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Samenvatting  

 

 



 

Hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom (HNPCC) is een relatief vaak voorkomend 

kanker-syndroom. Het wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van kwaadaardige laesies in 

verschillende organen, namelijk het maag-darmstelsel, baarmoeder en eierstokken en 

urinewegen, maar vooral in de dikke darm en de endeldarm. Het syndroom kenmerkt zich 

klinisch door het optreden van kanker op jonge leeftijd, het synchroon en metachroon 

optreden van kankers, en een snelle groei van tumoren. Er is een autosomaal dominant 

patroon van overerving, waarbij 50% van de nakomelingen aangedaan is. Het syndroom 

wordt veroorzaakt door kiembaanmutaties in één van de mismatch repair (MMR) genen,i.h.b. 

MLH1, MSH2, en MSH6. Door deze genen gecodeerde eiwitten maken deel uit van een 

complex DNA-reparatie systeem, dat kleine fouten, zogenaamde nucleotide mismatches, die 

ontstaan tijdens replicatie van DNA, herkent en verwijdert. De mogelijkheid om individuen 

met dergelijk kiembaanmutaties en dus een sterk verhoogd kankerrisico te identificeren, 

vraagt om een beter begrip van de ontstaanswijze van dit type kanker, goede 

screeningprogramma’s, en het ontdekken en optimaliseren van medicamenteuze 

behandelingsmogelijkheden die het ontstaan van kanker kunnen uitstellen en, idealiter, 

tegengaan. De doelstelling van dit proefschrift was om de carcinogenese van de twee meest 

voorkomende HNPCC tumoren, dikkedarm- en baarmoederkanker, te onderzoeken, en de 

mogelijke chemopreventieve werking van het nonsteroidale anti-inflammatoroire 

geneesmiddel sulindac in HNPCC te bestuderen.  

 

Het ontstaan van HNPCC-geassocieerde dikkedarmkanker volgt het klassieke model voor het 

ontstaan van darmkanker in familiaire adenomateuze polyposis (FAP) en in de algemene 

bevolking. Dit model, de zogenaamde adenoma-carcinoma sequentie, beschrijft het ontstaan 

van darmkanker vanuit normaal darmslijmvlies via verschillende stadia van poliepen met 

steeds ernstiger afwijkende cytologie en histologie (dysplasie). Echter, het klinische gedrag 

van HNPCC tumoren en de onderliggende moleculaire afwijkingen zijn verschillend van 

FAP-tumoren en van kanker in de algemene populatie (zonder erfelijke belasting). De meeste 

studies beschrijven dat HNPCC-darmtumoren voornamelijk in de rechter helft van de darm, 

proximaal van de flexura lienalis, voor komen. In tegenstelling tot FAP kenmerkt HNPCC 

zich niet door een overvloed aan darmpoliepen maar de enkele poliepen die voorkomen lijken 

zich in een versneld tempo te kunnen ontwikkelen tot kanker via een versnelde adenoma-

carcinoma sequentie. De eerste aanzet tot het ontstaan van darmkanker in HNPCC staat echter 

ter discussie; wanneer treedt de versnelling op? Op welk moment in de tumor genese verliest 

 134 



Samenvatting | 
 

het mismatch repair systeem zijn functie? Hoe onderscheidt: het rechter deel van de dikke 

darm zich in het ontstaan van (pre-) maligne darmtumoren in HNPCC? In hoofdstuk 2 van dit 

proefschrift hebben we 100 HNPCC-gerelateerde adenomen (dysplastische poliepen) van 

verschillend graad van dysplasie bestudeerd om de rol van adenomen in de carcinogenese van 

