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Nederlandse samenvatting

Slokdarmkanker is een van de meest agressieve kankersoorten wereldwijd met een slechte overlev-

ingskans [1]. Het plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom zijn de twee meest voorkomende types 

slokdarmkanker en verschillen van weefseloorsprong. Het plaveiselcelcarcinoom ontstaat uit het meer-

lagig epitheel dat de slokdarm bekleedt en het adenocarcinoom ontstaat uit het klierweefsel van de 

slokdarm [2]. Symptomen van deze dodelijke aandoening worden meestal pas opgemerkt wanneer de 

ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt. Problemen met het doorslikken van voedsel is vaak 

het eerst opgemerkte symptoom en ontstaat wanneer de tumor meer dan de helft van de omtrek van 

de slokdarm inneemt waarbij er eerst een intolerantie is voor vast voedsel en geleidelijk vordert naar 

een intolerantie voor zowel vast én vloeibaar voedsel. Slikpijn, langdurig en hardnekkig zuurbranden, 

ondanks medicatie, en gewichtsverlies zijn tevens symptomen die kunnen wijzen op slokdarmkanker 

[2]. Gezien de relatieve ‘stille’ ontwikkeling van deze aandoening, komt slechts de helft van de nieuw 

gediagnosticeerde patiënten in aanmerking voor behandeling waarbij genezing het einddoel is en waa-

rbij de klinische TNM classificatie een bruikbare leidraad is. De standaard behandeling bij de cT1/N0 

tumoren is meestal een endoscopische submucosale resectie of submucosale dissectie. Bij de meer geav-

anceerde tumoren (cT2-T4/N0-3) is dat de zogenoemde neoadjuvante behandeling volgens het CROSS 

schema; wekelijkse chemotherapie (carboplatin en paclitaxel) gedurende 5 weken in combinatie met 

radiotherapie (41.4 Gy, in 23 fracties van 1.8 Gy) gevolgd door een operatie waarbij de tumor met ruime 

marges verwijderd wordt [3]. Een 5-jaars overlevingskans van 47% wordt met deze behandeling bereikt 

in vergelijking met 33% met enkel een chirurgische aanpak. Hoewel er significante vorderingen zijn 

gemaakt in de behandeling van slokdarmkanker, ligt het percentage complete respons na chemoradi-

atie op 29%. Het merendeel, 71%, reageert onvoldoende, waarvan 18% geen enkel respons laat zien [3]. 

Deze laatste groep patiënten zullen helaas wel de nadelige bijwerkingen van chemoradiatie ondervin-

den zonder enige verkleining van de tumor. Opmerkelijk is dat vroege terugkeer van de tumor ook kan 

voorkomen bij patiënten met een complete respons. Deze observaties wijzen op een uiterst agressieve 

ziekte met hoge resistentie tegen de huidige chemoradiatie. Van een populatie tumorcellen is bekend 

dat het resistent is voor conventionele chemo- en radiotherapie, de zogenoemde kankerstamcellen. 

Andere karaktereigenschappen van kankerstemcellen zijn het vermogen tot zelfvernieuwing, wat in 

de celkweek waargenomen kan worden als sfeer formatie, het vermogen tot differentiatie, het vermo-

gen om uit te zaaien en in muismodellen het ontstaan van tumor met een zeer kleine hoeveelheid van 
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deze cellen [4]. Het elimineren van deze populatie cellen zou potentieel de therapierespons en hiermee 

ook de overleving kunnen verbeteren. Toekomstige behandeling van slokdarmkanker patiënten moet 

gericht zijn op ten eerste, de identificatie van de patiënten die werkelijk baat hebben bij de voorbehan-

deling met de huidige chemoradiatie schema en ten tweede, wanneer deze aanpak tekort schiet, het 

aanbieden van alternatieve behandelingen gericht op de individuele tumor. Een dergelijke aanpak op 

maat zal leiden tot een verbetering in behandelkeuze en therapierespons wat de patiënt ten goede zal 

komen. Om dit te bereiken zullen er meer middelen moeten komen om therapierespons te kunnen 

voorspellen en daarnaast nieuwe therapieën ontwikkelen om resistente tumorcellen aan te pakken.

