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CHAPTER 9
DUTCH SUMMARY

NEDERLANDSE SAMENVATTING
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Chapter 9

SAMENVATTING VAN DIT PROEFSCHRIFT
Colorectale kanker is een van de meest voorkomende maligniteiten ter wereld, met 
meer dan een miljoen nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar. De incidentie is 
het hoogst in de westerse landen, wat voornamelijk is geassocieerd met een westerse 
leefstijl: onvoldoende fysieke activiteit, te veel (bewerkt) voedsel met veel onverzadigde 
vetten en suikers en juist weinig vezels. Deze hoge kankerincidentie heeft geleid tot 
secundaire preventiemaatregelen in de vorm van het bevolkingsonderzoek, waarbij 
de ontlasting wordt getest en, indien positief, wordt gevolgd door een coloscopie.

De (curatieve) behandeling van colorectale kanker omvat in de meeste gevallen 
resectie van de tumor met nadien het aanleggen van een anastomose (of ook wel 
naad genoemd). In vergevorderde ziektestadia wordt dit gecombineerd met neo-
adjuvante chemo- en/of radiotherapie. Echter, een gevreesde complicatie van deze 
operatie is lekkage van de anastomose, oftewel naadlekkage. Deze complicatie komt 
bij ongeveer 10% van de operaties voor en leidt tot veel morbiditeit, interventies, 
verlengde ziekenhuisopnames, hoge kosten en verhoogde mortaliteit. Tevens wordt er 
bij naadlekkage een grotere kans op lokale recidief tumorvorming gezien en daardoor 
een verminderde ziektevrije overleving.

Ondanks steeds geavanceerdere technieken en het in kaart brengen van 
risicofactoren, zoals co-morbiditeiten (bijv. Diabetes Mellitus), grotere tumoromvang 
en het gebruik van medicamenten als corticosteroïden, is de incidentie van 
naadlekkage nauwelijks gedaald in de afgelopen jaren. Deels is dit het resultaat 
van de nog altijd beperkte kennis over het ontstaansmechanisme van naadlekkage. 
Hoewel naadlekkage wordt gezien als falende of abnormale wondheling, is er nog 
weinig bekend over wondheling in het gastro-intestinale traject. Tot nu toe heeft men 
aangenomen dat de wondhelingsprocessen in de darm grotendeels hetzelfde zijn als 
elders in het lichaam.

In hoofdstukken 2 en 3, worden studies beschreven waarbij met 16S rRNA gene 
sequencing de bacteriële samenstelling is geanalyseerd van monsters verzameld 
tijdens operaties waarbij een colorectale anastomose werd aangelegd. De monsters 
zijn de “donuts” die bij het staplen (nieten) van een anastomose losgesneden worden 
op de plek van de anastomose om de continuïteit van de darm te herstellen. De 
patiënten waren geïncludeerd in de C-seal trial, waarna zij vervolgens gerandomiseerd 
werden tussen de operatiegroep waarbij een “normale” anastomose werd aangelegd 
(standaardprocedure) of de groep waarbij de anastomose met een C-seal werd verricht 
(onderzoeksprocedure). De C-seal is een biologisch degradeerbare intraluminale sheet, 
ontworpen om naadlekkage te voorkomen. In hoofdstuk 2 wordt een pilot-studie 
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beschreven waarbij alleen monsters van 16 patiënten (8 met naadlekkage en 8 zonder 
naadlekkage) zonder C-seal zijn onderzocht.

Ondanks dat de body mass index (BMI) van patiënten die naadlekkage 
ontwikkelden iets hoger was, was dit geen significante of onafhankelijke factor voor 
het ontstaan van naadlekkage bij deze patiënten. Er werd tevens geen significant 
verschil gevonden in de aanwezige bacteriën tussen patiënten met of zonder lekkage. 
Echter, de patiënten die naadlekkage ontwikkelden bleken een significant lagere 
microbiële diversiteit te hebben. Deze lage diversiteit werd gekenmerkt door een hoger 
percentage van bacteriën uit de bacteriële families Lachnospiraceae en Bacteroidaceae.

