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Nederlandstalige samenvatting

Het adenocarcinoom van de slokdarm (AC) ontwikkelt zich via de metaplasie-dysplasie-
carcinoom sequentie uit metaplastisch cilindrische slokdarmepitheel, het z.g. Barrett’s 
oesofagus (BO). Toegenomen reflux van maagzuur in de slokdarm, oftewel gastro-
oesofagealerefluxziekte,  is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van BO, 
maar slechts een minderheid van de patiënten met refluxziekte zal gedurende het leven 
BO ontwikkelen. Onderzoek heeft aangetoond dat vroege detectie en behandeling van 
(pre)maligne afwijkingen de prognose voor EAC patiënten significant verbetert. Daarom 
worden patiënten met BO regelmatig gecontroleerd door middel van endoscopie. Echter, 
patiënten met BO hebben vaak weining of geen symptomen, waardoor de diagnose niet 
gesteld wordt. Een deel van deze patiënten zal zich later presenteren met een AC, en 
vaak is dan een curatieve behandeling niet meer mogelijk. De huidige in opzet curatieve 
behandeling van AC patiënten bestaat uit neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door 
een chirurgische resectie van de slokdarm. Ondanks dit ingrijpende behandeltraject is de 
5-jaars overleving van AC patiënten die in opzet curatief zijn behandeld slechts 50%. Het 
huidige beleid ten aanzien van BO en AC heeft dus verschillende tekortkomingen, waarvan 
er een aantal in dit proefschrift besproken worden. Ten eerste zijn de mechanismes die 
leiden tot de ontwikkeling van BO onvoldoende bekend. Hierdoor wordt de ontwikkeling 
van nieuwe behandelmogelijkheden beperkt. Ten tweede wordt de detectie van BO sterk 
beperkt voor de afwezigheid van een goede niet-invasief te bepalen biomarker, en ten 
derde is een beter begrip van de biologie van het AC noodzakelijk om de overleving te 
verbeteren.
 Een beter begrip van de signaaltransductieroutes die verantwoordelijk zijn 
voor de ontwikkeling van BO zou nieuwe aangrijpingspunten voor therapie kunnen 
opleveren. In hoofdstuk 1 wordt de rol van de vier belangrijkste signaaltransductieroutes 
in de ontwikkeling van BO en AC besproken: de Bone Morphogenetic Protein (BMP), 
Hedgehog (HH), Wingless-Type MMTV Integration Site Family (WNT) en Retinoic Acid 
(RA) transductieroutes. Deze signaaltransductieroutes spelen ook een centrale rol in de 
embryonale ontwikkeling van de slokdarm en een beter begrip van de biologie van BO en 
AC kan mogelijk verkregen worden vanuit het perspectief van de afwijkingen die in deze 
embryonale signaaltransductieroutes optreden.
 Goede modellen zijn onmisbaar om het effect van de modulatie van 
signaaltransductieroutes te bestuderen. De verschillende experimentele modellen van BO 
en AC hebben elk hun eigen voor- en nadelen en deze worden besproken in hoofdstuk 2. 
Traditionele cellijnmodellen zijn makkelijk toegankelijk en relatief eenvoudig op te zetten, 
maar worden beperkt door het ontbreken van een stromacompartiment. Chirurgische 
diermodellen van BO en AC hebben wel een stromacompartiment, maar het is nog 
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onduidelijk in hoeverre deze modellen dezelfde mutaties hebben als humane tumoren 
en daarnaast kunnen deze modellen vaak maar op één tijdspunt worden bekeken. Twee 
belangrijke ontwikkelingen in modellen die beter de humane situatie nabootsen zijn de 
organotypische modellen die het mogelijk maken om een stroma compartiment in vitro 
te bestuderen en de in silico modellen die langdurig vervolgd kunnen worden. De laatste 
kunnen gemakkelijk aangepast kunnen worden aan nieuwe inzichten in de ontwikkeling 
van BO en de carcinogenese van AC. 
 Een dergelijk organotypisch model wordt gebruikt in hoofdstuk 3, waar het effect 
van retoïnezuur (RA) op squameuze en cilindrische differentiatie wordt onderzocht. 
