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Nederlandse Samenvatting

Ondanks het feit dat er de laatste decennia grote vorderingen zijn gemaakt in het 

kankeronderzoek komen er jaarlijks wereldwijd 15 miljoen kankerpatiënten bij. De helft van 

deze patiënten zal uiteindelijk overlijden aan deze ziekte. Als één van de belangrijke oorzaken 

van deze onrustbarende statistiek wordt vaak de heterogeniteit van tumoren genoemd, 

aangezien deze eigenschap van kanker onze pogingen de patiënt te genezen bemoeilijkt. 

Ten minste twee vormen van heterogeniteit kunnen worden onderscheiden die zowel van 

belang zijn tijdens het ontstaan en progressie van de ziekte, alsmede bij de respons van 

tumoren op therapie. Ten eerste presenteren verschillende patiënten met tumoren die uitgaan 

van hetzelfde orgaan zich vaak met een zeer uiteenlopend klinisch beloop. Deze vorm van 

heterogeniteit wordt aangeduid als inter-tumor heterogeniteit en deze term wordt gebruikt 

in relatie tot de steeds toenemende hoeveelheid tumor subtypes die kunnen worden herkend. 

Ten tweede, kan er ook intra-tumor heterogeniteit worden herkend en deze aanduiding 

wordt gebruikt voor het beschrijven van variatie van cel typen in een individuele tumor. 

Beiden vormen van heterogeniteit bemoeilijken zowel het voorspellen van het biologische 

gedrag van een tumor en het klinische beloop. Daarom is een beter begrip van de cellulaire en 

moleculaire mechanismen die samenhangen met tumor heterogeniteit van groot belang. In dit 

proefschrift hebben we de resultaten beschreven van het door ons verrichte onderzoek wat tot 

doel had zowel inter- en intra-tumor heterogeniteit beter te begrijpen. Hieronder volgt een 

samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

In dit proefschrift hebben we voor het eerst formeel bewijs geleverd voor het bestaan van 

dikke darm kankerstamcellen door aan te tonen dat een subpopulatie van de darmkankercellen 

zowel zichzelf eindeloos kan vernieuwen (self-renewal) alsook verschillende typen 

gedifferentieerde cellen kan genereren (multi-lineage differentiation) (Hoofdstuk 2). Deze 

bevinding zegt echter niets over de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan 

het kankerstamcel fenotype. Deze vraag wordt behandeld in Hoofdstuk 3, waarin we aantonen 

dat de Wnt signaaltransductie route gerelateerd is aan stamceleigenschappen in darmkanker. 

In dit hoofdstuk laten we ook zien dat de kankerstamcellen in een tumor niet een gefixeerde 

populatie is maar dat meer gedifferentieerde kankercellen kankerstamcel kunnen worden onder 

invloed van signalen uit de directe omgeving van deze cellen. Een belangrijke consequentie van 

deze bevinding is dat therapieën die specifiek gericht zijn tegen de kankerstamcelpopulatie 

weinig kans van slagen hebben aangezien niet-kankerstamcellen na de-differentiatie hun 

plek zullen innemen. Deze, en andere klinische gevolgen, van het zogenaamde dynamische 

kankerstamcelmodel beschrijven we in Hoofdstuk 4. 

In Hoofdstuk 5 tonen we aan dat een kankerstamcel specifiek genexpressie profiel de 

prognose kan voorspellen van darmkanker patiënten. Hiermee onderschrijven we de klinische 

relevantie van kankerstamcellen hoewel onze interpretatie van deze uitkomst afwijkt van die van 

andere onderzoeksgroepen met vergelijkbare resultaten in andere vormen van kanker. Veelal 

wordt aangenomen dat een sterke correlatie tussen een kankerstamcel expressieprofiel en het 

genexpressiepatroon van een individuele tumor duidt op een groot aantal kankerstamcellen 

in die tumor. Onze resultaten laten echter zien dat een grote correlatie wijst op een meer 

algemeen immatuur fenotype van die tumor wat gepaard gaat met een slecht gedifferentieerde 
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morfologie, expressie van stamcel geassocieerde genen en een slechte prognose. Dit betekent dat 

kankerstamcel specifieke genexpressieprofielen nuttig kunnen zijn bij het classificeren van tumoren 

maar dat ze niet direct iets zeggen over de hoeveelheid stamcellen in de tumor. Ook kan de vraag 

gesteld worden of deze profielen optimaal zijn voor het classificeren van darmkanker patiënten. 

Dit wordt deels onderzocht in Hoofdstuk 6, hierin beschrijven we een objectieve 

(unsupervised, unbiased) manier om darmkanker patiënten te classificeren in verschillende, 

klinisch relevante subtypen. We tonen aan dat er drie volkomen verschillende darmkanker 

subtypen kunnen worden herkend. Twee van deze typen waren al langer bekend en zijn uitgebreid 

beschreven in de literatuur. Het derde, nieuwe, subtype blijkt een zeer slechte prognose te 

hebben en resistent te zijn tegen specifieke, targeted medicatie die gebruikt worden. Verder 

tonen we aan dat dit derde type darmkanker voortkomt uit een andere voorloper laesie, het 

zogenaamde zaagtand (serrated) adenoom. Verschillende andere onderzoekgroepen hebben 

vergelijkbare suggesties gedaan voor een classificatie van darmkanker patiënten op basis van 

genexpressie en vergelijkbare analysemethoden maar komen tot 5 of 6 verschillende darmkanker 

subtypes. In een addendum bij Hoofdstuk 6 hebben we de relatie van deze andere classificaties 

met onze taxonomie beschreven en geven we aan waarom wij denken dat de classificatie met 

drie subtypes op dit moment, zowel biologisch als klinisch, het meest relevant is. We besluiten 

het proefschrift met een beknopte samenvatting van de belangrijkste bevindingen, bovendien 

geven we een kort overzicht van de belangrijkste vragen die ons onderzoek tot op heden niet 

heeft weten te beantwoorden of juist heeft opgeroepen (Hoofdstuk 7). 
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