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Dikkedarmkanker is de derde meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Jaarlijks 

wordt darmkanker bij ongeveer 10.000 mensen gediagnostiseerd. De helft hiervan komt te 

overlijden aan de gevolgen van deze ziekte. 

Zoals bij andere vormen van kanker komt ook darmkanker voor in niet-erfelijke vorm 

(sporadisch) en erfelijke vorm (familiair). In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld leidt 

een ruime meerderheid van de patiënten met darmkanker aan sporadische, dus niet-erfelijke 

darmkanker. Slechts bij 20% van de patiënten is er sprake van familiaire darmkanker. En 

ondanks familiaire aanleg wordt bij driekwart van deze patiënten geen erfelijke afwijking 

gevonden. Bij het overige kwart, dus slechts in 5% van de gevallen, kan de aandoening worden 

herleid tot een aantoonbare erfelijke afwijking. 

Zo'n erfelijke afwijking betekent meestal een verandering (mutatie) in een specifiek gen. 

Afhankelijk van welk gen is aangedaan ontwikkelen patiënten een specifiek ziektebeeld 

(syndroom). Tot nu toe is een klein aantal syndromen bekend dat gepaard gaat met een 

verhoogde kans op darmkanker. Familiaire adenomateuze polyposis (FAP) en hereditaire non-

polyposis colorectaal carcinoom (HNPCC) zijn daarvan de meest voorkomende. Zeldzamer 

syndromen zijn Peutz-Jeghers syndroom, vernoemd naar de Haagse internist Jan Peutz (1886-

1957), en juveniele polyposis syndroom (JPS). Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de klinische 

en genetische aspecten van FAP, JPS en Peutz-Jeghers syndroom.

De darm wordt aan de binnenzijde (naar de darmholte toe) bekleed door een cellaag met een 

laagdikte van een cel (het epitheel). Hieronder bevindt zich een dikke laag steunweefsel (het 

stroma). Deze twee celcompartimenten worden van elkaar gescheiden door het basaal 

membraan. Een tumor (gezwel) in de darm groeit vrijwel altijd vanuit het epitheliale 

compartiment. In eerste instantie groeit een tumor op goedaardige wijze, wat wil zeggen dat 

de tumor in zijn groei beperkt  blijft tot het compartiment waarbinnen deze is ontstaan. Dit 

betekent dat een tumor die uitgaat van het epitheel dus niet het onderliggende stromale 

compartiment in groeit, met als gevolg dat de tumor, naarmate deze in omvang toeneemt, gaat 

uitstulpen in de darmholte. Zo'n uitstulping heet ook wel een poliep. 

Een poliep kan uitgroeien tot een kwaadaardig (maligne) tumor, ofwel kanker. Dit gebeurt 

wanneer de tumor door het basaal membraan heen groeit en het stromale compartiment 

binnendringt (invasieve groei). De tumorcellen kunnen in deze fase tevens bloed- en lymfevaten 

binnendringen en zich zodoende uitzaaien naar andere organen.

Kanker ontstaat dus niet plotseling maar ontwikkelt zich gedurende een stapsgewijs proces. Ten 

grondslag aan dit jarenlange proces ligt een aantal (vijf tot zeven) zich in de loop der tijd 

opstapelende genmutaties. Welke genen zijn aangedaan bepaalt hoe de tumor zich ontwikkelt.
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Van elk gen erft een kind twee kopieën (allelen); een allel van de vader en een allel van de 

moeder. Er bestaat een groep genen, tumor suppressor genen, welke een remmende werking 

hebben op de celdeling. De twee allelen van een tumor suppressor gen kunnen worden 

vergeleken met de twee remmen van een fiets. Als een van de twee allelen inactief wordt als 

gevolg van een mutatie is er nog altijd een allel over dat als rem functioneert. Echter, de druk 

op het resterende allel neemt als gevolg hiervan wel toe. Als dan het tweede allel wegvalt is er 

in feite geen rem meer op de celdeling en kan de cel waarin dit plaatsvindt een groeivoordeel 

ondervinden ten opzichte van de omliggende cellen. In de klinische pathologie wordt de term 

