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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Moleculaire karakterisering van nonpolypoide colorectale adenomen

Dikke darmkanker, ook wel bekend als colorectaal carcinoom, is een groot probleem in Westerse 

landen. Veel mensen die de ziekte krijgen overlijden aan de gevolgen hiervan. Dikke darmkanker 

is een complexe en heterogene ziekte waarvan de exacte oorzaken onbekend zijn. De ziekte begint 

vaak met een goedaardig gezwel (voorloper laesie) in de darm, ook wel adenoom genoemd. Een 

klein deel van alle adenomen zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een kwaadaardige tumor, ook wel 

carcinoom genoemd. Dit proces noemt men ook wel de adenoom-carcinoom route en deze werd 

ongeveer 40 jaar geleden voor het eerst beschreven.

De ontwikkeling van nieuwe technieken in het begin van de jaren 90, zorgde ervoor dat er 

vele moleculaire veranderingen zijn gevonden die een rol spelen in deze adenoom-carcinoom route. 

Bijvoorbeeld mutaties in genen, waardoor de functie van een gen verandert. Een ander voorbeeld 

zijn chromosomale afwijkingen die vaak leiden tot een abnormale hoeveelheid (een toe- of afname) 

van genen die op deze chromosomen liggen. Een laatste voorbeeld is het uitzetten van genen door 

aan het genetisch materiaal (DNA) een extra molecuul toe te voegen, zogenoemde DNA methylering. 

Al deze veranderingen leiden er toe dat de cellen minder goed luisteren naar de signalen uit de 

omgeving en daardoor ongecontroleerd kunnen gaan delen, wat uiteindelijk tot kanker kan leiden.

In het klassieke model van de ontwikkeling van darmkanker, waarin een adenoom uitgroeit 

tot een carcinoom, wordt er vanuit gegaan dat alle adenomen de vorm hebben van een poliep 

(een champignonachtige uitgroei in de darmholte). Dit is ook de reden dat de termen poliep en 

adenoom vaak door elkaar heen worden gebruikt. Echter, al in 1985 maakten onderzoekers in Japan 

melding van adenomen die niet de vorm van een poliep hadden. Ze beschreven een vlak adenoom, 

dit noemt men ook wel een nonpolypoide colorectale adenoom of neoplasie (NP-CRN). Geruime 

tijd werd dit omschreven als een Japanse/Oosters fenomeen. Pas toen Japanse onderzoekers hun 

kennis over de opsporing van deze vlakke adenomen deelden met Westerse collega’s werden ook 

hier vlakke adenomen gevonden. Tegenwoordig is er geen twijfel meer over het bestaan van vlakke 

adenomen.

Een colonoscopie is een endoscopisch onderzoek van de dikke darm met behulp van een 

camera. Dit onderzoek speelt een belangrijke rol in ieder darmkanker preventie programma. Met 

dit onderzoek kunnen adenomen opgespoord en verwijderd worden, daarmee wordt voorkomen 

dat een adenoom uitgroeit tot een kwaadaardig carcinoom. Helaas worden tijdens dit onderzoek 

soms toch adenomen gemist waardoor er een kleine kans bestaat dat een patiënt kort na dit 

darmonderzoek toch darmkanker krijgt. Dit noemt men een interval kanker. Vlakke adenomen 

kunnen een belangrijke oorzaak zijn van deze interval kankers. Ten eerste zijn deze vlakke adenomen 

minder goed zichtbaar bij een colonoscopie, omdat ze niet uitsteken in de darmholte zoals poliepen 

doen. Een goede training van de arts is daarom noodzakelijk om deze adenomen te detecteren. En 
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mutaties gevonden.

Het APC gen speelt een belangrijke rol in de Wnt-signalingsroute, waarvan we weten dat deze 

vaak verstoord is in darmkankercellen. Het lage aantal APC mutaties in vlakke adenomen (vergeleken 

met polypoide adenomen) suggereert dat de verstoring van de Wnt-route minder belangrijk is in 

vlakke adenomen of dat deze verstoring op een andere manier plaats vindt.

De meest voorkomende chromosomale afwijkingen in vlakke adenomen.

Chromosomale afwijkingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van darmkanker in 

het algemeen, maar in vlakke adenomen is over dit fenomeen weinig bekend. In Hoofdstuk 4 

onderzochten we de chromosomale afwijkingen van polypoide en vlakke adenomen. 

Onze resultaten toonden aan dat er aanzienlijk vaker verlies was van chromosoom 5q14.4 

en 5q15-q31.1 in vlakke adenomen, terwijl polypoide adenomen significant vaker verlies van 

chromosomen 1p36.32-p35.3, 10q25.3, 17p12 en chromosoom 18 lieten zien. Verlies van 

chromosoom 5q in darmkanker wordt geassocieerd met een slecht klinisch beloop, wat aansluit 

bij het vermoedelijke agressievere gedrag van vlakke adenomen. Tegelijkertijd zou dit ook kunnen 

betekenen dat een specifieke groep van alle darmkankers ontstaat uit een vlakke adenoom en niet 

uit een polypoide adenoom.

