Les 1: kanker algemeen

1 Kanker: definitie, symptomen en diagnose
1.1 Definitie en kenmerken
•

Kanker < ‘Cancrum’ = krab (kanker groeit, en dat doet ook krab ook)

•

Gekarakteriseerd door ongecontroleerde celdeling → Groei van abnormaal weefsel (=
tumor, neoplasie)

normaal
• Ontwikkeling en groei
• Volwassen weefsels
➢ Homeostase behouden (evenwicht
behouden (volw. Weefsels staan hiervoor
in) indien schade DNA moet lichaam dit
stukje herstellen. Bij veel mensen met
familiale kankers!
o Steady state
o Herstel /repair
➢ Adaptief inspelen op wijzigende situaties
(spieren en organen kunnen op normale
manier ook groter worden, zonder kanker
te zijn)
o Hyperplasie: cellen die toenemen
o Hypertrofie: cellen die groter
worden
o Flexibel en reversibel (in normale
situatie)

Kanker
• Groei zonder de wetten van het ecosysteem te
respecteren
• Onaangepaste groei
➢ Niet-adaptief: zonder uitlokkende
fysiologische stimulus
➢ Niet flexibel of reversibel: zonder spontaan
uitdoven

1.1.1 Voorbeelden hypertrofie/hyperplasie
➢ Hypertrofie: spieren kweken
➢ Hyperplasie: bph :
o beninge prostaat hypertrofie (goedaardige prostaat vergroting) kan urine
buis dichtdrukken en plas straal verminderen
o baarmoederslijmvlies die verdikt

1.1.2 verschillen tussen benigne en maligne tumoren

Beninge: goedaardig
maligne: kwaadaardig
Verschillen:
→ begrenzing: rond = goed
→ niet invasief: naar andere weefsels
→ hersentumor ook behandelding
(zowel benigne als maligne)
→ necrose : afsterving (tumor gaat in
het midden vaak afsterven)
→ differentiatie: lijkt het op normaal
weefsel.
→ mitotische activiteit =
groeisnelheid
→ metastasering= uitzaaiingen.
→ poliep in darm wegnemen! Kan
evalueren naar kwaadaardig!

Normale cellen: gecontroleerd !!!
de groene zijn ongecontroleerd =
tumor

1.1.3 Het menselijk genoom
•
•
•
•

•
•
•
•

Rode bloedcellen hebben geen celkernen !
DNA maakt de eiwitten ! verschillende basen
naast elkaar vormen een gen!
Uit DNA word mRNA gemaakt en getransleerd
tot een proteïne.
Het menselijk genoom bevat Genomics,
Transcriptomics en proteomics.

46 chromosomen per cel ! elk chromosoom geeft 2 armen: P (korte
arrm (petite : klein)) en Q (lange arm)
23 chromosomenparen
23 is het geslachtschromosoom
3 miljard bouwstenen en 25.000 genen

1.1.4 De normale cel en de kankercel
•

•

Bij kanker gebeurt er binnen de
chromosomen fouten:
➢ fout in chromosoom waardoor eiwit
niet gemaakt worden, er valt stukje
van chromosoom
➢ rode stukje kan zich ook
verdubbelen, waardoor
chromosoom langer word
➢ rode stukje kan zich ook flippen
(omdraaien)
➢ chromosomen kunnen ook stukken
uitwisselen: trans locatie (bv. Chr. 4 en 20 delen stukken)
hierdoor ontwikkeling kankercel

1.1.5 Next generation sequencing
•

Circos plot:

1.1.6 Genomisch landschap
•

op het uiteinde zie je 2 kankers namelijk longkanker en huidkanker met heel veel afwijkingen
links 2 kindertumoren met weinig afwijkingen. Vooral bij longen en huid → blootstelling is
belangrijk concept !! Bij die kindjes ze zijn nog niet echt blootgesteld → ze hebben gewoon
echt pech! Bij leukemie vooral THL kanker bij kindjes.

