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Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft als doel om de genen, de eiwitten 
afkomstig van deze genen en de signaaltransductieroutes te identificeren die belangrijk 
zijn voor het in stand houden van slokdarm epitheel. Signaaltransductie is het doorgeven 
van signalen door middel van een kettingreactie van eiwitten. Darmpitheel zijn de cellen 
die de binnenkant van het darmkanaal bekleden. De maag en de darm bestaan uit een 
éénlagig cilindrisch epitheel. Daarentegen is het epitheel van de slokdarm opgebouwd 
uit meerdere lagen plaveiselepitheel. De onderste laag, tegen het onderliggende 
bindweefsel gelegen, heet de basale laag (Figuur 1). In de basale laag bevinden zich 
de delende cellen van de slokdarm. Als deze cellen zich naar boven verplaatsen, 
differentiëren ze en worden ze gespecialiseerde cellen. Deze gedifferentieerde cellen 
zijn niet meer in staat te delen. De cellen worden steeds meer naar boven verplaatst, 
waarbij ze platter worden en hun celkern verliezen. Als de afgeplatte kernloze cellen de 
bovenste laag hebben bereikt, laten ze los en worden met het eten afgevoerd door het 
maag-darmkanaal. De studies beschreven in dit proefschrift zijn voornamelijk uitgevoerd 
in muizen. De muizenslokdarm is iets anders opgebouwd dan de slokdarm van mensen. 
Het voornaamste verschil is dat de muizenslokdarm een harde keratine laag heeft aan 
de bovenkant, die te vergelijken is met onze huid. Deze harde laag is belangrijk voor de 
bescherming tegen het ruwe voedsel van de muis. 

Basale laag

figuur 1 | Schematische weergave van de opbouw van slokdarmepitheel van de muis

Een goede balans in het samenspel van genen, die de processen van celdeling en 
celdifferentiatie in een weefsel reguleren, is cruciaal. Te veel delende cellen zouden 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot het ontstaan van kanker. In de maag en in de darm 
zijn stamcellen gevonden, die belangrijk zijn om het weefsel in stand te houden. In 
de slokdarm daarentegen zijn nog geen stamcellen geïdentificeerd. De stamcellen in 
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het slokdarmepitheel zouden in theorie in de basale laag moeten liggen, tussen de 
andere delende cellen in. Om een cel een stamcel te kunnen noemen moet het twee 
eigenschappen hebben. De stamcel moet in staat zijn om andere stamcellen voort te 
brengen (self-renewal) en de stamcel moet alle verschillende cellen van een weefsel 
kunnen maken (potency). Er zijn nog weinig studies gepubliceerd over de mechanismen 
in de slokdarm die ten grondslag liggen aan celdeling, celdifferentiatie en stamcellen. In 
hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de kennis op dit gebied en daarnaast 
wordt de embryonale ontwikkeling van de slokdarm besproken. 
 Het eerste gedeelte van mijn proefschrift gaat over de Hedgehog singnaal-
transductieroute. Het is bekend dat Hedgehog genen een belangrijke rol spelen in de 
embryonale ontwikkeling van de slokdarm. De slokdarm en de luchtwegen ontstaan 
uit dezelfde embryonale structuur, de voordarm. Hedgehog is zeer belangrijk voor de 
ontwikkelingsstap naar een aparte slokdarm. Zonder deze Hedgehog genen worden 
de slokdarm en de luchtwegen niet van elkaar gescheiden. In hoofdstuk 3 gaan we in 
op de rol van de Hedgehog genen in de slokdarm van de volwassen muis. Er worden 
in dit hoofdstuk twee verschillende genetisch gemodificeerde muizen gebruikt. In beide 
muismodellen is er sprake van een toegenomen activiteit van de Hedgehog genen. In 
deze muismodellen zien we dat meer Hedgehog zorgt voor meer celdeling en minder 
celdifferentiatie in de slokdarm. Dit zijn twee kenmerken van kanker. Het is goed mogelijk 
dat Hedgehog ook een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van slokdarmkanker. 
Basaalcelcarcinomen, medulloblastomen en rhabdomyosarcomen zijn voorbeelden van 
kanker waarbij de Hedgehog signaaltransductieroute geactiveerd is. 