HNPCC te doorgronden. De locatie, grootte, histologische kenmerken (tubulair of villeus) en 

graad van dysplasie van HNPCC-adenomen werden vergeleken met die van sporadische 

adenomen. Sporadische adenomen zijn adenomen, verwijderd uit de darm van patiënten 

zonder darmziekte, zoals colitis ulcerosa of ziekte van Crohn, en zonder een sterke erfelijke 

belasting voor darmkanker. HNPCC-adenomen zijn vaker dan sporadische adenomen te 

vinden in het proximale deel van de dikkedarm (50% vs 26%, p=0.018). De proximale 

voorkeur was vooral uitgesproken voor hooggradig dysplastische poliepen. Alle HNPCC-

adenomen in het proximale colon met een diameter groter dan 5 mm waren hooggradig 

dysplastisch terwijl maar 44% van de grotere poliepen in het distale deel van de darm 

hooggradig dysplastisch waren. Verlies van één van de MMR-eiwitten expressie bij 

immuunhistochemisch onderzoek werd gevonden in alle hooggradig dysplastische en in 55% 

van de laaggradig dysplastische HNPCC-adenomen. Uit deze bevindingen kan worden 

geconcludeerd dat HNPCC-adenomen, net als HNPCC-kankers, vooral proximaal in de dikke 

darm voorkomen en, nog belangrijker, de versnelling van de adenoma-carcinoma sequentie 

uniek lijkt te zijn voor dit proximale deel van de darm. Mismatch repair dysfunctie initieert 

niet de ontwikkeling van een adenoom maar is in een zeer vroeg stadium aanwezig in de 

carcinogenese en is een voorbode van tumorprogressie.  

 

Dat verlies van functie van een mismatch repair gen leidt tot een versnelde transformatie van 

laaggradige naar hooggradige dysplasie is ook geïllustreerd middels een casuïstische 

mededeling in hoofdstuk 3. Dit hoofdstuk beschrijft een uitzonderlijke situatie waarin de 

initiatie van de adenoma-carcinoma sequentie en de progressie daarvan in hoge mate werd 

bepaald  door een tweetal geërfde kiembaanmutatie, te weten in het adenomateuze polyposis 

(APC) gen en in het MLH1-gen. Dysfunctie van het APC-gen wordt verantwoordelijk geacht 

voor de initiatie van het ontstaan van adenomen en tumoren. Kiembaanmutaties in dit gen zijn 

verantwoordelijk voor FAP met de ontwikkeling van multipele adenomen op jonge leeftijd. 

Toegenomen nucleaire ophoping van β-catenine is geassocieerd met dysfunctie van het APC-

gen, en werd in alle laaggradig dysplastische adenomen gezien. Verlies van MLH1 expressie 

werd gezien in alle hooggradig dysplastische adenomen en wordt daardoor geassocieerd met 
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progressie van tumorformatie. De combinatie van twee kiembaanmutaties leidde tot een zeer 

ernstige klinische presentatie op jonge leeftijd waardoor een drastische preventieve en 

therapeutische ingreep moest worden verricht, namelijk proctocolectomie met een ileoanale 

anastomose met pouch. 

 

Adenomen zijn zonder twijfel voorlopers van (HNPCC-gerelateerde) colorectale tumoren. 

Hyperplastische poliepen worden van oudsher beschouwd als onschuldige laesies zonder 

neiging om maligne te ontaarden. Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat hyperplastische 

poliepen mogelijk maligne potentie hebben. K-ras mutaties, chromosoom-1p deleties en zelfs 

DNA-microsatellietinstabiliteit zijn beschreven in hyperplastische poliepen. In het bijzonder 

de laatste bevinding roept vragen op over een mogelijk neoplastische rol van hyperplastische 

poliepen in HNPCC. In hoofdstuk 4 onderzoeken we de mogelijke rol van hyperplastische 

poliepen als voorloper van HNPCC-kanker. Retrospectieve informatie werd verzameld 

betreffende leeftijd bij poliepresectie en locatie van hyperplastische poliepen in de darm. 

MLH1, MSH2, en MSH6 eiwitexpressie werd geanalyseerd middels immuunhistochemie. In 

totaal konden 90 HNPCC-gerelateerde hyperplastische poliepen worden geincludeerd. Bij 

histologisch herbeoordeling bleek er in vier poliepen spraken te zijn van een adenomateuze 

component naast het hoofdzakelijk hyperplastische weefsel. In tegenstelling tot adenomen en 

maligne tumoren bij HNPCC waren de meeste hyperplastische poliepen gelokaliseerd in het 

distale deel van de darm, het sigmoid en het rectum. Alle 90 hyperplastische poliepen, 

inclusief de gemengde poliepen, brachten de mismatch repair genen tot expressie. Al worden 

hyperplastische poliepen regelmatig gevonden gedurende de screeningcoloscopieën, zij 

blijken geen specifieke rol te spelen bij het ontstaan van darmkanker in HNPCC. Onze 

bevindingen geven geen aanleiding om de huidige screeningpraktijk te veranderen.  

