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Summary

Colorectal cancer (CRC) is the second most common cancer and cause of cancer
related death in the Netherlands. As the majority of CRCs are considered to originate
from colorectal polyps, colonoscopy with polypectomy offers excellent potential to
reduce the CRC incidence and mortality. Nevertheless, a significant number of post
colonoscopy CRCs still develop in routine practice in patients at average as well as in
patients at high risk for CRC, i.e. Lynch syndrome patients. Nonpolypoid colorectal
neoplasms (NP CRNs) have been suspected to explain some of these cancers occurring
after colonoscopy, as they are more easily overlooked, their removal requires technical
expertise, and some of them are more likely to contain advanced histology, i.e. high
grade dysplasia or early CRC.
Although NP CRNs were described already in 1985 in Japan, these lesions have just
recently been recognized in the West and other Eastern countries. So far, the
prevalence of these lesions in the Netherlands has not been examined. In 2013, a
nationwide CRC screening program will be implemented in the Netherlands, in which
colonoscopy will be offered to persons aged >55 years having a positive fecal test. In
view of this forthcoming screening program, more knowledge on the prevalence and
clinicopathologic features of NP CRNs is needed to improve the education and training
of the endoscopists thus offering the premises for a highly effective national screening
program.

In this thesis, we aimed to investigate the prevalence of NP CRNs in average and high
risk populations in the Netherlands and explored their clinicopathologic and molecular
characteristics. We studied the contribution of NP CRNs to colorectal carcinogenesis,
with special attention for the traditional adenoma carcinoma route as well as the
recently described serrated neoplastic pathway. Furthermore, we examined factors
which might assist the endoscopic detection of (nonpolypoid) colorectal neoplasms.
As NP CRNs were just recently recognized in the West, we first familiarized the
endoscopists at the Maastricht University Medical Center on the recognition,
classification and endoscopic treatment of nonpolypoid colorectal lesions using
lectures by a dedicated colonoscopist, video demonstrations using accredited
educational programs and individual feedback (Chapter 2). Subsequently, we have
built up a study population comprising all consecutive patients referred for elective
colonoscopy at our GI endoscopy unit between February 2008 and February 2010.

We initially examined the prevalence and malignant potential of nonpolypoid
colorectal adenomas in our experience (Chapter 3). As important differences have
been described between men and women with regard to the prevalence of colorectal
neoplasms and moreover, women have been suspected to be at an increased risk for
developing post colonoscopy CRCs, we paid special attention to sex differences in this
study. Overall, we found that 4.2% of all patients referred for routine colonoscopy had
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at least one nonpolypoid adenoma. The prevalence of nonpolypoid adenomas was
lower in women (3.0%) than in men (5.5%). However, although women were less likely
to have nonpolypoid adenomas, 21.3% of the nonpolypoid adenomas in women
contained high grade dysplasia or early cancer compared to only 12.2% of those in
men. These findings indicate that prevalence of nonpolypoid adenomas in our
experience is comparable to other Western studies and that detection of nonpolypoid
lesions is of importance in both men and women.
The serrated neoplastic pathway represents an alternative carcinogenic routine,
accounting for up to 15% of all CRCs. The precursor lesions of this alternative pathway,
the serrated polyps (SPs), represent a heterogeneous group of lesions, of which the
dysplastic and large, proximal SPs are considered potentially premalignant, i.e. high
risk SPs. High risk SPs share clinical and molecular characteristics with post
colonoscopy CRCs, i.e. both have a proximal predominance and are characterized by
microsatellite instability and CpG island methylator phenotype (CIMP). It is therefore
likely that some of the post colonoscopy CRCs arise via this serrated neoplastic
pathway.
In the study described in Chapter 4, we investigated the endoscopic characteristics of
SPs. Herewith, we found that nearly half (43.1%) of all high risk SPs have a nonpolypoid
endoscopic appearance, rendering them more difficult to detect during colonoscopy.