 De functie van Hedgehog in de ontwikkeling van darmpoliepen wordt besproken in 
hoofdstuk 4. Een poliep in de darm is een woekering van cellen. Een gedeelte van de 
darmpoliepen zal zich ontwikkelen tot darmkanker. Uit eerder onderzoek van onze groep 
is gebleken dat Hedgehog een andere werking heeft in de darm dan in de slokdarm. In 
de darm heeft Hedgehog een remmende werking op stamcellen, wat ons bracht tot de 
hypothese dat Hedgehog ook een remmend effect zou hebben op de ontwikkeling van 
darmpoliepen. We waren dan ook verbaasd om te concluderen dat Hedgehog juist nodig 
is voor de ontwikkeling van poliepen en om het bindweefsel instant te houden. Zonder 
Hedgehog missen de poliepen de stevigheid die ze nodig hebben om uit te groeien. 
 Het tweede gedeelte van mijn proefschrift gaat over endoplasmatisch reticulum 
(ER) stress. Het endoplasmatisch reticulum is de plaats in de cel waar eiwitten worden 
gevouwen, samengesteld en aangepast. Op het moment dat er teveel ongevouwen 
eiwitten worden aangeboden aan het ER ontstaat er “stress”. Hierdoor wordt een 
signaaltransductieroute in gang gezet die tot taak heeft om de cel uit de ontstane 
stress te helpen. Dit heeft tot resultaat dat er minder eiwitten worden gemaakt en dat 
het ER groter wordt om meer vouw-capaciteit te genereren. Onze groep heeft recent 
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gepubliceerd dat dit mechanisme van ER stress in de darm ervoor zorgt dat stamcellen 
verloren gaan. Specifiek de stamcellen differentiëren als reactie op ER stress. 
 Recent is een link aangetoond tussen Xbp1, een onderdeel van de ER stress 
signaaltransductieroute, en slokdarmkanker. Het belang van ER stress en de manier 
waarop dit zou kunnen beschermen tegen het ontstaan van slokdarmkanker is niet 
eerder onderzocht. In hoofdstuk 5 bekijken we het effect van ER stress op de volwassen 
muizenslokdarm. Eerst hebben we onderzocht waar in het slokdarmepitheel eiwitten van 
de ER stress singnaaltransductieroute zitten. We hebben gevonden dat die eiwitten in 
de gedifferentieerde cellen zitten, maar ook in een aantal cellen in de basale laag. Hieruit 
zouden we kunnen concluderen dat er cellen in de basale laag aanwezig zijn die al bezig 
zijn te differentiëren. We hebben door middel van twee verschillende muismodellen het 
effect van toegenomen ER stress op het slokdarmepitheel onderzocht. Beide modellen 
laten zien dat delende cellen blootgesteld aan ER stress gedwongen worden om te 
differentiëren. Dit zou mogelijk een beschermingsmechanisme kunnen zijn tegen het 
ontstaan van kanker. 
