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228                                                                               Chapter 10 

Dit proefschrift onderzoekt de klinische en pathologische eigenschappen van 

kanker van het spijsverteringskanaal bij overlevenden van Hodgkin lymfoom.  

Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van deze kanker en 

om te onderzoeken hoe kanker van de dikke darm bij overlevenden van Hodgkin 

lymfoom voorkomen kan worden.  

Hodgkin lymfoom is een kwaadaardige aandoening van het lymfeklierstelsel, die 

wordt behandeld met chemotherapie en/of bestraling. Deze behandelingen 

hebben zich over de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw was Hodgkin lymfoom nog een ongeneeslijke ziekte, terwijl de kansen 

op genezing nu boven de 80% liggen. 

Patiënten die Hodgkin lymfoom hebben overleefd, hebben een verhoogd risico op 

het ontwikkelen van een tweede vorm van kanker ten gevolge van de behandeling 

voor Hodgkin lymfoom. Deze tweede tumoren vormen een belangrijke oorzaak van 

ziekte en overlijden bij overlevenden van Hodgkin lymfoom. 1, 2 

Twintig procent van alle extra gevallen van tweede kanker diagnoses bij 

overlevenden van Hodgkin lymfoom zijn tumoren van het maagdarmstelsel . 3 Het 

risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker is 3-31 maal verhoogd ten opzicht 

van de kans op deze kanker in de algemene bevolking, het risico op maagkanker is 

3-11 maal verhoogd en het risico op dikke darmkanker is 2-7 maal verhoogd. 3-11 

Deze verhoogde risico’s hebben een sterk verband met eerdere 

kankerbehandeling, voornamelijk bestraling op de buik en chemotherapie die het 

middel “procarbazine” bevat. 

Een groot Nederlands cohort van overlevenden van Hodgkin lymfoom uit 

meerdere ziekenhuizen heeft belangrijk inzicht gegeven in het risico op het 

ontstaan van kanker van het spijsverteringskanaal bij overlevenden van Hodgkin 

lymfoom. 3 In dit cohort was het risico op kanker van het spijsverteringskanaal 4.6 

maal hoger dan in de algemene bevolking. Dit risico was verhoogd van 10 jaar tot 

aan 40 jaar na de behandeling voor Hodgkin lymfoom. De risico’s zijn niet 

veranderd over de behandelingsperiodes van 1965-2000. Dit is een periode waarin 

de behandelingstechnieken enorm zijn verbeterd. De dosis van de radiotherapie is 

verminderd, de omvang van het bestralingsveld is kleiner en doelgerichter 
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geworden en chemotherapie schema’s zijn aangepast. Hierdoor was de 

verwachting eigenlijk dat het risico op kanker van het spijsverteringskanaal in meer 

recente behandelperiodes lager zou zijn.  

Vanwege het sterke verband tussen het verhoogde risico en de eerdere 

kankerbehandeling, noemen we deze tumoren die ontstaan bij overlevenden van 

Hodgkin lymfoom “therapie-gerelateerde tumoren”. 

In werkelijkheid kan er niet per individu worden onderscheiden of deze tumor is 

veroorzaakt door de eerdere kankerbehandeling, of dat deze ook zonder de 

behandeling was ontstaan. 

Het feit dat het risico op kanker van het spijsverteringskanaal is verhoogd, 

suggereert dat overlevenden van Hodgkin lymfoom baat zouden kunnen hebben 

bij een preventieprogramma. Voor de preventie van darmkanker speelt het 

kijkonderzoek van de dikke darm een grote rol. Tijdens dit kijkonderzoek worden 

poliepen opgespoord en verwijderd. Hierdoor kan worden voorkomen dat deze 

poliepen uitgroeien tot darmkanker, waardoor het aantal gevallen van darmkanker 

daalt en ook de sterfte aan darmkanker daalt. 12, 13 

In Nederland is recent een bevolkingsonderzoek voor screening op darmkanker 

ingevoerd. De bevolking ontvangt tussen 55 en 75 jaar elke twee jaar een 

ontlastingstest. Als deze positief is, dan zal een kijkonderzoek van de dikke darm 

worden geadviseerd. Dit onderzoek is niet geschikt voor hoog-risico groepen, zoals 

overlevenden van Hodgkin lymfoom, omdat de ontlastingstest niet voldoende 

voorlopers van darmkanker opspoort. Daarnaast wordt bij hoog-risico groepen de 

startleeftijd en frequentie van de onderzoeken aangepast op het risico van de 

groep. 

