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Samenvatting

Moleculaire markers voor dikkedarmkankerscreening en het voorspellen van respons 
op chemotherapie

Kanker van de dikke darm en de endeldarm (ook wel colorectaal carcinoom genoemd; 
afgekort als CRC) is wereldwijd een van de meest voorkomende kwaadaardige 
aandoeningen. De kans op overleving is afhankelijk van het tumorstadium op het 
moment van diagnose. Het percentage patiënten dat vijf jaar na het stellen van de 
diagnose nog in leven is, varieert van 90% voor vroege stadia tot ongeveer 20% voor late 
stadia van deze ziekte.

Een belangrijke reden voor de hoge sterfte aan CRC is dat vroege tumoren meestal geen 
symptomen geven. De meerderheid van de patiënten krijgt de diagnose wanneer de 
tumor al is uitgezaaid naar de lymfeklieren of andere organen (stadium III of IV), een 
stadium waarin slechts een minderheid van de patiënten nog kan worden genezen. 
De meest haalbare manier om het aantal sterfgevallen terug te dringen, is secundaire 
preventie; het zo vroeg mogelijk opsporen en behandelen van de ziekte, voordat deze 
tot symptomen of klachten leidt. Een veel gebruikte strategie voor secundaire preventie 
is screening of een bevolkingsonderzoek. Het screenen op CRC wordt veel gedaan met 
behulp van de zogenaamde fecaal occult bloed test (FOBT), een test die -voor het oog 
onzichtbare- spoortjes bloed kan aantonen in ontlasting. Het nut van het gebruiken van 
de FOBT is bewezen, maar alsnog wordt met deze test een aanzienlijk aantal mensen 
met een darmtumor gemist (ongeveer 30% van mensen met CRC en ongeveer 70% van 
mensen met een voortgeschreden adenoom – een voorstadium die een hoog risico 
heeft om kwaadaardig te ontaarden- wordt gemist).

Een andere uitdaging is het behandelen van mensen met uitgezaaide ziekte (stadium 
IV). Systemische behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) en andere therapieën 
verbeteren de overleving van deze patiënten, maar leiden in de meerderheid van 
de gevallen niet tot genezing. De basis van chemotherapie voor uitgezaaide CRC is 
5-fluorouracil-gebaseerde therapie in combinatie met oxaliplatin of irinotecan. De 
meeste patiënten met uitgezaaide CRC krijgen dezelfde soorten chemotherapie en het 
verloop van de behandeling wordt min of meer proefondervindelijk bepaald. Een groot 
deel van de patiënten heeft echter geen baat bij de behandeling wat betekent dat die 
patiënten onnodig lijden aan de bijwerkingen van de chemotherapie. Tot dusver is het 
niet mogelijk om vooraf onderscheid te maken tussen patiënten die baat hebben bij een 
specifieke behandeling en patiënten die dat niet hebben. 

Het verbeteren van deze twee belangrijke aspecten van de zorg rondom CRC, dat wil 
zeggen de vroege opsporing van darmtumoren en de behandeling van uitgezaaide CRC, 
zal de hoge sterfte aan CRC ongetwijfeld verlagen.

De studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op het idee dat het fenotype (de 
eigenschappen) van de ziekte wordt gedreven door de onderliggende biologie. 
De tumorbiologie zou dus sturend kunnen zijn voor zowel vroege opsporing van 
darmtumoren als voor een betere therapieselectie voor patiënten met uitgezaaide CRC. 
De moleculen die kenmerkend zijn voor deze tumorbiologie en gebruikt worden als 
indicator van de status van de ziekte, worden biomarkers of kortweg markers genoemd. 
Dit kunnen bijvoorbeeld afwijkende DNA, RNA of eiwitmoleculen zijn, afkomstig van de 
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tumorcellen. De voornaamste focus in de studies in dit proefschrift lag op (epi)genetische 
veranderingen die kenmerkend zijn voor de biologie van CRC en op hun potentie als 
biomarkers, met als doel de vroege opsporing en van darmtumoren en de behandeling 
van uitgezaaide CRC te verbeteren.