In hoofdstuk 3 is een groter cohort onderzocht, waarbij ook monsters van 
patiënten die een C-seal kregen zijn geanalyseerd. Deze analyse van 118 monsters 
liet, tussen patiënten die naadlekkage ontwikkelden en normaal helende naden geen 
verschillen in bacteriële compositie zien, op een overvloed aan de Blautia genus in 
naadlekkagepatiënten na. Het ontbreken van verschillen in bacteriële compositie in 
de totale groep kan met name worden toegeschreven aan de patiënten met de C-seal. 
De microbiële compositie van deze monsters verschillen niet significant, maar in de 
C-seal trial werd er juist een trend gezien naar meer naadlekkage in C-seal patiënten 
dan bij patiënten zonder C-seal. Dit suggereert dat de C-seal de microbiële compositie 
verandert in de dagen na de operatie, mogelijk doordat het een barrière creëert tussen 
de mucosa en de (verse) luminale inhoud.

De analyse van de subgroep van niet-C-seal patiënten (standaardoperatie) 
liet zien dat de microbiota van naadlekkagepatiënten verschilde met die van 
controlepatiënten. De resultaten kwamen overeen met de resultaten van hoofdstuk 
2. Ook in dit grotere cohort hebben patiënten met naadlekkage een lagere diversiteit 
in microbiële compositie, voornamelijk bestaand uit een overvloed aan de bacteriële 
families Lachnospiraceae en Bacteroidaceae (>60%). Interessant genoeg staan deze 
families niet bekend om hun pathogene bacteriën. Echter, mogelijk door het gebrek 
aan diversiteit is de balans binnen microbiële compositie minder stabiel dan de meer 
gevarieerde microbiota samenstellingen. Hierdoor zou deze balans door perioperatieve 
interventies eenvoudiger kunnen “omvallen” en vervolgens de kans bieden aan 
pathogene bacteriën om de overhand te krijgen.

Tevens is er bij naadlekkagepatiënten een significante overvloed van de genera 
Blautia (van de Lachnospiraceae familie) en Bacteroides (van de Bacteroidaceae familie). Deze 
genera bevatten bacteriële species (soorten) die mucine degraderen. Het zou kunnen 
dat deze bacteriën de mucinerijke mucuslaag rond de anastomose, die essentieel is 
voor de heling van de anastomose, afbreken. Zonder mucuslaag is de fysieke barrière 9
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die het vormt verdwenen en is het colon vatbaarder voor bacteriële penetratie, wat 
weer kan leiden tot inflammatie en verminderde heling van de anastomose.

De gebruikte 16S analyse is een relatief nieuwe methode in het chirurgisch 
onderzoek. De methodes en statistieken van deze studies werden bediscussieerd 
door anderen, waarop in hoofdstuk 3B wordt ingegaan. In dit hoofdstuk wordt 
beargumenteerd dat de 16S analyse (nog) geen “gouden standaard” heeft en de analyse 
afhankelijk is van vele factoren.

In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de methodologie achter 
microbioomonderzoek. In de chirurgische onderzoekswereld wordt nog steeds 
weinig gebruik gemaakt van deze methodologieën. Omdat er nog weinig kennis 
over is worden de kweekonafhankelijke microbiële studies, zoals de 16S analyse en 
metagenoomstudies, in detail besproken.

Onze hypothese is dat niet alleen de bacteriële compositie een rol speelt in de 
ontwikkeling van naadlekkage, maar dat de biologische processen in het gastro-
intestinale weefsel tevens van invloed zijn. Daarom hebben we dezelfde monsters van 
hoofdstuk 2 en 3 gebruikt voor een andere techniek: RNA-sequencing van het weefsel. 
In Hoofdstuk 5 wordt deze techniek gebruikt om de genexpressie en biologische 
processen te onderzoeken die betrokken zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling 
van naadlekkage in de donuts die verzameld zijn tijdens de C-seal trial. Het verschil 
in genexpressie is voornamelijk een grote hoeveelheid down-gereguleerde genen in 
patiënten met naadlekkage ten opzichte van patiënten met normale heling. Middels 
een co-functionaliteitanalyse blijken deze down-gereguleerde genen voornamelijk 
te verrijken voor processen die betrokken zijn bij o.a. een verminderde expressie van 
genen betrokken bij de immuunrespons, bloedvatnieuwvorming en collageenopbouw. 
Deze processen kunnen allemaal worden gerelateerd aan wondheling.

