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Summaryy in Dutch 

Hett doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het beter begrijpen van de 

onderliggendee mechanismen die het ontstaan van colonkanker verklaren. Veel van ons begrip 

vann zulke mechanismen is te danken aan epidemiologische studies waarbij gezocht is naar 

risicofactorenrisicofactoren voor deze ziekte. Zo is het gebleken dat het risico op colonkanker onder andere 

beïnvloedd wordt door genetische factoren, dieet, geografie, lichaamsgewicht, medicatie, etc. 

Ditt soort risicofactoren vertelt iets over de mogelijke onderliggende veroorzakers van 

colonkanker,, zoals genen, hormonen of toxische bestanddelen van ons dieet. Het werk 

beschrevenn in de eerste helft van dit proefschrift maakt gebruik van deze associaties om 

nieuwee factoren te identificeren die een rol spelen in het ontstaan van colonkanker en 

beschrijftt een aantal nieuwe moleculaire mechanismen die hier bij betrokken kunnen zijn. 

Inn Hoofdstuk II toetsen wij een nieuwe hypothese om de sterke epidemiologische 

relatiee tussen overgewicht en colonkanker te verklaren. We tonen in dit hoofdstuk aan dat 

leptinee (een hormoon waarvan de bloedspiegels sterk samenhangen met lichaamsgewicht) een 

groeifactorr is voor epitheelcellen van het colon. In dit hoofdstuk laten we voor het eerst zien 

datt colon epitheelcellen twee verschillende receptoren voor leptine maken en dat leptine de 

groeii  van colonkanker cellen in vitro stimuleert. Vervolgens tonen we aan dat het injecteren 

vann muizen met recombinant leptine ook in vivo de groei van colon epitheelcellen vergroot. 

Tenslottee laten we zien dat muizen met spontaan hoge leptine bloedspiegels sneller delende 

colonn epitheelcellen hebben. Deze resultaten roepen sterk de suggestie op dat de hogere 

leptinespiegelss in het bloed van mensen met overgewicht verantwoordelijk kunnen zijn voor 

hett verhoogde risico van deze groep mensen op het oplopen van colonkanker. 

Hoofdstukk III probeert een nieuwe hypothese te ontwikkelen om te verklaren waarom 

regelmatigg gebruik van aspirine of andere anti-ontstekingsmiddelen bescherming lijk t te 

veroorzakenn tegen colonkanker. We namen drie moleculen met een centrale plaats in het 

ontstekingsprocess (en waarvan de activiteit beïnvloed wordt door anti-ontstekingsmiddelen) 

enn we onderzochten of deze ontstekings-gerelateerde moleculen detecteerbaar worden in een 

voorstadiumm van colonkanker (poliepen). Opmerkelijkerwijze detecteerden we deze 

moleculenn (doelwitten voor anti-ontstekingsmiddelen) niet in de kankercellen zelf, maar in 

hett de kankercellen omringende infiltraat. Dit resultaat wijst er op dat dit infiltraat een 

belangrijkee rol zou kunnen spelen bij de progressie van colonkanker. 

Ookk in Hoofdstuk IV was het moleculaire mechanisme dat verklaart waarom anti-

ontstekingsmiddelenn effectief zijn als chemo-preventica in colonkanker het onderwerp van 

-164--



Summaryy in Dutch 

onderzoek.. Meer specifiek hebben we een verklaring voor dit opmerkelijke effect gezocht in 

eenn mogelijk direct effect van ontstekingsremmende middelen op de Wnt/p-catenin signaal 

transductiee weg. Het belang van deze signaal transductie weg is ontdekt door genetisch 

onderzoekk in patiënten met een erfelijke vorm van colonkanker, zogenaamde familiare 

adenomateuzee polyposis (FAP). Ook in niet-erfelijke colonkanker werden dezelfde genetische 

afwijkingenn (welke overactivatie van de Wnt/p-catenin signaal transductie weg veroorzaken) 

gevonden,, wat geleid heeft tot de gedachte dat overactiviteit van de Wnt/p-catenin signaal 

transductiee weg een cruciale stap is in het ontstaan van colonkanker. In dit hoofdstuk wordt 

aangetoondd dat ontstekingsremmende middelen een direct inhibitoir effect hebben op de 

overactiviteitt in colonkanker cellen van deze sinistere Wnt/p-catenin signaal transductie weg. 

Vanzelfsprekendd kan deze bevinding van relevantie zijn in de queeste naar nieuwe veilige 

chemopreventicaa m.b.t. colonkanker. 

Inn hoofdstuk V worden de effecten van ontstekingsremmende middelen op het 

genetischh profiel van colonkanker cellen in detail gekarakteriseerd met behulp van DNA array 

spitstechnologie.. Gekweekte colonkanker cellen werden blootgesteld aan aspirine of 

onbehandeldd gelaten. Het blijkt dat verschillende lage concentraties van aspirine een min of 

meerr vergelijkbaar effect hebben op het tot uitdrukking komen van genen, terwijl een hoge 

dosiss plotseling een heel ander effect resulteert, iets wat klinische bevindingen al lang 

suggereerden.. We tonen ook aan dat het Racl eiwit (een eiwit wat geassocieerd wordt met de 

rijpingrijping van coloncellen) na aspirine behandeling hoger tot uitdrukking wordt gebracht, terwijl 

wee dit eiwit ook zien in de meest uitgerijpte cellen in het colon van zowel de mens als de 

muis.. Deze bevindingen suggereren dat aspirine het ui trijpen van kanker cellen (die van 

naturee juist weinig volgroeid zijn) bevordert, mogelijk door het tot uitdrukking brengen van 

Racl.. Op deze wijze zou aspirine de kans kunnen verminderen op verdere voortwoekering 

vann nieuwvormingen. 