Om een dergelijk programma in te voeren bij overlevenden van Hodgkin lymfoom, 

is meer kennis over het ontwikkelingspatroon van therapie-gerelateerde 

darmkanker noodzakelijk. 14-20  Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft 

als doel om originele inzichten te verkrijgen in het ontwikkelingspatroon en de 

opties voor preventie van poliepen en kanker in het spijsverteringskanaal bij 

overlevenden van Hodgkin lymfoom. 
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De klinische aspecten van poliepen en kanker in het spijsverteringskanaal bij 

overlevenden van Hodgkin lymfoom worden onderzocht in deel I. 

Hoofdstuk 2 beschrijft drie overlevenden van kanker – van Hodgkin lymfoom, 

teelbalkanker en nierkanker – die zijn behandeld met bestraling op de buik. Deze 

drie patiënten kregen de diagnose “intestinale adenomateuze polyposis”. Dit is een 

aandoening waarbij veel poliepen in het darmstelsel aanwezig zijn, waardoor de 

kans op kanker is verhoogd. Bij deze drie patiënten ging het om meer dan 20 

poliepen. Bij één van deze patiënten werd ook de diagnose maagkanker gesteld en 

bij een ander de diagnose endeldarmkanker. Er werd geen veroorzakende factor 

voor deze grote hoeveelheid poliepen gevonden, ook geen afwijking in het erfelijk 

materiaal (erfelijke mutatie in het DNA). Hierdoor is het mogelijk dat de eerdere 

bestraling een verband heeft met het ontstaan van deze poliepen.  

In hoofdstuk 3 vergelijken we de overleving van overlevenden van Hodgkin 

lymfoom die vervolgens kanker van het spijsverteringskanaal hebben ontwikkeld 

met de overleving van patiënten met kanker van het spijsverteringskanaal zonder 

eerdere kankerdiagnose. Deze studie onderzocht 104 patiënten die Hodgkin 

lymfoom hebben overleefd en daarna kanker van de slokdarm, maag, dunne darm 

of dikke darm hebben ontwikkeld. De vergelijkingsgroep van 1,025 patiënten werd 

geselecteerd op basis van locatie van de tumor, geslacht, leeftijd en diagnosejaar. 

De totale en ziekte-specifieke overleving van de overlevenden van Hodgkin 

lymfoom met kanker van het spijsverteringskanaal was significant slechter dan de 

overleving van de vergelijkingsgroep. Na vijf jaar was 28% van de overlevenden van 

Hodgkin lymfoom met kanker van het spijsverteringskanaal nog in leven ten 

opzichte van 37% in de vergelijkingsgroep. Bij de overlevenden van Hodgkin 

lymfoom was 66% overleden aan kanker van het spijsverteringskanaal. Dit was 

significant lager in de controlegroep, namelijk 56%. Na correctie voor het 

tumorstadium, de differentiatiegraad, en de behandeling van de kanker van het 

spijsverteringskanaal, bleef dit verschil bestaan. Hieruit kan worden afgeleid dat 

het verschil in overleving niet kon worden verklaard door deze factoren. Het 

overlijden door andere oorzaken dan kanker van het spijsverteringskanaal was niet 

significant verschillend tussen beide groepen. 
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Deze wat slechtere overleving van overlevenden van Hodgkin lymfoom met kanker 

van het spijsverteringskanaal kon dus niet worden verklaard door de onderzochte 

factoren. Misschien komt het verschil in overleving door andere factoren die te 

maken kunnen hebben met de eerdere behandelingen voor Hodgkin lymfoom, 

zoals de aanwezigheid van andere ziekten bij overlevenden van Hodgkin lymfoom 

of een andere ontstaanswijze leidend tot ongunstige tumorkenmerken (moleculair 

profiel) van de kanker van het spijsverteringskanaal, ten gevolge van de bestraling 

en/of de chemotherapie..  

Hoofdstuk 4 beschrijft het protocol van een cohort studie met als belangrijkste doel 

om de meerwaarde van een kijkonderzoek van de dikke darm bij overlevenden van 

Hodgkin lymfoom te evalueren. Om deel te nemen aan de studie, moest de 

behandeling van deze overlevenden van Hodgkin lymfoom hebben bestaan uit 

bestraling op de buik en/of procarbazine-bevattende chemotherapie, omdat deze 

behandelingen sterk geassocieerd zijn met het verhoogde risico op dikke 

darmkanker. Tijdens dit kijkonderzoek werden poliepen van de dikke darm 

opgespoord en direct verwijderd. Met name van belang zijn hoog-risico poliepen 

die door hun grootte of door hun onrustige kenmerken een grotere kans hebben 

om kwaadaardig te worden. De belangrijkste uitkomstmaat was de prevalentie (het 

voorkomen) van hoog-risico poliepen en darmkanker. 