1.1.7 Types kanker

Bv. Examen: geef 3 soorten kanker en van waaruit ze zijn ontstaan. Lijstje met epitheel etc.

1.2 Statistieken
•
•

•

Hoe ouder je word hoe meer kans je krijgt om kanker te krijgen. (vooral vanaf 50-75)
Vrouwen hebben meer kans en hoger risico dan de man → voornamelijk borstkanker.
Uiteindelijk zie je dan een wissel want mensen hebben dan plots meer kans op
prostaatkanker.
Invasieve kanker → in VS zijn er heel veel ! ong. 4950 gevallen per dag.

1.2.1 Frequente kankers
•

3 meest frequente kanker :
➢ man:
o prostaat
o long en bronchus
o darm en rectum kanker voornamelijk.
o Pancreas het meest gevaarlijkste !!
➢ vrouw:
o borst
o long en bronchus
o darm en rectum kanker voornamelijk.
o Op onze leeftijd vooral hodgkin kanker

•
•
•
•
•

1/3 krijgt kanker, maar voornamelijk ouderen
In België krijgt 1/8 borstkanker bij de vrouwen
In België krijgt 1/9 prostaatkanker bij de mannen
Oorzaak 80% van de longkanker → roken
1600 “kanker” overlijdens/ dag

•
•

Longkanker is de grootste dooddoener
We merken op dat sommige kankers minder vaak voorkomen, maar als ze voorkomen wel
ontzettend dodelijk zijn! Bv. Pancreaskanker

1.2.2 Statistieken jaren ‘90
•
•

We merken op dat ze meer gaan diagnosticeren (vooral bij mannen) rond de jaren ’90, dit
komt omdat screeningtools sterk werden ingezet.
Het overlijden daalt door nieuwe screening en behandelingstechnieken in de jaren ‘90

1.2.3 5 jaars overleving
•
•

5 jaars overleving is 67.1% bij gemiddelde kankers. Dus 5 jaar na diagnose.
9% 5 jaarsoverleving van kanker met pancreas.

1.2.4 Top 10 oorzaken dood in US
•
•

Hartaandoeningen en kanker als top 2!
Dan accidenten, chronische, hersenaandoeningen, etc.

1.3 Indeling

•
•
•

AYA: adolescent and young adult (15- 39) (adolescent is 10-19), maar AYA is ertussen. AYA is
soms moeilijker dan kinderen.
De novo: nieuwe kanker ontwikkelen.
Pathologie (onder microscoop bekeken)

1.4 Diagnostisch pad

Stagingonderzoek: hoe uitgebreid is
de kanker. Is deze reeds uitgezaaid?

1.5 Symptomen
•
•

•
•

Blauwe kader vanboven wilt zeggen als
het klinisch duidelijk word.
Patient delay : uitstel, de ene ziekte na
de andere krijgen, in paniek schieten,
ontwijkingsgedrag, uitstel door angst,
etc.
Doctor delay : vertraagde diagnose
stelling
Vaak asymptomatisch

Soms niet goed te voelen bv in long. In borst kan je
het zelf voelen.
soms klachten, soms niet. Het kan recent zijn en
aanslepend zijn
pathognomonisch ( bv. heesheid : nodelie
(knobbels op de stembanden), kanker, infectie,
etc.) typisch voor een bepaalde ziekte

1.5.1 Algemene symptomen

LOKALE EFFECTEN
1.5.1.1 Lokale effecten: longkanker
• Respiratoir
➢ Hoesten
➢ Hemoptoe : (bloed ophoesten : hematomesis)
➢ Dyspnoe: moeilijk ademen/ kortademig
• Heesheid
• Pijn
➢ Ingroei
➢ Druk
• Pneumonie : longontsteking
• Vena cava superior syndroom : Witte bij pijl is tumor en
drukt op holle ader en die word dicht gedrukt. → blauw en
gezwollen mensen, vaak ook aan bovenkant door superior.
Risicofactoren
•
•

