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Colorectaal carcinoom (CRC) is een aandoening die geassocieerd is 

met een hoge mortaliteit. Voorgaande moleculaire studies bij patiënten 

met FAP en Lynch syndroom toonden aan dat conventionele 

adenomen pre-maligne lesies zijn die zich kunnen ontwikkelen tot 

CRC. Progressie tot kanker in deze adenomen kan volgens 

verschillende moleculaire routes verlopen waarbij verschillende 

oncogenen en tumor-suppresor genen een rol spelen. Recentelijk is 

een nieuwe CRC route voorgesteld waarbij niet adenomen maar  

serrated poliepen een rol spelen. In deze serrated poliepen treden 

alternatieve moleculaire veranderingen plaats welke leiden tot CRC. In 

dit proefschrift onderzochten wij de voorgestelde “serrated neoplasia 

pathway”. Hiervoor maakten wij gebruik van patiënten met 

hyperplastische polyposis syndroom (HPS). HPS patiënten hebben 

multipele serrated poliepen maar ook conventionele adenomen en 

vormen hierom een unieke groep voor klinische en moleculaire 

analyse van serrated poliepen en hun relatie met CRC. 

 

Klinisch onderzoek – Colorectaal kanker risico 

 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschreven wij de klinische en 

pathologische eigenschappen van een groot multi-center HPS cohort 

na meerdere jaren ongeprotocoliseerd endoscopische surveillance. Wij 

toonden aan dat een derde van de HPS patiënten zich al presenteerde 

met gelijktijdig CRC. Daarnaast werd er bij nog 7% van de HPS 

patiënten CRC ontdekt, ondanks endoscopische surveillance (interval-

CRCs). Deze bevindingen zijn substantieel aangezien het geschatte 

levensrisico op CRC in de algehele bevolking slechts 6% is. Bij 

multivariaat logistische regressie bleken serrated poliepen en niet 

adenomen significant geassocieerd te zijn met de aanwezigheid van 
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CRC. Deze bevindingen ondersteunen de aanwezigheid van een 

overheersend ‘serrated CRC pathway’ in HPS patiënten. Aangezien 

carcinomen tijdens endoscopische surveillance ook werden ontdekt in 

poliepen van slechts 4mm, lijken alle poliepen pre-maligne lesies te 

kunnen zijn waardoor verwijdering van deze poliepen (in ieder geval 

poliepen ≥3mm) tijdens jaarlijke endoscopische surveillance 

geïndiceerd lijkt. Indien dit niet mogelijk is, dient chirurgische resectie 

overwogen te worden.  

In hoofdstuk 3 hebben wij een retrospectieve studie verricht, 

betreffende het grootste cohort eerste-graads familieleden van HPS 

patiënten waarbij we de incidentie van CRC en HPS onderzochten. 

Deze incidenties werden vervolgens vergeleken met de algemene 

bevolking door middel van persoonsjaar analyse. Zo konden wij het 

gesuggereerde verhoogd familiair risico kwantificeren met een relatief 

risico. Onze resultaten toonden een verhoogd relatief risico voor zowel 

CRC (RR: 3.7-7.8) als HPS (RR: 13-121) in vergelijking met de 

algemene bevolking. Hierom zijn screening coloscopieën voor deze 

hele groep geïndiceerd zolang er geen genetische markers bekend 

zijn die ons kunnen helpen hoog-risico individuen te identificeren.  

 

Moleculaire analyses – etiologie en colorectaal kanker routes 

Hoewel een onderliggend genetische aandoening aannemelijk is, is er 

tot nog toe geen genetische oorzaak voor HPS ontdekt. Er zijn echter 

studies beschreven waarbij patiënten met een bekende genetische 

aandoening multipele serrated poliepen hadden.  

In hoofdstuk 4 onderzochten wij de aanwezigheid van serrated 

poliepen in MYH-associated polyposis (MAP) en of deze poliepen 

causaal gerelateerd zijn met MAP. Poliepen in MAP bestaan 

voornamelijk uit conventionele adenomen en zeer zelden uit serrated 
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poliepen. Bij herevaluatie van alle poliepen in ons cohort MAP 

patiënten vonden wij echter dat bijna de helft van de patiënten 

minstens 1 serrated poliep had en dat 18% ≥ 10 serrated poliepen 

had. Bij moleculair onderzoek zagen wij dat serrated poliepen causaal 

gerelateerd waren met MYH-deficiëntie doordat gevonden mutaties in 

deze poliepen bijna exclusief uit specifieke G:C→T:A transversies in 

het KRAS gen bestonden. Dit suggereert dat verschillende pathways 

operatief zijn in MAP, namelijk APC-gen gerelateerd in adenomen en 

niet-APC gerelateerd in serrated poliepen. 

 Vergelijkbaar met MAP bestaan poliepen in patiënten met 

Lynch syndroom die een kiembaan mutatie hebben in een van deze 

MMR genen voornamelijk uit conventionele adenomen. In voorgaande 

studies zijn er echter ook serrated poliepen beschreven bij deze 

patiënten. Hierop volgende moleculaire studies, die met behulp van 

immunohistochemie onderzochten of serrated poliepen causaal 

gerelateerd zijn met Lynch syndroom, waren niet conclusief.  