Doel van dit proefschrift

Gezien het relatief laag percentage patienten met een pathologische compleet respons na chemoradi-

atie, volgens het CROSS schema, is er een noodzaak de therapierespons beter te voorspellen, zodat het 

merendeel van de patiënten, waarbij behandelingen gedeeltelijk of geen enkel resultaat heeft, deze zware 

therapie onthouden kan worden. Daarnaast is het noodzakelijk alternatieve therapieën te ontwikkelen 

die wel aanslaan bij deze grote groep patiënten. Voor deze alternatieve therapie kan gekeken worden 

naar middelen die een werking hebben op de kankerstamcel populatie. Dit proefschrift zal zich richten 

op het identificeren van predictieve factoren van de huidige chemoradiatie en daarnaast het opsporen 

van doelgerichte therapieën die de therapierespons verbeteren met de focus op de kankerstamcelpopu-

latie. Hiermee kan een behandeling op maat worden gecreëerd.

In hoofdstuk 2 wordt, ter introductie, een overzichtelijke presentatie gegeven van de literatuur over 

kankerstamcellen. Verschillende markers om kankerstamcellen op te sporen worden besproken met de 

moleculaire signalen of signaalroutes die deze cellen in stand houden. Tevens wordt het belang van de 

rol van de omgeving waarin de tumor zich bevindt, de zogenaamde ‘tumor microenvironment’, belicht 

in de plasticiteit van kankerstamcellen. Daarnaast worden er handvaten uitgereikt om deze populatie 

cellen met verhoogde resistentie en uitzaaipotentie te elimineren. Bovendien worden de eerste resultat-

en van de Tumor Cancer Genomic Atlas (TCGA) over slokdarmkanker beschreven waarbij tumoren 

gescreend worden op bepaalde mutaties en deze mogelijk aangrijpingspunten kunnen vormen voor het 

ontwikkelen van toekomstige nieuwe therapieën en het verbeteren van de TNM stadiëring.

In hoofdstuk 3 wordt de focus gelegd op de Hedgehog signaling pathway, een van de moleculaire 
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signaleringsmechanismen gerelateerd aan de regulatie van kankerstamcellen, als een potentiële target 

voor interventie. Resectiemateriaal van patiënten die een slechte respons vertoonden na chemoradi-

atie, laat meer Hedgehog pathway activatie zien in vergelijking met resectiemateriaal van patiënten die 

alleen een operatie hebben ondergaan zonder voorbehandeling met chemoradiatie.  Daarnaast blijkt 

dat het gebruik van Vismodegib, een Hedgehog pathway inhibitor, de hoeveelheid kankerstamcellen 

lijkt te verminderen. In hoofdstuk 4 wordt de mTOR signaling pathway genomen om CD44+/CD24- 

kankerstamcel populatie te moduleren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat cellen met dit expressie-

patroon kankerstamcel eigenschappen vertonen [5]. Wanneer deze pathway geïnhibeerd wordt door 

rapamycine en torin-1, leidt dit tot een stijging van de CD44+/CD24- kankerstamcel populatie. Het 

tegenovergestelde geldt ook; wanneer de mTOR pathway gestimuleerd wordt door MHY1485, werd er 

een daling van de CD44+/CD24- kankerstamcelpopulatie geobserveerd. Nader onderzoek wijst op de 

mogelijke rol van autofagie in de waargenomen stijging c.q. daling van de CD44+/CD24- kankerstam-

cel populatie. Autofagie, letterlijk zelf-consumptie, is van origine een zelfverdedigingsmechanisme van 

cellen om zichzelf van voldoende energie te kunnen voorzien gedurende stressvolle periodes door over-

bodige organellen in de cel af te breken. Kankercellen maken op dezelfde wijze slim gebruik van aut-

ofagie door dit mechanisme te activeren tijdens stressvolle periodes zoals chemoradiatie. Toekomstig 

onderzoek moet gericht zijn op het uitschakelen van autofagie in het bijzijn van mTOR inhibitoren om 

te verifiëren of dit proces daadwerkelijk het sleutelmechanisme is in de geobserveerde stijging van de 

CD44+/CD24- kankerstamcel populatie. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 een nieuwe methode geïn-

troduceerd om kankertherapieën te bestuderen, nl. het ‘patient derived tumor organoid’ model. Met 

deze methode zijn we, als een van de eersten, in staat om tumorbiopten van slokdarmkanker patiënten 

op te kweken en deze in de kweek te houden. De eerste experimenten met dit model wezen erop dat 

