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CHAPTER 9

Nederlandse samenvatting 

Tumoren in de dikke darm en de endeldarm, ook wel colorectal tumoren genoemd, 
zijn één van de meest voorkomende gezwellen bij mannen en vrouwen in Westerse 
landen. Wereldwijd worden jaarlijks 1,2 miljoen mensen met deze vorm van kanker 
gediagnosticeerd en meer dan 600.000 patiënten overlijden aan de gevolgen ervan. 
Operatief verwijderen van het gezwel geeft naar de huidige maatstaven de beste 
kansen voor overleving. Helaas brengt deze methode een verhoogd risico met zich 
mee dat de tumorresten zich verspreiden naar andere organen waar ze uitgroeien 
tot nieuwe tumoren, uitzaaiingen, metastases of secundaire tumoren genoemd. 
Bij ~25% van de patiënten die geen zichtbare uitzaaiingen hadden ten tijde van 
de operatieve verwijdering van de primaire, de oorspronkelijke tumor vindt men 
alsnog binnen vijf jaar uitzaaiingen in organen zoals de lever. Uitzaaiingen naar de 
lever worden het vaakst gevonden in het geval van een primaire colorectale tumor 
en dat leidt in ~70% van de gevallen tot het overlijden van de patiënt. Om deze 
patiënten te kunnen helpen, is het noodzakelijk om te begrijpen wat de relatie is 
tussen het ontstaan van levermetastasen en de chirurgie die nodig is voor operatief 
verwijderen van de primaire tumor.

Eerdere studies hebben aangetoond dat een groot deel van de patiënten met 
colorectale tumoren vrije tumorcellen in het bloed hebben. Dit kan toenemen 
tijdens het operatief verwijderen van de tumor, omdat tumorcellen kunnen 
losraken en in het bloed terecht kunnen komen. Tumorcellen hebben specifieke 
aanhechtingsmoleculen op hun oppervlak. Dit zijn eiwitmoleculen die zich 
aan bindweefsel kunnen binden. Daarmee kunnen de vrije tumorcellen in 
de lever aanhechten en uitgroeien tot levermetastasen. In mijn onderzoek 
heb ik mij geconcentreerd op een specifieke soort aanhechtingsmoleculen, 
die integrines worden genoemd. Integrines zijn een grote groep aan elkaar 
verwante membraaneiwitten, bestaande uit 18 α en 8 β subunits. Onderzoek in 
proefdiermodellen heeft aangetoond dat de ontwikkeling van levermetastases 
kan worden geremd wanneer ervoor gezorgd wordt dat een van de integrines, 
integrine α2, niet aan het bindweefsel kan binden. Dit suggereert dat integrines 
een belangrijke rol spelen in het ontstaan van uitzaaiingen. In hoofdstuk 2 hebben 
we in tumorbiopten van patiënten de relatie tussen verschillende integrines en het 
ontstaan van metastases onderzocht. Onze resultaten laten zien dat de prognose 
van patiënten afhankelijk is van de hoeveelheid integrine α2 op het oppervlak 
van de tumorcellen. Hoe meer integrine α2 wordt aangetroffen, hoe slechter 
de prognose is, zelfs als de primaire tumor operatief verwijderd is. De patiënten 
met hoge integrine α2 expressie in de primaire tumor hadden meer uitzaaiingen 
die zich hoofdzakelijk in de lever manifesteerden. Concluderend kunnen we dus 
zeggen dat uitgroei van levermetastases afhankelijk is van integrine α2 expressie 
op het oppervlak van tumorcellen van de primaire tumor 

