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Gastrointestinalee Polyposis Syndromen: Chemopreventie, Pathogenese, en Fenotype 

Patiëntenn met een polyposis syndroom van de darm, zoals Familiaire Adenómateuze 
Polyposiss Coli (FAP) en Peutz-Jeghers syndroom (PJS), hebben een sterk verhoogd risico op het 
krijgenn van kanker van het maag-darm stelsel. Ook komt kanker van andere organen (extra-
intestinalee vormen van kanker) vaker voor bij deze patiënten. Er is een autosomaal dominant 
patroonn van overerving, waarbij 50% van de nakomelingen aangedaan is. Polyposis syndromen 
dienenn daarom tot de erfelijke kanker syndromen te worden gerekend. Naast een sterk verhoogd 
risicoo op kanker zijn er complicaties ten gevolge van goedaardige tumoren. Zo kunnen 
hamartomateuzee darmpoliepen van PJS patiënten leiden tot obstructie van de darm, waardoor 
dezee patiënten vaak al op jonge leeftijd buikoperaties moeten ondergaan. 

DeDe behandeling van polyposis syndromen én doelstellingen voor wetenschappelijk onderzoek: 
Hett optimaliseren en verbeteren van de behandeling én zorg voor patiënten met polyposis 

wordtt bepaald door: 
1.. Het vroegtijdig herkennen van aangedane individuen, en het bepalen van het risico-profiel 

voorr individuele patiënten aan de hand van genetisch onderzoek. Hierbij wordt gezocht 
naarr veranderingen (mutaties) in genen die aan het ontstaan van polyposis syndromen ten 
grondslagg kunnen liggen. Bij een aangedaan individu is de mutatie in alle cellen aanwezig 
(enn wordt daarom kiembaanmutatie genoemd), en kan worden doorgegeven aan het 
nageslacht. . 

2.. Het ontwikkelen van diagnostische tests die kunnen worden gebruikt voor vroegdetectie 
vann kwaadaardige cellen (kanker/carcinoom) of voorlopers daarvan (pre-maligne 
tumoren). . 

3.. Het ontwikkelen van medicamenteuze behandelingsmogelijkheden die het ontstaan van 
kankerr tegengaan (chemopreventie). 

4.. Het vinden van biomarkers die het resultaat van chemopreventieve behandeling kunnen 
voorspellen.. Een biomarker is een marker in bijvoorbeeld bloed of darmslijmvlies die 
afwijkendd is bij patiënten met poliepen, en die door behandeling normaliseert. 

5.. Het verbeteren van richtlijnen vóór periodieke controle {surveillance) van aangedane 
patiënten.. Deze richtlijnen dienen gebaseerd te zijn op uitkomsten van risico-schattingen 
inn grote groepen patiënten. 

HetHet ontstaan van darmkanker, de adenoma-carcinoma sequentie: 
Hett onderzoek naar erfelijke darmkanker syndromen leidt niet alleen tot verbetering van 

dee behandeling en zorg voor deze groep patiënten. Het ontstaan van kanker in deze patiënten kan 
namelijkk als een model worden gezien voor het ontstaan van kanker in de algemene bevolking. De 
beschikbaree kennis over het ontstaan van kanker is zelfs voor een belangrijk deel gevoed door 
studiess naar patiënten met FAP. De duizenden poliepen die bij deze patiënten ontstaan bieden de 
mogelijkheidd om verschillende voorstadia van kanker (pre-maligne poliepen) te vergelijken en 
bestuderen.. Dit soort studies hebben geleid tot een model voor het ontstaan van darmkanker 
vanuitt normaal darmslijmvlies via verschillende stadia van poliepen met steeds ernstigere 
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afwijkingenn (dysplasie), de zogenaamde adenoma-carcinoma sequentie. Progressie naar 
opeenvolgendee stadia in dit meerstapsmodel wordt gekenmerkt door het optreden van specifieke 
genetischee mutaties (Hoofdstuk 2: Figuur 1, pagina 23). Naar voorbeeld van de adenoma-
carcinomaa sequentie in de darm zijn soortgelijke stapsgewijze progressie modellen ook voor het 
ontstaann van andere carcinomen ontwikkeld 