“dysplasie” gebruikt om deze snel delende cellen aan te duiden. Door het groeivoordeel 

ontstaat er een tumor. In de tumorcellen kunnen nieuwe mutaties ontstaan. Elke additionele 

mutatie zorgt voor extra groeivoordeel (en een hogere graad van dysplasie) ten opzichte van 

omliggende cellen. Wanneer een tumor voldoende mutaties heeft ondergaan kan deze een 

invasief groeipatroon gaan vertonen. Een niet-invasieve tumor in de darm heet ook wel een 

adenoom. Wordt deze invasief, dan heet dat carcinoom (kanker)

Het idee van een dergelijk tumor-progressie-model is grotendeels gebaseerd op bevindingen bij 

het bestuderen van de erfelijke darmkanker-syndromen FAP en HNPCC en staat bekend als de 

“adenoma-carcinoma sequentie”.

Patiënten die lijden aan een erfelijk syndroom dat gepaard gaat met een verhoogde kans op 

kanker erven van een van hun ouders meestal een gemuteerd allel van een specifiek tumor 

suppressor gen. Zij zijn dus bij geboorte als het ware al een “rem” kwijt. Er bestaan meerdere 

tumor suppressor genen en elk van deze genen leidt via een verschillend mechanisme tot 

tumorgroei. Het bestuderen van erfelijke darmkankersyndromen biedt inzicht in het 

werkingsmechanisme van deze genen, welke vaak ook een rol spelen bij het ontstaan van 

sporadische darmkanker.

FAP patiënten hebben een aangeboren mutatie in een allel van het APC gen. Als het tweede 

allel van dit gen wegvalt leidt dit direct tot een toename in celdeling en dus tumorgroei. FAP 

patiënten ontwikkelen daardoor vaak ontelbare adenomen in de dikke- en dunne darm. Het 

verhoogde risico op darmkanker schuilt hem in het grote aantal tumoren in de darm van deze 

patiënten. De kans dat een van deze tumoren kwaadaardig wordt is groter dan ware het slechts 

enkele tumoren, hetgeen regelmatig voorkomt in de normale bevolking. Dat het wegvallen van 

beide allelen van APC direct leidt tot tumorgroei maakt het een klassiek tumor suppressor gen. 

Het wordt ook wel de ”atekeeper” (poortwachter) genoemd van de adenoma-carcinoma 

sequentie. 

Een ander type tumor suppressor gen is gemuteerd in patiënten met HNPCC. Deze patiënten 

erven een gemuteerd allel van een van de zogenaamde “mismatch repair” genen (MMR). Deze 

genen zijn, zoals de naam reeds suggereert, betrokken in het DNA-schade-herstel systeem, dat 
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fouten (mutaties) in het DNA moet voorkomen tijdens de celdeling. Door hun rol in het 

onderhoud van DNA worden de MMR genen ook wel “caretaker” genen genoemd. Inactivatie 

van een van de MMR genen resulteert in een verslechtering van het DNA-schade-herstel 

mechanisme hetgeen tot gevolg heeft dat er een grote toename is in het aantal mutaties dat 

optreedt in het DNA tijdens de celdeling. Deze mutaties kunnen plaatsvinden in genen die een 

belangrijke rol spelen bij de stapsgewijze tumorprogressie. Patiënten met HNPCC ontwikkelen, 

in tegenstelling tot FAP patiënten, tumoren die in aantal vergelijkbaar zijn met de normale 

bevolking. Echter, door het grote aantal mutaties in hun DNA groeien deze tumoren veel sneller 

uit tot kanker. 

Een mogelijk derde mechanisme dat leidt tot darmkanker wordt beschreven aan de hand van 

onderzoek naar het juveniele polyposis syndroom (JPS). Patiënten met JPS ontwikkelen vaak op 

zeer jonge leeftijd (in de eerste tien tot twintig levensjaren) vele poliepen in de dikke darm. 

Deze poliepen zijn echter van andere aard dan de adenomateuze poliepen van FAP patiënten. 