In hoofdstuk 5 werd de aanwezigheid van serrated poliepen in het 

grootste cohort genetisch bewezen Lynch syndroom patiënten 

beschreven. Om een causaal verband te onderzoeken maakten wij 

naast immunohistochemie gebruik van mutatie analyse (APC, KRAS 

en BRAF). Een associatie tussen Lynch en serrated poliepen zou 

kunnen wijzen op een versnelde CRC route in deze poliepen. 

Aangezien Lynch-geassocieerde CRCs zelden BRAF gemuteerd zijn, 

is BRAF analyse een manier om onderscheid te maken tussen Lynch-

geassocieerde CRCs en sporadische CRCs. Wij veronderstelden dat 

een hoge frequentie BRAF mutaties in serrated poliepen, vergelijkbaar 

met die van een controle groep sporadische serrated poliepen, erop 

zou wijzen dat deze poliepen niet geassocieerd zijn met Lynch. Wij 

toonden aan dat serrated poliepen in patiënten met Lynch-HPS (≥10 
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serrated poliepen) niet geassocieerd zijn met Lynch vanwege de hoge 

frequentie BRAF mutaties in deze poliepen. In tegenstelling, serrated 

poliepen van Lynch patiënten met <10 serrated poliepen hadden 

signicant lagere frequenties BRAF mutaties dan in de controle groep. 

Gezien deze lage frequentie BRAF mutaties in patiënten met weinig 

serrated poliepen, kan een causaal verband tussen deze poliepen en 

de MSI-pathway niet worden uitgesloten. MSI-pathway geassocieerde 

serrated poliepen zouden precursor lesies kunnen zijn die zich nog 

sneller ontwikkelen tot CRC dan serrated poliepen die alleen 

geassocieerd zijn met de serrated CRC pathway. Vanwege de unieke 

diversiteit aan precursor lesies in HPS was het tot nog toe onduidelijk 

welke poliepen zich tot CRC ontwikkelen in HPS en welke poliepen 

derhalve klinisch significant zijn. In hoofdstuk 6 onderzochten wij 

welke pathways operationeel zijn in HPS. Hiervoor onderzochten wij 

de histologische en moleculaire eigenschappen van alle beschikbare 

CRCs in een groot cohort HPS patiënten. Wij leverden nieuw 

ondersteunend bewijs voor een serrated CRC pathway door in 

combinatie (serrated poliep–CRC) lesies, identieke BRAF mutaties 

aan te tonen in beide componenten. Tevens toonden wij aan dat 

microsatteliet stabiele en –instabiele CRCs in HPS zich voornamelijk 

ontwikkelen via een serrated CRC pathway en in mindere mate via de 

Wnt-pathway aangezien de meerderheid van de CRCs een BRAF 

mutatie hadden. De overheersing van een serrated CRC pathway ten 

opzichte van de klassieke Wnt-pathway lijkt te verklaren door een 

numerieke meerderheid aan serrated poliepen in HPS. Hierom lijken 

alle histologische subtypes klinisch relevant te zijn. CRCs die zich 

ontwikkelden via de  serrated CRC pathway waren voornamelijk 

rechtszijdig. Aangezien CRCs in HPS tot 4mm klein zijn beschreven 
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lijkt resectie van alle poliepen ≥3mm en voornamelijk proximaal 

gelocaliseerde serrated poliepen geïndiceerd. 

 

Endoscopische imaging – Detectie en differentiatie van poliepen 

Gezien het verhoogde risico op maligne progressie van HPS poliepen 

is endoscopische detectie, differentiatie en resectie van in het 

bijzonder hoog-risico poliepen noodzakelijk om CRC ontwikkeling te 

voorkomen. Hoofdstuk 7 demonstreerde dat NBI het percentage 

gemiste poliepen significant vermindert in HPS in vergelijking met 

high-resolution endoscopie (wit-licht). Om te evalueren welke poliepen 

minder gemist werden met NBI, vergeleken wij miss-rates voor 

verschillende histologieën en vormen. NBI was vooral van 

toegevoegde waarde voor de detectie van vlakke serrated poliepen en 

niet voor de detectie van adenomen. Aangezien de serrated CRC 

pathway domineert in HPS patiënten, zijn deze bevindingen van 

klinisch belang en ondersteunen zij het gebruik van NBI voor de 

endscopische surveillance van HPS patiënten. In hoofdstuk 8 

beschreven we het gebruik van ETMI (high-resolution endoscopie, NBI 

en autofluorescentie imaging) voor ‘real-time’ endoscopische 

differentiatie van poliepen in HPS. Geen van de modaliteiten toonden  

voldoende diagnostische accuratesse om hoog risico sessile serrated 

lesions van relatief ‘onschuldige’ HPs te onderscheiden. NBI (en niet 

AFI) was echter wel waardevol voor de differentiatie tussen 

hyperplastische poliepen en adenomen.  
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