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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

Wereldwijd werden er in 2012 456.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met 

slokdarmkanker en waren er 400.000 sterfgevallen gerelateerd aan slokdarmkanker1. 

In de laatste vier decennia is de incidentie van slokdarmkanker van het type 

plaveiselcelcarcinoom vrijwel stabiel gebleven. Daarentegen is de incidentie van het 

type adenocarcinoom (afgekort als EAC) verzevenvoudigd in Westerse landen, met 

name bij mannen2. Geen van de “klassieke” risicofactoren voor maligne tumoren, 

zoals roken, alcoholconsumptie en overgewicht, lijken hierin een rol te spelen. De 

agressiviteit van de tumor, het late moment van diagnose en ineffectieve therapieën 

resulteren in een gemiddelde overleving van minder dan een jaar3. Meer gerichte en 

meer effectieve behandeling zijn daarom hard nodig, maar hiervoor is het ontrafelen 

van de moleculaire mechanismen van het slokdarm adenocarcinoom noodzakelijk. 

Een voorbeeld van een gerichte behandeling is trastuzumab, een monoklonaal 

antilichaam gericht tegen “human epidermal growth factor receptor 2” (HER2). 

Trastuzumab lijkt een klinische verbetering te geven bij patiënten met een HER2 

positief adenocarcinoom in het onderste deel van de slokdarm4. 

 

In hoofdstuk 1 geven wij een overzicht van EAC en Barrett-slokdarm, een 

voorstadium van slokdarmkanker met een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

EAC. Gastro-oesofageale reflux (GERD of refluxziekte), een risicofactor voor zowel EAC 

als BE, wordt ook besproken, waarbij gefocust wordt op potentiele biologische 

mechanismen die van invloed kunnen zijn op carcinogenese (het ontstaan van 

kanker) en tumorprogressie. Vervolgens bespreken wij de moleculaire signaalroutes 

die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van BE en EAC, en benoemen een 

aantal essentiële ‘targets’ van deze signaalroutes. In hetzelfde hoofdstuk wordt ook 

het concept van immunotherapie geïntroduceerd. Immunotherapie, zie ook deel 2 

van deze thesis, is interessant omdat hiermee nieuwe strategieën kunnen worden 

ontwikkeld gebaseerd op het principe dat het immuunsysteem van patiënten wordt 

gestimuleerd in de bestrijding van de tumor. Verschillende immunotherapeutische 

mogelijkheden, zoals dendritische cel-vaccinatie, onderstrepen het belang van een 

gunstig immunologisch micro-milieu in tumorweefsel voor een klinische effect. Tot 

slot wordt gekeken naar een combinatie van therapieën om zo mogelijke resistentie 

van de tumor tegen de immunologische behandeling te voorkómen. Zo beschrijven 

wij de therapeutische eigenschappen van curcumine en de betrokkenheid van 

microRNA (miRNA) in het ontstaan van BE en EAC. 

 



Deel I – Moleculaire pathogenese van Barrett-slokdarm 

 

In hoofdstuk 2 hebben wij de moleculaire mechanismen uiteengezet die ten 

grondslag liggen aan het ontwikkelen van intestinale metaplasie in BE. Wij laten in 

dierexperimenteel onderzoek met transgene muizen zien dat overexpressie van BMP4 

op zichzelf niet de verklaring is achter de ontwikkeling van intestinale metaplasie. 

Vervolgens maakten wij gebruik van een uniek microchirurgisch muismodel waarbij 

gastro-oesofageale reflux wordt geïnduceerd met behulp van een oesofagus-

jejunostomie. Wij vonden in dit model vergelijkbare effecten van maagzuur zoals dit 

ook gezien wordt in mensen. In dit stapsgewijze proces vonden wij op moleculair 

niveau met name een belangrijke rol weggelegd voor de eiwitten BMP4 en CDX2. 

Deze bevindingen hebben wij gevalideerd, zowel in biopsiemateriaal van patiënten 

als in cellijnen; zowel op primaire slokdarm cellijnen als immortale slokdarm cellijnen. 