Moleculaire markers voor de vroege opsporing van CRC

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de literatuur over 
moleculaire markers in ontlasting en bloed voor de vroege opsporing van darmtumoren.  
Het meeste onderzoek heeft zich gericht op DNA en eiwitten als markers, waar 
markers in ontlasting het beter lijken te doen dan markers in bloed. Het gebruik van 
ontlastingsmonsters voor markerdetectie (bijvoorbeeld monsterverzameling, opslag 
en verwerking) is echter niet gestandaardiseerd, waardoor de testprestaties van de 
verschillende markers onderling moeilijk te vergelijken zijn. Er is over het algemeen 
een trend te zien van het gebruik van losse markers naar een combinatie van meerdere 
markers waardoor de gevoeligheid van een test kan worden verhoogd. DNA testen 
zijn bijvoorbeeld verbeterd door het combineren van markers die DNA mutaties 
(genetische veranderingen), DNA methylering (epigenetische veranderingen) en intact 
DNA (afkomstig van cellen die de reis door de darm hebben overleefd; bijvoorbeeld 
tumorcellen) aantonen. Eiwittesten op ontlasting hebben tot dusver nog geen betere 
testresultaten laten zien vergeleken met de kwantitatieve FOBT, een ontlastingstest 
gericht op het eiwit hemoglobine. RNA testen zijn nog niet veel beschreven, maar zijn 
in opkomst. Tot slot is er in de huidige literatuur geen enkele marker of combinatie van 
markers onderzocht in grote, neutrale populatiestudies om de testprestatie te beoordelen 
over alle tumorstadia en in alle praktische omstandigheden.

In hoofdstuk 3 hebben we de technische mogelijkheden voor het opsporen van 
DNA methylering markers in ontlasting onderzocht. DNA methylering markers zijn 
veelbelovend voor ontlastingstesten, maar testkarakteristieken zoals analytische 
gevoeligheid (de detectiegrens waarbij een bepaalde hoeveelheid van een marker nog 
te meten is) en de mate van afbraak van DNA in ontlasting over de tijd, zijn niet veel 
onderzocht. In dit hoofdstuk hebben we de situatie van afgescheiden tumorcellen in 
ontlasting nagebootst door een toenemend aantal tumorcellen aan ontlasting van 
gezonde mensen toe te voegen. In onze ervaring was het detecteren van DNA methylering 
in deze ontlastingsmonsters ongeveer 20 keer zo gevoelig vergeleken met het detecteren 
van DNA mutaties in dezelfde monsters. De analytische gevoeligheid van de detectie van 
DNA methylering in ontlasting was 3000 tumorcellen per gram ontlasting wat we als erg 
gevoelig zien, wetende dat ontlasting complexe materie is en wel 100 miljard bacteriën 
per gram ontlasting bevat. We hebben ook waargenomen dat ontlastingsmonsters tot 3 
dagen kunnen worden opgeslagen bij kamertemperatuur zonder signaalverlies, zolang 
er een conserveringsbuffer wordt toegevoegd. Ten slotte hebben we aangetoond dat het 
mogelijk is om tumor-specifieke DNA methylering te detecteren in de vloeistof van een 
fecale immunochemische test (FIT; een kwantitatieve FOBT). Dit creëert mogelijkheden 
om zowel op occult bloed als op DNA methylering te testen in hetzelfde monster. Dit is 
met name interessant omdat de combinatie van FIT en een DNA methylering marker 
de gevoeligheid om darmtumoren te detecteren kan verhogen, wat we aantonen in 
hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een nieuw hypergemethyleerd gen in CRC, PHACTR3, die 
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het goed doet als biomarker in ontlasting voor de vroege opsporing van CRC. PHACTR3 
methylering werd aanvankelijk geïdentificeerd met behulp van een bio-informatische 
methode, gebaseerd op genexpressie in CRC (carcinomen) ten opzichte van zijn 
voorstadium (adenomen). Van de genen die lager tot expressie kwamen in carcinomen 
ten opzichte van adenomen werd met deze methode voorspeld of ze kanker-specifiek 
gemethyleerd zouden kunnen zijn. Na experimentele validatie door middel van 
kwantitatieve methylering-specifieke PCR (QMSP) bleek inderdaad dat de hoeveelheid 
methylering sterk verhoogd was in weefsels van voortgeschreden adenomen en 
carcinomen, vergeleken met normaal darmweefsel. In twee retrospectieve verzamelingen 
van ontlastingsmonsters had PHACTR3 een gevoeligheid van 32% voor voortgeschreden 
adenomen en 55-66% voor het detecteren van carcinomen, met een specificiteit van 95-
100%. Hierdoor is PHACTR3 een van de best presterende DNA methylering markers in 
ontlasting die tot dusver beschreven zijn. Om de test nog verder te verbeteren hebben 
we onderzoek gedaan naar de combinatie van PHACTR3 methylering en FIT. PHACTR3 
methylering en FIT als afzonderlijke markers lieten gelijke testprestaties zien, maar 
wanneer ze werden gecombineerd zagen we een stijging van 15% in gevoeligheid voor 
de detectie van CRC.