1.5.1.2
•
•
•
•

Altijd!
Zeker in personen met risicofactoren:
➢ Leeftijd
➢ Roker/ex-roker
➢ COPD patiënten (chronische bronchitis: vaak door roken)
➢ Beroepsblootstelling : bv. Asbest
Lokale effecten : borstkanker
Knobbel
Veranderingen tepel
Huidafwijkingen
Zwelling oksel

1.5.1.3 Lokale effecten: darmkanker
• Verandering in stoelgangspatroon
• Bloedverlies per anum
• Tenesme: valse stoelgangsdrang, je gaat lopen, moet naar het
toilet, maar het lukt niet
• Abdominale pijn, braken

1.5.1.4 Lokale effecten: huidkanker
• ABCD
➢ Asymmetrie : verschillen tussen ene helft en de andere
➢ Border: de randen zijn mooi afgerond, of juist heel uiteenlopend
➢ Color : heeft het 1 kleur, of verschillende kleuren zichtbaar
➢ Diameter: groter dan potloodgom

1.5.1.5 Lokale effecten: centraal zenuwstelseltumoren
• Verhoogde intracraniële druk: hoofdpijn, nausea, braken
• Uitvalsverschijnselen:
➢ Parese : verlamming
➢ Evenwichtsstoornissen
➢ Uitval craniale zenuwen
• Epilepsie
• Sufheid tot coma
1.5.1.6 Lokale effecten: hematologische tumoren
• Lymfoom
➢ Nodaal : aantasting van aantastingsknopen (lymfeklieren)
➢ Druk (urinewegen, darmen, vena cava superior syndroom)
• Leukemie
➢ Bloedingen
➢ Hoofdpijn
➢ Visusstoornissen : plekjes voor de ogen, door te weinig RBC
➢ Koorts, infecties

Rechts boven : te weinig bloedplaatjes

Rechts onder huidlymfomen

1.5.1.7 Lokale effecten: metastasen
• Uitzaaiingen in hersenen, bot in arm, etc. (pathologische
fractuur mogelijk) (afbeelding hiernaast)
• Borstkanker heeft voorkeur naar bot, lever en hersenen

NIET SPECIFIEKE SYMPTOMEN
1.5.1.8 Niet specifieke symptomen
• Algemene zwakte
➢ Gewichtsverlies
➢ Cachexie : heel mager, bleek, uitgemergeld
• Pijn (lokale druk, invasie)
• Koorts (tumorkoorts)
• Pleurale/pericardiale effusie en ascites
• Hematologie: B symptomen

–
–

–

Koorts (>38°C)
Nachtzweten : per nacht alles
moeten wassen
Gewichtsverlies (10%
gewichtsverlies op 6 maand)

METABOLE EFFECTEN
1.5.1.9 Metabole effecten
• Bloedonderzoek
➢ LDH
➢ Kalium
➢ Ureum
➢ Creatinine
➢ eGFR (niertesten: nieracapaciteit cave. Nierfalen)
➢ Urinezuur
➢ Calcium
➢ Fosfaat
1.5.1.10 Metabole effecten: tumor lysis syndroom
Definitie en incidentie
•
•

•

•
•

Biochemische/klinische afwijkingen geassocieerd
met snelle afbraak van tumorcellen
Veroorzaakt door massieve en snelle vrijzetting
van cellulaire afbraakproducten in het bloed
➢ Soms spontaan
➢ Na start therapie
Geassocieerd met verhoogde
➢ Morbiditeit (30-35% dialyse)
➢ Mortaliteit (15%)
Incidentie: retrospectieve data 3-6%
Tumor lysis syndroom (afsterven van de tumor) :
tumor breekt af, cel kapot, DNA komt vrij, uit DNA
komt urinezuur, ook Kalium word vrijgezet, ook
fosfaat word vrijgezet (Ca zakt als Fosfaat stijgt en
omgekeerd), dit gebeurd bij heel snel groeiende
tumors, necrose treed op. We gaan van een labo
naar een klinische TLS !! we moeten hierbij
opletten!! Nieren gaan kapot!!

