
7.2 Nederlandse samenvatting 

Deze samenvatting is bedoeld voor de niet-ingewijde lezer.  

In het proefschrift ‘molecular characterization of low-grade glial neoplasms’ beschrijf ik het onderzoek, 

dat ik samen met collega´s heb verricht, naar veranderingen in het DNA van hersentumoren. Tumoren 

worden van oudsher ingedeeld op basis van kenmerken onder de microscoop, maar vaak schiet deze 

beoordeling tekort in het voorspellen van het te verwachten ziektebeloop en de respons op therapie. Er 

wordt in toenemende mate  onderzoek gedaan naar veranderingen in het DNA van de tumor die een 

relatie hebben met de wijze waarop de tumor zich gedraagt. Deze verstoringen in het DNA van de 

tumor, op specifieke plaatsen binnen het genoom worden moleculaire markers genoemd. Moleculaire 

markers maken het mogelijk om de microscopische kenmerken van tumoren te nuanceren. De 

hersentumoren waar het hier beschreven onderzoek over gaat zijn diffuus laag-gradige gliomen en 

glioneuronale tumoren.  

In de inleiding, hoofdstuk 1, wordt een overzicht gegeven van toepassingen van moleculaire markers bij 

verschillende typen kanker. Vervolgens worden de bekende moleculaire markers voor hooggradige (o.a. 

glioblastomen) en laag-gradige gliomen besproken en wordt afgesloten met een uitleg waarom deze 

markers belangrijk zijn voor patiënten met een diffuus laag-gradig glioom. Hoofdstuk 1 legt de basis voor 

hoofdstukken 2 tot en met 5. 

Diffuus laag-gradig gliomen zijn ongeneeslijke hersentumoren die vooral bij jong volwassenen worden 

geconstateerd, in Nederland krijgen 200 mensen per jaar deze diagnose. De overlevingsduur na het 

stellen van de diagnose varieert sterk: van twee tot meer dan twintig jaar. Op basis van de beoordeling 

met de microscoop worden gezien, is het niet mogelijk een agressief diffuus laag-gradig glioom van een 

minder agressief  diffuus laag-gradig glioomte onderscheiden. De toekomst voor de patiёnt met een 

diffuus laag-gradig glioom is zeer onzeker. Tevens kan er geen optimaal behandelschema bepaald 

worden; een agressieve tumor kan beter in een vroeg stadium bestraald worden, terwijl deze 

behandeling bij patiёnten met een langzaam groeiende tumor soms beter kan worden uitgesteld omdat 

bestraling op de lange termijn ernstige geheugenklachten kan veroorzaken.  

In de hoofdstukken 2 en 3 worden  moleculaire markers beschreven die wij hebben gevonden en die 

een  bijdrage leveren aan het bepalen van de prognose van een individuele patiënt met een diffuus laag-

gradig glioom. Hiervoor zijn er twee groepen patiënten onderzocht:één in Frankrijk en één in Nederland. 

Informatie over het aantal jaar dat patiёnten met deze ziekte tot aan hun overlijden hebben geleefd heb 

ik verkregen uit onderzoek van statussen. Uit archieven van de afdeling pathologie heb ik het 

bijpassende tumorweefsel van de patiënten verzameld. Dit archief materiaal heeft ten tijde van de 

operatie dienst gedaan bij het stellen van de diagnose. Uit dit tumorweefsel is DNA geїsoleerd en met 

een speciaal hiervoor ontwikkelde computer-techniek was het mogelijk van iedere tumor het hele 

genoom te bestuderen. Naast de reeds bekende marker, de gunstige 1p/19q co-deletie, zijn drie 

chromosomale afwijkingen gevonden die geassocieerd bleken te zijn met een ongunstige prognose: 

verlies van 11p en verlies van 19q (beide beschreven in hoofdstuk 2) en verlies van het distale deel van 

10q (beschreven in hoofdstuk 3). Deze nieuwe moleculaire markers kunnen voor toekomstige patiёnten 



met een diffuus laag-gradig glioom waarschijnlijk bijdragen aan een betere voorspelling van de 

toekomst. Als verdere bevestiging van deze markers in prospectieve studies vervolgens heeft 

plaatsgevonden, kan de behandeling hier in de toekomst mogelijk op aangepast worden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft ook hoe het DNA van een diffuus laag-gradig glioom verandert in de loop van de 

tijd. Een tumor ontwikkelt zich continu en vergaart nieuwe vaardigheden om te overleven. Een 

onderdeel van dit proces is intratumorale heterogeniteit. Deze term betekent dat één deel van een 

tumor ander DNA bevat dan een nabijgelegen deel. Wij verwachten dat het deel met aggressieve 

kenmerken de groei van een tumor stimuleert. Hiervoor zijn van een subgroep van de diffuus laag-gradig 

gliomen meerdere delen binnen iedere tumor met elkaar vergeleken en 50% van de DNA-afwijkingen 

bleek niet homogeen aanwezig te zijn. Behalve verschillen in DNA binnen één en dezelfde tumor  

hebben wij de veranderingen in de tijd bestudeerd. Materiaal van een tweede operatie, de zogenaamde 

recidief tumor, is vergeleken met materiaal van de eerste operatie, de primaire tumor. Vijfendertig 

procent van de chromosomale afwijkingen werden alleen in de recidief tumor aangetroffen. De 

moleculaire marker ‘verlies van 10q’ bleek heterogeen aanwezig in diffuus laag-gradig gliomen en werd 

bovendien vaak pas in een recidief tumor aangetroffen. Verlies van 10q is geassocieerd met een kortere 

overlevingsduur en mogelijk speelt deze DNA afwijking een rol in de ontwikkeling van een diffuus laag-

gradig glioom naar een meer agressieve tumor. 