De gegevens in hoofdstuk 5 laten de ontdekking van veelbelovende kandidaat 
eiwitmarkers zien, die ook de potentie hebben om de FIT test voor vroege opsporing van 
CRC te verbeteren. Ons uitgangspunt was het identificeren van nieuwe eiwitmarkers die 
de testprestatie van hemoglobine (het eiwit waar de FIT test op gericht is) overtreffen 
of aanvullen. Hiervoor hebben we geavanceerde proteomics analyses (LC-MS/MS) 
rechtstreeks toegepast op ontlastingmonsters van CRC patiënten en controle-individuen. 
Proteomics is een methode die alle eiwitten meet die in een monster te meten zijn. 
Met een totaal van 830 geïdentificeerde humane eiwitten, inclusief 134 eiwitten die 
aanzienlijk in aanwezigheid toegenomen waren in ontlastingmonsters van CRC patiënten 
vergeleken met controle-individuen, geven de data in dit hoofdstuk het tot dusver 
meest uitgebreide overzicht van humane eiwitten in ontlasting weer. Uit deze lijst met 
eiwitten werden 33 kandidaat-biomarkers geselecteerd die een hoge prioriteit hebben 
voor verdere validatie. Hiertoe zijn we gekomen door te filteren voor eiwitten die i) 
significant in aanwezigheid toegenomen waren in FIT-negatieve CRC ontlastingmonsters 
vergeleken met die van controle-individuen, ii) mogelijk van epitheliale cellen afkomen 
(de darmweefselcellen waar tumoren uit ontstaan) en iii) terug werden gevonden in 
een verificatie-experiment. Targeted massa spectrometrie (SRM; een methode om delen 
van specifieke eiwitten te meten) op een eerste selectie van 13 eiwitten bevestigde dat 
deze methode gebruikt kan worden voor grootschalige validatie zonder dat er testen 
met antilichamen nodig zijn in dit stadium. SRM is in dit stadium van waarde omdat 
van veel eiwitten geen (specifieke) antilichamen bestaan. Naast de bevestiging dat 
SRM gebruikt kan worden voor grootschalige validatie, heeft het ook de aanwezigheid 
van bepaalde eiwitten in ontlastingmonsters gevalideerd, zoals C4B, GPI, PRTN3 en 
A2M. Met deze eiwitten konden patiënten met voortgeschreden adenomen en/of 
carcinomen onderscheiden worden van controle individuen en van patiënten met niet-
voortgeschreden adenomen.

Moleculaire markers om respons op chemotherapie te voorspellen

In hoofdstuk 6 beschrijven we de identificatie van een nieuw hypergemethyleerd 
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gen in CRC, DCR1, die respons op behandeling met irinotecan voorspelt bij patiënten 
met uitgezaaide CRC. Deze studie werd uitgevoerd met behulp van weefsels van de 
oorspronkelijke darmtumor van een deel van de patiënten die mee hebben gedaan 
aan de Nederlandse CApecitabine, IRinotecan en Oxaliplatin (CAIRO) studie. CRC 
patiënten die willekeurig waren ingedeeld in arm A kregen als eerstelijns therapie alleen 
capecitabine versus een combinatie van capecitabine en irinotecan voor CRC patiënten 
in arm B. Deze opzet biedt een uitstekende mogelijkheid om voorspellende markers voor 
irinotecan te evalueren. Vanuit een aanvankelijke selectie van 22 kandidaatgenen werd 
DCR1 methylering geïdentificeerd als significant gecorreleerd aan tumorprogressie-vrije 
overleving in patiënten die behandeld waren met capecitabine en irinotecan, maar niet 
in patiënten die alleen met capecitabine behandeld waren. Dat wil zeggen, patiënten 
met gemethyleerd tumor DCR1 hadden geen baat bij de toevoeging van irinotecan aan 
capecitabine, in tegenstelling tot patiënten waarbij tumor DCR1 ongemethyleerd was. 
Deze bevinding werd zowel in een initiële serie tumoren (n=185) als in een validatieserie 
(n=166) waargenomen. Deze resultaten laten zien dat de status van DCR1 methylering 
kan helpen bij het selecteren van patiënten met uitgezaaide CRC voor behandeling met 
irinotecan. De associatie tussen DNA methylering en verlaagde mRNA genexpressie 
geven verdere ondersteuning voor deze bevinding. Omdat DCR1 methylering in ongeveer 
46% van CRC patiënten voorkomt, kan deze bevinding relevant zijn voor een groot aantal 
patiënten.