ChemopreventieChemopreventie van de adenoma-carcinoma sequentie: 
Nonn steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), een groep geneesmiddelen waar ook 

aspirinee onder valt, kunnen de adenoma-carcinoma sequentie in de darm remmen. De eerste 
observatiee was een toevalsbevinding van een Amerikaanse chirurg die poliepen bij een patiënt 
mett FAP zag verdwijnen onder het gebruik van sulindac (een NSAID). Zijn publicaties hierover 
leiddenn tot de initiatie van placebo-gecontroleerde studies waarin adenomateuze (dysplastische, 
pre-maligne)) poliepen in patiënten met FAP in regressie gingen onder behandeling met sulindac 
(Hoofdstukk 2: Tabel 1, pagina 25 & Figuur 3, pagina 26). Omdat deze poliepen voorlopers van 
kankerr zijn, impliceert dit dat het ontstaan van kanker wordt geremd. Gróte epidemiologische 
studiess onder de algemene bevolking hebben inderdaad bevestigd dat regelmatig gebruik van 
aspirinee het risico op darmkanker vermindert. NSAIDs kunnen daarom wórden beschouwd als 
chemoprevèntievee medicijnen tegen het ontstaan van darmkanker. 

MechanismeMechanisme van chemopreventie; 
Hett mechanisme dat aan chemopreventie van darmkanker door NSAIDs ten grondslag 

ligt,, is slechts ten dele bekend. Een belangrijke deel van het effect lijk t te berusten op remming 
vann het cyclooxygenase-2 enzym (COX-2). COX-2 zet arachidonzuur om in prostaglandines 
(ontstekingss mediatoren) (Hoofdstuk 2: Figuur 2, pagina 24). Remming van COX-2 heeft een 
effectt pp celdood en migratie van tumorcellen (kanker), en tevens op vaatrneuwvorming 
(angiogenese)) waar tumorcellen van afhankelijk zijn. NSAIDs remmen naast COX-2 ook COX-1, 
datt onder fysiologische omstandigheden een belangrijke rol speelt. Recent zijn specifieke COX-2 
remmerss ontwikkeld die minder bijwerkingen hebben dan NSAIDs (met name NSAID-
geïnduceefdee maagzweren komen minder voor). Behandeling van FAP patiënten met een 
specifiekee COX-2 remmer (celecöxib) ïaat ook regressie van adenomateuze poliepen zien; het 
effectt is echter minder uitgesproken dan na behandeling met sulindac. Er wordt veel onderzoek 
gedaann naar andere mechanismen (COX-2 onafhankelijk) die ten grondslag zouden kunnen liggen 
aann het effect van NSAIDs tegen het ontstaan van darmkanker (zie ook Hoofdstuk 6). 

DeDe studies in dit proefschrift: 
Hett doel van de studies beschreven in deel I van dit proefschrift was om het mechanisme 

vann chemopreventie van poliepen bij FAP patiënten te bestuderen. Deel II beschrijft studies naar 
dee pathogenese van het Peutz-Jeghers syndroom (PJS), naar het phenotype (kenmerkende uitingen 
vann de ziekte) van PJS, en naar het geassocieerde risico op kanker. 

Hoofdstukk 1 (introductie en uiteenzetting van het proefschrift) is een overzicht van de 
moleculairee en klinische aspecten van de verschillende gastrointestinale polyposis syndromen, 
waarbijj  met name FAP en PJS uitgebreid besproken worden. FAP wordt veroorzaakt door een 
kiembaann mutatie in het APC (Adenomateuze Polyposis Coli) gen. Dit gen remt het ontstaan van 
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kleinee poliepen, en daarmee de initiatie van de adenoma-earcinoma sequentie. Door een defect in 
ditt gen ontstaan duizenden poliepen. Uiteindelijk is het onvermij delijk dat uit één van deze 
poliepenn kanker ontstaat, wat het preventief verwijderen van de dikke darm bij patiënten met FAP 
noodzakelijkk maakt. PJS is een hamartomateus polyposis syndroom, gekenmerkt door poliepen 
diee bestaan uit een woekering van goedaardige cellen (Hoofdstuk 7: Figuur 3, pagina 68). Het 
wordtt veroorzaakt door een mutatie in het STKI 1 gen. Patiënten hebben een sterk verhoogd risico 
opp kanker. Óf de hamartömateuze poliepen als pre-maligne moeten worden beschouwd, blijf t 
onderwerpp van discussie. Naast poliepen wordt PJS gekenmerkt door pigmentaties in het gelaat en 
opp het slijmvlies van de mond (Hoofdstuk 12: Figuur 2, pagina 112). 

