inter-

ferentie genoemd.

 RNA-interferentie leidt zelden tot een complete uitscha-

keling van genexpressie. Op het eerste gezicht heeft deze 

methode veel weg van de RNA-‘anti-sense’-technologie, die 

al dateert van een jaar of 10 eerder. RNA-interferentie is ech-

ter niet alleen veel krachtiger in het onderdrukken van gen-

expressie, maar werkt ook volgens een ander mechanisme.

 Het mechanisme van RNA-interferentie. In cellen van lagere 

organismen, bijvoorbeeld planten en nematoden, worden 

lange dubbelstrengs-RNA-moleculen snel en efficiënt ge-

knipt tot korte dubbelstrengs-RNA-fragmenten van 21-23 

basenparen door een nuclease met de naam ‘dicer’. Deze 

korte RNA-moleculen zijn krachtige remmers van gen-

expressie en worden daarom ‘short interfering RNA’s’ ge-

noemd (siRNA’s).

 De remming van de genexpressie gaat als volgt: de 

siRNA’s worden opgenomen in een eiwitcomplex dat de 

naam ‘RNA-induced silencing complex’ (RISC) heeft gekre-

gen. Wanneer een siRNA door een RISC is gebonden, wordt 

het ontdaan van een van de twee strengen: de ‘sense’-streng 

wordt verwijderd, terwijl de anti-sense-streng aan het RISC-

complex gebonden blijft. Deze anti-sense-streng is comple-

mentair aan het mRNA waarvan het siRNA afkomstig is. 

Daardoor kan het RISC-complex met de anti-sense-streng 

specifiek het betreffende mRNA herkennen. Als het RISC-

complex het juiste mRNA heeft gevonden en gebonden, 

wordt dat mRNA door het RISC geknipt en afgebroken 

(figuur 2). Dit betekent dat het gen waarvan het mRNA is 

afgeschreven zich niet meer kan uiten, met andere woor-

den: tot zwijgen wordt gebracht.

 Bij lagere organismen wordt RNA-interferentie gezien 

als een primitief immuunsysteem, dat bescherming biedt 

tegen virussen, die tijdens hun replicatie vaak dubbel-

strengs-RNA maken, en ook tegen transposons, zogenaam-

de ‘springende genen’, die het aflezen van het DNA kunnen 

verstoren.

 Bij de meeste zoogdiercellen induceert dubbelstrengs-

RNA een interferonreactie als onderdeel van een antivirale 

verdedigingsstrategie. Dit leidt tot een algehele onderdruk-

king van de eiwitsynthese. Daardoor is het niet mogelijk om 

lange dubbelstrengs-RNA-moleculen bij zoogdiercellen te 

gebruiken voor RNA-interferentie. In 2001 ontdekte de on-

derzoeksgroep van de Duitse wetenschapper Tuschl dat het 

mogelijk is dit probleem te omzeilen door korte dubbel-

strengs-RNA’s van 21-23 basenparen, die chemisch zijn 

gesynthetiseerd, in zoogdiercellen te brengen.2 Deze RNA-

moleculen zijn klein genoeg om de interferonreactie niet te 

veroorzaken, maar lang genoeg om specifieke onderdruk-

king van genexpressie te induceren door RNA-interferentie. 

Kort daarop ontdekten onderzoekers van het Nederlands 

Kanker Instituut dat het ook mogelijk is om simpele vecto-

ren te produceren die zogenaamde haarspeld-RNA’s maken 

(‘short hairpin RNA’s’; shRNA’s). Deze shRNA’s worden in 

de cel snel omgezet in siRNA-achtige moleculen die RNA-

interferentie teweegbrengen.3

 Er zijn verschillende al dan niet virale vectoren die het 

mogelijk maken om efficiënt de activiteit van genen te 

onderdrukken in een groot aantal celtypen. Een ander voor-

deel van RNA-interferentievectoren is dat de onderdrukking 

van genactiviteit een permanent karakter kan hebben als de 

vector zich nestelt in het DNA van de gastheercel en door-

lopend shRNA’s produceert.