In addition, we found that high risk SPs are associated with advanced colorectal
neoplasms, which may be therefore considered potential red flags for the
inconspicuous high risk SPs. This study highlights the need for educational programs
on the detection of high risk SPs, including practical tips, such as endoscopic
appearance and their association with advanced colorectal neoplasms.
Unexpectedly, some recent studies raised significant concerns on the effectiveness of
colonoscopic cancer prevention in the proximal colon. While colonoscopy may prevent
up to 85% of the distal CRCs, risk reduction for proximal CRC is considerably lower,
ranging from 0% to 55%. The explanation for this marked disparity is presently unclear.
In Chapter 5, we studied differences in size and endoscopic shape between proximal
and distal colorectal neoplasms. We found that three fourths of the proximal
advanced adenomas have a diminutive size or nonpolypoid shape compared with only
one fourth of the distal ones. Likewise, two thirds of the proximal large or dysplastic
SPs are nonpolypoid compared with only one fourth of the distal ones. Differences in
endoscopic appearance between proximal and distal colorectal neoplasms may in part
explain the disparity in colonoscopic cancer prevention. The findings of this study
advocate careful inspection of the proximal colon during colonoscopic examination in
an attempt to improve the prevention of CRC.
Also in patients with Lynch syndrome, prevention of CRC by colonoscopy has its
limitations. Despite undergoing colonoscopy every 3 years in the past, these patients
still had a 10% risk to develop CRC over a 10 year period. Currently, shortening of the
surveillance intervals to 1 2 years has been implemented in the Netherlands to reduce
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the CRC risk in patients with Lynch syndrome. However, improving quality of
colonoscopy, and in particular the detection of adenomas, could have additional value.
In Chapter 6 we examined the role of the nonpolypoid colorectal carcinogenesis in
patients with Lynch syndrome. We found that proximal adenomas in Lynch patients
are 3 4 times more likely to have a nonpolypoid appearance than those from average
risk subjects. These findings suggest that colonoscopic surveillance in patients with
Lynch syndrome should be performed by endoscopists experienced on the detection
and treatment of nonpolypoid lesions, as this may further downsize the risk for CRC in
this high risk population.
In a next study we addressed the association between diverticular disease and
colorectal neoplasms.
Diverticulosis and colorectal neoplasms are common findings during colonoscopy and
their prevalences increase with age. Some previous studies pointed to an association
between these conditions, while others could not confirm this. A positive association
between diverticulosis and colorectal neoplasms might be of clinical relevance for CRC
prevention strategies, as it may highlight a subgroup of patients at increased risk for
CRC.
In Chapter 7, we found that diverticulosis is associated with colorectal neoplasms,
either adenomas, serrated polyps and especially with advanced neoplasms, in patients
below 60 years of age. In patients aged older than 60 years, we did not found this
association. Future studies are needed to clarify whether presence of diverticulosis at
young age may be an indication for earlier initiation of CRC prevention programs.
In the last part of this thesis, we studied the molecular profile of NP CRNs. In
Chapter 8, we conducted a systematic review and meta analysis of current studies on
genetic and epigenetic alterations in NP CRNs. This systematic analysis showed large
heterogeneity among the current studies with regard to methodology, definitions and
populations used, which precluded us from drawing definitive conclusions.
Nevertheless, the studies consistently described a low frequency of KRAS mutation in
some subtypes of NP CRNs, that is, the depressed type and the lateral spreading tumor
non granular type neoplasms, suggesting a distinct, potentially shared molecular
pathway. Prospective multicenter initiatives are therefore needed in the future, to
further elucidate the biology and potential clinical significance of (subtypes of)
NP CRNs.
In Chapter 9, we addressed the frequency of DNA promoter hypermethylation of
prominent CRC specific genes as well as the CIMP genes in relation to the phenotype of
colorectal neoplasms, i.e. shape (nonpolypoid versus polypoid), size, colonic location
and histology. For the investigated genes, we found comparable frequencies of DNA
hypermethylation in nonpolypoid and polypoid CRNs. These findings suggest that
nonpolypoid and polypoid CRNs may represent a continuum, rather than completely
(epigenetically) distinct types of lesions.
