
Susanna   
    Plugge 
moleculair 
  celbioloog

Wie ben je? 
Ik ben Susanna Plugge en ik werk in het 
UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar het 
Peutz-Jeghers-syndroom. Mensen met 
deze ziekte hebben bij hun geboorte al 
een foutje in hun DNA waardoor ze een 
verhoogde kans hebben op het krijgen 
van bijvoorbeeld darmkanker. Daarom 
komen deze mensen regelmatig in het 
ziekenhuis voor een kijkoperatie, om de 
kanker vroegtijdig op te kunnen sporen. 

Mijn onderzoek gaat over de specifi eke 
plek en functie van het foutje in het DNA. 
Waarom zorgt een foutje op deze plek nu 
voor een verhoogde kans op het krijgen van 
darmkanker en wat gebeurt er precies in de 
cellen van de darm als dit foutje ontstaat?

S U M M E R S C H O O L  J U N I O R  O N D E R Z O E K S P O S T
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Wat doe je?
Om meer te weten te komen over waarom 
het foutje in het DNA bij Peutz-Jeghers-
patiënten kan leiden tot darmanker, maken 
we gebruik van mini-darmpjes. Deze mini-
darmpjes kunnen we in het lab groeien 
waardoor we ze als modelsysteem voor 
Peutz-Jeghers-syndroom kunnen gebruiken. 
We kunnen de mini-darmpjes van Peutz-
Jeghers-patiënten dan bijvoorbeeld 
vergelijken met de mini-darmpjes van 
gezonde personen. Hierbij vergelijken we 
bijvoorbeeld hoe snel ze groeien, en welke 
verschillende soorten type cellen in de darm 
voorkomen. 

Hoe werkt DNA?

Met behulp van deze verschillen hopen 
we meer te weten te komen over hoe 
darmkanker in deze patiënten precies 
ontstaat, zodat we deze kennis uiteindelijk 
kunnen toepassen in de behandeling en de 
ziekte misschien zelfs kunnen voorkomen.
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