Vervolgens hebben we onderzocht hoe het komt dat tumorcellen na operatie juist 
in de lever aanhechten (hoofdstuk 3). Met behulp van een experimenteel diermodel 
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hebben we aangetoond dat zuurstofradicalen na operatie de bloedvaten van 
de lever beschadigen waardoor het onderliggende bindweefsel bloot komt te 
liggen (figuur 1). Dit biedt de circulerende tumorcellen de gelegenheid om zich 
beter en sneller te hechten. De zuurstofradicalen kunnen door geactiveerde 
immuuncellen, zoals macrofagen, worden uitgescheiden. Om te testen wat het 
effect is van neutralisatie van zuurstofradicalen op tumorcel aanhechting, hebben 
we de ratten voor de operatie behandeld met een antioxidant. Dit is een stof die 
de zuurstofradicalen neutraliseert, waardoor ze onschadelijk zijn. De levers van 
ratten die behandeld waren met antioxidant bevatten minder tumorcellen dan 
de levers van de onbehandelde controleratten. Nader onderzoek wees uit dat het 
vaatbed van de levers van de ratten die waren behandeld met antioxidant intact 
was gebleven. Dus, operatie leidt tot vrijkomen van zuurstofradicalen die het 
levervaatbed beschadigen waardoor tumorcelaanhechting wordt gestimuleerd. 

Voor de operatie

Na de operatie

tumorcel integrin bindweefsel endotheelcellen

Figuur 1: levervaatbed voor operatie en na operatie. Zonder operatie is het vaatbed intact. Tumorcellen 
kunnen moeilijk aanhechten en kunnen dus niet uitgroeien tot metastases. Door operatie raakt het 
levervaatbed beschadigd waardoor het bindweefsel toegankelijker wordt voor de circulerende 
tumorcellen. Hierdoor kunnen de tumorcellen met behulp van integrines in de lever aanhechten en 
uitgroeien tot metastases.



154

CHAPTER 9

Omdat de lever de grootste populatie van macrofagen bevat die na activatie 
in staat zijn tot uitscheiding van zuurstofradicalen, hebben we vervolgens 
mogelijke betrokkenheid van deze immuuncellen bij tumorcelaanhechting nader 
onderzocht. Verrassend genoeg hadden de ratten waarin de lever macrofagen 
waren uitgeschakeld geen schade aan de leverbloedvaten. Bovendien was de 
tumorcelaanhechting minimaal. Dit suggereert dat activatie van levermacrofagen 
na de operatie leidt tot schade aan het levervaatbed, waardoor tumorcellen zich 
gemakkelijk kunnen aanhechten. Helaas was toediening van een antioxidant niet 
voldoende om de levermetastasering te voorkomen. De ratten die waren behandeld 
met antioxidant hadden juist meer leveruitzaaiingen dan de onbehandelde 
controleratten. Dit zou te maken kunnen hebben met de rol van macrofagen, 
die ook wel “grote eters” worden genoemd. Ze spelen een belangrijke rol in het 
herkennen en opnemen (fagocyteren) van tumorcellen. Na de opname worden 
de tumorcellen onder andere met behulp van zuurstofradicalen afgebroken. 
Neutralisatie van zuurstofradicalen kan er dus voor gezorgd hebben dat de 
tumorcellen niet afgebroken konden worden. Dit kan hebben geleid tot uitgroei 
van meer levermetastases. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat patiënten van wie de colorectaltumor 
was verwijderd hogere concentraties van bacteriële componenten zoals 
lipopolysaccharide (LPS) in hun bloed hadden. De darmen bevatten veel bacteriën 
en de kans is dus erg groot dat bacteriële producten tijdens de operatie vrijkomen. 
Om te onderzoeken of bacteriële componenten een rol spelen bij het ontwikkelen 
van levermetastases bij patiënten met colorectalkanker, hebben we de operatie 
die de patiënten ondergaan in ons diermodel nagebootst (hoofdstuk 4). 

Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat bij patiënten waarbij de hechting 
van de darmen na de operatie losraakt een naadlekkage kan ontstaan, waarbij 
bacteriële producten als het ware in de buikholte lekken. Deze patiënten hadden 
een slechtere prognose en ontwikkelden meer metastases dan patiënten zonder 
naadlekkage. Dit suggereert dat bacteriële componenten een rol spelen in het 
ontwikkelen van metastases. In ons diermodel werd een klein deel van de dikke 
darm operatief verwijderd waarna de uiteinden van de darm weer werden 
verbonden, hierna colectomie genoemd. In tegenstelling tot de ratten waarvan de 
buikwand alleen open en dicht was gemaakt (hierna gerefereerd als laparotomie), 
lieten uitstrijkjes van de darmnaad van de ratten in de colectomiegroep een 
verhoogde hoeveelheid van bacteriën zien. Nader onderzoek wees uit dat de 
tumorcelaanhechting in de lever van de ratten na de colectomie was verhoogd 
ten opzichte van de aantallen van tumorcellen in de levers van niet-geopereerde 
controleratten en de ratten na laparotomie. Deze resultaten suggereerden dat de 
bacteriële producten die tijdens de operatie uit de darmen lekken de aanhechting 
van tumorcellen stimuleren. Wanneer macrofagen in kweek waren geïncubeerd 
met plasma dat was afgenomen op verschillende tijdstippen na laparotomie, zagen 
we activatie van macrofagen. Dit betekende dat plasma van ratten na operatie 
macrofaag activerende bestanddelen bevatten. 
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In leverbiopten van patiënten en ratten na operatie vonden we verhoogde aantallen 
van neutrofielen ten opzichte van de aantallen van neutrofielen bij het begin van 
de operatie. Dit zijn witte bloedcellen die in het bloed circuleren. Na blootstelling 
aan lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, raken ze geactiveerd en hechten ze 
aan in de organen zoals de lever. Deze bevindingen suggereren dat operatie leidt 
tot een systemische ontstekingsreactie en dat dit ten grondslag ligt aan verhoogde 
uitgroei van uitzaaiingen in de lever. Omdat we in de levers van ratten na de 
laparotomie en de colectomie veel neutrofielen vonden, hebben we de mogelijke rol 
van deze cellen in de ontwikkeling van uitzaaiingen verder onderzocht (hoofdstuk 
5). Om te onderzoeken of de bacteriële componenten die vrijkomen na de operatie 
verantwoordelijk zijn voor de aantrekking van neutrofielen naar de lever, en hiermee 
de tumorcelhechting mogelijk maken, hebben we de ratten behandeld met de 
bacteriële component LPS. We vonden al na 45 minuten verhoogde aantallen van 
neutrofielen en tumorcellen in de levers van de ratten na LPS-behandeling. Incubatie 
van endotheelcellen met neutrofielen en LPS leidt tot schade aan de endotheellaag 
en ontbloot het onderliggende bindweefsel. Schade aan de endotheellaag werd 
mogelijk aangericht door zuurstofradicalen die door de neutrofielen werden 
uitgescheiden. Behandeling van ratten voor de operatie met een antioxidant 
resulteerde in lagere aantallen van aangehechte neutrofielen en tumorcellen. 

Zoals hierboven beschreven, operatie leidt tot verhoogde aantallen neutrofielen en 
tumorcellen in de lever. Echter, terwijl het aantal tumorcellen al na 1,5 uur piekte, was 
de maximale hoeveelheid neutrofielen pas 6 uur na operatie bereikt. Dit suggereert 
dat aanhechting van neutrofielen en tumorcellen in de lever mogelijk door een ander 
immuuncel wordt gefaciliteerd. 

Een ander type immuuncel dat zuurstof radicalen kan uitscheiden zijn de macrofagen, 
waarvan de grootste populatie zich in de lever bevindt. Verrassend genoeg waren we 
in staat om de aanhechting van neutrofielen en tumorcellen drastisch te remmen 
door levermacrofagen uit te schakelen. De exacte rol van de macrofagen hebben we 
daarom nader onderzocht (hoofdstuk 6). 

Incubatie van de macrofagen met LPS leidde tot de activatie van deze cellen. In 
een co-kweek van endotheelcellen met macrofagen veroorzaakte LPS schade aan 
de endotheellaag. Beschadiging van het endotheellaag kon worden voorkomen 
wanneer zuurstofradicaal-neutraliserende enzymen aan de co-kweek met LPS 
werden toegevoegd. Door in vivo gebruik te maken van een antioxidant of door 
levermacrofagen uit te schakelen werd de verhoogde tumorcelaanhechting geremd. 
Dit suggereert dat activatie van macrofagen door de bacteriële component LPS, 
tumorceladhesie in de lever stimuleert. 