In addition, we found that methylation patterns may differ according to colonic
location. Methylation of CHFR and RASSF2A was associated with large adenoma size
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and presence of advanced histology in the proximal, but not in the distal colon.
Methylation of CHFR and RASSF2A may therefore be important for progression of
proximal neoplasms. Moreover, progression of proximal neoplasms may be driven by
other epigenetic alterations than distal neoplasms.

In summary, the studies described in this thesis indicate that NP CRNs play an
important role in the colorectal carcinogenesis through the traditional adenoma
carcinoma route and the serrated neoplastic pathway. We suggest that nonpolypoid
mechanisms may contribute to the occurrence of post colonoscopy cancers, most
probably through technical factors, such as overlooked or incompletely removed
lesions. However, biologic explanations should be explored in the future as well. In
view of these data, we recommend systematic and continuous training of all practicing
endoscopists with regard to quality colonoscopy, with emphasis on the detection and
removal of nonpolypoid neoplasms. This is a sine qua non condition to ensure a highly
effective nationwide CRC screening program in the Netherlands.
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Samenvatting

Het colorectaal carcinoom (CRC) is de op één na meest voorkomende kanker en de op
één na grootste oorzaak van kanker gerelateerde sterfte in Nederland. Het merendeel
van alle CRCs ontwikkelt zich uit colorectale poliepen. Gezien deze wijze van ontstaan
heeft coloscopie met verwijdering van colorectale poliepen een aanzienlijke potentie
om de incidentie en moraliteit van CRC te verlagen. Desondanks ontstaan er in de
dagelijkse praktijk een significant aantal CRCs na colonoscopie, zowel bij patiënten met
een gemiddeld als bij patiënten met verhoogd risico op CRC (bijv. patiënten met het
Lynch syndroom). Een mogelijke bron voor het ontstaan van deze carcinomen na een
coloscopie zijn nonpolypoide (vlakke) colorectale neoplasieën (NP CRN). NP CRN
worden door hun subtiele uiterlijk gemakkelijker gemist, de verwijdering van deze
poliepen vereist nieuwe endoscopische technieken en sommige van hen worden vaker
in een gevorderd stadium aangetroffen, d.w.z. ze bevatten hooggradige dysplasie of
vroeg stadium carcinoom.
NP CRN werden al in 1985 beschreven in Japan, maar zijn in het Westen en andere
Oosterse landen pas recentelijk herkend. In Nederland zijn tot op heden dan ook nog
geen gegevens over het voorkomen van NP CRN in de algemene endoscopie praktijk.
In 2013 zal een bevolkingsonderzoek naar CRC van start gaan in Nederland. Hierbij
zullen alle personen ouder dan 55 jaar met een positieve ontlastingstest een
coloscopie ondergaan. Met het oog op dit screeningsprogramma is het van belang dat
we meer kennis verkrijgen over de prevalentie en klinisch pathologische kenmerken
van NP CRN. Met deze kennis kunnen we de kwaliteit van de coloscopie verbeteren en
daarmee de voorwaarde scheppen voor een zo effectief mogelijk bevolkings
onderzoek.

Het doel van dit proefschrift was om de prevalentie van NP CRN bij individuen met een
gemiddeld en bij individuen met een verhoogd risico op CRC te onderzoeken, evenals
hun klinisch pathologische en moleculaire kenmerken. We bestudeerden de rol van
NP CRN in de colorectale carcinogenese, met aandacht voor zowel de traditionele
adenoma carcinoma route als de recent beschreven serrated pathway. Daarnaast
onderzochten we factoren die de endoscopist kunnen assisteren in het opsporen van
(vlakke) colorectale poliepen.
