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Chapter 9 

Summary in Dutch (Nederlandse samenvatting)



166

De incidentie van het slokdarmcarcinoom is nog steeds stijgende en de 5-jaars 
overleving is momenteel slechts 15-20%. In Nederland heeft het merendeel van de 
patiënten het histologische subtype adenocarcinoom (AC), terwijl in Aziatische landen 
het plaveiselcelcarcinoom (PCC) vaker voorkomt. Van het slokdarm-adenocarcinoom 
is een voorloper stadium bekend, namelijk Barrett’s oesophagus (BO). BO is een 
metaplastische aandoening waarbij het normale plaveisel epitheel van de slokdarm 
wordt vervangen door een kubisch epitheel dat verder kan ontaarden in dysplasie 
en uiteindelijk in kanker. Slokdarmcarcinoom patiënten zonder afstandsmetastasen 
komen in aanmerking voor de standaardbehandeling bestaande uit voorbehandeling 
met chemoradiatie (CRT) en radicale chirurgie. Echter, met optimale therapie is 
de 5-jaarsoverleving momenteel nog maar 50%. Het is daarom noodzakelijk  de 
behandeling van het slokdarmcarcinoom verder te verbeteren. 

Momenteel hebben patiënten die een optimale behandeling ondergaan nog steeds 
een hoge kans op een recidief van ± 50% binnen 5 jaar. Er zijn ook patiënten die 
een volledige reactie op voorbehandeling met CRT vertonen, waarbij geen vitale 
tumorcellen meer aanwezig zijn in de primaire tumor of in de regionale lymfeklieren 
in het resectiepreparaat, die naderhand toch een recidief ontwikkelen. Dit geeft 
aan dat sommige tumorcellen mogelijk al in een eerder stadium van de ziekte 
gemetastaseerd zijn, wat ook het agressieve karakter van deze tumor demonstreert. 
Tumorprogressie, chemotherapie resistentie en de mogelijkheid te metastaseren 
zijn eigenschappen die toegekend worden aan de zogenaamde kankerstamcellen. 
Het is daarom belangrijk om deze kankerstamcel populatie te karakteriseren, omdat 
deze mogelijk nieuwe inzichten kan geven om nieuwe therapieën te ontwikkelen. 
Kankerstamcellen hebben eigenschappen van stamcellen, waaronder het 
zelfvernieuwend vermogen en de mogelijkheid tot differentiatie. Ze vormen vaak een 
klein percentage van de tumor die verder uit zogenaamde ‘bulk tumorcellen’ bestaat. 
In andere gastro-intestinale tumoren, voornamelijk het colorectale carcinoom, zijn 
kankerstamcellen geïdentificeerd die verhoogd tumorvormend vermogen bezitten 
vergeleken met bulk tumorcellen en resistent zijn voor chemotherapie. Specifiek 
betrokken bij kankerstamcellen is de Wnt-signaal transductie route, welke essentieel 
is voor het onderhouden van zowel normale stamcel functie en kankerstamcel 
eigenschappen (1,2). Genen die door Wnt gereguleerd worden, zoals CD44 en Lgr5, 
blijken geschikte markers om kankerstamcellen in het coloncarcinoom te isoleren 
(3,4). Momenteel is in het slokdarmcarcinoom nog geen overtuigend bewijs geleverd 
voor de aanwezigheid van een kankerstamcel populatie, mede door het gebrek aan 
specifieke kankerstamcel markers in het slokdarmcarcinoom.
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Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de mogelijkheden om onze huidige 
therapie te verbeteren en beschrijft een kankerstamcel model in het slokdarm 
adenocarcinoom. Verder biedt het nieuwe inzichten in prognostische markers voor 
overleving en ziekte progressie.

In hoofdstuk 2 en 3 wordt de optimalisatie van onze huidige therapie van het 
slokdarmcarcinoom onderzocht door het bepalen van de definitie van een tumorvrij 
circumferentiële resectiemarge (CRM) en door het vergelijken van overleving en 
toxiciteit tussen twee dCRT schema’s.

Een positieve CRM is in eerder onderzoek geassocieerd met een slechte prognose 
maar een optimale grenswaarde is niet bepaald (5). In hoofdstuk 2 is de optimale 
grenswaarde voor de CRM en de bijbehorende prognostische waarde ervan bepaald. 
In dit hoofdstuk laten we zien dat een positieve CRM, volgens de Royal College of 
Pathologists, een onafhankelijke prognostische factor is voor een recidief en voor 
overleving, en de optimale grenswaarde is een CRM≤1mm. Bovendien hadden 
patiënten met een positieve CRM een vergelijkbare prognose als patiënten met een 
positief longitudinaal resectievlak (R1-resectie). Een positieve CRM zou daarom 
beschouwd moeten worden als een R1-resectie. 