 In de afgelopen paar jaar is RNA-interferentie in elk 

geval een commercieel succes geworden, want er zijn tien-

tallen bedrijven die siRNA-sets of shRNA-vectorcollecties 

aanbieden die vrijwel alle genen in het menselijk genoom 

omvatten.
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toepassingen van rna-interferentie in 
biomedisch onderzoek en de ontwikkeling 
van geneesmiddelen

Het verwijderen van een gen of een genproduct is een van de 

eenvoudigste manieren om de functie ervan in een specifiek 

biologisch proces te bepalen. Een van de simpelste en nut-

tigste toepassingen van RNA-interferentie is daarom het 

valideren van de functie van kandidaatgenen in een bepaald 

proces. Omdat men met RNA-interferentie de activiteit van 

vrijwel elk gen in elk celtype kan remmen, kan de evaluatie 

van kandidaatgenen voor het maken van nieuwe genees-

middelen aanzienlijk versneld worden met RNA-interferen-

tietechnologie.

 Een ander voordeel van het gebruik van RNA-interferen-

tie in de vroege stadia van het ontwikkelen van nieuwe ge-

neesmiddelen is dat deze technologie het mogelijk maakt 

om snel uit te zoeken welke genen een rol spelen bij een 

bepaald biologisch proces. Door met RNA-interferentie 

systematisch de activiteit van een set genen te remmen, ge-

koppeld aan het meten van een specifiek biologisch proces, 

kan men snel bepalen of een van de geteste genen een rol 

speelt in het onderzochte proces. Deze benadering is bij-

zonder krachtig als groepen van genen worden gebruikt 

waarvan bekend is dat hun producten in principe kunnen 

worden geremd met kleine chemische moleculen. Zulke 

families van genen worden ‘drug-able’ genoemd, dat wil 

zeggen dat ze tot nieuwe geneesmiddelen zouden kunnen 

leiden. Ze omvatten onder andere de kinasen, aan G-eiwit 

gekoppelde receptoren en ionkanalen. Als men vindt dat 

een van de leden van zo’n familie een biologisch proces 

beïnvloedt dat relevant is voor de desbetreffende ziekte, 

biedt dat een prima startpunt voor het maken van een nieuw 

geneesmiddel, omdat immers al is aangetoond dat tegen 

deze klasse van eiwitten geneesmiddelen ontwikkeld kun-

nen worden.

 Voorbeeld. In mijn onderzoeksgroep hebben wij bijvoor-

beeld alle leden van een familie van eiwitafbrekende enzy-

men (proteasen) uitgeschakeld met RNA-interferentietech-

nologie en vervolgens gekeken welke van deze enzymen een 

effect heeft op het eiwit NF-ϰB. Dit NF-ϰB is een zogenaam-

de transcriptiefactor, dat wil zeggen een eiwit dat de activi-

teit van andere genen beïnvloedt. NF-ϰB is vaak ontregeld 

bij kanker omdat het geprogrammeerde celdood (apoptose) 

remt. In deze studie vonden wij dat het tumorsuppressor-

gen CYLD, dat bij mutatie verantwoordelijk is voor een erfe-

lijke vorm van kanker die cilindromatose heet, een belang-

rijke regulator is van NF-ϰB.4 Daarbij vonden wij ook dat 

verlies van het CYLD-eiwit leidt tot activatie van een eiwit-

kinase dat IKKβ heet. Omdat dit IKKβ op zijn beurt geremd 

kan worden door hoge concentraties van salicylzuur, was 

een belangrijke suggestie die dit onderzoek opleverde dat 

familiaire cilindromatose mogelijk behandeld zou kunnen 

worden met salicylzuur. Voor deze stelling hebben wij 

onlangs de eerste aanwijzingen gevonden in een kleine 

klinische studie.5

 Geneesmiddelontwikkeling. Een andere veelbelovende toe-

passing van RNA-interferentie is de identificatie van geheel 

figuur 1. (a) Andrew Z.Fire (geboren 1959) en (b) Craig C.Mello (geboren 1960) (http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/

laureates/2006/index.html).