Wij demonstreren dat gelijktijdige expressie van beide eiwitten noodzakelijk is voor 

transcriptie van intestinale genen. Tot slot zoomen wij in op structurele 

veranderingen van primaire oesofagiale keratinocyten door BMP4 en CDX2, waar wij 

een synergistische rol van deze eiwitten zagen in het ontstaan van een cilindrisch-

achtig fenotype.  

 

In hoofdstuk 3 ontleden wij de rol van gastro-oesofageale reflux in het ontstaan van 

BE. Wij hebben de compositie van gal in het maagzuur van patiënten met BE 

gekarakteriseerd met behulp van “high-performance liquid chromatography” (HPLC) 

en hebben vervolgens de geïdentificeerde galzuren verder in vivo en in vitro 

onderzocht. Allereerst hebben wij op celniveau gekeken naar de activiteit van 

moleculaire signaalroutes die bijdragen in het ontstaan van slokdarmkanker. Hiervoor 

hebben wij voor de verschillende signaalroutes gekeken naar activatie van 

galreceptoren en ‘stroomafwaarts’ gelegen signaalroutes in de aanwezigheid van de 

verschillende galzuren. Daarnaast hebben wij met een muismodel voor BE gekeken 

naar de relatie van galzuren in het ontstaan van slokdarmkanker. Allereerst hebben 

wij laten zien dat orale toediening van maagzuur van BE patiënten resulteert in het 

ontstaan van mucine-producerende meerlagige klieren. Deze klieren komen overeen 

met submucosale klieren welke gezien worden bij mensen, en waarvan gedacht 

wordt dat zij de ‘bron’ zijn in het ontstaan van BE metaplasie. Deze submucosale 

klieren dragen ook bij aan het ontstaan van nieuwgevormd squameuze epitheel dat 

ontstaat na ablatieve therapie in de slokdarm. Toen het muizenexperiment werd 

uitgevoerd met individuele galzuren vonden wij dat voornamelijk glyco-



geconjugeerde galzuren verantwoordelijk waren voor het induceren van de 

ontwikkeling van intestinale metaplasie vanuit de meerlagige klieren. In dit hoofdstuk 

beschrijven wij vervolgens een mogelijk verklarend mechanisme voor hoe chronische 

reflux het ontstaan van het meerlagige klierweefsel opwekt met intestinale 

metaplasie tot gevolg. 

 

Deel II – Modulatie van het immunologische micromilieu van het oesofagus 

adenocarcinoom.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft een gecombineerde behandeling gericht op EAC-cellen 

waarbij we immunotherapie combineren met curcumine. In dit hoofdstuk wordt voor 

de immunotherapie gebruik gemaakt van dendritische cellen (DCs), welke afgeleid 

zijn van humane monocyten. Deze DCs zijn gemodificeerd met RNA van EAC-cellen, 

waardoor deze celpopulatie zich ontwikkelt tot cytotoxische T-lymfocyten (CTLs). 

Deze CTLs kunnen in tumorweefsel toxiciteit veroorzaken met anti-kanker effecten tot 

gevolg. Naast CTLs bestond de gecombineerde behandeling uit curcumine. 

Curcumine is een natuurlijke stof waarvan al eerder is aangetoond dat het anti-

inflammatoire en anti-kanker eigenschappen heeft. Omdat curcumine slecht wordt 

geabsorbeerd, waardoor klinisch gebruik beperkt is, hebben wij in onze experimenten 

gebruik gemaakt van curcumine bereidt met een innovatieve nanotechniek. Dit kan 

oraal worden toegepast en zorgt voor een verhoogde biologische beschikbaarheid. 