symptomen
•

Bij laag calcium kunnen ze bij het tellen van
de vingers, niet meer terug door de
verkramping van de duim. (hypocalciëmie)

•

Kans op ventrikelventrilatie bij hyperkaliëmie
(ECG veranderingen)

risocostratiticatie

Burkitt : snelst groeiende tumor die er
is : 24uur
hoe uitgebreider uw ziekte, hoe groter
de kans op bovenste soort tumor

preventie
•

Medicatie en vocht bij TLS!!

behandeling
•
•
•

Chemotherapeutische behandeling (stond in rood)
Geen behandeling (stond in groen)
Rasburicase behandeling (stond in groen)

PARANEOPLASTISCHE EFFECTEN
1.5.1.11 Paraneoplastische effecten: Myasthenia gravis
definitie
•

Myasthenia gravis komt paraneoplastisch ! kan optreden bij kanker. De motorische eindplaat
van de zenuw krijgt prikkel, zorgt voor acetylcholine en die bind op receptoren zodat Ca
vrijkomt waardoor spier samentrekt. Patiënt zal antistoffen aanmaken tegen acetylcholine →
hierdoor extreme SPIERZWAKTE vaak eerst te zien in de oogspieren. (Ogen niet open krijgen :
ptose)

symptomen
•
•
•
•
•

Oogspieren (ptose,
diplopie)
Gezichtsspieren (dysarthrie, dysfagie, kauwproblemen, expressie)
Algemeen (spierzwakte armen, benen, hals,…)
Ademhalingsspieren (myasthene crisis)

ALARMSYMPTOMEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Blijvende heesheid of hoesten (CAVE keelkanker/ longkanker)
Slikmoeilijkheden (CAVE slokdarmkanker)
Verandering in het stoelgangpatroon (cave darmkanker)
Plasproblemen bij mannen (cave prostaatknaker)
Gewichtsverlies, vermoeidheid of aanhoudende koorts zonder duidelijke oorzaak (alle
kankers)
Abnormaal bloedverlies (het is te zien waar)
Knobbeltje of zwelling (lymfe, borst kanker)
Verandering aan de borst: intrekking, uitstroming, roodheid,... (borst kanker)
Verandering in een huidvlek of een nieuwe huidvlek (huidkanker)
Een wonde die niet geneest, op de huid of in de mond (huidkanker ,keelkanker)

1.6 Performantiestatus
•

Performantiestatus: mate waarin patiënt kan functioneren. De 2 meest gebruikte zijn de
karnofsky en ECOG. Hoe beter performantiestatus in het begin van diagnose hoe beter
uitkomst.
➢ 0 : alles kunnen
➢ 1: normale zaken kunnen, maar inspanning bij trap oplopen is lastig
➢ 2: ambulatoir: vaak neerzitten bij inspanning
➢ 3: 50% van tijd in zetel of bed zitten
➢ 4: bed of stoelgebonden
➢ 5: dood

1.7 Diagnose
1.7.1 Diagnose: bloedresultaten
•
•

•
•

Meestal niet diagnostisch (uitzonderingen, leukemie wel zichtbaar in bloed)
Vaak afwijkingen rijpe bloedcellen
➢ Anemie
o Ijzertekort
o Door chronische ziekte
o Door beenmerginvasie
Nierfunctie achteruitgang (gestegen ureum en creatinine) door druk op urinewegen
Gestoorde leverfunctietests door metastasen

• Gestegen calcium door botmetastasen (calcium regelt parathormoon)
• Gestegen LDH, urinezuur, kalium, fosfaat door hoge tumor turn over
❖ LDH stijgt, urine zuur stijgt, etc. → tumor lysis !!
1.7.1.1 Tumormerkers in bloed
• Tumormerkers: eiwitten geproduceerd door solide tumoren → kunnen gebruikt worden in
diagnose, prognose, screening (?) en monitoring
➢ Oncofoetale proteïnes
o Carcinoembryonic antigen (CEA) (darm)
o Alpha foetoprotein (αFP) (lever, kiemcel)
➢ Cancer-related antigen tumor markers (cijfers niet weten)
o Prostate-specific antigen (PSA)
o CA 125 (ovarium)
o CA 19-9 (pancreas)
o CA 15-3 (borst)
➢ Hormonen
o Calcitonine (schildklier)
o Beta human chorionic gonadotrophin (βHCG) (choriocarcinoma)
❖ Solide: vaste tumoren (omgekeerde van bitkanker)