Samenspel van genetische en epigenetische veranderingen in CRC

Het is duidelijk dat kanker niet alleen een genetische ziekte is, maar dat epigenetische 
veranderingen een minstens even belangrijke bijdrage leveren. Deze veranderingen 
zullen hoogstwaarschijnlijk niet als onafhankelijke mechanismen optreden, maar 
worden door elkaar beïnvloed of zijn aan elkaar gerelateerd. In hoofdstuk 7 en 8 
beschrijven we ons onderzoek naar de relatie tussen twee afwijkingen die vaak 
voorkomen bij de darmkankerontwikkeling: chromosomale instabiliteit (gekenmerkt 
door grove chromosomale veranderingen, zoals vermeerdering -gain- en verlies -deletie- 
van het aantal kopieën van delen van chromosomen) en promoter hypermethylering 
van genen (een epigenetische verandering die kan leiden tot verminderde of afwezige 
genexpressie).

In hoofdstuk 7 hebben we de genetische en epigenetische afwijkingen van (kandidaat) 
tumor suppressor genen op chromosoom 18q21 bestudeerd, een chromosomale regio 
die vaak verloren gaat in darmkankercellen. Hiervoor hebben we gekeken naar het aantal 
DNA kopieën, DNA promoter hypermethylering en histon modificaties van 5 (kandidaat) 
tumor suppressor genen, MBD1, CXXC1, SMAD4, DCC and MBD2, die dicht bij elkaar 
zijn gelegen op een 4 Mb regio op chromosoom 18q21. DCC vertoonde promoter 
hypermethylering in CRC cellijnen en in CRC weefsels, terwijl MBD1, CXXC1, SMAD4 
en MBD2 ongemethyleerd waren. DCC promoter methylering was gecorreleerd aan 
een verminderde genexpressie, wat onafhankelijk was van 18q21 deletie. Verminderde 
genexpressie van CXXC1, SMAD4 en MBD2 was gecorreleerd aan 18q21 deletie in 
CRC cellijnen. Behandeling met 5-aza-2’deoxycytidine (een stof die ervoor zorgt dat 
DNA methylering tenietgedaan wordt), maar niet met de histon deacetylase remmer 
trichostatin A (TSA), leidde tot herstel van DCC expressie in CRC cellijnen. Daarnaast 
werd de DCC promoter gemarkeerd met histon modificaties die gerelateerd zijn aan 
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gen inactiviteit, namelijk methylering op lysine 9 en 27 van histon 3 (H3K9me3 en 
H3K27me3), terwijl de histon modificatie die gerelateerd is aan gen activiteit, methylering 
van lysine 4 op histon 3 (H3K4me3), afwezig was. Voor MBD1, CXXC1, SMAD4 en MBD2 
werden alleen histon modificaties gedetecteerd die gerelateerd zijn aan gen activiteit.  
De gegevens in dit hoofdstuk laten dus zien dat een deletie van chromosoom 18q21 
vaak de hele onderzochte regio betreft, maar dat epigenetische inactivatie specifiek 
gericht is op DCC zonder dat dit invloed heeft op nabijgelegen genen op chromosoom 
18q21.