In hoofdstukken 2 tot en met 6 hebben we laten zien dat een operatie, die essentieel 
is voor het verwijderen van de colorectale tumormassa, leidt tot aanhechting van 
circulerende tumorcellen in de lever. In de hoofdstukken 7 en 8 hebben we de 
mogelijkheden van potentiële therapieën bestudeerd. 
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In hoofdstuk 7 hebben we met behulp van een microscoop tumorcellen in de 
levers van levende muizen gevolgd. De macrofagen in de levers van onbehandelde 
muizen tasten de tumorcellen af, maar waren niet in staat om de tumorcellen op 
te nemen (te fagocyteren). Vervolgens hebben we de muizen geïnjecteerd met 
eiwitten die specifieke membraaneiwitten van tumorcellen herkennen en die 
binden (hierna antilichamen genoemd). In deze experimenten vonden we dat de 
levermacrofagen wel in staat waren om de tumorcellen snel te herkennen en te 
fagocyteren (figuur 2). Terwijl de levers van de onbehandelde controlemuizen 24 
uur na toediening nog steeds grote clusters van tumorcellen bevatten, vonden we 
in de levers van muizen die waren behandeld met antilichaam kleine afgebroken 
resten van tumorcellen. Dit suggereert dat behandeling met antilichaam de 
afbraak van tumorcellen stimuleert waardoor de ontwikkeling van levermetastases 
wordt geremd. Omdat de korte termijn experimenten suggereerden dat lever 
macrofagen een belangrijke rol spelen in eliminatie van de tumorcellen, hebben 
we de rol van deze immuuncellen bij tumoruitgroei nader onderzocht. Wanneer 
we de lever macrofagen uitschakelden vonden we geen verschil in de afbraak van 
tumorcellen tussen de levers van onbehandelde muizen en muizen die waren 
behandeld met het antilichaam. Bovendien was er geen verschil in tumoruitgroei 
tussen de onbehandelde en de behandelde muizen als de levermacrofagen 
waren uitgeschakeld. Daarentegen, antilichaambehandeling was succesvol in het 
voorkomen van tumorgroei in de levers van de muizen. Deze data impliceren dat 
antilichaamtherapie een effectieve methode is om lever metastasering te remmen. 
Levermacrofagen spelen een centraal rol in antilichaambehandeling. 

De benadering met tumorspecifieke antilichamen resulteert dus tot de preventie 
van tumoruitgroei die ontstaat door aanhechting van vrij circulerende tumorcellen. 
Eerdere studies hebben laten zien dat patiënten van wie de primaire tumor operatief 
wordt verwijderd vrij circulerende tumorcellen in hun bloed of lever hebben. 
Andere studies hebben aangetoond dat deze patiënten na operatie binnen 5 jaar 
leveruitzaaiingen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot de hypothese dat behandeling 
met antilichaam gericht tegen een eiwit op het oppervlak van tumorcellen voor de 
operatie het ontstaan van levermetastases zou kunnen voorkomen. In hoofdstuk 

+

macrofaagtumorcelantilichaam tumorantigen

Figuur 2: antilichaamtherapie. Antilichamen gericht tegen tumoreiwitten binden specifieke eiwitten 
op het oppervlak van tumorcellen. Antilichaam gebonden tumorcellen kunnen door macrofagen beter 
en sneller worden herkend. Dit leidt tot opname en afbraak van tumorcellen waardoor tumorvorming 
wordt voorkomen.
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8 hebben we het onderzoek naar de epidermal growth factor receptoren (EGFR), 
beschreven. De EGFR is een membraaneiwit en komt in meer dan 80% van de 
colorectale tumoren verhoogd tot expressie. Een antilichaam die specifiek gericht is 
tegen EGFR zou dus gebruikt kunnen worden om de tumorcellen als kwaadaardig te 
markeren. Hierdoor zouden de macrofagen tumorcellen beter kunnen herkennen. 