In hoofdstuk 6 wordt een bacterie beschreven die het “naadlekkage fenotype” 
heeft. De commensale mondbacterie Bacillus subtilis, die over het algemeen niet als 
pathogeen wordt bestempeld, blijkt de virulentiefactoren te bevatten die dit fenotype 
bepalen. Een ras (strain) van B. subtilis was gekweekt uit lekkagevocht van een patiënt 
met naadlekkage van een gastrojejunostomie. Dit isolaat werd volgens het protocol 
beschreven in hoofdstuk 6 geanalyseerd op de virulentiefactoren: 1) de eigenschap 
om collagenase te produceren; 2) om MMP9 te activeren; en 3) om een klinische 
naadlekkage te veroorzaken in een muismodel. Dit protocol kan gebruikt worden om 
een geïsoleerd micro-organisme te testen op een “naadlekkage fenotype”.
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Bacteriën met een “naadlekkage fenotype” spelen misschien zelfs een grotere rol 
bij de colonpathogenese dan alleen bij naadlekkage. Het micro-organisme Enterococcus 
faecalis, waarvan bekend is dat het “naadlekkage fenotype” kan hebben, is ook 
geassocieerd met colorectale kanker. In hoofdstuk 7 blijkt dat de kolonisatie van 
collagenalytische E. faecalis en Proteus mirabilis in muizen met een colonoperatie wordt 
geassocieerd met extra-intestinale tumoren. Deze collagenalytische bacteriën waren 
met name significant verhoogd in het colon van muizen met een vetrijk/vezelarm 
westers dieet.

Een poging om in dit model de tumorformatie te reduceren door de muizen 
te ontdoen van collagenalytische bacteriën (E. faecalis en P. mirabilis) met meerdere 
antibiotica voorafgaand aan de operatie was echter niet succesvol. Ondanks dat na de 
decontaminatie E. faecalis en P. mirabilis niet meer in het colon aanwezig waren, was er 
groei van een andere hoog-collagenalytische species (Candida parapsilosis). Een andere 
poging om de tumorformatie te reduceren was middels de orale toediening van een 
gefosforesceerde vorm van polyethyleen glycol (PEG), genaamd Pi-PEG. Het is namelijk 
bekend dat in een fosfaatarme omgeving, microben een verhoogde virulentie tonen. 
Pi-PEG kan de lokale fosfaatconcentratie verhogen en de microbiële virulentie verlagen. 
Dit vonden wij ook in de studie in hoofdstuk 7, waar het de collageenproductie van 
E. faecalis, P. mirabilis en C. parapsilosis verminderde. Tevens werd een reductie van 
tumorformatie gezien. Meer studies zullen nodig zijn om dit te bevestigen, maar de 
hypothese is dat de effectiviteit van Pi-PEG om tumorformatie te reduceren in het 
behouden van de integriteit van de normale microbiota ligt en daarmee de virulentie 
van commensalen kan onderdrukken.

Wij denken dat onze bevindingen in dit proefschrift kunnen worden gebruikt om 
toekomstige therapeutische strategieën te ontwikkelen om naadlekkage te voorkomen. 
Tevens kunnen onze bevindingen worden gebruikt voor het inschatten van het 
risico dat patiënten lopen op postoperatieve naadlekkage. Tot slot denken wij dat 
preventiemaatregelen gericht op het interne milieu van de darm en/of manipulatie van 
de intestinale microbiota kunnen helpen bij het reduceren van mogelijke pathogene 
effecten van deze bewoners van de darm.

9
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A P P E N D I X

The appendix is a small, pouch-like sac 
of tissue that is located in the first part 
of the colon (cecum) in the lower- 
right abdomen. Lymphatic tissue 
in the appendix aids in immune 
function, but simultaneously 
harbors bacteria. The official 
name of the appendix 
is veriform appendix, 
which means “worm-like 
appendage.” Of course, it also 
just means a section or table 
of subsidiary matter at the 
end of a book or document.
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