FAP patiënten erven een gemuteerd allel van het APC gen. Pas als het tweede allel wegvalt is er 

geen rem meer op celdeling en ontstaat er een tumor (adenoom). JPS wordt veroorzaakt door 

een aangeboren mutatie in een allel van SMAD4 of  BMPR1A. Het hebben van een gemuteerd 

allel van een van deze twee tumor suppressor genen lijkt voldoende om een tumor te doen 

ontstaan. Het tweede allel is dus nog intact. Deze tumor ontstaat niet door ongeremde 

celdeling (immers, een rem functioneert nog naar behoren), maar is eerder een architecturale 

afwijking van het, in principe uit normaal delende en uitrijpende cellen bestaande, 

darmweefsel. Dergelijke tumoren worden hamartomen genoemd. Het onderliggende 

mechanisme waardoor hamartomen ontstaan, en hoe het kan dat patiënten met JPS een 

verhoogde kans op kanker hebben is grotendeels onbekend.

Een gangbare hypothese is het “landscaper” model. In tegenstelling tot adenomen (die uitgaan 

van het epitheel), bevatten hamartomen relatief veel stroma. Verondersteld wordt dat door een 

defect in het stroma (bijvoorbeeld het verlies van het tweede allel van SMAD4 of BMPR1A) de 

communicatie tussen stromacellen en epitheelcellen verstoord wordt. Hierdoor kunnen 

epitheelcellen zich abnormaal gaan gedragen en dysplastisch worden. Dit in eerste instantie 

laaggradig dysplastisch epitheel kan dan via het eerder beschreven tumor progressie model 

vorderen tot hooggradige dysplasie en vervolgens invasieve kanker. Of het daadwerkelijk op 

deze wijze verloopt is echter nog niet duidelijk, net als nog niet bekend is welke genen 

betrokken zijn bij de stapsgewijze progressie. In dit proefschrift proberen we een aantal van 

deze vragen te beantwoorden.

Dat JPS patiënten een verhoogd risico hebben om darmkanker te ontwikkelen was reeds 

bekend. Echter, de grootte van dit kankerrisico was nog niet eerder vastgesteld. Om die reden 

hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd (een person-year analysis), beschreven in hoofdstuk 3. 
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Hieruit bleek dat patiënten met JPS een verhoogd risico op darmkanker hebben van bijna 39% 

ten opzichten van de normale bevolking. Net als bij andere erfelijke darmkankersyndromen 

ontwikkelen JPS patiënten darmkanker op relatief jonge leeftijd (gemiddeld 43,9 jaar). Deze 

resultaten hebben directe klinische implicaties met betrekking tot het screenen en behandelen 

van JPS patiënten.

Juveniele polyposis syndroom wordt veroorzaakt door erfelijke mutaties in SMAD4 of  BMPR1A. 

Maar op basis van eerdere studies kan slechts 30-40% van de gevallen worden toegeschreven 

aan een mutatie in een van deze genen tezamen. In de overige 60% van klinische JPS patiënten 

wordt vooralsnog geen genetisch defect gevonden. In deze studies is gebruik gemaakt van 

conventionele technieken om de DNA sequentie van de betreffende genen te ontrafelen, om 

zodoende vast te stellen of er een mutatie in een van de allelen heeft plaatsgevonden. Deze 

techniek (sequencen) is uitstekend geschikt om kleine mutaties mee op te sporen, maar laat 

grote veranderingen onderbelicht. In hoofdstuk 4 beschrijven wij de rol van grote genomische 

veranderingen in het ontstaan van juveniele polyposis syndroom aan de hand van het 

conventionele sequencen en een nieuwe techniek, MLPA. Op deze manier hebben wij in de 

helft van 27 JPS patiënten een mutatie in SMAD4 of BMPR1A kunnen aantonen, waarvan een 

derde werd gevonden door middel van MLPA. 

Ondanks deze verbetering met betrekking tot het in beeld brengen van de genetische defecten 

die ten grondslag kunnen liggen aan juveniele polyposis syndroom, wordt niet verholpen dat bij 

50% van JPS patiënten geen onderliggend defect gevonden wordt. Mogelijk zijn er andere 

genen, naast SMAD4 en BMPR1A, die juveniele polyposis syndroom kunnen veroorzaken. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we een mogelijke rol van het TGFBRII gen bij het ontstaan van 

juveniele polyposis syndroom. TGFBRII is een gen dat deel uitmaakt van de TGF- /BMPβ  

signaleringsroute, waarin ook SMAD4 en BMPR1A actief zijn. Door middel van sequencen en 

MLPA hebben wij 19 patiënten onderzocht die op basis van klinische gegevens verdacht zijn 

voor JPS, maar waarin geen mutatie in SMAD4 of BMPR1A is gevonden. Wij hebben geen 

mutatie gevonden in TGFBRII en het is daarmee onwaarschijnlijk dat TGFBRII een rol van 

betekenis speelt bij het ontstaan van juveniele polyposis syndroom. 