 

Progressie naar opeenvolgende stadia in de klassieke adenoma-carcinoma sequentie wordt 

gekenmerkt door het optreden van specifieke genetische mutaties. Er treedt een dysbalans op 

in proliferatie en apoptose van neoplastische cellen. Klinische eigenschappen van HNPCC- 

tumoren en de verschillen gevonden in HNPCC en sporadische adenomen zoals beschreven in 

de voorgaande hoofdstukken, pleiten voor verschil in de vroege carcinogenese van HNPCC- 

tumoren in vergelijking met sporadische tumoren. In hoofdstuk 5 hebben we bekeken of deze 

verschillen zich vertalen in veranderde expressie van specifieke proliferatie- en apoptose-

regulerende eiwitten in relatie tot proliferatie en apoptose-indices in HNPCC (n=42) en 
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sporadische (n=48) adenomateuze poliepen. Terwijl geen verschil in proliferatie en apoptose-

indices werd geconstateerd waren er wel kleine verschillen in de expressie van een aantal 

proliferatie en apoptose regulerende eiwitten. Laaggradig dysplastische HNPCC-adenomen 

brengen bcl-2, een proto-oncogen en apoptoseremmer, vaker tot expressie en bax, een 

apoptose-promotor, minder vaak. Aangezien het bax gen een repetitieve sequentie bevat is het 

gen kwetsbaar voor fouten als het MMR-systeem niet goed werkt. Mutaties in bax spelen 

kennelijk al een belangrijke rol in de vroege carcinogenese van HNPCC-laesies, nog voor het 

stadium van ernstige dysplasie. Hooggradig dysplastische HNPCC-adenomen verschillen van 

sporadische doordat ze minder vaak de proliferatie stimulerende cyclines B1, D3, en E tot 

expressie brengen. Een opmerkelijke bevinding in dit immuunhistochemische onderzoek is de 

verminderde expressie van p21, zonder correlatie met de proliferatie index, in hooggradig 

dysplastische HNPCC-adenomen ten opzichte van hooggradig dysplastische sporadische 

adenomen (6% vs. 53%, p=0.003). P21 is een cycline afhankelijke kinase remmer dat een 

negatieve werking heeft op de proliferatie. De downregulatie van p21 kan een uiting zijn van 

dysfunctie van het transforming growth factor-β type II receptor gen (TGFβRII). Het 

TGFβRII gen is  beschreven als een target gen voor mutaties in cellen met een niet 

functionerend MMR-systeem zoals in HNPCC. Het TGFβRII gen bevat net als het bax gen 

een repetitieve sequentie van nucleotiden. Mutatie van het TGFβRII gen kan leiden tot een 

downregulatie van p21 door de pRB signaalroute.  De kleine verschillen gevonden tussen 

adenomen van beide groepen ondersteunen de theorie dat de carcinogenese van HNPCC-

tumoren al in een zeer vroeg stadium verschillen van die van sporadische colorectale tumoren. 

Aangezien de verschillen gevonden in proliferatie en apoptose regulerende eiwitten niet 

correleerden met een verandering in proliferatie- of apoptose-indices spelen er waarschijnlijk 

nog andere regulerende eiwitten of routes een (belangrijkere) rol in de carcinogenese van 

HNPCC-tumoren.  

 

De meest voorkomende extra-intestinale vorm van kanker in HNPCC is baarmoeder- of 

endometriumkanker. Vrouwelijke HNPCC-patiënten hebben een verhoogd cumulatief lifetime 

risico voor endometriumkanker, dat mogelijk zelfs hoger is dan dat voor darmkanker. Toch is 

er veel meer bekend over de carcinogenese van darmkanker dan van endometrium-kanker. In 

hoofdstuk 6 beschrijven we een immuunhistochemische studie naar de carcinogenese van 

