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Uitzaaiingen
Het onderzoek vordert
Wanneer er bij een patiënt kanker wordt vastgesteld, probeert men er
achter te komen of er reeds kankercellen zijn gemigreerd naar andere
delen van het lichaam. De aanwezigheid van uitzaaiingen beïnvloedt
namelijk de behandelopties.
Dit is waarom veel onderzoekers, gefinancierd
door met name Stichting tegen Kanker, de verschillende mechanismen die aan de oorsprong
liggen van uitzaaiingen bestuderen, om ze beter
Stichting
te begrijpen en tegen te gaan.
tegen Kanker
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De strijd tegen uitzaaiingen intensifieert

U

itzaaiingen wijzen altijd op een zogeheten
‘primaire’ of ‘primitieve’ tumor, van waaruit
de kankercellen zijn ontsnapt. Blijft de tumor
onbehandeld, dan krijgt hij de kans om te groeien,

en kunnen er kankercellen ontsnappen en vervolgens andere organen koloniseren. Dit noemen we
metastasen oftewel uitzaaiingen.

Sommige kankercellen ontsnappen binnenin het lichaam
Om te ontsnappen, maken de kankercellen gebruik van de bloedvaten,
het lymfestelsel of de natuurlijke
holtes in het lichaam. Dit wil niet
per definitie zeggen dat het hen ook
lukt om een ‘secundaire’ tumor te
vormen. Om daar in te slagen, hebben ze voor hen gunstige omstandigheden nodig.
Afhankelijk van het type kanker en
de mate van ontwikkeling, kan het
zijn dat men metastasen al tijdens de
eerste diagnose vaststelt. Het is zelfs
mogelijk dat een uitzaaiing de eerste
aanwijzing voor kanker is, nog voordat
men de primaire tumor diagnosticeert.
En soms blijven niet-detecteerbare,
microscopisch kleine uitzaaiingen
jaren ‘slapen’ voordat ze beginnen
prolifereren en ontdekt men ze pas
lang nadat de initiële kankerbehandeling is voltooid.
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Stop hun progressie!
90% van de overlijdens ten gevolge van kanker is
te wijten aan uitzaaiingen. Het is dus essentieel
dat ze tijdig worden geblokt. Om hierin te slagen,
proberen onderzoekers, ook in België, alle mechanismen te ontrafelen die betrokken zijn bij hun
totstandkoming. Stichting tegen Kanker financiert verschillende van deze wetenschappelijke
onderzoeken. Zo zijn er de afgelopen jaren reeds
vele van deze onderliggende mechanismen blootgelegd.
Van de onderzoekers die een wetenschappelijke
Grant ontvingen van Stichting tegen Kanker
(een belangrijke financiële steun om onderzoek
te verrichten), is professor Cédric Blanpain (ULB)
een van de meest bekende. Professor Blanpain en
zijn onderzoeksteam stonden reeds verschillende
keren in de media in de schijnwerpers voor hun
belangrijke ontdekkingen op het gebied van kanker. In 2016 ontving de professor tevens een Cancer
Research Award van Stichting tegen Kanker voor
zijn fundamenteel onderzoek binnen dit domein.
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Welke soorten kanker zaaien
het makkelijkst uit?
Borst,
long,
darmen,
prostaat,
nieren en
melanomen (agressieve vorm van huidkanker)

Welke organen worden het vaakst geraakt?
Hersenen,
longen,
lever,
nieren en
botten
alsook organen die grenzen aan de oorspronkelijke tumor