DeelDeel I: Chémoprëventie van de adenoma-carcinoma sequentie: 
Hoofdstukk 2 is een review waarin de literatuur over chémoprëventie van darmkanker met 

NSAIDss en CÖX-2 remmers wordt bespreken. De beschreven patiënten met darmkanker tijdens 
behandelingg met sulindac (n=4) staan in Tabel 3 (pagina 27). Kanker in deze patiënten had een 
vlakk en ulcererend groeipatroon, hetgeen suggereert dat behandeling met sulindac poliepvorming 
remt,, maar het ontstaan van darmkanker niet zonder meer voorkomt. De hoofdstukken 3 en 4 
beschrijvenn het effect van sulindac op geprogrammeerde celdood (apoptose) in biopten van 
normaall  darmslijmvlies van FAP patiënten (Hoofdstuk 3: Figuur IA, pagina 36), Het doel van de 
studiess was om te evalueren of verandering in apoptose in het darmslijmvlies het beloop van de 
behandelingg met sulindac kan voorspellen. Bij patiënten met poliepen had sulindac effect op de 
distributiee van apoptose in het darmepitheel. Echter, dit effect was afwezig bij FAP patiënten 
zonderr poliepen bij aanvang van de behandeling (presymptomatische FAP patiënten). In deze 
laatstee groep patiënten kon verandering in apoptose het ontstaan van poliepen niet voorspellen. 
Apoptosee kan dus niet gebruikt worden als biomarker (zie boven) voor chëmopreventieve 
behandelingg met sulindac. Hoofdstuk 5 laat zien dat adenomateuze poliepen die resistent zijn 
voorr behandeling met sulindac, andere moleculair-genetische kenmerken hebben dan 
"onbehandelde""  adenomen. Hoofdstuk 6 beschrijft een alternatief mechanisme van 
chémoprëventiee van darmkanker door sulindac, onafhankelijk van de bovenbeschreven remming 
vann COX-2. In adenomateuze poliepen van patiënten met FAP werd minder nuclaire ophpping 
vann p-catenine gezien (Hoofdstuk 6: Figuur 1, pagina 58). Tevens werd in darmkanker-cellijnen 
minderr transcriptie door nucleaire ophoping van P-catenine gevonden, p-catenine wordt 
gereguleerdd door APC, het gen dat verantwoordelijk is voorde initiatie van het ontstaan van 
darmkankerr en voor de ziekte FAP. De resultaten van deze studie wijzen naar een effect van 
sulindacc tegen een genetische pathway die cruciaal is voor het ontstaan van darmkanker. 

DeelDeel II:  Pathogenese en Fenotype van het Peutz-Jeghers Syndroom: 
Hoofdstukk 7 is een historische beschrijving van de eerste publicaties over het Peutz-