HNPCC-gerelateerde endometriumkanker. De studie heeft een vergelijkbare opzet als die 

beschreven in hoofdstuk 5, namelijk het immuunhistochemisch evalueren van proliferatie en 
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apoptose regulerende eiwitten in vergelijking met proliferatie- en apoptose-indices. Subtiele 

verschillen in expressie van proliferatie- en apoptose regulerende eiwitten werden gevonden 

tussen HNPCC en sporadische endometriumtumoren. De proliferatie index van HNPCC-

endometriumtumoren was marginaal hoger dan die van sporadische tumoren. Cycline B1 

expressie was significant hoger in HNPCC-endometriumtumoren in vergelijking met 

sporadische tumoren. Mogelijk is cycline B1 de sturende kracht achter proliferatie in HNPCC. 

Net als in HNPCC-adenomen werd vaker een verlies in bax expressie geconstateerd in 

HNPCC-endometriumtumoren dan in sporadische tumoren. Echter, bax expressie was niet 

gecorreleerd met de apoptose-index. Er spelen mogelijk andere apoptose regulerende eiwitten 

een grotere rol in de carcinogenese van HNPCC-endometriumtumoren. Ondanks een evident 

andere onderliggende pathogenese, namelijk een dysfunctionerend  mismatch repair systeem, 

is de carcinogenese van HNPCC-endometriumtumoren maar subtiel verschillend van die van 

sporadische endometriumtumoren. Dit is in overeenstemming met de marginale klinische 

verschillen. 

 

Twee aspecten– hoge incidentie en jonge leeftijd bij ontstaan- van HNPCC-endometrium-

tumoren hebben geleid tot implementatie van een verscheidenheid aan gynaecologische 

screeningprogramma’s. De theoretische winst van screeningprogramma’s is vroege detectie 

van kwaadaardige tumoren met als vervolg een vermindering in morbiditeit en een 

verbetering in overleving. Echter, het gewenste effect van gynaecologisch 

screeningprogramma’s in HNPCC is nooit aangetoond in prospectieve of retrospectieve 

onderzoeken. In hoofdstuk 7 evalueren we onze 10-jarige ervaring met het gynaecologische 

screeningprogramma voor patiënten met HNPCC in het Universitair Medisch Centrum 

Groningen. Het screeningprogramma in het UMCG bestaat uit een jaarlijks polikliniekbezoek 

waarbij anamnese, gynaecologisch onderzoek en een transvaginale echografie worden 

verricht. Tevens wordt CA-125 in het serum bepaald als screeningsmethode voor 

ovariumkanker. Ondanks jaarlijkse bezoeken en een goede  compliance van de patiënten werd 

gedurende 179 reguliere polikliniekafspraken geen endometriumkanker gediagnosticeerd. 

Drie asymptomatische premaligne endometriumafwijkingen werden gediagnosticeerd en deze 

konden probleemloos worden behandeld. Een interval endometriumkanker werd vastgesteld 

aan de hand van klachten zes maanden na een reguliere afspraak. Alle CA-125 waardes waren 

normaal. Screening voor alle vormen van kanker heeft als doel vroegdetectie voordat er 

klachten zijn en moet resulteren in een betere overleving. De 5-jaars overleving van 
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endometriumkanker is hoog (88%) en het is onduidelijk of dit kan worden verbeterd. Ons 

onderzoek kan hier geen uitspraak over doen. Echter, het feit dat we middels echografie op het 

spoor kwamen van premaligne afwijkingen biedt perspectief en een mogelijkheid om de 

verdere ontwikkeling tot kwaadaardige tumoren en de daarbij eventuele noodzakelijk zware 

behandeling, zoals radiotherapie, te voorkomen. De huidige gynaecologische 

screeningpraktijk voor vrouwelijke HNPCC-patiënten waarbij echografie wordt gebruikt als 

indicatiemiddel voor een endometriumbiopsie heeft bestaansrecht voor wie het onderzoek 

wensen. Deze patiënten dienen gewezen te worden op de gebreken van het onderzoek. Alle 

vrouwelijke HNPCC-patiënten dienen goed geïnstrueerd te worden op het (h)erkennen van 

vroege alarmsymptomen en gestimuleerd te worden deze symptomen vroegtijdig en 

laagdrempelig mede te delen aan de behandelende specialist. 