Voor deze studie werden overlevenden van Hodgkin lymfoom uitgenodigd als zij 

minstens 8 jaar geleden waren behandeld met bestraling op de buik en/of 

procarbazine. De resultaten werden vergeleken met een cohort van de algemene 

bevolking, bestaande uit 1,276 mensen zonder symptomen van darmkanker tussen 

50 en 75 jaar. 21, 22 

Nadat 101 overlevenden van Hodgkin lymfoom een kijkonderzoek hadden 

ondergaan, is het aantal poliepen vergeleken met de vergelijkingsgroep, zoals 

beschreven in hoofdstuk 5. De overlevenden van Hodgkin lymfoom waren 

gemiddeld 10 jaar jonger dan de vergelijkingsgroep (gemiddeld 51 jaar versus 61 

jaar, P<0,001). Desondanks kwamen hoog-risico poliepen of darmkanker vaker 

voor bij overlevenden van Hodgkin lymfoom dan bij de vergelijkingsgroep (in 25% 

vs. 12%, P<0,001). Bij een selectie van patiënten tussen de 50 en 70 jaar, was de 
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prevalentie van hoog-risico poliepen of darmkanker 33% bij overlevenden van 

Hodgkin lymfoom en slechts 11% bij de vergelijkingsgroep (P<0,001). 

Een onverwachte bevinding was dat bij totaal 6% van de overlevenden van Hodgkin 

lymfoom de diagnose “serrated polyposis syndroom” is gesteld. Dit is een zeldzame 

aandoening waarbij er veel poliepen met gekarteld epitheel (zogenaamde zaagtand 

poliep) in de darm aanwezig zijn. In de algemene bevolking komt dit serrated 

polyposis syndroom slechts voor bij ongeveer 0,09%. 23 Deze aandoening brengt 

voor een hoog risico op het ontwikkelen van dikke darmkanker met zich mee. De 

oorzaak van dit syndroom is onbekend en eerdere kankerbehandeling is mogelijk 

een beïnvloedende factor voor het ontwikkelen van dit syndroom. 

Samen met het eerdere bewijs voor het verhoogde risico op dikke darmkanker, 

suggereert dit frequent voorkomen van hoog-risico poliepen dat kijkonderzoeken 

van de dikke darm moeten worden aangeraden bij overlevenden van Hodgkin 

lymfoom. Onze huidige aanbeveling is om te starten met deze kijkonderzoeken 8-

10 jaar na de behandeling voor Hodgkin lymfoom, als deze heeft bestaan uit 

bestraling op de buik en/of procarbazine-bevattende chemotherapie. Er dient niet 

te worden gestart voor een leeftijd van 35 jaar. Net als bij andere hoog-risico 

groepen, zoals bij familiaire darmkanker, zal er elke vijf jaar een kijkonderzoek 

worden geadviseerd als er geen relevante poliepen worden gevonden. Als er wel 

relevante poliepen worden gevonden, zullen de standaard richtlijnen worden 

gevolgd om deze patiënten te controleren. 

De werkzaamheid van een preventieprogramma wordt ook beïnvloed door de 

belasting en de acceptatie van het kijkonderzoek voor de patiënten. In hoofdstuk 6 

hebben wij onderzocht of de belasting van het kijkonderzoek van de dikke darm bij 

overlevenden van Hodgkin lymfoom anders is dan bij de algemene bevolking. 24 

In beide groepen heeft ongeveer 80% van de deelnemers aan het kijkonderzoek 

een vragenlijst ingevuld voorafgaand aan en na het kijkonderzoek van de dikke 

darm. In totaal zag 38% van de overlevenden van Hodgkin lymfoom tamelijk of erg 

op tegen het kijkonderzoek. Overlevenden van Hodgkin lymfoom vonden de 

ervaring van het kijkonderzoek minder beschamend, pijnlijk en belastend dan 

verwacht (P<0,001, P=0,03, P=0,009, respectievelijk). De verwachte en ervaren 
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belasting van een kijkonderzoek was hoger bij overlevenden van Hodgkin lymfoom 

dan bij de algemene bevolking. Een tamelijk of zeer belastend kijkonderzoek werd 

verwacht door 38% van overlevenden van Hodgkin lymfoom en 24% van de 

algemene bevolking (P=0,004) en ervaren door 17% van overlevenden van Hodgkin 

lymfoom en 7% van de algemene bevolking (P<0,001). Desondanks waren 

overlevenden van Hodgkin lymfoom vaker van plan om zeker een volgend 

kijkonderzoek te ondergaan (77% vs. 66% van de algemene bevolking, P=0,04). 