Interessant genoeg ligt het al eerder op mutaties onderzochte APC gen op chromosoom 

5q15-q31.1. Door de mutatie data met de chromosomale data te combineren bleek dat vlakke 

adenomen vaker een verlies van chromosoom 5q hebben en tegelijkertijd minder vaak een 

APC mutatie ten opzichte van polypoide adenomen. Interessant genoeg zijn deze kenmerken 

(het verlies van chromosoom 5q en het ontbreken van APC mutaties) eerder beschreven in 

ontstekingsgeassocieerde darmkanker. Verder onderzoek liet zien dat er meer ontstekingscellen 

aanwezig zijn in vlakke adenomen dan in polypoide adenomen. Op basis van deze bevindingen 

is verder onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van ontsteking bij het ontstaan van vlakke 

laesies nodig. 

DNA methylering in vlakke adenomen

In Hoofdstuk 5 onderzochten we de DNA promoter methylering van 11 genen waarvan al bekend 

is dat ze relevant zijn voor darmkanker (MLH1, O6MGMT, APC, p14ARF, p16INK4A, RASSF1A, RASSF2A, 

GATA-4, GATA-5, CHFR en HLTF en het CIMP genenpanel). Voor dit onderzoek hebben we gebruik 

gemaakt van twee grote onafhankelijke cohorten, die beide meer dan 200 adenomen bevatten 

(ca.100 vlakke adenomen en ca. 100 polypoide adenomen). Voor geen van de onderzochte genen 

hebben we consequente verschillen gevonden tussen vlakke en polypoide adenomen. Gezien deze 

resultaten blijven methyleringsmarkers veelbelovend als screeningsmarkers voor zowel vlakke als 

polypoide adenomen.

minstens zo belangrijk is een volledig schone darm, waarin geen faeces resten zijn achter gebleven. 

Ten tweede bestaat het vermoeden dat vlakke adenomen agressiever zijn dan de gewone poliepen 

en sneller door kunnen groeien tot een kwaadaardige tumor. 

Het is waarschijnlijk dat de vorm van een adenoom (polypoide of vlak) voor een groot deel 

bepaald wordt door de moleculaire veranderingen die de adenoom hebben veroorzaakt. Het doel 

van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de moleculaire veranderingen van vlakke 

adenomen. Daarvoor hebben we een grote collectie van goed geclassificeerde vlakke adenomen 

verzameld. Deze hebben we met verschillende moleculaire technieken onderzocht op aan- en/of 

afwezigheid van meerdere moleculaire afwijkingen.

Overzicht van de aanwezige kennis van moleculaire veranderingen in vlakke laesies 

Bij de start van ons onderzoek was weinig bekend over de moleculaire veranderingen van vlakke 

laesies (adenomen en carcinomen). In de wetenschappelijke literatuur zijn zelfs tegenstrijdige 

resultaten beschreven. In Hoofdstuk 2 hebben we op systematische wijze al het beschreven 

onderzoek naar moleculaire veranderingen in vlakke laesies samengevoegd. Hieruit bleek dat 

vlakke laesies (vergeleken met poliepen) minder vaak mutaties in de genen KRAS en APC hebben 

en juist vaker in het gen BRAF. Door deze meta-analyse werd duidelijk dat veel verschillende, 

vaak tegenstrijdige bevindingen zijn gedaan in vlakke laesies. Dit kan onder andere komen door 

verschil in toegepaste methodieken, de relatief lage aantallen onderzochte laesies per studie 

en de verschillende definities voor vlakke laesies die gehanteerd werden door de verschillende 

onderzoekers. Samenvattend is uit deze eerste analyse duidelijk naar voren gekomen dat er nog grote 

hiaten zijn in onze moleculaire kennis van vlakke laesies en dat er een grote behoefte is aan nieuwe 

moleculaire studies naar vlakke laesies. Deze studies moeten dan wel voldoende vlakke laesies 

onderzoeken en daarbij een duidelijke definitie voor vlakke laesies gebruiken. Daarom hebben wij 

een groot aantal vlakke adenomen verzameld, die allemaal op de zelfde manier gedefinieerd zijn. 

Deze hebben we vergeleken met gewone poliepen op het gebied van verschillende moleculaire 

eigenschappen, zoals gen mutaties (Hoofdstuk 3), chromosomale afwijkingen (Hoofdstuk 4) en 

DNA methylering (Hoofdstuk 5 en 6).

Aanwezige mutaties in polypoide en vlakke adenomen

In Hoofdstuk 3 onderzochten we de aanwezigheid van mutaties in genen waarvan we uit eerder 

onderzoek weten dat ze een rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker (BRAF, NRAS, KRAS, 

PIK3CA, PIK3R1, EGFR, PTEN, MAP2K4, SMAD4, FBXW7, CTNNB1, STK11, PDGFRA en APC) in een 

grote goed gedefinieerde reeks van vlakke en polypoide adenomen, verzameld in verschillende 

centra. In de genen KRAS, BRAF, NRAS, FBXW7 en CTNNB1 werden in beide typen adenomen even 

vaak mutaties gevonden. In het APC gen werden relatief vaker mutaties in polypoide adenomen 

gevonden dan in vlakke adenomen. In alle andere onderzochten genen werden helemaal geen 
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therapie. Patiënten zonder MSI en stadium II tumoren die een ASI behandeling kregen vertoonden 

een betere ziektevrije overleving in vergelijking met de controle groep. Dit geldt niet voor patiënten 

met stadium III tumoren. Hieruit concluderen we dat de ASI behandeling alleen nut heeft in 

patiënten met stadium II tumoren zonder MSI.

