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Dit jaar gaat op de afdelingen pathologie en klinische genetica van het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) een nieuw onderzoek van start naar een aanleg voor darmpoliepen waar nog 

weinig over bekend is: mozaïeke APC mutaties. Prof. Hans Morreau, Dr. Tom van Wezel en Dr. 

Maartje Nielsen hebben bij de meest recente KWF subsidieronde geld gekregen om hier de 

komende 4 jaar onderzoek naar te doen. 

 

Het ontstaan van APC mutaties 

DNA veranderingen (mutaties) in het APC gen zijn de meest voorkomende genetische oorzaak voor 

het hebben van (veel) poliepen in de dikke darm (polyposis). Ongeveer 80% van de patiënten met 

een APC mutatie erft deze van één van zijn ouders (zie figuur 1a voor toelichting). Bij de overige 20% 

is de mutatie nieuw ontstaan (figuur 1b t/m 1d)1. Afhankelijk van het moment waarop de nieuwe 

mutatie ontstaat, is deze aanwezig in alle lichaamscellen (figuur 1b) of in een percentage van de 

lichaamscellen (figuur 1c en 1d). Als de mutatie aanwezig is in slechts een deel van de lichaamscellen 

wordt dit mozaïcisme genoemd. 

 

De kans op darm- en andere vormen van kanker en darmpoliepen 

Patiënten met een APC mutatie in alle lichaamscellen hebben vaak zeer veel poliepen en een grote 

kans op darmkanker. Ook kunnen zij poliepen in de maag en dunne darm ontwikkelen en is er een 

verhoogde kans op desmoïd tumoren (een zeldzame, goedaardige tumor van de weke delen)2. 

Patiënten met een mozaïeke mutatie hebben vaak minder poliepen en daardoor waarschijnlijk ook 

een lager risico op darmkanker. Of patiënten met een mozaïeke mutatie ook een verhoogd risico 

hebben op verschijnselen buiten de dikke darm is nog niet bekend. Daarnaast is er weinig bekend 

over de kans dat kinderen van een mozaïeke mutatiedrager de mutatie erven. Deze kans lijkt klein te 

zijn3, maar er is meer onderzoek nodig om daar betere uitspraken over te kunnen doen. 

 

Andere genen 

Naast het APC gen zijn er nog een aantal genen waarin zich mutaties kunnen bevinden die tot een 

hoger risico op darmkanker en/of poliepen kunnen leiden. Een voorbeeld hiervan zijn de genen die 

verantwoordelijk zijn voor het Lynch syndroom (MLH1, MSH2, MSH6 en PMS2). Mozaïeke mutaties 

in deze genen zijn waarschijnlijk zeldzaam, maar hier is nog weinig onderzoek naar gedaan.  

 

Opsporen van mozaïeke mutaties 

Het opsporen van een mozaïeke mutatie kan een uitdaging zijn. Vaak is de mutatie niet of nauwelijks 

aanwezig in het bloed en kan deze dus niet met DNA onderzoek in bloed opgespoord worden. Een 

betere aanpak voor het opsporen van mozaïeke mutaties is daarom het onderzoeken van de 

poliepen zelf3,4. Als in meerdere poliepen dezelfde mutatie teruggevonden wordt, is dit een 

belangrijke aanwijzing dat er sprake is van mozaïcisme. Vervolgens kan verder onderzocht worden in 

welke mate de mutatie in de rest van het lichaam aanwezig is. 

 

Hoe vaak komt het voor? 



Eerder onderzoek5 heeft aangetoond dat een kwart van de patiënten met meer dan 20 poliepen bij 

wie eerder geen APC mutatie in het bloed werd aangetoond, een mozaïeke APC mutatie blijkt te 

hebben. Of mozaïcisme ook vaak voorkomt bij patiënten met minder dan 20 poliepen is nog niet  

bekend. 

 

Onderzoeksvragen 

Met behulp van geld van het KWF gaat er dit jaar in het LUMC onderzoek van start om deze vraag en 

andere vragen te beantwoorden. De patiëntengroepen die we zullen onderzoeken zijn patiënten 

met: 

 

• Meer dan 5 poliepen (met of zonder darmkanker) jonger dan 50 

• Meer dan 10 poliepen (met of zonder darmkanker) jonger dan 70 

• Meer dan 20 poliepen (met of zonder darmkanker) ouder dan 70 

• Twee of meer keer darmkanker onder de leeftijd van 70 

• Tussen de 10 en 20 poliepen in de leeftijd tussen 55 en 75 jaar die zijn opgespoord met het 

bevolkingsonderzoek  

 

De vraag daarbij is hoe vaak patiënten in deze groepen mozaïeke mutaties hebben. Er zal daarbij niet 

alleen gekeken worden naar mutaties in het APC gen, maar ook naar de andere genen waarvan 

bekend is dat zij een verhoogd risico op darmkanker en/of poliepen geven. Verder zal onderzocht 

worden wat de kans is dat patiënten met een mozaïeke mutatie tumoren (goedaardig dan wel 

kwaadaardig) ontwikkelen buiten de dikke darm. Aan de hand van deze uitkomsten zal opnieuw 

worden bepaald of de controle adviezen die nu worden gegeven moeten worden aangepast. Ook zal 

gekeken worden wat de kans is dat kinderen de mozaïeke mutatie van hun ouder erven. Tenslotte 

zal onderzocht worden in welke levensfase mozaïeke APC mutaties ontstaan en of er verband is met 

leefstijl, voorgaande ziekten of andere factoren. 
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Figuur 1 Overgeërfde mutaties en nieuwe mutaties (mozaïek of aanwezig in alle lichaamscellen). 