Weefselleer (histologie) vult een sleutelpositie in de moderne diagnostiek. In toenemende mate 

vormt de moleculaire genetica een een aanvulling hierop. Deze ontwikkeling maakt het 

mogelijk nieuwe inzichten te verwerven met betrekking tot de histologie, in het licht van de 

moleculair genetische achtergrond. Juveniele poliepen zijn histologisch goed herkenbaar door 

een aantal overeenkomstige eigenschappen. Zo is er in een juveniele poliep meestal sprake van 

van een duidelijke toename in omvang van het stroma ten opzichte van het epitheel, vormen 

zich cysteuze holtes die gevuld zijn met slijm, en is er ontsteking van het stroma en epitheel. 

Bovendien is het oppervlak van juveniele poliepen vaak geërodeerd (vergelijkbaar met een 
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oppervlakkige schaafwond met van de huid). Ondanks overeenkomsten blijkt uit eerdere 

studies dat juveniele poliepen histologisch toch sterk kunnen verschillen. Als variant op het 

klassieke beeld zoals hierboven beschreven wordt ook melding gemaakt van een juveniele 

poliep type met een hogere epitheel dichtheid en zonder erosie van het oppervlak. Bevindingen 

op basis van experimenten met muizen waarin ofwel Smad4 of Bmpr1a kunstmatig 

gedeactiveerd is, lijken te suggereren dat deze histologische verschillen gerelateerd zouden 

kunnen zijn aan het onderliggend genetisch defect. Hiertoe bestuderen we in hoofdstuk 6 het 

histologisch beeld en de epitheel-stroma verhouding van juveniele poliepen afkomstig van een 

groep JPS patiënten waarvan de gen mutatie bekend is. Hieruit blijkt dat JPS patiënten met een 

BMPR1A mutatie met name poliepen lijken te ontwikkelen die voldoen aan het klassieke beeld, 

terwijl JPS patiënten met een SMAD4 mutatie voornamelijk poliepen hebben die doen denken 

aan de variant met een hogere epitheel dichtheid. De kenmerken van deze laatste groep 

poliepen doen vermoeden dat deze poliepen weel eens een agressiever groeipatroon zouden 

kunnen vertonen. Echter, beide juveniele poliep typen blijken in gelijke mate verschillende stadia 

van dysplasie te ontwikkelen, hetgeen suggereert dat beide typen vergelijkbare potentie 

hebben om tot kanker uit te groeien. 

In hoofdstuk 7 onderzoeken we de moleculaire status van SMAD4 in poliepen van JPS 

patiënten met een aangeboren mutatie in een van de allelen van het SMAD4 gen. Zoals 

beschreven, is in juveniele polyposis syndroom, anders dan bij FAP, het hebben van een 

gemuteerd allel voldoende om poliepen te doen ontstaan. Deze poliepen zijn (nog) niet 

dysplastisch, maar kunnen dat wel worden. Onduidelijk is hoe in deze poliepen de overgang 

van niet-dysplastisch- naar dysplastisch epitheel tot stand komt. Voor de hand liggend zou zijn, 

gezien de tumor suppressor functie van SMAD4, dat het wegvallen van het intacte tweede allel 

hieraan ten grondslag ligt. Weinig is bekend over of dit inderdaad het geval is, en zo ja, of dit in 

het stroma dan wel het epitheel plaatsheeft (denk aan de landscaper theorie). 