Het antilichaam Zatulumumab wordt in de kliniek voorgeschreven aan patiënten 
met bestaande tumoren. Deze behandeling leidt echter niet tot het gewenste 
resultaat, namelijk het kleiner worden van de tumor. Dit zou verklaard kunnen 
worden door de mechanistische werking van deze behandeling. Zatulumumab 
grijpt aan op het eiwit EGFR. Door signalen binnenin de cel te sturen wordt de 
groei van de tumor geremd. De signaaleiwitten zijn in tumoren echter vaak 
gemuteerd, waardoor de signalen niet worden doorgegeven en tumorgroei niet 
wordt geremd. Integenstelling tot de huidige toepassing zou Zatulumumab 
kunnen worden gebruikt om de tumorcellen die los zijn geraakt van de primaire 
colorectaltumor te markeren. In hoofdstuk 8 laten wij zien dat de macrofagen bij 
gebruik van Zatulumumab tumorcellen beter kunnen herkennen en fagocyteren. 
Wij hebben ook aangetoond dat de herkenning van tumorcellen in aanwezigheid 
van antilichaam onafhankelijk is van de mutaties van de signaaleiwitten. 
Fagocytose van tumorcellen door macrofagen in aanwezigheid van antilichaam is 
afhankelijk van de EGFR expressie op het membraan van de tumorcel. Dit betekent 
dat tumorcellen met hogere expressie van EGFR beter worden gefagocyteerd dan 
tumorcellen met lagere expressie van EGFR. 

Voor Na

zuurstof-
radicaal

bind-
weefsel LPSneutrofielendotheelcel tumorcelmacrofaag

Figuur 3: samenvatting. Veel patiënten met 
kanker hebben circulerende tumorcellen in 
bloed. Tijdens het operatief verwijderen van 
dikke darm- of rectumtumor kunnen bacte-
riële producten vrijkomen, die vervolgens 
macrofagen kunnen activeren. Geactiveerde 
macrofagen scheiden onder andere zuur-
stofradicalen uit waardoor het levervaatbed 
beschadigd raakt en bindweefsel wordt ont-
bloot. Circulerende tumorcellen en neutrofie-
len kunnen aan het ontblootte bindweefsel 
binden. Aangehechte neutrofielen kunnen 
vervolgens de schade aan het vaatbed verer-
geren waardoor de aanhechting van tumor-
cellen aanhechting nog verder wordt gesti-
muleerd. Aangehechte tumorcellen kunnen 
uitgroeien tot levermetastases. 
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Conclusies
Een operatie die noodzakelijk is voor het verwijderen van een grote tumormassa 
leidt tot activatie van levermacrofagen en daarmee tot het vrijkomen van 
zuurstofradicalen. Deze beschadigen het vaatbed van de lever waardoor het 
bindweefsel vrij komt te liggen. Circulerende tumorcellen kunnen makkelijker aan 
het ontblootte bindweefsel aanhechten en uitgroeien tot levermetastases (figuur 
3). Door te behandelen met antilichamen die gericht zijn tegen eiwitten op het 
membraan van de tumorcellen, kunnen de levermacrofagen de tumorcellen beter 
als kwaadaardig herkennen, fagocyteren en vervolgens afbreken. 

Aanbevelingen
Operatief verwijderen van de primaire colorectale tumoren is noodzakelijk en de 
beste optie voor betere en langere overleving van patiënten. Helaas geeft deze 
methode grotere kans op uitzaaiingen in de lever. Ontstekingsreacties als gevolg 
van operatie en/of bacteriële componenten die tijdens de operatie vrijkomen, 
zorgen ervoor dat levermacrofagen geactiveerd worden. Het optimaliseren van 
operatietechnieken zou de mate van de ontstekingsreactie en het vrijkomen 
van bacteriële producten kunnen verminderen, waardoor de macrofaagactivatie 
enigszins kan worden voorkomen. Aangezien de resectie van de tumor altijd 
gepaard gaat met weefselschade, kunnen we de activatie van macrofagen 
niet volledig voorkomen. Daarom hebben we naast de minimaal invasieve 
operatietechnieken ook additionele behandelingsmethodes nodig. 