De studie beschreven in hoofdstuk 8 had als doel de hypothese te testen die luidt dat 
DNA promoter hypermethylering betrokken is bij het onder controle houden van de 
expressie van genen die op chromosomale gebieden liggen waarvan meerdere kopieën 
aanwezig zijn in een cel (van genen gelegen op chromosomale ‘gains’). Hiervoor hebben 
we genoom-brede data gegenereerd voor DNA methylering, voor het aantal DNA 
kopieën en voor RNA expressie van 9 CRC cellijnen en deze data met elkaar geïntegreerd. 
We zagen dat chromosomale gains / amplificaties een aanzienlijk hoger percentage 
van gemethyleerde genen bevatten vergeleken met chromosomale gebieden met 
een deletie of een neutraal aantal DNA kopieën. Ook werden genen die tot expressie 
kwamen ten opzichte van genen die niet tot expressie kwamen (in CRC cellijnen) vaker 
gemethyleerd in gains / amplificaties vergeleken met deleties of chromosomale gebieden 
met een neutraal aantal DNA kopieën. Een selectie van 286 genen die significant waren 
verrijkt voor promoter methylering in gains/amplificaties werd vervolgens in meer detail 
bestudeerd. De meeste van deze genen lieten een stabiele genexpressie zien bij een 
toenemend aantal DNA kopieën. Bovendien zagen we dat voor deze genen een significant 
groter deel een negatieve trend tussen RNA expressie en het aantal DNA kopieën liet zien 
in vergelijking met genen die niet verrijkt waren voor promoter methylering in gains / 
amplificaties. Van deze 286 genen zijn 18 genen beschreven als tumor suppressor genen. 
Verder bleek uit een signaalrouteanalyse (een signaalroute is een doorgeefsysteem 
die een cel gebruikt om signalen uit zijn omgeving te herkennen en te verwerken en 
uiteindelijk leidt tot activering van specifieke genen) dat de 286 genen die verrijkt 
waren voor promoter methylering in gains / amplificaties betrokken zijn bij cellulaire 
integriteit, ontwikkelingsprocessen en tumor-gerelateerde processen. Dit suggereert dat 
genen waarbij meerdere DNA kopieën (en daardoor hogere genexpressie) een tumor-
onderdrukkend effect tot gevolg kunnen hebben, gecontroleerd kunnen worden door 
DNA promoter hypermethylering. Hoewel er meer studies gedaan moeten worden 
om de voorgestelde hypothese te bewijzen, draagt de studie in dit hoofdstuk bij aan 
de schaarse literatuur dat DNA methylering inderdaad een extra laag van controle zou 
kunnen zijn voor de expressie van genen op chromosomale gebieden met extra kopieën 
in kankercellen.
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Conclusies en toekomstperspectief
Dit proefschrift presenteert nieuwe kandidaat moleculaire markers die gebruikt kunnen 
worden voor de vroege opsporing van CRC in ontlasting (bijv. PHACTR3 methylering) 
en voor het voorspellen van respons op behandeling met irinotecan van patiënten met 
uitgezaaide CRC (bijv. DCR1 methylering). Daarnaast bieden we inzicht in de complexe 
interacties van CRC genetica en epigenetica, wat ons zal helpen om beter inzicht in de 
ziekte te krijgen en nieuwe klinische toepassingen te ontwikkelen.

Het proces om kandidaat biomarkers uiteindelijk volledig te implementeren in de 
klinische praktijk vergt veel extra inspanningen, zoals het (prospectief) valideren 
in meerdere onafhankelijke studies en kosteneffectiviteitstudies. Voor de markers 
beschreven in dit proefschrift worden deze stappen momenteel genomen binnen het 
‘Decrease Colorectal Cancer Death’ (DeCoDe) project in de context van het ‘Center for 
Translational Molecular Medicine’ (CTMM) (http://www.ctmm.nl). Daarnaast zal het 
bevolkingsonderzoek naar CRC in Nederland, die dit jaar (2013) van start zal gaan, het 
ultieme platform bieden om moleculaire markers voor vroege opsporing te valideren in 
een daadwerkelijk bevolkingsonderzoek. 

Ten slotte blijft het vertalen van basaal biomedisch onderzoek naar veilige en effectieve 
klinische toepassingen een traag, moeilijk en kostbaar proces. Dit wordt geïllustreerd 
door de veel hogere snelheid waarmee biomarkers ontdekt worden dan waarmee die 
informatie wordt vertaald naar klinische toepassingen. Dit langzame proces is voor 
een deel te wijten aan studies die gebaseerd zijn op kleine aantallen en/of op sterk 
geselecteerde monsters en aan publicaties die alleen positieve resultaten laten zien 
(en/of negatieve resultaten weglaten). Goed opgezette en uitgevoerde onderzoeken en 
nauwkeurige rapportages zijn nodig om biomarkers te verkrijgen die reproduceerbare 
resultaten laten zien. Daarnaast is een multidisciplinaire aanpak nodig om translationeel 
onderzoek effectief en vruchtbaar te laten zijn. Daarom zijn verhoogde gezamenlijke 
inspanningen van verschillende disciplines binnen de academische wereld en de 
industrie nodig om uiteindelijk biomarkers te ontwikkelen die werkelijk de klinische 
praktijk bereiken en uiteindelijk de patiëntenzorg verbeteren.