 

Het belangrijkste deel van de zorg voor mensen met HNPCC ligt in vroegdetectie van 

(pre)maligne afwijkingen van dikke darm en endometrium. Ideaal in de zorg voor HNPCC 

zou een medicamenteuze behandelingsmogelijkheid zijn die het ontstaan van kanker zou 

tegengaan (chemopreventie). Nonsteroidale anti-inflammatoire middelen, een groep 

geneesmiddelen waar ook sulindac en aspirine onder vallen, kunnen de adenoma-carcinoma 

sequentie in de darm remmen. Chemopreventieve studies bij personen met FAP toonden 

regressie van adenomateuze poliepen onder behandeling met sulindac. Omdat deze poliepen 

voorlopers van kanker zijn, impliceert dit dat het ontstaan van kanker wordt geremd. Grote 

epidemiologische studies onder de algemene bevolking hebben bevestigd dat regelmatig 

gebruik van aspirine het risico op darmkanker vermindert. Het mechanisme dat aan 

chemopreventie van darmkanker door NSAIDs ten grondslag ligt is slechts deels bekend. Of 

NSAIDs ook een gunstige werking hebben op het darmepitheel van mensen met aanleg voor 

HNPCC is ook niet bekend. In hoofdstuk 8 onderzoeken we de mogelijkheid van 

chemopreventie met sulindac in HNPCC en bekijken we het effect van kortdurend sulindac 

gebruik op het normaal ogende darmepitheel van mensen met aanleg voor HNPCC. 

Tweeëntwintig personen werden geincludeerd in een gerandomiseerd dubbel-blind cross-over 

onderzoek waarin na een behandeling van vier weken met tweemaal daags 150 mg sulindac of 

placebo op vier locaties in de darm biopten werden genomen. Onderzoek naar het 

mechanisme van het effect van sulindac op het darmepitheel werd verricht middels 

immuunhistochemisch onderzoek naar de mate van proliferatie en apoptose van het colon- en 

rectumepitheel en naar proliferatie en apoptose regulerende eiwitten die reeds eerder in de 
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proefschrift zijn beschreven. Na gebruik van sulindac werd een significant hogere proliferatie-

index in het rechter deel van de darm geconstateerd dan na gebruik van placebo. Deze 

toename in proliferatie werd niet waargenomen in het linker deel van de darm en rectum. De 

apoptose-indices veranderden onder het gebruik van sulindac in geen van de delen van de 

darm. Behalve een toename in cycline D3 expressie werden geen verschillen gezien in 

expressie van proliferatie of apoptose regulerende eiwitten na het gebruik van sulindac. 

Samenvattend veroorzaakte een kortdurende behandeling met sulindac een toename van de 

proliferatie-activiteit in het proximale deel van de darm, zowel in de gehele crypte als in het 

bovenste deel van de crypte, zonder effect te hebben op de proliferatie in het distale deel van 

de darm of op apoptose in de gehele darm van HNPCC patiënten. Niet eerder is dit locatie 

afhankelijke effect van sulindac bestudeerd. Het is dus onbekend of sulindac dit effect ook 

vertoont in mensen zonder erfelijk aanleg voor HNPCC. Echter deze bevinding heeft mogelijk 

wel serieuze implicaties voor HNPCC. De voorkeur van het ontstaan van darmkanker in de 

proximale helft van de darm in HNPCC maakt dat men terughoudend zal zijn om een middel 

te gebruiken dat de proliferatie beïnvloedt op een wijze die algemeen geassocieerd wordt met 

een verhoogd risico op kanker.  

 

Toekomst 

 

De zorg voor en de behandeling van patiënten met HNPCC concentreert zich met name op het 

identificeren van mensen met een verhoogd risico, het aantonen van kiembaanmutaties en 

vervolgens het includeren van deze mensen in screeningprogramma’s voor vroege detectie 

van (pre)maligne afwijkingen. Al zijn de screeningprogramma’s voor HNPCC patiënten 

adequaat en goed toegankelijk, ze geven geen volledige bescherming. Uitbreiding van de 

kennis over de carcinogenese van HNPCC-tumoren en de ontwikkeling van (nieuwe) 

chemopreventieve mogelijkheden zou kunnen leiden tot een vermindering van neoplastische 

laesies en een verbeterde zorg voor HNPCC patiënten. 