CD44+/CD24- inderdaad een kankerstamcel populatie representeert door het vertonen van een ver-

hoogde sfeer vorming capaciteit en verhoogde radiatieresistentie vergeleken met een populatie zonder 

dit expressiepatroon. Verbazingwekkend genoeg waren we in staat om deze CD44+/CD24- kanker-

stamcel populatie terug te dringen met MHY1485, wat dit middel een veelbelovend medicijn maakt 

om cellen te elimineren met kankerstamcel eigenschappen. Op dit moment zijn we bezig met het uit-

breiden van het aantal patiënten om deze resultaten te kunnen bevestigen. Hoewel het ‘patient derived 

tumor organoid’ model nog in de kinderschoenen staat en beslist nog optimalisatie nodig heeft, levert 

het ons talrijke mogelijkheden op voor toekomstig kankeronderzoek. Aangezien deze techniek de re-

aliteit het beste weergeeft, beter dan cellijnen of muismodellen, is het dé techniek bij uitstek om nieuwe 
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anti-kanker medicijnen mee te testen. Bovendien kan op deze manier de tumor zodanig bestudeerd 

worden dat er per patiënt nagegaan zou kunnen worden welke therapie het meest effectief is. Wellicht 

zou het ook bij kunnen dragen aan het voorspellen van respons op de huidige chemoradiatie therapie. 

Toekomstig onderzoek zou deze punten moeten adresseren. Al met al zou het ‘patient derived tumor 

organoid’ model een doorbraak kunnen betekenen in toekomstig kankeronderzoek.

Hoewel voorspellers van respons op chemoradiatie een veel bestudeerd onderwerp is in allerlei onder-

zoeksvelden, zijn er nog geen betrouwbare voorspellers die toepasbaar zijn in de kliniek. Het com-

bineren van potentiële voorspellers van verschillende origine kan leiden tot een robuust model om 

respons te bepalen met klinische relevantie. In hoofdstuk 5 worden voor het eerst klinische patiënt 

gerelateerde factoren vóór het ondergaan van behandeling, imaging PET/CT textural features en mo-

leculaire tumor karakteristieken, gecombineerd in één voorspellend model voor pathologisch compleet 

respons na chemoradiatie. Hieruit blijkt dat de toevoeging van Her2neu expressie, een receptor be-

trokken bij de groei van tumoren, aan een eerder gepubliceerd predictiemodel bestaande uit histologie, 

cT status en PET/CT textural features [6], een significante verbetering laat zien. Dit model zou een 

leidraad kunnen vormen in respons predictie op de huidige chemoradiatie bij slokdarmkanker pa-

tiënten. Gezien de predictieve waarde van Her2neu zou gepleit kunnen worden om deze bepaling op te 

nemen in de initiële stadiëringstraject.

Een andere manier om respons te voorspellen is door te kijken naar serum cytokine levels en dit wordt 

in hoofdstuk 6 behandeld. Een hoog ‘platelet-activating factor’ (PAF) gehalte gemeten in het bloed van 

slokdarmkanker patiënten vóór chemoradiatie heeft plaats gevonden, wordt geassocieerd met een pa-

thologisch compleet respons en dit gehalte blijft verhoogd gedurende de behandeling. Ten slotte wordt 

in hoofdstuk 7 de betekenis van zeer kleine lymfeklieruitzaaiingen, de zogenaamde micrometastasen, 

voor de overlevingskans onderzocht bij patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan en patholo-

gisch aangeduid zijn met nul positieve lymfeklieren (pN0). Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat 

het aantal positieve lymfeklieren een onafhankelijke factor is voor de prognose van slokdarmkanker 

patiënten [7]. Echter zijn micrometastasen doorgaans te klein om met beeldvormende technieken of 

standaard pathologische kleuringen gedetecteerd te kunnen worden en worden dus veelal gemist. Uit 

onze data blijkt inderdaad dat micrometastasen aanwezig kunnen zijn in pN0 patiënten die chemora-

diatie hebben ondergaan en hierdoor een vergelijkbare kleine overlevingskans vertonen met patiënten 
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die pathologisch een tot twee positieve lymfeklieren hebben na chemoradiatie (pN1).

Samenvattend laten de resultaten, beschreven in dit proefschrift, het belang van moleculaire targets 

zien in zowel respons op de huidige chemoradiatie behandeling als mede bij het ontwikkelen van nieu-

we therapieën.
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