Patiënten met een diffuus laag-gradig glioom worden tijdens het ziektebeloop vaak een keer met 

chemotherapie behandeld, meestal met temozolomide. In een subgroep van diffuus laag-gradig gliomen 

wordt na behandeling met temozolomide in de recidief tumor een sterk verhoogd aantal DNA 

afwijkingen gezien. Dit fenomeen wordt ook wel hypermutatie genoemd. Over hypermutatie is nog 

maar weinig bekend, maar in de literatuur worden meerdere theorieёn beschreven. Het soort mutatie 

pleit ervoor dat hypermutatie door temzolomide veroorzaakt wordt, vanwege de DNA schade die de 

therapie veroorzaakt. Het feit dat deze cellen met beschadigd DNA terug te vinden zijn na behandeling 

met temozolomide is mogelijk een teken dat de tumor ongevoelig is geraakt voor temozolomide. 

Tenslotte, is het denkbaar dat een tumor met hypermutatie mogelijk meer gevoelig is voor een ander 

soort behandeling zoals immunotherapie. In hoofdstuk 4 is onderzocht welke DNA afwijkingen specifiek 

zijn voor hypermutatie. Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op genen die betrokken zijn bij de 

reparatie van DNA. Uit de resultaten blijkt dat juist in de tumoren met hypermutatie deze DNA 

reparatie-genen niet goed functioneren. De werking van temozolomide is deels afhankelijk van deze 

DNA reparatie genen en mogelijk bestaat er dus een verband tussen hypermutatie en gestoorde 

reparatie van DNA. In de toekomst moet verder onderzoek worden verricht naar kenmerken van een 

diffuus laag-gradig glioom die ontvankelijk zijn voor hypermutatie na temozolomide behandeling. Het 

aantal onderzochte patiёnten in deze studie is te klein om een uitspraak te doen over de invloed van 

hypermutatie op de duur van de overleving van patiёnten met een diffuus laag-gradig glioom.   

Zoals eerder genoemd is voor de studie naar diffuus laag-gradig gliomen in hoofdstuk 3 een nieuwe 

techniek ontwikkeld om een hele grote hoeveelheid informatie over het tumorgenoom te analyseren. In 

hoofdstuk 5 is dezelfde techniek van hoofdstuk 3 toegepast op glioneuronale tumoren. Glioneuronale 

tumoren zijn zeldzame, meestal goedaardige tumoren. Zij veroorzaken vaak epilepsie bij kinderen en 

jong volwassenen. Als met medicatie de epilepsie niet voldoende onder controle kan worden gekregen, 



wordt het epileptisch focus, de tumor, nogal eens door de neurochirurg verwijderd. Glioneuronale 

tumoren is een verzamelnaam voor een grote groep subtypes van deze tumoren; deze subtypes 

verschillen onderling op grond van diverse kenmerken onder de microscoop. Sommige glioneuronale 

tumoren lijken op diffuus laag-gradig gliomen. In hoofdstuk 5 zijn de DNA afwijkingen in een grote groep 

van glioneuronale tumoren geanalyseerd om zo inzicht te krijgen in het 'moleculaire landschap' van deze 

tumoren en om daarmee mogelijk bij te dragen aan een classificatie welke minder afhankelijk is van de 

microscopische kenmerken. Multiplicatie van chromosoom 5 en/of 7 is de meest frequente 

chromosomale afwijking die we in glioneuronale tumoren aantroffen. Het feit dat de afwijking bij alle 

subtypes glioneuronale tumoren werd gevonden, suggereert dat deze verschillende subtypen onderdeel 

uitmaken van hetzelfde spectrum en wellicht een gedeelde oorsprong hebben. De studie heeft echter 

niet tot een nieuwe classificatie geleid, aangezien geen van de DNA afwijkingen geassocieerd bleek te 

zijn met microscropische kenmerken of met klinisch relevante eigenschappen.  

Uit de resultaten, die in bovenstaande hoofdstukken zijn beschreven, kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken: 

1. Voor patiёnten met een diffuus laag-gradig glioom kunnen in de toekomst nieuwe markers gebruikt 

worden om het beloop van de ziekte beter te voorspellen. 

2. Diffuus laag-gradig gliomen zijn voor wat betreft de aanwezigheid van moleculaire markers 

heterogeen en er zijn meerdere weefselmonsters nodig om een goed beeld te krijgen van deze tumoren.  

3. In sommige diffuus laag-gradig gliomen ontstaat na de behandeling met temozolomide hypermutatie. 

Gestoorde reparatie van DNA lijkt hier een rol in te spelen. De directe gevolgen van hypermutatie voor 

de patiёnt moeten verder worden onderzocht.  

4. De classificatie van glioneuronale tumoren blijft een uitdaging; zowel op microscopisch als op 

moleculair niveau zijn er veel variaties, maar er zijn ook gedeelde kenmerken. 

Dit proefschrift is tot stand gekomen in een periode waarin technische innovaties grootschalig en 

betaalbaar onderzoek van tumor DNA mogelijk hebben gemaakt. Het toepassen van deze technieken op 

archiefmateriaal is van grote waarde voor onderzoek naar soorten kanker met een relatief lange 

overleving, omdat het klinisch beloop tot ver terug in de tijd bestudeerd kan worden. De hierboven 

beschreven studies hebben bijgedragen aan het ophelderen van een aantal problemen bij laag-gradige 

gliale tumoren, maar roepen tegelijk nieuwe vragen op die de basis kunnen vormen voor toekomstig 

onderzoek. 

  



 