In normaal darmweefsel bevindt het SMAD4 eiwit, het product waarvoor het SMAD4 gen 

codeert, zich in de cellen van zowel het epitheel als het stroma. Door middel van een 

eiwitspecifieke kleuring (immuunhistochemie, IHC) kan het SMAD4 eiwit in de cellen zichtbaar 

worden gemaakt en bekeken worden onder de microscoop. Op deze manier hebben wij aan 

kunnen tonen dat in ongeveer de helft van de poliepen van JPS patiënten met een erfelijke 

mutatie in het SMAD4 gen, minder of geen SMAD4 eiwitten meer aanwezig zijn in gedeeltes 

van het epitheel. In het stroma werd geen verandering in SMAD4 eiwit expressie gezien. Het 

ontbreken van SMAD4 eiwit in de cellen van het epitheel duidt erop dat in deze cellen geen 

SMAD4 gen meer aanwezig is, dus dat in deze cellen het tweede allel van SMAD4 is 

weggevallen. Theoretisch is te verwachten dat in dit geval het wegvallen van het tweede allel 

van SMAD4 een eerste stap is de adenoma-carcinoma tumor progressie. Immers, ook van 
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andere tumor suppressor genen (bijvoorbeeld het APC gen bij FAP patiënten) is bekend dat bij 

het wegvallen van beide allelen de adenoma-carcinoma progressie geïnitieerd wordt (de 

gatekeeper functie). Dit zou betekenen dat cellen die geen SMAD4 eiwit expressie hebben 

herkenbaar zouden moeten zijn als zijnde dysplastisch. Dit bleek verrassend genoeg echter niet 

het geval. Een aantal van de door ons onderzochte poliepen bevatten delen waarin het epitheel 

dysplastisch is, maar deze gebieden kwamen niet altijd overeen met de gebieden waarin 

epitheliaal verlies van SMAD4 werd gezien. Zo was er in sommige poliepen sprake van dysplasie 

maar werd geen epitheliaal verlies van SMAD4 waargenomen, terwijl in andere poliepen 

SMAD4 verlies in het epitheel werd gezien zonder dat hier op het oog sprake was van dysplasie. 

Het verlies van SMAD4 eiwit expressie in het epitheel is een argument tegen de landscaper 

theorie. Immers, deze bepleit een genetisch defect primair in het onderliggende stroma welke 

invloed uitoefent op het bekledende epitheel, waardoor kanker zou kunnen ontstaan. Het 

ontbreken van een correlatie tussen verlies van epitheliale SMAD4 eiwit expressie en dysplasie 

doet vermoeden dat het verlies van het tweede allel van SMAD4 niet noodzakelijk is bij het 

ontstaan van dysplasie in juveniele poliepen met een erfelijke mutatie in SMAD4. Bovendien 

dringt de opmerkelijke conclusie zich op dat moleculaire dysplasie (wanneer twee allelen van 

een gen zijn gedeactiveerd en er zodoende groeivoordeel ontstaat, is er op moleculair niveau 

per definitie sprake van dysplasie) niet altijd met het oog herkenbaar is als zodanig. Een 

gatekeeper functie van SMAD4 lijkt hiermee omstreden in op zijn minst een gedeelte van 

juveniele poliepen, en de zoektocht zal zich moeten toespitsen op andere genen die betrokken 

zouden kunnen zijn bij het ontstaan van dysplasie.

Hoofdstuk 8 behandelt de aanwezigheid van het enzym cyclooxygenase-2 (COX-2) in juveniele 

poliepen en de mogelijke implicaties daarvan met betrekking tot de behandeling van JPS. 

In poliepen van FAP patiënten is COX-2 in verhoogde mate aanwezig ten opzichte van normaal 

(gezond) weefsel en vormt een belangrijke stimulans voor tumor progressie. Aspirine-achtige 

middelen (ofwel niet-steroïdale anti-inflammatoire drugs; NSAIDs) remmen de werking van 

COX-2. Bij FAP patiënten waarvan COX-2 wordt geremd door middel van behandeling met 

NSAIDs wordt een afname gezien in de hoeveelheid en in de grootte van darmpoliepen. 

Wij vonden een verhoogde aanwezigheid van COX-2 in juveniele poliepen, met name in de 

poliepen van JPS patiënten met een erfelijke mutatie in BMPR1A. Dit betekent dat deze 

patiënten mogelijk baat kunnen hebben bij chemopreventie waarbij COX-2 wordt geremd door 

middel van NSAIDs. Of dit daadwerkelijk het geval is zal eerst moeten blijken uit studies naar de 

gevolgen van behandeling met NSAIDs van muizen met een kunstmatig gedeactiveerd Smad4 

of Bmpr1a en een klinisch beeld gelijkend juveniele polyposis syndroom. 
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