 

In dit proefschrift zijn zowel adenomen als hyperplastische poliepen bestudeerd als 

(mogelijke) precursor laesies van HNPCC-darmkanker. Adenomen zijn zonder twijfel 

voorlopers van HNPCC-darmkanker maar dit kan niet worden geconcludeerd over 

hyperplastische poliepen. Sessiele serrated poliepen, poliepen met zowel dysplastische als 

hyperplastische kenmerken, zijn voorgesteld als mogelijke voorlopers van sporadische 
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microsatelliet instabiele darmtumoren. De microsatellietinstabiliteit in deze laesies word 

waarschijnlijk veroorzaakt door inactivatie van het MLH1 gen door promoter hypermethylatie 

en niet, zoals in HNPCC, door mutatie(s) in het gen.1 In het onderzoek beschreven in 

hoofdstuk 4 brengen zowel alle hyperplastische poliepen als alle serrated adenomen MLH1 en 

de andere MMR-eiwitten tot expressie, hetgeen de theorie dat deze twee type laesies 

voorlopers zijn van HNPCC-darmkanker niet ondersteunt. Echter, een rol voor serrated 

adenomen in de carcinogenese van HNPCC kan niet in zijn geheel worden uitgesloten 

aangezien het aantal bestudeerde serrated adenomen in onze studie zeer gering was. De 

mogelijkheid van verschillende type voorlopers in HNPCC maakt het reseceren van alle 

poliepen en poliepjes, gezien bij colonoscopie, noodzakelijk. 

 

In de nabije toekomst blijft vroege detectie van premaligne laesies het grootste deel van de 

primaire zorg van HNPCC-patiënten. Jarvinen et al hebben beschreven dat regelmatige 

colonoscopie met poliepectomie resulteert in een significante overlevingsverbetering en een 

vermindering in de incidentie van darmkanker.2 Echter, is het noodzakelijk om het 

endoscopisch zichtbaar maken van kleine poliepen met een verhoogde neiging tot maligne 

transformatie, te verbeteren. Lecomte et al en Hurlstone et al hebben aangetoond dat in 

vergelijking met conventionele colonoscopie, high resolution colonoscopie met chromoscopie 

de detectie van adenomen in patiënten met HNPCC beduidend verbetert.3,4 Vele nieuwe 

endoscopische technieken, b.v. narrow band imaging, fluorescence imaging, en elastic (light) 

scattering spectroscopie, endocytoscopie en immunoscopie, worden momenteel ontwikkeld en 

onderzocht maar zijn nog niet geschikt voor dagelijks gebruik. De meest succesvolle klinische 

methode zal waarschijnlijk een combinatie zijn van verschillende technieken.5

 

De meest geschikte wijze voor het verminderen van het risico op gynaecologische kanker in 

HNPCC blijft onderwerp van discussie. Gynaecologische screeningprogramma’s als 

beschreven in hoofdstuk 7 kunnen zowel premaligne als maligne laesies van het endometrium 

ontdekken maar overlevingsverbetering is nooit aangetoond. Schmeler et al publiceerden een 

ruime hoeveelheid bewijs ter ondersteuning van profylactische chirurgie, hysterectomie en 

bilaterale salpingo-oophorectomie, leidend tot 100% preventie van baarmoeder- en eierstok-

kanker.6 Echter, het is niet aangetoond of de kosten van profylactische chirurgie (waaronder 

chirurgische complicaties, vroegtijdig menopauze en de gevolgen daarvan) opwegen tegen de 

winst. Tevens is niet aangetoond of de vermindering van het aantal gediagnosticeerde 
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gynaecologische tumoren leidt tot een vermindering in morbiditeit en/of mortaliteit. Een 

definitieve uitspraak over de meest correcte wijze van screening en behandeling ter 

vermindering van het risico op gynaecologische kanker in HNPCC kan pas gemaakt worden 

na het verrichten van een prospectieve trial. 