 Hoofdstuk 6 beschrijft de zoektocht naar de stamcel van de slokdarm. Om 
genen te vinden die specifiek zijn voor de stamcel van de slokdarm combineren we 
twee eerdere bevindingen. Specifieke stamcelgenen in de darm verdwijnen door ER 
stress en het delende slokdarm epitheel is gevoelig voor ER stress. We hebben in 
celkweekexperimenten gekeken naar genen die verdwijnen door ER stress, aangezien 
wij denken dat hierdoor specifiek de stamcelgenen zullen verdwijnen. We kwamen uit 
op een lijst met 47 genen. Voor al deze genen hebben we getest in welke cellen in de 
slokdarm het RNA zit. We gebruikten hiervoor een techniek (in situ hybridisatie) waarmee 
we RNA in cellen een paarse kleur kunnen geven. De slokdarmstamcel zou in de basale 
laag moeten zitten, maar waarschijnlijk zijn niet alle basale cellen stamcellen. We waren 
geïnteresseerd in genen die alleen in een klein gedeelte van de basale cellen gevonden 
werden, 9 van de 47 genen voldeden hieraan. Uit de lijst van deze 9 genen hebben wij Id2 
uitgekozen. Het is al eerder beschreven dat Id2 een belangrijke rol speelt bij stamcellen 
van de long. Om te testen of Id2 ook daadwerkelijk stamcellen markeert in de slokdarm 
hebben we “lineage tracing” experimenten uitgevoerd. Met deze techniek is het mogelijk 
om in een muis door middel van één injectie de cellen met Id2 groen te kleuren. Op deze 
wijze hebben wij enkele basale cellen groen gekleurd. Vervolgens gaan die cellen delen 
en zullen zij nieuwe cellen maken. De nieuwe cellen, “dochtercellen”, hebben geen Id2 
meer, maar wel nog de groene kleur. Als er een tijd wordt gewacht zullen alle cellen die 
voortkomen uit die eerste Id2 positieve (groene) cel groen zijn. Dit is een manier om te 
kijken welke cellen er afkomstig zijn van de Id2 positieve cel. Zo kunnen we onderzoeken 
of Id2 ook echt een stamcel markeert. Wij hebben op verschillende tijdstippen na injectie 
gekeken naar de slokdarm van deze muizen en vinden dat de populatie groene cellen 
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over de tijd steeds groter wordt. Hieruit kunnen wij concluderen dat we waarschijnlijk met 
een stamcel te maken hebben. 
 De studies beschreven in dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van 
processen die een rol spelen bij het instant houden van slokdarmepitheel. Wij denken dat 
Id2 de eerste stamcelmarker in de slokdarm is. Het is duidelijk dat er op dit moment nog 
te weinig kennis is op dit gebied. Meer onderzoek is nodig om te bepalen welke genen 
belangrijk zijn voor de stamcel, de celdeling en celdifferentiatie in de gezonde slokdarm. 
Als we weten hoe deze processen verlopen in de gezonde slokdarm zullen we ook 
makkelijker kunnen onderzoeken waar het mis gaat bij het ontstaan van Barrett slokdarm 
en slokdarmkanker. Daarnaast is het de afgelopen jaren mogelijk geworden om organen 
te laten groeien buiten het lichaam. Nu is dit voor de slokdarm nog niet het geval. Hopelijk 
is het in de toekomst mogelijk van gezonde slokdarmstamcellen nieuwe slokdarmen te 
laten groeien. Daarmee zouden patiënten die geopereerd zijn aan de slokdarm een 
nieuwe slokdarm terug kunnen krijgen. Dit klinkt nu nog als toekomstmuziek, maar de 
eerste stappen richting transplantatie van darmdelen gegroeid in een laboratorium zijn 
al gezet. 
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List of abbreviations 

aPc Adenomatous polyposis coli
α-sma α-smooth muscle actin
Bmp Bone morphogenetic protein
Brdu Bromodeoxyuridine
cyp1a1cre Cytochrome p450-1a1Cre
dHH Desert Hedgehog
eR Endoplasmic reticulum
eScc Esophageal squamous cell carcinoma 
fgf Fibroblast Growth Factor
gSea Gene set enrichment analyses
gfP Green fluorescent protein
gli1 Glioma-associated oncogene
gRP78 78 kDa glucose-regulated protein 
gWaS Genome wide association screens
HH Hedgehog
Hhip Hedgehog-interacting protein
iBd Inflammatory Bowel Disease
iBL Interpapillary basal layer 
id2 Inhibitor of DNA binding 2
idu 5-iodo-2’-deoxyuridine 
iHH Indian Hedgehog
iHc Immunohistochemistry 
iSH In situ hybridization 
ivL Involucrin
KLf Krüppel-like factor
KRt13 Keratin 13
LoR Loricrin
LRc Label-retaining cell
PBL Papillary basal layer 
Pcna Proliferating cell nuclear antigen
Ptch1 Patched1
Rt-PcR Reverse-transcription polymerase chain reaction
SHH Sonic Hedgehog
Smo Smoothened
SnP Single nucleotide polymorphism
ta Transit amplifying 
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tma Tissue microarray
Tgfβ Transforming growth factor-β
uPR Unfolded protein response 
XBP1 X-box-binding protein
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