Als patiënten niet in aanmerking komen voor een operatie, dan wel door technische 
irresectabiliteit of door een relatief hoge comorbiditeit, dan is dCRT de aangewezen 
behandeling. Cisplatinum/5-FU is de huidige standaard chemotherapie volgens de 
Europese en Amerikaanse richtlijnen, echter dit schema heeft een relatief toxische 
profiel (6,7). Als er sprake is van cardiovasculaire of pulmonaire comorbiditeit wordt 
de voorkeur gegeven aan een schema met carboplatin/paclitaxel, omdat dit minder 
bijwerkingen heeft. Dit schema werd ook gebruikt als neaodjuvant CRT schema 
in de CROSS trial. Het doel van hoofdstuk 3 was om retrospectief de verschillen 
in overleving en toxiciteit tussen beide dCRT schema’s te vergelijken in vijf centra 
in Noord-Nederland. Er werden geen verschillen gevonden in de algemene en 
ziektevrije overleving tussen beide schema’s. Echter de toxiciteit was significant lager 
in de carboplatin/paclitaxel groep en het aantal patiënten dat dit schema afrondde 
was significant hoger dan in de cisplatinum/5-FU groep. Deze uitkomsten geven 
aan dat carboplatin/paclitaxel overwogen zou kunnen worden als een alternatief 
voor cisplatinum/5-FU als dCRT schema in de behandeling van slokdarmkanker 
patiënten. 

In hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 was het doel om een beter inzicht te verwerven in de 
carcinogenese en progressie van het slokdarmcarcinoom door de aanwezigheid van 
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kankerstamcellen te bestuderen in een cellijn model en door verschillende nieuwe 
prognostische markers te onderzoeken. Het kankerstamcel model is onderzocht in 
verschillende solide tumoren en geldt mogelijk ook voor het slokdarmcarcinoom. 
Sferoïde kweekcondities, zoals eerder beschreven, kunnen leiden tot dedifferentiatie 
en kunnen verrijken voor kankerstamcel eigenschappen(8). In hoofdstuk 4 vonden 
we dat de slokdarm-adenocarcinoom cellijn OE19, wanneer gekweekt als een 
sferoïde model, kankerstamcel eigenschappen heeft als een verhoogde kolonie 
groei, chemoresistentie in vitro en verhoogde tumorgroei in vitro in vergelijking met 
serum gekweekte cellen. Dit verschil werd niet geobserveerd in de andere slokdarm-
adenocarcinoom cellijn. Na injectie in NOD/SCID muizen lieten met name de 
sferoïde gegroeide OE19 cellen, maar ook OE33 sferoïden, verhoogde tumorgroei 
zien ten opzichte van de tumoren gegroeid uit de serum gekweekte cellen. Om het 
onderliggende moleculaire mechanisme te bestuderen zijn de verschillen in mRNA 
expressie geanalyseerd tussen sferoïde en serum gekweekte OE19 en OE33 cellen, 
evenals verschillen in mRNA expressie tussen de tumoren gegroeid in de muizen, 
door gebruik te maken van een Illumina array. Gene Set Enrichment analyse (GSEA) 
liet een verlaagde activiteit zien van DNA reparatie en celadhesie signaal transductie 
routes. Twee genen werden gevonden die in beide OE19 en OE33 modellen waren 
verhoogd, FOS en KLF2. Serum gekweekte en sferoïde muistumoren lieten geen 
verschillen zien in genregulatie, in tegenstelling tot de gevonden verschillen in de 
cellijnen, mogelijk door langere beïnvloeding door het omliggende muis stroma. 
Deze studie laat zien dat het OE19 sferoïde model verhoogde kankerstamcel 
eigenschappen heeft en daarom gebruikt zou kunnen worden om kankerstamcellen 
in het slokdarmadenocarcinoom te onderzoeken. 