Het toevoegen van RA aan een organotypisch model van squameus epitheel induceerde 
het verlies van de kenmerkende meerlagige squameuze differentiatie en het verlies van 
het squameuze eiwit cytokeratine 13. In een organotypisch model van BO induceerde 
toevoeging van RA de differentiatie tot slijmbekercellen. Slijmbekercellen zijn een 
diagnostisch criterium voor intestinale metaplasie in BO, maar ze ontbreken in klassieke 
cellijnmodellen. 
 Hoewel RA in verband werd gebracht met een cilindrische differentiatie, was het 
tot nog toe onduidelijk welke transcriptiefactoren hierbij betrokken waren. Het doel van 
hoofdstuk 4 was om de expressie van een panel van transcriptiefactoren die betrokken zijn 
bij een squameuze (p63, SOX2) of een cilindrische (GATA6, CDX2, SOX9) differentiatie 
in biopten van patiënten te bestuderen en het effect van RA op de expressie van deze 
transcriptiefactoren te onderzoeken in een squameuze cellijn. In een serie van 47 biopten 
van squameus epitheel kwamen p63 en SOX2 tot expressie in de meerderheid van de 
cellen. De expressie van p63 was compleet afwezig in een serie van 38 BO biopten. Het 
aantal SOX2-positieve cellen was veel lager in BO, maar zowel in intestinaal-type BO als in 
niet-intestinaal type BO biopten was een kleine minderheid van cellen SOX2-positief. De 
cilindrische transcriptiefactoren GATA6 en CDX2 waren aanwezig in een klein percentage 
squameuze cellen en het aantal positieve cellen voor deze factoren was significant hoger in 
BO biopten. Het percentage GATA6-positieve cellen verschilde niet tussen intestinaal-type 
BO en niet-intestinaal type BO, terwijl het percentage CDX2-positieve cellen in intestinaal-
type BO hoger was dan in niet-intestinaal type BO. RA behandeling van een squameuze 
cellijn verminderde de eiwit-expressie van  ΔNp63α, een isoform van p63, en zorgde voor 
een significante toename van GATA6 en SOX9 mRNA. Behandeling met RA had echter 
geen invloed op mRNA van SOX2 of CDX2. Deze bevindingen suggereren dat squameus 
en cilindrisch epitheel een verschillend expressieprofiel van transcriptiefactoren hebben, 
en dat RA het expressieprofiel deels richting een cilindrische differentiatie kan sturen.
 GATA6 is een transcriptiefactor die betrokken is bij de ontwikkeling van onder 
andere darmepitheel. De expressie van GATA6 is verhoogd in verschillende tumoren 
en amplificatie van het GATA6 gen is geassocieerd met een slechte prognose bij OAC 
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patiënten. Het is echter niet bekend of de eiwitexpressie van GATA6 ook een prognostische 
waarde in AC heeft. Het doel van hoofdstuk 5 was om het expressiepatroon van GATA6 
gedurende de ontwikkeling van BO en de maligne transformatie ervan te bestuderen, en te 
onderzoeken of GATA6 een prognostische waarde heeft in AC. Hiervoor is een cohort van 
130 biopten met weefsel van normaal en ontstoken squameus epitheel, BO en BO dysplasie 
en een tissue microarray met weefsel van 92 AC patiënten gebruikt. Het aantal GATA6-
positieve cellen was laag in normaal squameus epitheel, maar nam progressief toe in de 
metaplasie-dysplasie sequentie. Opvallend was dat het aantal GATA6-positieve cellen al 
significant was verhoogd in squameus epitheel dat ontstoken was als gevolg van zure 
reflux. Dit suggereert dat toename van GATA6 een vroege gebeurtenis is in het ontstaan 
van BO. De eiwit-expressie van GATA6 was echter niet gerelateerd aan overleving en kan 
dus niet gebruikt worden als prognostische factor. Dit lijkt in tegenstelling tot een eerdere 
studie die liet zien dat amplificatie van het GATA6-gen wel een negatieve prognostische 
factor was. 
