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Alle organen van een mens zijn opgebouwd uit cellen. Deze cellen kunnen zich delen 
maar kunnen ook doodgaan. Wanneer een cel ongecontroleerd gaat delen en niet dood-
gaat dan kan dit uiteindelijk resulteren in een gezwel. Wanneer dit in de darmen zich 
ontwikkeld, wordt dit gezwel een darmpoliep genoemd. Deze, vaak in eerste instantie, 
goedaardige tumoren kunnen zich verder ontwikkelen tot kwaadaardige tumoren. Dit 
resulteert in dikke darmkanker of wel colorectaal carcinoom (CRC) genoemd. Patiënten 
bij wie CRC wordt vastgesteld wordt de uitgebreidheid, stadium, hiervan vastgesteld. 
Hoe hoger de stadium, hoe uitgebreider de ziekte is. Patiënten met een lage stadiering 
(stadium I) hebben een lokale ziekte, waardoor operatief verwijderen (colon resectie) 
van het darmsegment met daarin het tumorweefsel voldoende zal zijn voor het bereiken 
van genezing. In het geval van een hoger stadium is er sprake van uitgebreidere ziekte in 
het omliggend weefsel of zelfs in andere organen (uitzaaiing). Wanneer bij een patiënt 
bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat tumorcellen naar de dichtstbijzijnde lymfeklieren 
zijn verspreid dan is er sprake van een stadium III tumor. Patiënten met een stadium 
III tumor krijgen aansluitend aan een operatie ook aanvullende chemotherapie.   
Alhoewel veel stadium II patiënten kunnen genezen na een colon resectie, krijgt 20% 
van deze patiënten uiteindelijk toch de tumor terug en sterft uiteindelijk hieraan. 
Hieruit kan worden afgeleid dat relatief veel patiënten met een tumor stadium II geen 
aanvullende chemotherapie nodig heeft en daarmee de bijwerkingen hiervan ook niet 
hoeft te ondervinden. Tegelijkertijd bestaat er echter ook een groep patiënten bij wie 
na een operatie toch tumor progressie zal optreden. Deze patiënten hebben dus wel 
aanvullende chemotherapie nodig. Juist hierdoor is het belangrijk om deze kleine groep 
patiënten met een slechte prognose, oftewel de hoog-risico patiënten, te kunnen iden-
tificeren zodat zij adequaat worden behandeld met chemotherapie. Op basis van welke 
criteria een stadium II CRC patiënt als een hoog-risico patiënt wordt geïdentificeerd 
beschrijven we in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 3 hebben we een andere methode ontwik-
keld om stadium II CRC patiënten met slechte prognose te kunnen identificeren. 
 
In verschillende tumoren is het aangetoond dat binnen een tumor niet alle cellen gelijk 
zijn. Er bestaat namelijk een hiërarchie tussen de tumorcellen, waarbij aan de top van 
deze hiërarchie zich de kankerstamcellen bevinden. Slechts een zeer klein percentage van 
de tumor bestaat uit kankerstamcellen. Deze cellen vormen de drijvende kracht achter 
een tumor. Bovendien zijn deze kankerstamcellen in staat chemotherapie te doorstaan. 
Het is dus mogelijk dat tumor cellen die niet tot de kankerstamcellen behoren wel 
afsterven tijdens een chemokuur, maar de kankerstamcellen de chemotherapie overleven.  
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Dit kan leiden tot een schijnbeeld waarbij de tumor op een scan verdwenen lijkt te 
zijn, terwijl de tumor drijvende kankerstamcellen nog aanwezig zijn. Deze cellen 
kunnen gaan delen, waardoor het voorkomt dat een tumor jaren na chemotherapie 
weer kan opduiken. Om een patiënt de kans te geven volledig te genezen is het daarom 
belangrijk deze chemotherapie-resistente cellen te doden. Dit proefschrift heeft dan 
ook als doel het onderzoeken of kankerstamcellen hergroei in CRC kan verklaren en 
het identificeren van nieuwe behandelingsopties waarmee chemotherapie-resistente 
kankerstamcellen zo efficiënt mogelijk worden vernietigd. 
Hoofdstuk 1 vormt een algemene inleiding voor deze thesis. Hierin wordt het 
ontstaan en de progressie van CRC besproken. Verder wordt de huidige therapie voor 
CRC patiënten besproken.
Hoofdstuk 2 is een samenvatting van de huidige literatuur over de rol van kanker-
stamcellen in therapie resistentie. 
In hoofdstuk 3 tonen we aan dat methylatie van een set van vijf genen prognostische 
waarde heeft in CRC. Methylatie is het toevoegen van een methylgroep op het DNA 
waardoor het afschrijven van het DNA, dit is de transcriptie, geremd kan worden. 
In dit hoofdstuk laten we zien dat de expressie van een aantal genen door middel 
van methylatie geremd is in stadium II patiënten die slechte prognose hebben. De 
methylatie van een set van genen kan dus helpen te voorspellen of de tumor terug-
keert na een succesvolle operatie in stadium II CRC patiënten. Daarnaast hebben 
we in hoofdstuk 3 ook laten zien dat methylatie remmende medicijnen tumor-
groei in muizen kunnen remmen. Dus hoofdstuk 3 laat zien dat methylatie van een 
set van genen kan voorspellen welke patiënten tumor hergroei zullen krijgen.     
In hoofdstuk 4 hebben we bestudeerd of het aanpakken van het apoptose pathway 
voldoende is voor het doden van kankerstamcellen. Signalen die celdood induc-
eren, zoals bij chemotherapie, laten celdood signalen doen toenemen of overleving-
ssignalen afnemen. Als er veel celdood signalen zijn dan kan er lekkage optreden 
vanuit de mitochondria. Hierna zal caspase-9 geactiveerd worden en uiteindelijk 
leiden tot celdood. Om direct te bestuderen of kankerstamcellen gedood kunnen 
worden door activatie van caspases hebben we gebruik gemaakt van een artificiële 
methode om caspase-9 te activeren in kankerstamcellen. Het activeren van caspase-9 
in kankerstamcellen induceert celdood en hierdoor tumorregressie in muismodellen.  
Hoofdstuk 4 laat daarom zien dat het activeren van het caspase-systeem kanker-
stamcellen kan doden en daarom een interessant middel is om verder te onderzoeken. 
Chemotherapie resistentie van kankerstamcellen hebben we in hoofdstuk 5 bestu-
deerd. Om celdood in kankerstemcellen te meten hebben we eerst een laborato-