Aangezien NP CRN pas recentelijk zijn herkend in het westen, hebben we voorafgaand
aan de studies alle endoscopisten in het Maastricht Universitair Medisch Centrum
getraind in het herkennen, classificeren en endoscopisch verwijderen van NP CRN. Dit
hebben we gedaan door middel van voordrachten door een ervaren endoscopist,
video demonstraties en individuele feedback (hoofdstuk 2). Vervolgens hebben we de
klinische en pathologische gegevens verzameld van alle opeenvolgende patiënten die
een electieve coloscopie ondergingen tussen februari 2008 en februari 2010.
In hoofdstuk 3 beschrijven we de prevalentie en klinisch pathologische kenmerken van
vlakke adenomen. Aangezien er belangrijke verschillen bestaan tussen mannen en
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vrouwen wat betreft de prevalentie van colorectale neoplasieën en vrouwen daarbij
mogelijk een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van post colonoscopie CRC,
hebben we ons in dit hoofdstuk in het bijzonder gericht op verschillen tussen mannen
en vrouwen. We vonden dat 4,2% van alle patiënten die een coloscopie ondergingen
op zijn minst één NP adenoom had. Voorts was de prevalentie van vlakke adenomen
lager bij vrouwen (3,0%) dan bij mannen (5,5%). Hoewel vrouwen minder vaak een NP
adenoom hadden, was 21,3% van de vlakke adenomen bij vrouwen in een gevorderd
stadium t.o.v. maar 12,3% bij mannen. De bevindingen van deze studie laten zien dat
vlakke adenomen in onze endoscopie praktijk even vaak voorkomen als in andere
Westerse landen en dat detectie van deze poliepen van belang is bij zowel mannen als
vrouwen.
De serrated pathway is recent herkend als een alternatieve route in de colorectale
carcinogenese en wordt verantwoordelijk gehouden voor ongeveer 15% van alle CRCs.
The serrated pathway en post colonoscopie CRCs hebben klinische en moleculaire
overeenkomsten. Ze komen beide vaak voor in het proximale colon en worden
gekenmerkt door microsatelliet instabiliteit (MSI) en CpG island methylator phenotype
(CIMP). Het is dan ook waarschijnlijk dat een deel van de post coloscopie CRCs
ontstaat via dit serrated pathway.
In hoofdstuk 4 onderzochten we de endoscopische kenmerken van serrated poliepen
(SPs). SPs vertegenwoordigen een heterogene groep van poliepen, waarvan de
dysplastische en grote, proximale SPs worden beschouwd als mogelijke voorstadia van
CRC, ofwel hoog risico SPs. Wij vonden dat bijna de helft (43,1%) van deze hoog risico
SPs een vlak uiterlijk heeft, waardoor ze lastiger te herkennen zijn tijdens de
coloscopie. Daarnaast vonden we dat hoog risico SPs vaak voorkomen bij patiënten
met gevorderde adenomateuze poliepen. Deze studie benadrukt het belang van
adequate training van de endoscopisten in het herkennen van vlakke (hoog risico) SPs,
waarbij de aanwezigheid van gevorderde adenomateuze poliepen een mogelijke
risicomarker kan zijn.
Uit recente studies blijkt dat colonoscopie aanzienlijk minder effectief is in de
preventie van het proximale dan het distale CRC. In het distale colon voorkomt
coloscopie ongeveer 85% van alle CRCs, terwijl in het proximale colon dit percentage
beduidend lager ligt variërend tussen de 0 en 55%. De oorzaak van dit opmerkelijke
verschil is tot op heden onduidelijk.
In hoofdstuk 5 bestudeerden we verschillen in grootte en vorm tussen proximale en
distale poliepen. Hierbij vonden we dat driekwart van de proximale adenomen in een
gevorderd stadium klein of vlak is t.o.v. een kwart van degenen in het distale colon.