 Het doel van hoofdstuk 6 was om te onderzoeken of circulerende miRNA’s 
gebruikt zouden kunnen worden als biomarkers van de metaplasie-dysplasie-carcinoom 
sequentie in de slokdarm. Hiervoor werden serum samples verzameld van deelnemers 
zonder afwijkingen in de slokdarm en van patiënten met BO, BO dysplasie en AC. Met 
behulp van een Nanostring microarray werden 10 miRNA’s geïdentificeerd die een meer 
dan 2-voudig verschil in serum levels hadden tussen een van de vier studiegroepen. Van 
deze 10 miRNA’s werden vervolgend 6 gevalideerd in een groter cohort. Na validatie 
bleek dat het niveau van miR-199a-3p significant verlaagd was in sera van patiënten 
met BO en het niveau van miR-320e significant was verlaagd in sera van patiënten met 
BO en BO dysplasie vergeleken met de groep van deelnemers zonder afwijkingen in de 
slokdarm. Dit is de eerste studie die laat zien dat circulerende miRNA’s wellicht kunnen 
bijdragen aan een betere identificatie van patiënten met BO en BO dysplasie.
 Ondanks de matige 5-jaarsoverleving van AC patiënten is er een aanzienlijke 
variatie in de individuele overleving. Deze variatie biedt de mogelijkheid om biologische 
karakteristieken te correleren met overleving en hierdoor een beter begrip te krijgen van 
de biologie van het AC. Kankerstamcellen zijn een veronderstelde subgroep van cellen 
in de tumor die zijn geassocieerd met agressieve tumorkenmerken en recidivering. In 
hoofdstuk 7 is de prognostische waarde van een panel van veronderstelde stamcelmarkers 
(ALDH1, Axin2, BMI1, CD44 en SOX2) onderzocht in een cohort van 94 OAC patiënten 
die behandeld zijn met een primaire chirurgische resectie. Een lage expressie van CD44 
en SOX2 bleek significant gecorreleerd te zijn met een slechte overleving. Hoewel deze 
bevinding onverwacht is gezien de algemene veronderstelling dat een hoge expressie 
van stamcelmarkers geassocieerd is met meer agressieve tumorkarakteristieken, kan dit 
mogelijk verklaard worden op grond van andere functies van CD44 en SOX2. CD44 is 
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onder andere betrokken bij adhesie van cellen onderling met de extracellulaire matrix 
en moduleert het de ontstekingsrespons, terwijl SOX2 betrokken is bij autofagie en 
onderdrukking van de celdeling. Een andere mogelijke verklaring is dat CD44 en/of 
SOX2 goede markers zijn van cellen met stamcelkarakteristieken in vitro, maar niet in vivo. 
 Neoadjuvante chemoradiotherapie is sinds enkele jaren onderdeel geworden van 
de standaard in opzet curatieve behandeling van AC, maar er is nog maar weinig bekend 
over mogelijke prognostische en predictieve markers in AC patiënten die behandeld 
worden met neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door een chirurgische resectie. 
In hoofdstuk 8 is de predictieve en prognostische waarde van CD44, SOX2 en SHH 
onderzocht in twee cohorten: 71 biopten genomen voorafgaand aan de behandeling en 
53 resectiepreparaten. Een lage expressie van SHH in de biopten en lage CD44 expressie 
in de resectiepreparaten waren gerelateerd aan een kortere overleving. De bevinding 
dat lage expressie van CD44 een negatieve prognostische factor is in AC behandeld met 
neoadjuvante chemoradiotherapie is in overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 
7.
 Samenvattend kan een beter begrip van de biologie van Barrett’s oesophagus en het 
adenocarcinoom van de slokdarm nieuwe inzichten verschaffen om de huidige beperkingen 
in de diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen op te lossen. Dit proefschrift 
laat zien dat embryologische signaaltransductieroutes als de RA signaaltransductieroute 
mogelijk een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en maligne transformatie van BO. 
Circulerende miRNA’s kunnen in de toekomst de diagnostiek van BO wellicht verbeteren 
en een lage expressie van CD44 en SOX2 lijken nieuwe prognostische factoren in AC te 
zijn.
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