Hierdoor is een preventieprogramma bestaande uit kijkonderzoeken van de dikke 

darm mogelijk haalbaar bij overlevenden van Hodgkin lymfoom.  

 

Deel II van het onderzoek in dit proefschrift gaat over de histopathologische en 

moleculaire karakteristieken van therapie-gerelateerde maagkanker en 

darmkanker. De belangrijkste vraag is of de ontwikkeling van deze kanker anders is 

dan bij maagkanker en darmkanker in de algemene bevolking.  

In hoofdstuk 7 zijn de histopathologische en moleculaire karakteristieken van 54 

gevallen van therapie-gerelateerde darmkanker onderzocht. De analyses 

bestonden uit immunohistochemie voor eiwitten van het mismatch repair systeem. 

Het mismatch repair systeem ontdekt en repareert fouten tijdens het inbouwen 

van nieuwe bouwstenen in het DNA. Vier belangrijke mismatch repair eiwitten 

heten MLH1, PMS2, MSH2 en MSH6. Als het mismatch repair systeem niet werkt, 

dan ontstaan er veel fouten (mutaties) in het DNA. Daarnaast ontstaat er 

instabiliteit van regio’s in het DNA die microsatellieten worden genoemd.  

De moleculaire analyses bestonden uit deze microsatelliet instabiliteit (MSI) 

analyse en de mutatiestatus van een aantal oncogenen. 

De frequenties van MSI werden vergeleken met een cohort van 1,111 patiënten uit 

de algemene bevolking die voor de leeftijd van 70 jaar werden gediagnosticeerd 

met dikke darmkanker. 

De moleculaire afwijkingen van de therapie-gerelateerde dikke darmkanker waren 

wisselend per tumor. Mutaties in het KRAS-gen waren aanwezig in 41% en 

mutaties in het BRAF-gen waren aanwezig in 15% van deze darmkanker. Therapie-

gerelateerde dikke darmkanker waren vaker MSI dan darmkanker in de algemene 
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bevolking (24% versus 11%, P=0,003). De mismatch repair eiwitten MSH2 en MSH6 

waren vaker afwezig in therapie-gerelateerde darmkanker dan bij darmkanker in 

de algemene bevolking (13% versus 1%, P<0,001). Verlies van de mismatch repair 

eiwitten MLH1 en PMS2 kwam even vaak voor in therapie-gerelateerde 

darmkanker en darmkanker in de algemene bevolking. Een belangrijke oorzaak 

voor MSI in de algemene bevolking is het hechten van bepaalde molecuulgroepen 

(methylgroepen) aan het begin van het MLH1-gen, waardoor het gen inactief 

wordt. Dit heet hypermethylering van de promotor van het gen MLH1, en kan 

verlies van de eiwitten MLH1 en PMS2 en hiermee ook MSI veroorzaken. Dit kwam 

in beide groepen even vaak voor. Darmkanker waarbij de MSI niet verklaard kon 

worden door hypermethylering van de promotor van het MLH1 gen, hebben we 

verder onderzocht. Een andere oorzaak voor MSI darmkanker is een erfelijke 

(kiembaan) mutatie in mismatch repair genen, die aanleiding geven tot Lynch 

syndroom. Mutaties in mismatch repair genen kunnen ook in de darmcel ontstaan. 

Dan zijn deze mutaties niet aanwezig in de andere cellen in het lichaam en niet 

erfelijk. Deze mutaties noemen we  somatische mutaties. Somatische mutaties in 

mismatch repair genen werden gevonden in 7/10 (70%) van deze therapie-

gerelateerde darmkanker en in 8/36 (22%) darmkanker van de algemene bevolking 

(P=0,008). MSI kon niet worden verklaard door Lynch syndroom bij therapie-

gerelateerde darmkanker.  

In tegenstelling tot darmkanker in de algemene populatie, werd MSI in therapie-

gerelateerde darmkanker dus vaak verklaard door somatische mutaties in 

mismatch repair genen. Dit is de eerste keer dat een verband wordt beschreven 

tussen eerdere kankerbehandeling en somatische mismatch repair genmutaties in 

dikke darmkanker.  

In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of een vergelijkbaar ontstaansmechanisme 

aanwezig was in therapie-gerelateerde maagkanker bij overlevenden van Hodgkin 

lymfoom en van teelbalkanker. Daarnaast hebben we deze maagkanker ingedeeld 

in surrogaat moleculaire subtypen. Deze subtypen hebben we bepaald met behulp 

van immunohistochemie en moleculaire analyses en bestonden uit (1) Epstein-Barr 

virus, (2) MSI, (3) surrogaat chromosomale instabiliteit (sCIN) met afwijkend p53 
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immunohistochemie en (4) een surrogaat voor genomische stabiliteit (sGS), 

bestaande uit kanker zonder deze afwijkingen. De resultaten werden vergeleken 

met maagkanker in de algemene bevolking zoals beschreven in de literatuur.  

