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 Chapter 11 

 

Samenvatting 

Therapie gericht op anti-angiogenese is vaak succesvol, maar desondanks zal 

een deel van de patiënten geen voordeel ondervinden van deze behandeling. 

Op dit moment is het niet mogelijk te voorspellen welke patiënt wel en welke 

patiënt niet zal reageren op de ingestelde therapie. Er zijn verschillende 

oorzaken voor het falen van de therapie: het kan zijn dat het target voor het 

medicijn niet aanwezig is of dat het medicijn het target niet kan bereiken. 

Veel tumorcellen produceren VEGF, wat paracriene (hormonale) effecten tot 

gevolg kan hebben voor de cellen in de omgeving. Er zijn verschillende 

isoformen van VEGF’s die zich ook nog eens verschillend gedragen. Zo is 

VEGF121 vrij oplosbaar, terwijl VEGF165 wordt uitgescheiden. Er blijft echter 

ook een belangrijk deel in de extracellulaire matrix, zoals VEGF189 en VEGF206. 

Dit zorgt waarschijnlijk tot lokaal hoge concentraties van VEGF. Op dit moment 

is het niet mogelijk om deze lokale concentraties te bepalen. Een niet-invasieve 

bepaling van VEGF in de tumor (via immunohistochemie, PCR of Western 

blotting) zou mogelijk inzicht kunnen geven over de hoeveelheid beschikbare 

target voor VEGF afhankelijke therapie en zodoende kunnen bijdragen in het 

voorspellen van tumor respons. Bovendien is het zo dat expressie van 

groeifactoren en cytokines in normaal en pathologisch weefsel substantieel 

verandert bij verschillende condities. Deze variaties in expressielevel (dat via 

immunohistochemie bepaald kan worden) zijn belangrijk en vormen de 

biologische basis voor een goede weefselanalyse, wat uiteindelijk de kennis van 

targets voor medicijnen in oncologische patiënten kan vergroten en kan helpen 

in therapiebeslissingen. 

Op basis van deze veronderstellingen, die worden weergeven in hoofdstuk 1 

van dit proefschrift, is in hoofdstuk 2 de expressie van neurotrophins in humane 
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meningeomen bestudeerd. De potentiele rol voor NGF, BDNF en TrKB in de 

ontwikkeling en proliferatie van meningeomen werd hierbij bevestigd. 

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift werd het level van diezelfde neutrotrophins, 

de receptoren hiervan en het level van Ki-67 bepaald in groeihormoon 

uitscheidende humane hypofyse-adenomen. Een sterke expressie van NT-3 en 

haar receptor TrKC werd gevonden in de extracellulaire matrix en in het 

endotheel van bloedvaten, samen met een duidelijke aanwezigheid van BDNF 

en haar receptor TrKB. Ook dit bevestigt de directe betrokkenheid van deze 

neutrotrophins bij de progressie van hypofyse-adenomen. 

In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat er een verhoogde expressie en 

immuunreactie is voor VEGD, TGF-β en PGE2 in pterygium. Deze bevinding is 

belangrijk voor de kennis van inflammatie die bij deze pathologische conditie 

vaak gevonden wordt en mogelijk zelfs veroorzaakt. 

In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven die werd uitgevoerd op celkweken 

en neoplastisch weefsel van humane osteosarcomen. Een algemene positieve 

immuunreactie voor NGF, TrKA, NT3 en TrKC werd gevonden in het cytoplasma 

en voor NT-4 in de kernen van de tumorcellen. Dit suggereert dat deze 

moleculen een directe rol spelen bij de celproliferatie bij deze tumoren. Verder 

werd er een sterke expressie voor BDNF gevonden in de extracellulaire ruimte. 

Mogelijk beïnvloedt deze factor direct de verspreiding van neoplastische cellen, 

wat kan leiden tot een toename in tumorgrootte en een toename in 

vascularisatie rondom. 

In hoofdstuk 6 wordt een immunohistochemische studie beschreven in 

vestibulaire schwannomen. VEGF en TGF-β1 blijken duidelijke sleutelspelers te 

zijn voor groei van deze tumoren. Hoofdstuk 7 beschrijft een belangrijke rol 

voor TGF-β, IL-1β en VEGFa bij groei en proliferatie van de ziekte van 

Dupuytren en in gekweekte myofibroblasten. Ook hier blijken deze moleculen 

een belangrijke rol te spelen in de contracturen die optreden bij Dupuytren. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de aanwezigheid van hoge concentraties VEGF in 

tumoren. Vooral bij die tumoren die veel gebieden met hypoxie hebben en die 
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een agressief fenotype vertonen, kunnen de VEGF receptors verzadigd raken, 

waardoor het moeilijk wordt de receptoren af te beelden. Verder kan ook 

overexpressie van oplosbaar VEGFR bij sommige tumoren en een significante 

sequestratie van VEGF op het celoppervlak van proteoglycanen bijdragen aan 

grote variaties in resultaten van afbeeldende modaliteiten in verschillende 

tumorsoorten. 

In hoofdstuk 9 van dit proefschrift worden conclusies en toekomstperspectieven 

beschreven. Het belang van de onderzochte groeifactoren en cytokines in de 

controle en ontwikkeling bij de geanalyseerde inflammatoire en neoplastische 

aandoeningen wordt nogmaals uiteengezet en verduidelijkt. 

 

 