Het is gebleken dat het bacteriële product LPS een belangrijke rol speelt in de 
initiële stap van de ontwikkeling van uitzaaiingen. Eerdere onderzoeken hebben 
aangetoond dat interactie van LPS met Toll-like receptor (TLR) 4, tot activatie van 
immuuncellen zoals macrofagen leidt. Activatie van macrofagen zou kunnen 
worden geremd door LPS weg te vangen of door de interactie van LPS met TLR4 te 
blokkeren. Anderzijds, is het ook mogelijk dat andere bacteriële producten, zoals 
lipoproteinen, lipopeptiden of flagellin, die aangrijpen op andere TLRs zoals TLR1, 2, 
5 en 6, tijdens de operatie vrijkomen en daardoor een rol spelen in de ontwikkeling 
van uitzaaiingen. Door gebruik te maken van experimentele diermodellen, waarin 
deze receptoren ontbreken, kan men een uitspraak doen over de mogelijke rol van 
deze receptoren. Gedetailleerde kennis over de rol van bacteriële producten kan 
een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een gepaste therapie. 

Verder hebben we aangetoond dat wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
antilichamen tegen tumoreiwitten, macrofagen de tumorcellen beter herkennen 
en fagocyteren, waarna de tumorcellen worden afgebroken. Ik stel dan ook voor 
om de toepasbaarheid van deze benadering in de kliniek te evalueren.
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het bijzonder Carla en Erwin voor het mogelijk maken van de in dit proefschrift 
beschreven dierproeven. Beste Carla, bedankt voor de gezellige uurtjes boven de 
operatietafel. Zonder jou was het een stuk minder leuk. 

De Roei- en marathoners: in het bijzonder Iris, Gerhard, Eric, Carolien. Helaas, he-
laas, helaas!!! Afgelopen twee jaar heb ik nauwelijks geroeid laat staan marathons 
“weggetikt”. Hopelijk kan ik binnenkort wat meer trainen. Bedankt voor de aflei-
ding en plezier naast het werk, maar ook voor jullie warme belangstelling. 

Lieve vrienden Barbara, Pieter, Annemarie, Joost, Laura, Björn, Gitta, Darrin, Na-
tasja, Christiaan, Leonie, Marco en Masha: bedankt voor de nodige ontspanning 
naast het drukke AIO-bestaan. Barbara, succes met het opzetten van een eigen 
bedrijf. Met jouw planmatige aanpak en doorzettingsvermogen kan het gewoon 
niet anders dan een succes worden.

Mijn zussen Fadi en Gülay en broertje Yılmaz, eniște Michaël en Niels. Ik hou toch 
zo veel van jullie! Het is elke keer een feest om bij jullie te zijn. Zoals jullie enişte 
het zegt: ‘als er meer dan een Gullie in de kamer is, is het alleen maar lachhuh….’ 
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Anneciĝim ve babam. Sizin yardımınız olmasaydı bu kitabı yazamazdım. . Hersey 
için çok teşekkürler.

Beste schoonfamilie: Nellie, Frans, Willeke, Bas, Pim, neefje Rick en nichtje Alice. Ze-
ker in het laatste jaar hebben jullie ontzettend veel hulp gegeven. Bedankt voor 
jullie steun, oprechte interesse en hartelijkheid. Frans, ik wil jou in het bijzonder 
bedanken voor de layout van het boekje en je schitterende creatieve cover. Ik ben 
er ongelofelijk blij mee. 

Als laatste de meest belangrijke mensen in mijn leven: 

Jan-Willem, mijn liefie, mijn maatje, mijn klankbord, mijn steun en toeverlaat! Waar 
een cursus wiskunde toch toe kan leiden. Jouw bijdrage aan dit werk is enorm. 
Zonder jouw steun zou dit promotieonderzoek niet met succes zijn afgerond. Jouw 
vertrouwen in mij en mijn kunnen maken mij tot wat ik ben. Seni seviyorum. 

Dünya, sari saçli, mavi gözlü güzelim!!! De dochter die ik altijd al had willen hebben. 
Jij bent het beste wat mamma en pappa ooit is overkomen!!
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