Te veel vragen zonder antwoorden
Professor Blanpain probeert niet alleen precies te
ontrafelen hoe uitzaaiingen worden gevormd, maar
ook factoren die uitzaaiingen voorspellen te identificeren. “Hoewel we dit fenomeen al meer dan twintig
jaar bestuderen, blijven veel vragen nog onbeantwoord”, betreurt hij.
Het lijkt er echter op dat niet alle kankercellen in
staat zijn om de oorspronkelijke tumor te verlaten
en via het bloedvaten- of lymfestelsel een ander
orgaan te koloniseren. Professor Blanpain en zijn
onderzoeksteam stellen zich dan ook vragen. “We
proberen een bepaald en specifiek type kankercellen
in de primaire tumor te identificeren, namelijk diegenen die in staat zijn om deze te verlaten en metastasen te vormen. Daarnaast moeten we ook manieren
vinden om uitzaaiingen te beheersen.”
Een andere vraag is hoe kankercellen ‘samenklonteren’ en een tumor vormen. “We nemen aan dat kankercellen door zogenaamde adhesiemoleculen aan
elkaar verbonden zijn. Maar moeten ze die dan van
zich afschudden voor ze in het bloed of het lymfestelsel kunnen terechtkomen? Het antwoord hierop is op
dit moment niet duidelijk”, vervolgt hij.
Zoals gezegd, vormen niet alle kankercellen die zich
verspreiden ook uitzaaiingen. In werkelijkheid slaagt
maar een beperkt aantal cellen hierin. “Daaruit
leiden we af dat het voor een kankercel waarschijnlijk niet zo moeilijk is om de tumor te verlaten, maar
wel om een ander orgaan te koloniseren en vooral
om daar te overleven. Wat heeft zo’n cel dan precies
nodig om zijn doel te bereiken? En wat heeft hij, eens
het hem lukt om een nieuw orgaan te koloniseren,
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exact nodig om te overleven en zich verder te ontwikkelen?”, vraagt professor Blanpain. “Dankzij ons
onderzoek zijn we erin geslaagd om
subpopulaties van cellen te identificeren die beter in staat zijn om
uitzaaiingen te veroorzaken en
kunnen we ontrafelen waarom.”
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Zeer kwaadaardige cellen
Het ‘trukenarsenaal’ dat kankercellen ontwikkelen om zich
te kunnen vermenigvuldigen en uit te zaaien is groot.
Wist u bijvoorbeeld dat:

Dit soort mechanismen identificeren en begrijpen, maakt het mogelijk om ze uiteindelijk te omzeilen en ervoor te zorgen dat tumoren
geen terrein winnen.

Dit alles dankzij particuliere donaties
“

H

et beter begrijpen van de ontwikkeling van
uitzaaiingen is een domein in volle ontwikkeling. Elke nieuwe stap die gelijk waar ter
wereld wordt gezet, draagt een steentje bij. Maar
elke ontdekking roept tegelijkertijd ook tien nieuwe
vragen op. Wanneer we die trachten te beantwoorden, krijgen we weer meer inzicht in elementen die
tijdens het eerste onderzoek nog onduidelijk waren”,
vervolgt professor Blanpain.
Die bijkomende vragen leiden vervolgens tot nieuwe
onderzoekspistes en dus tot bijkomende financiële

behoeften. “Onderzoek is in België over de hele lijn
ondergefinancierd. Zonder de steun van Stichting
tegen Kanker zouden sommige onderzoeksprojecten
eenvoudigweg niet kunnen doorgaan. Het is dus het
brede publiek dat hieraan bijdraagt en dat vind ik
toch echt ontzettend bijzonder. Ook op het gebied van
hoogtechnologische apparatuur dekt Stichting tegen
Kanker deels het gebrek aan overheidsinvesteringen
in onze universiteiten. De steun van Stichting tegen
Kanker is om al deze redenen onmisbaar”, besluit
professor Blanpain.

Steun de strijd tegen kanker
en doe een gift
BE45-0000-0000-8989
Voor giften vanaf € 40 per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

Stichting
tegen Kanker
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• Kankercellen in staat zijn om de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten te stimuleren, om zo de tumor te voeden en doorbloeden, en
via die weg mogelijk ook te ontsnappen?
• Ze normale cellen kunnen instrueren om hun onmiddellijke omgeving aan te passen, zodat deze geschikt is om hen te verwelkomen?
• Ze nabijgelegen lymfeklieren kunnen ontmoedigen om het immuunsysteem te activeren, wiens missie het juist is om hen te
vernietigen?
• Tumorcellen de witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor
hun vernietiging kunnen ‘verdoven’?
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