Hoofdstukk VI richt zich op de bestudering van een groep van eiwitten, de 

zogenaamdee Been Morfogenetische Proteïnen (BMPs). Deze eiwitten behoren tot dezelfde 

familiee van eiwitten als TGFp, een molecuul waarvan het belang voor de ontwikkeling van 

colonkankerr onmiskenbaar is in patiënten met erfelijke non-polyposis colorectale kanker. 

Daarbovenopp is het nu duidelijk geworden dat in een andere erfelijke vorm van colonkanker, 

juvenielee polyposis, de receptor voor BMPs gemuteerd is. Desalniettemin was de mogelijke 

relatiee tussen BMPs en colonkanker nog niet eerder onderzocht. In dit hoofdstuk laten we zien 

datt zowel BMP als haar receptor in het colon aanwezig zijn en daar de rijping alsook de 
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geprogrammeerdee celdood van de coloncellen beïnvloeden, suggererend dat BMPs nauw 

betrokkenn kunnen zijn bij het ontstaan van nieuwvormingen. 

Hett tweede gedeelte van dit proefschrift handelt over de controlerende mechanismen 

diee de complexe patroonvorming in de zich immer vernieuwende tractus digestivus in goede 

banenn leiden. Het was onze hypothese dat de moleculen die gedurende de embryogenese 

betrokkenn waren bij de vorming der ingewanden, ook in het volwassen darmepitheel 

betrokkenn zouden blijven bij het handhaven van de histoarchitectuur. Deze gedachte leidde er 

vervolgenss toe om de rol van hedgehogs (één der belangrijkste families van 

ontwikkelingsbiologischh relevante eiwitten) in de morfostase van maag en colon te 

onderzoeken. . 

Inn hoofdstuk VII presenteren we bewijs dat Sonic Hedgehog een controlerende 

invloedd uitoefent op de organisatie van het maagepitheel. We laten zien dat dit 

ontwikkelingsbiologischh actieve hormoon binnen de tubulaire eenheden die samen het 

maagepitheell  vormen, zowel ruimtelijk begrensd als in een gradiënt tot uitdrukking komt in 

dee zuur producerende pariëtale cellen. Als de werking van hedgehogs in volwassen dieren 

geremdd wordt, geeft dit aanleiding tot een verhoogde celdeling in het onderste 

kliercompartiment.. Blijkbaar blijven hedgehogs actief tijdens de volwassenheid. Wanneer de 

pariëtalee cellen van de maag ten gronde gaan, zoals tijdens autoimmuun gastritis, zal dit 

leidenn tot verlies van lokale hedgehog productie, wat op haar beurt dan weer zo haar effect 

kann hebben op andere celtypen. 

Inn hoofdstuk VIII wordt het Sonic Hedgehog verhaal verder uitgewerkt. Op deze plek 

inn de dissertatie laten we zien dat in het maag-darm kanaal Sonic Hedgehog louter tot 

uitdrukkingg komt in maagachtig weefsel, zoals geïllustreerd wordt door de specifieke 

aanwezigheidd van het morfogen in het ectopisch maagweefsel aanwezig in Meckels 

diverticulumm en in maagmetaplasie van de slokdarm. Bovendien verdwijnt Sonic Hedgehog 

uitt de maag ter plaatse van intestinale metaplasie. Deze bevindingen suggereren dat Sonic 

Hegehogg betrokken is bij de vorming van maagachtig weefsel. 

Inn hoofdstuk IX wordt laten zien dat het colon een ander hedgehog tot uitdrukking 

brengt,, namelijk Indian Hedgehog. Dit eiwit wordt geproduceerd door de uitgerijpte 

epithelialee cellen op de toppen tussen de crypten van het colon. Wanneer hedgehog eiwitten 

inn hun functie geremd worden, heeft dit een verhoogde colonocyt proliferatie tot gevolg. 

Daarnaastt komt villin , een gidseiwit voor uitgerijpte colonocyten, in deze situatie veel lager 

tott uitdrukking terwijl een gidseiwit voor slijmbeker cellen (Intestinal Trefoil Factor) juist een 

veell  hogere uitdrukking vertoont. Dit suggereert dat Indian Hedgehog colonocyt proliferatie 
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enn slijmbekercel differentiatie onderdrukt en tegelijkertijd colonocyt uitrijping bevordert. We 

veronderstellenn dan ook dat Indian Hedgehog een belangrijke sturende factor is bij het in 

standd houden van de histoarchitectuur van het colonepitheel. 

Defectenn in de normaal zo gecontroleerde vernieuwing van het weefsel kunnen tot het 

ontstaann van kanker leiden. We hebben laten zien dat hedgehogs belangrijke spelers zijn in 

dezee controle, zowel wat betreft de maag alsook het colon. We veronderstellen dan ook dat 

Indiann Hedgehog van belang is bij het ontstaan van colonkanker en we zullen in verdere 

navorsingenn deze hypothese testen. 
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