Allereerst hebben wij in in vitro onderzoek aangetoond dat het nano-curcumine 

succesvol wordt opgenomen door cellen. Vervolgens laten wij zien dat nano-

curcumine wel de proliferatie van EAC cellen inhibeert, maar niet die van gezonde 

oesofagiale cellen. De inhibitie van EAC cellen door nano-curcumine gebeurt via een 

apoptose-onafhankelijk mechanisme. Ook volwassen DCs en T-cellen hebben wij in 

vitro geïncubeerd met nano-curcumine en wij vonden geen effect van nano-

curcumine op DCs en de functie van niet-geactiveerde T-cellen. Daarentegen zagen 

wij in geactiveerde T-cellen wel een verzwakkend effect van nano-curcumine, 

namelijk op de secretie van voornamelijk pro-inflammatoire cytokines. Tenslotte 

bestudeerden wij het effect van nano-curcumine op DC-gemedieerde CTL-

geïnduceerde cytotoxiciteit zoals hierboven beschreven. Wij zagen in EAC-cellen, 

welke vooraf werden geïncubeerd met nano-curcumine, een significante toename 

van T-cel gemedieerde celafbraak. Dit effect was specifiek voor EAC-cellen, in normale 

oesofagiale cellen werd dit cytotoxische effect niet gezien. 

 



In hoofdstuk 5 karakteriseerde wij de expressie van de MHC-I antigeen 

presenterende signaalcascade in EAC en onderzochten wij de rol van miRNA in de 

regulatie van deze cascade.  Met genexpressie profielen en vervolgens clusteranalyse 

van 51 EAC patiënten konden wij twee subgroepen definiëren, namelijk op basis van 

hoge of lage genexpressie van de MHC-I cascade. Downregulatie van deze cascade 

kan gezien worden als een ontsnappingsmechanisme van tumorcellen aan het 

immuunsysteem, om zo herkenning en celdood door het immuunsysteem te 

voorkómen. Wij hebben vervolgens gekeken naar klinische verschillen in deze twee 

subgroepen, met name of er een ongunstig klinisch effect van downregulatie van 

MHC-I genen was. Patiënten in de survival analyse werden allemaal behandeld met 

neo-adjuvante chemo-radiotherapie gevolgd door chirurgie. Opvallend genoeg 

suggereerde onze data een omgekeerd effect, namelijk dat patiënten met hoge 

expressie van MHC-I genen een verhoogd risico hebben op terugkeer van de tumor. 

Deze correlatie werd echter niet gezien in een externe EAC genexpressie dataset 

waarbij patiënten alleen behandeld zijn met chirurgie, wat een potentiele invloed van 

het soort therapie suggereert. Vervolgens laten wij zien dat twee miRNAs, genaamd 

miR-125a-5p en miR-148a-3p doelgericht aangrijpen op de antigeen transporter TAP2 

en de HLA-A/B/C genen, en daarmee zorgen voor MHC-I downregulatie. Deze 

bevindingen werden vervolgens ondersteund met uitgebreid in vitro onderzoek en 

analyses op patiëntmateriaal.  

 

In de patiënten met een hogere MHC-I genexpressie en slechtere overleving hebben 

wij ook de bijdrage van het immunologische micromilieu van de tumor onderzocht. 

Wij lieten zien dat deze patiëntengroep wordt gekarakteriseerd door tijdelijke 

expressie van immunosuppressieve moleculen zoals PD-1, PD-L1/2 en IDO1, zowel op 

eiwit als RNA niveau. Een andere bevinding in deze patiëntenpopulatie was de 

infiltratie in tumorweefsel van anti-tumor afweercellen zoals CD8+ lymfocyten. In lijn 

met de hierboven beschreven observaties zagen wij ook dat de IFN-gamma 

signaalroute verhoogd tot expressie werd gebracht in deze patiënten. Tenslotte 

observeerde we in deze patiënten dat zij een verhoogde expressie van RNA hebben 

van HER2 en tevens van vier andere genen die zich in dezelfde chromosomale regio 

als HER2 bevinden. Dit suggereert het bestaan van een gedeeld regulerend 

mechanisme dat RNA expressie van deze genen aanstuurt. Tot slot, een andere 

verklaring voor het agressieve gedrag van deze tumoren is de overexpressie van HER2 

in deze EAC subgroep. 
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