Samenvattend heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift aangetoond dat er moleculaire 

verschillen zijn tussen vlakke en polypoide adenomen. Dit kan erop wijzen dat deze twee verschillende 

typen voorloperlaesies van darmkanker (deels) op een andere manier ontstaan. In het bijzonder lijkt 

de manier waarom de Wnt-route is aangedaan te verschillen tussen vlakke en polypoide adenomen. 

Verder zou het ontstaan van vlakke adenomen meer dan polypoide adenomen verband kunnen 

houden met ontsteking van de darm. Dit zou een nieuw aanknopingspunt kunnen zijn bij het 

voorkomen en genezen van vlakke darmlaesies.

Verdere implicaties van deze bevindingen zijn onder andere dat bij het opzetten van een 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker rekening moet worden gehouden met het bestaan van 

vlakke adenomen en dat bij de ontwikkeling van testen die gericht zijn op het detecteren van 

moleculaire afwijkingen goed moet worden onderzocht of deze afwijkingen ook aanwezig zijn in de 

vlakke adenomen.

Ontregeling van de Wnt-signaleringsroute in adenomen

Zoals hierboven beschreven hebben vlakke adenomen minder vaak APC mutaties en tegelijkertijd 

meer chromosomale afwijkingen op de plek van het APC gen (Hoofdstuk 3 en 4). In Hoofdstuk 

5 werd geen verschil in DNA methylering van APC gevonden. APC is een belangrijk gen in de 

Wnt-signalingsroute, waarvan bekend is dat deze verstoord is in bijna alle darmkankers. In een 

substantieel deel van de door ons onderzochte adenomen is geen APC verstoring als gevolg van 

een mutatie, chromosomale afwijking of methylering aanwezig. Dit zou kunnen betekenen dat 

alternatieve mechanismen betrokken zouden kunnen zijn bij de verstoring van deze Wnt-route, 

zoals DNA methylering van andere genen die een rol spelen in de Wnt-route. In Hoofdstuk 

6 onderzochten we daarom DNA promoter methylering van 4 andere genen die een rol spelen 

in de Wnt-route, namelijk SFRP2, WIF-1, DKK3 en SOX17, in darmkanker cellijnen, colorectale 

carcinomen, vlakke adenomen en polypoide adenomen. 

In alle darmkanker cellijnen, carcinomen en adenomen werd meer methylering waargenomen 

dan in normale controles. Dit geeft aan dat dit inderdaad een alternatief mechanisme kan zijn om 

de Wnt-route te verstoren. Vlakke adenomen lieten een lager methyleringsniveau zien voor de 

genen WIF-1 en DKK3 dan polypoide adenomen. Bovendien werd er een positief verband gevonden 

tussen APC mutaties en methylering van zowel WIF-1 als DKK3 in adenomen. Samenvattend 

ondersteunen deze bevindingen het idee dat verstoring van de Wnt-route in vlakke adenomen via 

andere mechanismen wordt bereikt dan in polypoide adenomen.

Klinische effecten van adjuvante actieve specifieke immunotherapie (ASI) bij 
patiënten met en zonder MSI.

Active specifieke immunotherapie (ASI) is een behandeling die bestaat uit het toedienen van een 

autoloog tumorvaccin dat is gemaakt uit patiënt eigen gesteriliseerde tumorcellen, die geïsoleerd 

zijn uit de tumor van de patiënt na het verwijderen van de tumor uit de patiënt. 

In het verleden is er onderzoek gedaan naar de werking van ASI therapie in stadium II en 

III darmkanker. Hieruit bleek dat deze therapie de recidief-vrije overleving van patiënten met 

darmkanker vergroot. 

In de tijd dat dit onderzoek plaats vond, was er echter nog niets bekend over de MSI 

route in darmkanker. MSI is een bijzondere vorm van genetische instabiliteit waarbij geen grote 

chromosomale afwijkingen ontstaan. MSI tumoren bevatten vaak veel ontstekingscellen. Omdat 

de ASI therapie gebaseerd is op het opwekken van een specifieke immuun reactie tegen de tumor, 

vroegen wij ons af of het hebben van een MSI tumor de uitkomst van de ASI therapie beïnvloedt. 

Daarom hebben we in Hoofdstuk 7 retrospectief onderzocht of er een relatie is tussen de werking 

van de ASI therapie en MSI. 

Patiënten met MSI darmkanker kregen minder vaak recidieven en overleefden ook langer 

ziektevrij dan patiënten die geen MSI tumor hadden, ongeacht of ze behandeld waren met ASI 