a b
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nieuwe klassen genen en genproducten die gebruikt kun-

nen worden om geneesmiddelen te ontwikkelen. Een nieuw 

concept in het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen kan-

ker is dat van genotype-specifieke geneesmiddelen. Dit zijn 

geneesmiddelen die alleen toxisch zijn in cellen die een be-

paalde kankerspecifieke mutatie hebben. In theorie zouden 

zulke geneesmiddelen veel selectiever zijn tegen kankercel-

len dan de huidige generatie relatief weinig specifieke cyto-

toxische geneesmiddelen, doordat deze nieuwe middelen 

alleen toxisch zijn in de context van een kankerspecifieke 

mutatie. In de genetica noemt men een combinatie van 2 

mutaties die elk afzonderlijk niet letaal zijn, maar wel in 

combinatie ‘synthetisch letaal’. RNA-interferentietechno-

logie is bij uitstek geschikt om dit soort synthetisch-letale 

interacties op te sporen en de eerste resultaten van dit soort 

screenings zijn onlangs gepubliceerd.6 7

 Een vergelijkbare aanpak kan worden gebruikt om 

siRNA’s te vinden die een interactie vertonen met een ge-

registreerd geneesmiddel. Zo kunnen eenvoudig siRNA’s 

opgespoord worden die cellen gevoeliger maken voor een 

bepaald geneesmiddel. Als het product van het correspon-

derende gen met een experimenteel geneesmiddel wordt 

geremd, zou dat in principe synergie moeten vertonen met 

het geregistreerde middel en de combinatie zou daardoor 

effectiever moeten zijn dan het oorspronkelijke middel 

alleen.

figuur 2. Werkingsmechanisme van RNA-interferentie, waardoor genexpressie wordt verhinderd. In de cellen van lagere organismen 

worden lange dubbelstrengs-RNA-moleculen door het enzym dicer geknipt in korte dubbelstrengs-RNA-moleculen (siRNA’s). Deze 

siRNA’s kunnen ook in vitro worden gemaakt, als zogenaamde ‘short hairpin RNA’s’ (shRNA’s) en in de cel gebracht. Daar worden de 

siRNA’s vervolgens in een eiwitcomplex opgenomen met de naam ‘RNA-induced silencing complex’ (RISC). Wanneer een siRNA door 

een RISC is gebonden, wordt het ontdaan van een van de twee strengen: de ‘sense’-streng wordt verwijderd, terwijl de ‘anti-sense’-streng 

aan het RISC-complex gebonden blijft. Deze anti-sense-streng is complementair aan het mRNA waarvan het siRNA afkomstig 

is. Daardoor kan het RISC-complex met de anti-sense-streng specifiek het betreffende mRNA herkennen en binden. Het RISC knipt 

het gebonden mRNA in stukjes. Het gevolg is dat het gen waarvan het mRNA afkomstig is tijdelijk de mogelijkheid tot expressie wordt 

ontnomen (‘silencing’).
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 Ophelderen van resistentiemechanismen. Therapieresisten-

tie is een van de grootste obstakels bij het behandelen van 

ziekten en de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor 

deze resistentie zijn vaak niet duidelijk. Een verdere toepas-

sing van RNA-interferentie in geneesmiddelontwikkeling 

is het ophelderen van deze resistentiemechanismen en het 

vinden van biomarkers die voorspellend zijn voor resisten-

tie. Systematische onderdrukking van groepen genen in ge-

neesmiddelgevoelige cellen, gevolgd door het blootstellen 

van zulke cellen aan het geneesmiddel, kan ertoe leiden dat 

genen gevonden worden waarvan de uitschakeling resis-

tentie tegen het geneesmiddel veroorzaakt. Zulke genen zijn 

kandidaatgenen voor het veroorzaken van resistentie tegen 

deze geneesmiddelen bij patiënten. Deze veronderstelling 

kan eenvoudig in klinische studies worden getest. Zulke 

genen kunnen ook duiden op een biologisch proces dat 

betrokken is bij resistentie tegen het geneesmiddel.

therapeutische toepassingen van 
rna-interferentie

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen wordt vaak 

belemmerd doordat maar weinig eiwitten met geneesmid-

delen geremd kunnen worden. Veel ziekten worden veroor-

zaakt door een veranderde activiteit van bepaalde genen. 

