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Extracellulaire vesikels (EV's) geproduceerd door alle cellen van het lichaam hebben een grootte 

tussen 50nm en 800nm. Deze EVs waren voor het eerst beschreven door Wolf en collega’s in 

1947 als "cel stof in het menselijk plasma". Deze observatie leidde tot de gedachten dat EVs 

worden voornamelijk geproduceerd door bloedplaatsjes en te vinden zijn in circulerende 

vloeistoffen. Later hebben andere onderzoekers in de verschillende gebieden van biologie en 

geneeskunde aangetoond dat ook lymfocyten en endotheel cellen EVs produceren. Op moment is 

het algemeen geaccepteerd dat EVs door gezonde cellen van het lichaam en tumor cellen worden 

geproduceerd met cel specifieke receptoren op de membraan en inhoud dat overeenkomt met cel 

van origine. Deze bevindingen maken onderzoek naar EVs als cel specific marker voor tumoren 

zoals die van de hersenen relevant. Hoewel we nog weinig weten over de mechanisme van hun 

vorming en hun inhoud, men denkt dat de functie van deze EV zijn uitwisseling van genetische 

informatie tussen cellen als onderdeel van intercellulaire communicatie en gecontroleerde afgifte 

van afval produkten. Via deze manier van intercellulaire communicatie blijft de inhoud van de 

EVs intact en kan de EVs via verschillende lichaamsvloeistoffen naar andere delen van het 

lichaam transporteren. Algemeen wordt aangenomen dat hoeveelheid en inhoud van EVs in 

gezonde en zieke omstandigheden verschillen en daardoor kunnen ze verschillende functies 

bewerkstelligen. Studies tonen dat EV productie afhangt van het type ziekte en progressie van de 

ziekte. Tijdens groei van een tumor secreteren de agressieve kankercellen een hoge aantal EV's 

in hun directe omgeving en deze EVs komen vervolgens terecht in bloedsomloop. Men heeft 

aangetoond dat patiënten met een tumor een hoge hoeveelheid EVs hebben die mogelijk 

geproduceerd zijn door alle actieve tumor cellen. 

De kenmerken van kanker (“hallmarks of cancer”) zijn beschreven door Weinberg Hanahan4:5. 

Deze kenmerken zijn; kanker groei, invasie, agiogenese, migratie en resistentie. Ze hebben deze 

kenmerken samengevat uit alle bekende onderzoeken en suggereren dat er een andere vorm van 

cel tot cel communicatie is dat tot op heden onderzoekers nog niet bekend is. Wij suggereren uit 

onze werk hier dat deze vorm van communicatie wordt uitgevoerd door EVs en deze vormt een 

nieuwe kenmerk van kanker progresie naast kanker groei, invasie, agiogenese, migratie en 

resistentie. Bovendien naast een van deze kenmerken te vormen, EVs ondersteunen ook deze 

kenmerken door transporteren van bijvoorbeeld gen producten EGFR die agiogenese aanzet. Op 

basis van deze inzichten zijn er vaccins ontwikkeld om tumor progressie bestrijden. Toch blijkt 
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in praktijk dat deze nieuwe ontwikkelingen falen omdat we nog weinig weten over de 

biologische functies van EVs. Recente studies suggereren dat EVs en hun inhoud kunnen 

gebruikt worden as een biomarker voor verschillende tumoren zoals glioom. Men heeft 

aangetoond dat glioom tumoren EVs secreteren in circulerende bloed en cerebrospinale vloeistof 

(CSF). Deze EVs hebben glioom specifieke genetische informatie in vorm van eiwit, RNA en 

DNA dat kan dienen als een tumor marker.   

Glioom is de meest voorkomende vorm van primaire hersentumoren en Glioblastoma (GBM) is 

de meest kwaadaardige en meest voorkomende vorm (WHO graad IV) met een gemiddelde 5 

jaarsoverleving van ! 3 % 11. Glioom komt vooral voor op hogere leeftijd, tussen de 45 en de 75 

jaar met een incidentie van 3-4/100.000 mensen per jaar. Glioom worden opgedeeld in 3 

categorieën: de oligodendroglioom, astrocytomaglioom en een mengbeeld hiervan, de 

oligoastrocytoma. Deze categorieën kunnen ook weer worden onderverdeeld volgens de WHO 

classificatie graad 1-IV, in graad II en III hebben de tumor cellen de hersenen al geïnfiltreerd, 

graad IV (GBM) is het meest maligne en word het meestal te laat gediagnosticeerd. Histologisch 

worden GBM gekarakteriseerd door kern atypie, hoge mitotische activiteit, agiogenese en 

necrose. De symptomen van GBM hangen af van waar de tumor zich bevindt, maar een aantal 

algemene symptomen van GBM zijn: verlammingsverschijnselen, epileptische insulten. 

Het diagnosticeren van een GBM wordt gedaan met magnetic resonance imaging (MRI) en 

tumorbiopsieën. Deze methoden hebben hun beperkingen, bijvoorbeeld MRI afwijkingen zijn 

moeilijk te interpreteren die kunnen ontstaan door necrose en / of effecten van de behandeling , 

zodat extra neurochirurgische biopsieën en neuropathologische evaluatie vaak vereist. De meest 

effectieve behandeling omvat maximaal mogelijke chirurgische resectie van de tumor, gevolgd 

door intensieve behandeling met bestraling en chemotherapie, die agressieve behandeling leidt 

vaak to een slechte kwaliteit van leven voor deze patiënten. Jongere patiënten, die een operatie 

en chemoradiatie hebben ondergaan, hebben over het algemeen betere prognose. Een kleine 

groep (2-5%) jonge mensen die een goede conditie hebben leven langer dan de mediane 

overleving van 15 maanden, namelijk langer dan 3 jaar zonder dat zij opnieuw een tumor 

krijgen. Daarom blijf behandelen van glioom patiënten een uitdaging en er is enorme behoefte 

aan ontwikkelen van minder invasieve diagnostisch en prognostische biomarkers. 
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Het doel van van dit onderzoek was om EVs in menselijke vloeistoffen zoals plasma en CSF te 

kunnen gebruiken als een marker voor tumor diagnose en prognose. We hebben hier 

verschillende kandidaten zoals IDH1/2 mutatie, OPN en EGFR mutatie als marker voor glioom 

onderzocht en hoe verschillende lichaamsvloeistoffen kunnen gebruikt worden om niet-invasieve 

biomarkers voor de detectie van glioom te ontwikkelen.  
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