 

De onderliggende verschillen in de pathogenese, en klinische kenmerken tussen HNPCC en 

sporadische kankers duiden op twee verschillende routes van carcinogenese. In dit 

proefschrift werden HNPCC-tumoren geclassificeerd als tumoren gediagnosticeerd in 

patiënten die voldoen aan de Amsterdam II criteria en/of met een aangetoonde 

kiembaanmutatie in een MMR-gen. Er werden subtiele verschillen gevonden tussen deze 

groep premaligne en maligne tumoren en sporadische tumoren. Abdel-Rahman et al toonden 

aan dat darmkankers van patiënten uit families die voldoen aan de klinische definitie van 

HNPCC volgens de Amsterdam criteria maar zonder bewezen MMR-genmutatie zich 

onderscheiden van darmkankers van patiënten uit families met een bewezen mutatie en van 

sporadische darmkanker.7 De bovengenoemde studie demonstreerde dat tumoren uit MMR-

genmutatie families significant vaker een geactiveerde Wnt-signaalroute tonen, gekenmerkt 

door nucleaire accumulatie van β-catenine met of zonder CTNNB1 mutaties, in vergelijking 

met tumoren uit MMR-genmutatie negatieve families. Johnson et al beschreven tevens een 

mogelijke rol voor de Wnt-route en activerende β-catenine mutaties in HNPCC.8 Deze studies 

illustreren de complexiteit en diversiteit van HNPCC tumoren. De benoeming ‘HNPCC 

darmkanker’ is veelal gebaseerd op klinische criteria (bv Amsterdam criteria) en bevat meest 

waarschijnlijk een diversiteit aan darmkankers die onderverdeeld kunnen worden in 

verschillende groepen afhankelijk van precieze pathogenese, zoals aan- of afwezigheid en 

type van microsatelliet instabiliteit in combinatie met aan- of afwijzigheid van MMR-

genmutaties. In de toekomst zullen deze subgroepen van HNPCC-darmkanker afzonderlijk 

moeten worden onderzocht (als ze worden vergeleken met sporadische darmkanker) om 

evidente verschillen te vinden en mogelijk nieuwe genen en routes in hun carcinogenese te 

ontdekken en te belichten.  

 

Preventieve maatregelen, bv. chemopreventie, ter reductie van het kankerrisico zijn een 

gewenst onderdeel in de zorg voor patiënten met een hoog risico op kanker zoals in het geval 

van HNPCC. Al is het nut van NSAIDs aangetoond in zowel patiënten met FAP als in de 

algemene populatie, men moet terughoudend zijn met het gebruik van sulindac in HNPCC. In 
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dit proefschrift laten we zien dat sulindac de proliferatie in het rechter deel van het colon van 

HNPCC-patiënten beïnvloedt op een wijze, die algemeen geassocieerd wordt met een 

verhoogd kankerrisico. Ondanks deze resultaten moet chemopreventie middels NSAIDs in 

HNPCC niet worden afgeschreven. Ten eerste, additionele merkers als surrogaateindpunten, 

die nauw correleren met ziekteprogressie moeten worden vastgesteld om de 

chemopreventieve werking te beoordelen voordat conclusies kunnen worden getrokken. Ten 

tweede, het ontwikkelen van combinaties van (chemopreventieve) middelen om de 

chemopreventieve werking van sulindac veranderen/verbe-teren door meerdere signaalroutes 

te beïnvloeden in premaligne laesies. NSAIDs in combinatie met andere middelen zoals 

peroxisome proliferators-activated receptor-γ ligands (PPAR- γ) of 3-hydroxy-3-

methylglutaryl-coenzyme A reductase remmers (HRIs of statines), zijn mogelijke effectief als 

chemopreventie in HNPCC aangezien beide middelen bijvoorbeeld invloed hebben op de 

expressie van β-catenine.9 In de toekomst, zullen de het mechanismen van de 

chemopreventieve werking van sulindac en combinaties met andere middelen verder moeten 

worden opgehelderd en de effectiviteit (in HNPCC) moeten worden onderzocht. 

 

De weg vooruit in de zorg voor mensen met HNPCC is het voorkomen van de ontwikkeling 

van normaal epitheel naar voorloper laesies naar kanker door nieuwe combinaties van 

chemopreventive middelen, en het maximaliseren van de detectie van premaligne laesies. 

Hiermee zal waarschijnlijk de incidentie van (darm)kanker in HNPCC nog verder 

verminderen. 
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