Een van de aantrekkelijker aspecten van RNA-interferentie 

als therapeutisch middel is dat RNA-interferentie in prin-

cipe gebruikt kan worden om elk gen te onderdrukken. Met 

de mogelijkheden die RNA-interferentie biedt om genacti-

viteit te onderdrukken, kan men in principe tal van ziekten 

behandelen. Daarmee wordt het aantal genen dat gebruikt 

kan worden voor therapeutische doeleinden enorm ver-

groot.

 Een belangrijk voordeel is dat bij gebruik van RNA-inter-

ferentie voor therapie het kostbare en tijdrovende proces 

van het ontwikkelen van een geneesmiddel kan worden 

overgeslagen.

 Niettemin lijkt de ontwikkeling van geneesmiddelen op 

basis van RNA-interferentie ook nog een lang traject. Een 

eerste, groot probleem is dat van stabiliteit van siRNA’s bij 

systemische toediening. Verschillende chemische modifi-

caties van RNA-moleculen zijn al gebruikt om de stabiliteit 

ervan te verbeteren.

 Overigens zijn de eerste succesvolle toepassingen van 

RNA-interferentie bij preklinische diermodellen al gepubli-

ceerd. Het gaat hier om experimentele modellen voor ziek-

ten zoals spinocerebellaire ataxie, atherosclerose, amyo-

trofe laterale sclerose en virale infecties veroorzaakt door 

onder andere hepatitis B- en C-virus, herpes-simplexvirus 2 

en para-influenzavirus.8 Chemische modificaties van RNA 

kunnen ook gebruikt worden om siRNA’s naar bepaalde 

celtypen te loodsen.

 Op de korte termijn lijkt de meest haalbare toepassing 

van siRNA’s in de kliniek te zijn het injecteren in bepaal-

de lichaamscompartimenten, omdat hierbij de problemen 

die zich bij systemische toediening voordoen niet spelen. 

De eerste klinische studies met siRNA’s voor de behande-

ling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie zijn in volle 

gang.

 Een tweede probleem bij het therapeutisch gebruik van 

siRNA’s is dat vrijwel alle siRNA’s andere genen onderdruk-

ken dan het bedoelde gen, zogenaamde ‘off target’-effec-

ten. Deze ongewenste effecten op genexpressie kunnen 

onvoorspelbare neveneffecten teweegbrengen bij thera-

peutisch gebruik. Tenslotte is recent aangetoond dat hoge 

shRNA-concentraties bij muizen toxisch kunnen zijn.

Het is ongebruikelijk dat een Nobelprijs zo snel na de oor-

spronkelijke ontdekking wordt toegekend – in dit geval 

ging het om slechts 8 jaar. Er is echter zelden een ontdek-

king geweest in de biomedische wetenschappen die zo 

breed toepasbaar was als RNA-interferentie.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 16 oktober 2006
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Abstract

The Nobel Prize in Physiology or Medicine for 2006 for the discovery of 
RNA interference. – The Nobel Prize in Physiology or Medicine has been 
awarded to Andrew Fire and Craig Mello for their discovery of RNA inter-
ference, i.e. the suppression of gene activity by double-stranded RNA. 
Small inter fering RNA molecules (siRNAs), notably the antisense strand, 

recognise and inhibit the corresponding mRNA, thereby silencing the 
appropriate gene. RNA interference can help to determine the function of 
genes and may assist in the development of new drugs. It may also lead to 
a better understanding of mechanisms of drug resistance. In addition, 
siRNAs themselves may prove to have therapeutic value as many diseases 
are the result of alterations in gene activity.
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