GATA6 is een transcriptie factor, belangrijk voor de ontwikkeling van de dunne 
darm en een gesuggereerd oncogen (9,10). GATA6 is in het pancreascarcinoom 
is gerelateerd aan de Wnt signaaltransductie route(11). In het slokdarmcarcinoom, 
is de amplificatie van het GATA6 gene geassocieerd met progressie van BO naar 
het adenocarcinoom en een slechtere prognose van het adenocarcinoom(10,12). In 
hoofdstuk 5 is de expressie van het GATA6 proteïne onderzocht in de sequentie van 
maligne progressie van normaal squamous epitheel naar de premaligne afwijking 
BO en vervolgens adenocarcinoom. GATA6 proteïne expressie was verhoogd tijdens 
de maligne progressie van plaveisel epitheel naar BO, laaggradige dysplasie en 
uiteindelijk hooggradige dysplasie en adenocarcinoom. Geen relatie werd gevonden 
tussen GATA-6 proteïne expressie en overleving van adenocarcinoom patiënten. 
Echter, GATA6 speelt mogelijk een rol in de maligne transformatie van BE. 
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In hoofdstuk 6 is de hypothese getest dat als kankerstamcellen verantwoordelijk 
zijn voor een tumorrecidief en kankerstamcel markers mogelijk als prognostische 
markers kunnen dienen. De expressie van verscheidene kankerstamcel markers is 
geanalyseerd, waaronder expressie van Axin2 en CD44, allebei onderdeel van de 
Wnt-pathway, en de expressie van gesuggereerde kankerstamcel markers; ALDH1, 
Bmi-1 en SOX2, in 94 adenocarcinoom patiënten die alleen met chirurgie waren 
behandeld. Verlies van CD44 en van SOX2 waren beiden een prognostische factor 
voor een slechte overleving in het slokdarm- adenocarcinoom (HR 1.73 CI 1.00-
2.96 P=0.046 and HR 2.06 CI 1.14-3.70 P=0.016). ALDH1 en Axin2 waren allebei 
ook positief gecorreleerd met overleving in een univariate analyse, maar waren niet 
significant in een multivariate analyse. Tegenwoordig worden patiënten behandeld 
met neoadjuvante CRT en chirurgie, maar prognostische en predictieve markers voor 
response op CRT en overleving, ontbreken nog voor deze populatie. In hoofdstuk 
7, is de expressie van CD44, SOX2 en het Hedgehog ligand Sonic Hedgehog 
(SHH) onderzocht in relatie met de prognose en de respons op CRT. SHH is eerder 
geassocieerd met radiotherapie resistentie in het slokdarmcarcinoom (13). Er werd 
geen relatie gevonden tussen deze markers en respons op CRT, maar verlies van 
CD44, SHH en SOX2 was geassocieerd met een slechte overleving of tumorrecidief 
in slokdarmcarcinoom patiënten. In ons studie cohort was verlies van CD44 een 
onafhankelijke prognostische factor voor slechte ziektevrije en kankerspecifieke 
overleving in patiënten na therapie met een niet volledige respons op CRT. Verlies 
van SHH was een onafhankelijke prognostische factor voor een slechte overleving 
in patiënten voor therapie. Verlies van SOX2 was gerelateerd aan tumorrecidief en 
er was een trend voor een slechtere overleving in patiënten voor therapie, maar 
dit was niet significant in een multivariate analyse, mogelijk door de lage patiënten 
aantallen in deze studie. De potentie van deze markers om prognose te voorspellen 
is van belang en zou verder onderzocht moeten worden in een ander cohort van 
slokdarmcarcinoom patiënten. 
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al talloze malen het verhuiskarretje op en neer gereden, maar hopelijk blijf ik de 
komende tijd eens in de buurt.

Lieve Kirill, ik mag vele leuke herinneringen, vrienden en twee titels meenemen uit 
Groningen, maar het leukste wat ik mag meenemen ben jij!

Judith



175

7

CURRICULUM VITAE

Judith Honing werd geboren op 15 februari 1987 te Maarssen. In 2005 behaalde zij 
haar VWO-diploma aan scholengemeenschap Broklede te Breukelen waarna zij naar 
Groningen verhuisde om te beginnen aan haar Geneeskunde opleiding. Vanaf het 
begin van haar opleiding was zij geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en in 
haar tweede studie jaar begon zij aan onderzoek bij de groep van prof.J.T.M.Plukker 
bij de afdeling Chirurgische oncologie van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. In 2008 behaalde zij haar bachelor en vertrok begin 2009 voor een 
halfjaar naar het Wistar Institute te Philadelphia, USA voor haar wetenschappelijke 
stage. Na het succesvol afronden van deze stage besloot zij verder te gaan binnen 
het onderzoek en een MD/PhD traject te starten bij de afdelingen Chirurgische 
oncologie en Medische oncologie van het UMCG. Dit promotie traject wisselde zij af 
met coschappen in Groningen, Leeuwarden en een coschap aan Manipal University, 
te Manipal, India. Haar semi-arts stage volgde zij op de afdelingen Maag-,darm- en 
leverziekten en Chirurgie in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam 
waarna zij in 2013 haar artsenbul ontving. 

Naast haar studie was Judith actief in verscheidene commissie waaronder de 
jaarvertegenwoordiging en coraad en gaf zij gedurende twee jaar les aan bachelor 
geneeskunde studenten. 



176


