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De impact van gliomen op het functioneren van de hersenen 
Veranderingen in het neurale netwerk liggen aan de basis van cognitieve problemen bij 
patiënten met een hersentumor 

In het review in hoofdstuk 2 wordt uitgebreid besproken hoe connectiviteit in de 

hersenen in relatie staat tot cognitief functioneren. Patiënten met een glioom kunnen 

problemen ervaren met cognitief functioneren ongeacht de graad of de locatie van de 

tumor. Het hersennetwerk kan onderzocht worden vanuit een anatomisch perspectief; 

waarbij de wittestof banen in de hersenen worden weergegeven als een netwerk. Het 

hersennetwerk kan ook bekeken worden vanuit een functioneel perspectief, in dit 

netwerk zijn gebieden in de hersenen die een zelfde activatie patroon laten zien met 

elkaar verbonden. Het hersennetwerk heeft een aantal belangrijke eigenschappen zoals 

lokale specialisatie, weergegeven door lokale clustering of segregatie van het netwerk. 

Een andere belangrijke maat voor het functioneren van het hersennetwerk is de 

padlengte, hiermee wordt de globale integratie van het hersennetwerk gemeten. In 

hoofdstuk 2 komt aan bod hoe de eigenschappen van het hersennetwerk relateren aan 

de cognitieve problematiek die patiënten met een hersentumor kunnen ervaren, en hoe 

veranderingen in het netwerk na bijvoorbeeld een operatie samenhangen met cognitie.  

 

Globale netwerk veranderingen bij glioom patiënten 

Voorgaand onderzoek bij glioom patiënten toont aan dat globale clustering van het 

hersennetwerk, gemeten met magneetencefalografie (MEG), is toegenomen in de 

theta frequentie (4-8 Hz). Echter is het nog onbekend hoe deze globale toename zich 

uit op lokaal niveau. In hoofdstuk 4 zijn daarom een viertal onderwerpen onderzocht: 

1) globale clustering in glioom patiënten en gezonde proefpersonen, 2) lokale 

clustering van hersengebieden met en zonder tumor in vergelijking tot dezelfde 

gebieden bij gezonde proefpersonen, 3) lokale clustering in relatie tot de afstand van 

de tumor, en 4) demografische eigenschappen en eigenschappen van het glioom bij 

patiënten met een verhoogde globale clustering. Zoals uit vorig onderzoek al is 

gebleken hebben patiënten met een glioom gemiddeld genomen inderdaad een hogere 

globale clustering ten opzichte van gezonde personen. Daarnaast zien we bij glioom 

patiënten dat de lokale clustering in de tumorgebieden hoger is dan in hersengebieden 

zonder tumor. Dit verschil in clustering wordt echter verklaard doordat tumoren vaker 

voorkomen in hersengebieden met een intrinsiek hogere clustering. Ondanks dat 

tumoren vaker voorkomen op locaties met een hogere intrinsieke clustering, zien we 
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juist bij patiënten met de hoogste waardes voor globale clustering, tumoren in locaties 

met juist een lagere intrinsieke lokale clustering. Dit suggereert dat de locatie van het 

glioom een rol speelt bij de ernst van de verstoring van het hersennetwerk en dat juist 

tumoren in een gebied met lage intrinsieke lokale clustering het netwerk ernstiger 

kunnen verstoren dan tumoren in een gebied met hogere intrinsieke lokale clustering. 

 

Het connectoom en klinische phenotypering in patiënten met een glioom 

Zoals blijkt uit de vorige hoofdstukken hebben gliomen een globale impact op het 

hersennetwerk. In hoofdstuk 4 is het functionele hersennetwerk verder onderzocht. 

Met gebruik van MRI zijn de functionele verbindingen tussen 78 corticale gebieden in 

kaart gebracht bij patiënten met een glioom en gezonde proefpersonen. Vervolgens is 

er gekeken naar de frequentie distributie van de sterkte van de functionele 

verbindingen. De frequentie distributie van patiënten met een glioom is anders dan die 

van gezonde personen; die van patiënten met een glioom is breder en platter. 

Daarnaast is voornamelijk de connectiviteit in hub gebieden anders in patiënten; de 

connectiviteit tussen de hub gebieden en de overige hersengebieden is sterker ten 

opzichte van gezonde personen. De sterkte van connectiviteit verschilt niet tussen de 

gebieden die niet als hub zijn gemarkeerd. In deze studie kwam ook naar voren dat de 

verschillende maten die gebruikt zijn om het connectoom te kwantificeren verschillen 

per tumor graad en een voorspeller zijn voor progressie vrije overleving. De resultaten 

van deze studie laten zien dat het functionele connectoom mogelijk als biomarker 

ingezet kan worden, al is meer onderzoek noodzakelijk. 

 

De relevantie van functionele connectiviteit en IDH mutatie status voor cognitie 

Een zeer relevante marker voor de prognose in patiënten met een glioom is de 

isocitraat dehydrogenase (IDH) mutatie (IDH-mut). Patiënten met een IDH mutatie 

zijn over het algemeen jonger, hebben een betere prognose en cognitie, maar hebben 

vaker last van epilepsie ten opzichte van patiënten zonder een IDH mutatie (IDH-wt). 

In hoofdstuk 5 is onderzocht hoe de functionele connectiviteit, gemeten met MEG, 

verschilt tussen beide patiënten groepen en hoe dit samenhangt met cognitief 

functioneren. In de alpha frequentie was de functionele connectiviteit lager in patiënten 

zonder IDH mutatie. Daarnaast bleek dat een lagere alpha connectiviteit gerelateerd 

is aan een verminderd cognitief functioneren, ongeacht of de patiënt epilepsie heeft, 

de leeftijd van de patiënt of de opleiding. 
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De invloed van hersenactiviteit op het glioom 
Oscillatoire hersenactiviteit hangt samen met neuroligine-3 expressie en voorspelt 
progressie vrije overleving in patiënten met een glioom 

De lokale en globale effecten van het glioom op het neurofysiologisch functioneren 

van de hersenen zijn onder andere in dit proefschrift bestudeerd, echter is uit recent 

onderzoek ook gebleken dat neuronale activiteit het biologisch gedrag van het glioom 

beïnvloedt. Preklinische studies toonden namelijk aan dat neuronale activiteit 

tumorgroei stimuleert. Het was nog onduidelijk hoe deze preklinische resultaten 

vertaalden naar een humane patiënten populatie. Daarom is er in hoofdstuk 6 

onderzocht hoe hersenactiviteit, gemeten met MEG, relateert aan progressie van het 

glioom. Daarnaast hebben we ook naar het eiwit neuroligine-3 gekeken, dit eiwit zou 

verantwoordelijk zijn voor de activiteit gerelateerde tumor progressie. Onze resultaten 

laten inderdaad zien dat breedband oscillatoire hersenactiviteit gerelateerd is aan 

glioom progressie. Bekende voorspellers van progressie zoals leeftijd, tumor type en 

gradering waren niet van invloed op deze resultaten. Daarnaast zagen we dat de 

expressie van neuroligine-3, lager was in patiënten met een langere progressie vrije 

overleving. De resultaten geven de potentie weer om hersenactiviteit als biomarker te 

gebruiken voor glioom progressie. Daarnaast biedt het kansen om vervolg onderzoek 

te doen naar het moduleren van hersenactiviteit en het effect op glioom progressie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