1.7.2 Histologische classificatie
•
•

Enkel histologisch onderzoek kan diagnose van kanker met
zekerheid bevestigen
Biopsie: weefselonderzoek (histologisch) om diagnose met
kanker te bevestigen

1.7.2.1 Histologische classificatie: biopsie
• Door punctie of biopsie
Punctie: vocht uittrekken. Bv. beenmergpunctie
Biopsie: stuk weefsel uitnemen. Kan via huid verkrijgen, maar ook via endoscopie
➢ Huid
➢ Borst
➢ Beenmerg
• Via endoscopie (via buis door kanaal kijken):
➢ Bronchoscopie: longen/ luchtwegen
➢ Gastroscopie of coloscopie
(maag en anus)
➢ (ook laryngoscopie,
cystoscopie, hysteroscopie)

Ook bloed: lymfoom, leukemie, etc.

•

Carcinoom, melanoom (rechter afbeelding)

1.7.2.2 Doelen
• Diagnose en behandeling
• Voorspellen van prognose (subclasses)
• Communicatie: onderlinge communicatie; vergelijken van resultaten is mogelijk door
uniforme en reproduceerbare definitie

1.7.3 Staging
•
•

Anatomopatho. : anatomie bekijken en onderzoeken (biopsie)
Staging: hoe uitgebreid is de ziekte?

1.7.3.1 Staging lymfomen
• Indien organen aangetast dan spreken we over stadia.

1.7.3.2 Staging: solide tumoren (stevige)
• TNM classificatie.
➢ T: tumor: reflectie van tumorgrootte en invasie van de omgeving.
➢ N: uitzaaiing naar klieren (lokaal of op afstand).
➢ M: uitzaaiingen via de bloedbaan.
• Niet gebruikt voor bloedtumoren, want die zijn
zogezegd uitgezaaide ziektes. Dus niet belangrijk
wel classificatie.
• Bij vaste tumoren wel TNM classificatie
•
•
•
•

Hoe groter, hoe groter het getal !
N 0 -3 klieren
M 0-1 metastasen
T1,N0, M0 → je wilt liefst deze. Geen andere.

Melanoom: prognose erger volgens oplopen stage
Borstkanker: meer kans op overleving indien stage
5 dan stage 4

1.7.3.3 Staging: beeldvorming
• Standaard radiografie
➢ RX thorax: RIP? Mediastinale verbreding?
➢ RX skelet: RIP? Botmetastasen? Fracturen?
• Echografie
➢ Geen bestraling
➢ Abdomen: RIP, levermetastasen, organomegalie
➢ Klierstreken
• CT scan (cumputerized tomography)
➢ Anatomisch detail
➢ Staging (hals/thorax/abdomen)
➢ Punctieplaats (+ onder geleide)
➢ Bij massa, kan je bepalen waar die massa juist zit.
➢ Eventueel punctie doen onder geleiding. En met naald gaan kijken en via CT dit
volgen.
• MRI (magnetic resonance imaging) = NMR
➢ Geen bestraling
➢ Vooral bij tumoren hersenen + botten en gewrichten
➢ Claustrofobisch → enorm veel lawaai en afgesloten ruimte
• PET scan (positron emission tomograph)
➢ Eerst injectie met FDG, dan scan van pelvis naar hoofd.
➢ Radioactief suiker opnemen, hersenen nemen continue suiker op en hart
en blaas → altijd donker. Alle andere bollen zijn niet oke op deze PET scan.
➢ Eerder locatie vinden letsel, samenwerking tussen PET en CET kan beter
zijn.

