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Ik heb geen (potentiele) belangenverstrengeling
voor mogelijk relevante relaties 

in de presentatie



Inhoud:

* Structuur, communicatie, regulering gezonde cel

* Ontstaan van kanker

* Proces van metastasering 

* Hersenmetastasen
Bloedhersenbarrière, @Wikipedia



4

Structuur, communicatie, regulering: chromosomen

* 46 chromosomen (23 paar)

* dragen het erfelijke materiaal (DNA)
in een keten van baseparen 

Adenine
Thymine
Cytosine
Guanine

* langste is chromosoom 1 
• 250 miljoen baseparen
• 5cm lang
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Structuur, communicatie, regulering: DNA en genen 

genen

* Gedeelten van het DNA
* 1 gen instructie voor synthese van 1 eiwit
* eiwitten bepalen biochemische activiteiten van de cel

Genoom
• Planten 50.000 genen
• Zoogdieren 25.000
• Wormen 20.000
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Structuur, communicatie, regulering: aminozuren en eiwitten

diverse eiwitten in functie

Eiwitten bestaan uit tientallen, honderden aminozuren

functies op cellulair niveau:
* als enzym: omzetting voedingsstoffen in energie
* in stand houden (dynamische) structuur van de cel
* transport in de cel en door de celmembraan
* communicatie (bv hormonen)
* regulering in de cel bv. P53)

aminozuur, @Wikipedia

500 aminozuren in natuur

20 fundamentele aminozuren

Miller-Urey-experiment

COOH-groep en NH2-groep
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Ontstaan van kanker: proto-oncogenen

Voorbeelden van proto-oncogenen
KRAS gen coloncarcinoom
Her2 gen mammacarcinoom
bcl-1 gen lyfomen
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Ontstaan van kanker: tumorsuppressorgenen

P53:

Tumorsuppressorgen gelegen op chromosoom 17

Bij DNA-schade: 

• Transcriptie van het p21-gen  =>  productie p21-eiwit
• P21-eiwit is een CdK-inhibitor-eiwit
• CdK inhibitor-eiwit bindt aan cyclinecomplexen
• Cyclinecomplexen worden inactief en celdeling stopt.
• Dan of herstel van de DNA-schade of celdood (apoptose)

 50% van maligne tumoren heeft een beschadigd P53
 Dan bij DNA-schade geen herstel of apoptose
 Kan leiden tot ongecontroleerde celgroei.
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Proces van metastasering: circulerende tumorcellen (CTC)

1869: Ashworth => cellen in bloedbaan overeenkomstig huidtumoren

1934: Pool en Dunlop => techniek  van centrifugeren

1965: Zwaveling, NTVG => de betekenis van kankercellen in de bloedbaan

“de lotgevallen van de tumorcellen in de bloedbaan” 

“de prognostische betekenis van tumorcellen in bloedbaan”

gemiddeld is slechts 1 op de 10.9 cellen in het bloed een circulerende kankercel.
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Shannon Stott e.a.
Isolation and characterization of circulating tumor cells from patients with localized and metastatic prostate cancer
Science Translational Medicine 2:25; maart 2010

Proces van metastasering: circulerende tumorcellen (CTC)
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Deep learning of circulating tumour cells’, van de hand van Leonie Zeune, ea.  Journal Machine Intelligence, 2020, Universiteit van Twente

* tumorcellen zwerven vaak in kleine aantallen door de bloedbaan

* handmatig tellen middels fluorescentiemicroscopie complex en arbeidsintensief 

* nieuwe AI en deep learning-methode automatiseert dat proces

* accuratesse van meer dan 96 procent 

* gepersonaliseerde diagnose en behandeling van kanker

Proces van metastasering: circulerende tumorcellen (CTC)
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Proces van metastasering: circulerende tumorcellen (CTC)
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Proces van metastasering: de bloedhersenbarrière

Strekt zich langs alle haarvaten van het centraal zenuwstelsel

• Bestaat uit endotheelcellen met tight junctions

• Totaal oppervlak van 20 m2

• Geen doorgang voor kleine partikels (bacteriën) 
• Geen doorgang voor grotere wateroplosbare moleculen

• Wel passief (diffusie) doorgang voor kleinere vetoplosbare 
moleculen (O2 en CO2 en hormonen)

• Wel actief transportmechanisme (stofwisselingsproducten).
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Ontwikkeling van hersenmetastasen

Stephen Paget, Lancet, 1889
“Distribution of secondary growths in cancer of the breast”

 Seed and Soil hypothese
 directe uitgroei versus latentie tijd van maanden tot jaren
 interactie met micro-omgeving (bi-directional interaction)

Kandice Tanner, APL Bioengineering 2018
“The role of mechanobiology in the etiology of brain metastasis”

 directe uitgroei versus latentie tijd van maanden tot jaren!
mammacarcinoom 5% bij diagnosestelling
NSC longcarcinoom 25% bij diagnosestelling

=> Verschillen in genetisch profiel van circulerende tumorcel
=>  interactie met micro-omgeving!
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Ontwikkeling van hersenmetastasen

The role of mechanobiology in the etiology of brain metastasis
Kandice Tanner

APL Bioengineering mei 2018
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Systemische behandeling van hersenmetastasen

immuuntherapie doelgerichte therapie
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De biologie van hersenmetastasen: samenvatting

Complexiteit van het leven

Complexiteit  van het ontstaan van kanker

Complexiteit van CTC en metastasering

Complexiteit van de bloedhersenbarrière

Complexiteit van uitgroei van metastasen

Complexiteit van systemische therapie



daarom 
(stereotactische) 

radiotherapie!

bedankt voor jullie 
aandacht
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het optreden van hersenmetastasen

Jaarlijks ca. 110.00 nieuwe patiënten in Nederland met kanker

10 tot 40% ontwikkelt hersenmetastasen, neemt toe door langere overleving van de patiënten

longcarcinoom, mammacarcinoom, melanoom: 70 – 80% van alle hersenmetastasen

* longcarcinoom: kleincellig 15% bij stellen van diagnose
50% bij  obductie

niet-kleincellig 25% bij stellen van de diagnose 
30% krijgt hersenmetastasen

rol tumorgenetische factoren?
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* mammacarcinoom: 5% aanwezig bij diagnosestelling, dan met metastasen elders
20% bij obductie

jongere leeftijd en verder gevorderd stadium

Her2-positieve tumoren: 50% hersenmetastasen
triple negatieve tumoren: 50% hersenmetastasen

* melanoom: 7% bij diagnosestelling
60% bij obductie gemetastaseerde patiënten

grotere tumoren en tumoren in H/H-gebied en op romp

BRAF-gemuteerde tumoren hogere risico op hersenmetastasen

het optreden van hersenmetastasen
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Overige tumoren:

* GI tumoren: het meeste bij colorectale tumoren: 1 tot 4% bij obductie

jongere leeftijd en indien verder gevorderd stadium

* nierceltumoren: 8% in later stadium van de ziekte, incidentie stijgt

* blaas-, wekedelen-, 
ovarium-, prostaat-, 
Hoofdhals-, schildklier-,
slokdarm-, maag-tumoren zelden hersenmetastasen 

het optreden van hersenmetastasen