219

Nederlandse samenvatting

riumtechniek ontwikkeld waarbij we tegelijkertijd in één assay celdood in zowel 
kankerstamcellen als in niet-kankerstamcellen kunnen meten. Hierbij zagen wij dat 
kankerstamcellen veel resistenter zijn voor verschillende soorten chemotherapie in 
vergelijking met de niet-kankerstamcellen (gedifferentieerde cellen). De onderliggende 
reden van therapieresistentie blijkt een hoge apoptotische drempel te zijn, wat bepaald 
wordt door pro- en anti-apoptotische signalen. Anti-apoptotische BCL2 eiwitten zijn 
belangrijke overlevingssignalen in een cel. Na behandelen met medicijnen die anti-
apoptotische BCL2 eiwitten remmen, zagen we dat kankerstamcellen afhankelijk zijn 
van de BCLXL eiwit voor chemotherapie resistentie. Dus remming van BCLXL bleek 
voldoende te zijn om kankerstamcellen in CRC gevoelig te maken voor chemotherapie.
De rol van de micro-omgeving van CRC tumoren wordt besproken in hoofdstuk 6. 
In CRC zijn tumorcellen omgeven door stromale fibroblasten. Fibroblasten scheiden 
verschillende factoren uit waarmee niet-kankerstamcellen kunnen veranderen in kanker-
stamcellen. Deze nieuw-gevormde kankerstamcellen kunnen chemotherapie resistent 
zijn. Ook deze omgevings-geïnduceerde resistentie kan verbroken worden door BCLXL 
te remmen. Dit laat dus zien dat fibroblasten chemotherapie gevoelige niet-kanker-
stamcellen kunnen veranderen in chemotherapie ongevoelige kankerstamcellen en dat 
BCLXL ook belangrijk is voor chemotherapie resistentie in deze nieuwe kankerstamcellen.  
Hoofdstuk 7 beschrijft de zoektocht naar remmers die kankerstamcellen gevoe-
liger maken voor chemotherapie. Van alle medicijnen die we hebben getest gaven 
histon deacetylase (HDAC) remmers de meest prominente sensitisatie ten op 
zichte van behandeling met alleen chemotherapie. HDAC remming resulteert in de 
toename van acetylatie van onder andere histonen waardoor DNA compacter wordt 
gemaakt en er meer transcriptie mogelijk is. We zagen dat HDAC remmers kanker-
stamcellen veranderen in niet-kankerstamcellen en daarbij de cellen gevoelig maken 
voor chemotherapie. Remming van HDACs eiwitten zorgt door het veranderen 
van kankerstamcellen voor het verlaging van apoptotische drempel, waardoor deze 
chemotherapie resistente cellen wel doodgaan na chemotherapie behandeling.   
In hoofdstuk 8 bekijken we uiteindelijk een andere manier van sensitisatie 
en dat is het effect van inductie van stress op het endoplasmastisch reticulum, 
ofwel ER-stress, op kankerstamcellen in CRC. Het was eerder beschreven dat het 
induceren van ER-stress stamcellen van normaal darmweefsel kan doen differen-
tiëren. In onze studies hebben we twee bekende ER-stress inducerende reagentia 
gebruikt namelijk een bacteriële toxine SubAb en Salubrinal. Hiermee hebben 
we ER-stress geïnduceerd in kankerstamcellen en zagen we dat kankerstamcellen 
veranderden in niet-kankerstamcellen. Wat nog belangrijker is, is dat differentiatie 
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gepaard ging met de toename van de gevoeligheid voor chemotherapie van kanker-
stamcellen in celkweekmodellen maar ook in een tumor model in muizen.   
In hoofdstuk 9 hebben we onze bevindingen in het perspectief van andere onder-
zoeken naar prognostische testen geplaatst. Ook hebben we besproken wat het mech-
anisme van de verhoogde apoptotische drempel in kankerstamcellen zou kunnen zijn 
en wat de beperkingen kunnen zijn van een therapie die kankerstamcellen differen-
tieert. 
Samenvattend, dit proefschrift geeft nieuwe inzichten in de predictie van de prog-
nose van stadium II CRC tumoren en in de rol van CRC kankerstamcellen in chemo-
therapie resistentie. Daarnaast laat deze thesis verschillende manieren zien hoe chem-
otherapie-resistente kankerstamcellen aangepakt kunnen worden. Modulatie van de 
apoptotische pathway met BCL2-remmers of differentiëren van kankerstamcellen zijn 
interessante wijzen waarmee kankerstamcellen gevoeliger worden voor chemother-
apie en het effect van therapie in patiënten met CRC te verbeteren. 
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