Jegherss syndroom (PJS) door de Haagse internist Dr. Peutz (Hoofdstuk 7: Figuur 1, pagina 67) in 
hett Nederlandsen Maandschrift voor Geneeskunde in 1921, en door Dr. Jeghers (Hoofdstuk 7: 
Figuurr 2, pagina 67) in de New England Journal of Medicine in 1949. De hoofdstukken 8 en 9 
latenn zien dat het ontstaan van (darm-)kanker bij patiënten met PJS een andere moleculair-
genetischee route volgt dan de adenoma-carcinoma sequentie (zie boven). In PJS gerelateerde 
hamartömateuzee poliepen en Carcinomen (kanker) werden weinig veranderingen gevonden die aan 
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hett ontstaan van kanker in FAP en in de algemene bevolking (sporadisch darmkanker) ten 
grondslagg liggen. Wel werd inactivatte van het STK1J gen (Peutz-Jeghers gen) gezien, hetgeen 
nagenoegg niet voorkomt in sporadisch darmkanker. Een belangrijke bevinding was dat PJS 
gerelateerdee carcinomen COX-2 tot expressie brengen, waardoor het zinnig lijk t om het effect van 
NSAIDss of CÖX-2 remmers als chemopreventieve behandeling tegen het ontstaan van (darm-) 
kankerr te bestuderen. Hoofdstakken 10 en 11 laten zien dat neuspoliepen een uiting van PJS 
kunnenn zijn. De eerste publicatie over PJS door Dr. Peutz was getiteld: Overeen zeer 
merkwaardige,merkwaardige, gecombineerde familiaire polyposis van de slijmvliezen van den tracius 
mtestinaiismtestinaiis met die van de neuskeelholte, en gepaard gaande met eigenaardige pigmentaties van 
huidenhuiden slijmvliezen. Echter, neuspoliepen komen slechts bij een klein deel van de PJS patiënten 
voorr (16% van de Nederlandse PJS patiënten) en worden frequent gezien in de algemene 
bevolkingg (7%). Daardoor werden neuspoliepen over het algemeen niet tot het syndroom 
gerekend.. De pathogenetische relatie met het STK11 gen (Hoofdstuk 10), en microscopische 
verschillenn in vergelijking met sporadische neuspoliepen (Hoofdstak 11) laten echter zien dat de 
initiëlee observatiee van Dr. Peutz juist was. Eén PJS patiënt met neuspoliepen (Hoofdstuk 11: 
Figuurr 1, pagina 102) overleed ten gevolge van kanker van de neusholte. Dit suggereert dat 
neuspoliepenn in PJS een pre-maligne karakter kunnen hebben. Hoofdstak 12 is een gedetailleerde 
beschrijvingg van de pigmentaties bij PJS patiënten. Typisch is een patroon van pigmentatie op de 
lippen,, in de mond, rond de neus, rond de ogen en op de oogleden. Een PJS-pigmentatie patroon 
werdd echter sporadisch ook gezien bij gezonde vrijwilligers. Bij PJS patiënten kan de pigmentatie 
verdwijnenn (Hoofdstuk 12: Figuur 2, pagina 112), en wordt bij een klein aantal nooit gezien. De 
diagnostischee waarde van PJS-pigmentatie is dus beperkt. Hoofdstuk 13 is een beschrijving van 
hett kanker-risico in een cohort van 93 goed omschreven PJS patiënten. Naast kanker van het 
maag-darmm stelsel werden ook andere vormen van kanker gezien (Hoofdstuk 13: Tabel l,Page 
118).. Het cumulatieve risico op kanker tot een leeftijd van 60 jaar was 60% (Hoofdstuk 13: 
Figuurr 1, pagina 120), dé gemiddelde leeftijd waarop kanker bij PJS patiënten werd gevonden was 
455 jaar. 

HoeHoe verder? 
Chemopreventiee van darmkanker met NSAIDs of COX-2 remmers lijk t veelbelovend, 

maarr wordt vooralsnog slechts op beperkte schaal toegepast bij patiënten met FAP. Voor een 
brederee toepassing is het van belang om risico-groepen voor het ontstaan van darmkanker die 
gebaatt zijn bij chemopreventieve behandeling te identificeren. Tevens is onderzoek naar 
biamarkersbiamarkers die het beloop van de behandeling voorspellen van belang, opdat het ontstaan van 
carcinomenn tijdens behandeling tijdig kan worden gesignaleerd. Inzicht in het mechanisme van 
resistentiee kan leiden tot de ontwikkeling van effectievere therapie. Dier-experimenteel onderzoek 
laatt veelbelovende resultaten van combinatie-chemopreventieve therapie zien (NSATDs 
gecombineerdd met een tweede medicijn). Het onderzoeken van de chemopreventieve waarde van 
NSAIDss of COX-2 remmers bij patiënten met PJS lijk t gerechtvaardigd. Patiënten met PJS 
hebbenn een verhoogd risico op een breed scala aan tumoren. Recent is een meta-analyse over het 
kanker-risicoo in PJS gepubliceerd, en een grote internationale studie over kanker in PJS wordt 
binnenkortt afgerond. De resultaten van deze onderzoeken zullen moeten worden verwerkt in 
verbeterdee richtlijnen voor periodieke controle. 
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Tenslottee moet de kennis die is vergaard met studies naar preventie van darmkanker in 
erfelijkee kanker syndromen worden vertaald naar de algemene bevolking. Preventieve 
programma'ss winnen aan waarde indien zij kunnen worden toegespitst op individuen met een 
verhoogdd risico. Genetisch epidemiologische studies kunnen daarbij inzicht geven in predtpositie 
voorr en risico op (darm-)kanker. 
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