De moleculaire subtypering van 90 therapie-gerelateerde maagkanker resulteerde 

in 3% EBV, 8% MSI, 36% sCIN en 53% sGS. Bij drie therapie-gerelateerde 

maagkanker werd de MSI niet verklaard door promoter methylering van het MLH1 

gen. Bij twee van deze maagkanker werden somatische mismatch repair 

genmutaties gevonden.  

Therapie-gerelateerde maagkanker waren vaker het sGS subtype dan maagkanker 

in de algemene bevolking (53% vs. 38%, P=0,04). Het sGS subtype kwam vaker voor 

bij therapie-gerelateerde maagkanker indien de behandeling voor de eerste vorm 

van kanker (Hodgkin lymfoom of teelbalkanker) voor 1990 had plaatsgevonden 

(63% vs. 38% na behandeling sinds 1990, P=0,03). Dit was een tijdsperiode waarin 

de behandeling voor deze eerste vormen van kanker intensiever waren. Het laatste 

deel van de maag, die het antrum wordt genoemd, ontvangt een hoge dosis 

bestraling wanneer de klieren in de buik worden bestraald. In dit deel van de maag 

was het subtype sGS ook meer frequent aanwezig (61% vs. 28% van kanker in het 

antrum in de algemene bevolking, P=0,02).   

Het exacte mechanisme van het ontstaan van deze sGS therapie-gerelateerde 

maagkanker is onbekend. In tegenstelling tot de therapie-gerelateerde dikke 

darmkanker, was er geen hogere frequentie van MSI in therapie-gerelateerde 

maagkanker. Desondanks hebben we twee therapie-gerelateerde maagkanker met 

somatische mismatch repair genmutaties ontdekt.  

Deze bevindingen suggereren dat een subgroep van therapie-gerelateerde 

maagkanker anders ontstaat dan maagkanker in de algemene bevolking. Meer 

onderzoek is nodig om exacte verschillen te vinden.  
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Conclusie 

Voorafgaand aan dit proefschrift was de kennis over kanker van het 

spijsverteringskanaal bij overlevenden van Hodgkin lymfoom beperkt tot het feit 

dat er een verhoogde risico bestaat ten opzichte van de algemene bevolking. Dit 

verhoogde risico is in verband gebracht met eerdere behandeling voor Hodgkin 

lymfoom bestaande uit bestraling op de buik en/of procarbazine-bevattende 

chemotherapie.  

Dit proefschrift heeft laten zien dat het ontwikkelen van kanker van het 

spijsverteringskanaal een belangrijk probleem vormt voor een deel van 

overlevenden van Hodgkin lymfoom. Daarnaast komen voorlopers van 

darmkanker, namelijk darmpoliepen, vaker voor bij jonge overlevenden van 

Hodgkin lymfoom (gemiddeld 51 jaar) dan bij een oudere algemene populatie 

(gemiddeld 61 jaar). Door deze poliepen te verwijderen, is de verwachting dat de 

kans op darmkanker zal dalen en dat ook het overlijden aan darmkanker zal dalen 

bij overlevenden van Hodgkin lymfoom.  

De combinatie van bestaand bewijs van een verhoogd risico op dikke darmkanker 

en de resultaten van dit proefschrift leidt tot een aanbeveling voor een 

preventieprogramma. Dit preventieprogramma dient te bestaan uit 

kijkonderzoeken van de dikke darm bij overlevenden van Hodgkin lymfoom die zijn 

behandeld met bestraling op de buik en/of procarbazine-bevattende 

chemotherapie.  

Daarnaast laat dit proefschrift zien dat de ontwikkeling van kanker van het 

spijsverteringskanaal bij op zijn minst een deel van de overlevenden van Hodgkin 

lymfoom anders verloopt  dan in de algemene bevolking.  

In de toekomst zal het nuttig zijn om ook de opties voor de preventie van 

maagkanker bij overlevenden van Hodgkin lymfoom te onderzoeken. Daarnaast is 

het zinvol om te onderzoeken of overlevenden van andere vormen van kanker, die 

ook zijn behandeld met bestraling op de buik en/of procarbazine-bevattende 

chemotherapie, ook baat kunnen hebben bij darmkankerpreventie.  
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