Bovendien vonden we dat van de grote of dyplastische SPs in het proximale colon twee
derde vlakke is t.o.v. een vierde van degenen in het distale colon. Uiterlijke verschillen
tussen poliepen in de proximale en distale darm kunnen mogelijk verklaren waarom
coloscopie minder effectief is in de preventie van het proximale CRC. Adequate
detectie van deze subtiele laesies zal daarom essentieel zijn voor een optimaal
resultaat van een landelijk bevolkingsonderzoek naar CRC.
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Ook bij patiënten met het Lynch syndroom heeft coloscopie zijn beperkingen bij de
preventie van CRC. Deze patiënten met een verhoogd risico op CRC ondergingen
voorheen elke 3 jaar een coloscopie. Ondanks deze frequente coloscopieën
ontwikkelde 10% van hen gedurende 10 jaar een CRC. Om deze reden is het interval
tussen twee coloscopieën verkort naar 1 2 jaar. Naast het verkorten van het interval,
kan verbetering van de kwaliteit van coloscopie mogelijk van toegevoegde waarde zijn
bij de preventie van CRC bij Lynch syndroom patiënten.
In hoofdstuk 6 onderzochten we de rol van NP CRN bij patiënten met het Lynch
syndroom. Hierbij vonden we dat proximale adenomen bij hen 3 tot 4 keer zo vaak vlak
zijn dan bij patiënten met een gemiddeld risico op CRC. Deze bevinding suggereert dat
surveillance coloscopieën bij Lynch patiënten uitgevoerd zouden moeten worden door
endoscopisten met ruime expertise op het gebied van herkenning en verwijdering van
NP CRN. Mogelijk kan dit mogelijk het risico op CRC in deze populatie in de toekomst
verlagen.
In een volgende studie onderzochten we het verband tussen diverticulose en
colorectale neoplasieën. Diverticulose en colorectale neoplasieën worden beide vaak
gediagnosticeerd tijdens een coloscopie en de prevalentie van beide aandoening stijgt
met de leeftijd. Sommige voorgaande studies wezen op een verband tussen beide
aandoeningen, doch anderen konden dit niet bevestigen. Een positieve associatie
tussen diverticulose en colorectale neoplasieën kan van belang zijn voor preventie van
CRC, omdat dit kan helpen patiënten te identificeren die verhoogd risico hebben om
een CRC te ontwikkelen.
In hoofdstuk 7 vonden we dat, bij patiënten jonger dan 60 jaar, diverticulose
geassocieerd is met colorectale neoplasieën, zowel adenomen, SPs als gevorderde
adenomen. Bij patiënten ouder dan 60 jaar vonden we dit verband echter niet.
Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of de aanwezigheid van diverticulose op
jonge leeftijd een indicatie is voor het vroeger starten met screenen op CRC.
In het laatste gedeelte van dit proefschrift bestudeerden we het moleculaire profiel
van de NP CRN. Hoofdstuk 8 presenteert een systematisch review inclusief meta
analyse over de huidige studies die genetische en epigenetische veranderingen in NP
CRN hebben onderzocht. Deze systematische analyse laat zien dat er grote
heterogeniteit bestaat tussen de huidige studies wat betreft methodologie, gebruikte
definities en onderzochte populaties. Hierdoor was het niet mogelijk om definitieve
conclusies te trekken wat betreft het (epi)genetisch profiel van NP CRN. Desondanks
lieten de studies consistentie zien ten aanzien van de bevinding dat sommige subtypes
van NP CRN, namelijk de ‘depressed type’ en de ‘non granular lateral spreading
tumor’, minder vaak KRAS mutaties vertonen in vergelijking met polypoide
neoplasieën. Deze subtypes van NP CRN vertegenwoordigen dus mogelijk een
afzonderlijke moleculaire route.
In hoofdstuk 9 bestudeerden we DNA methylering van belangrijke CRC specifieke
genen evenals de aanwezigheid van CIMP in relatie met het fenotype van colorectale
adenomen, d.w.z. de vorm (nonpolypoid versus polypoid), grootte, locatie en
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histologie. Hierbij vonden we dat DNA methylering van de onderzochte genen even
vaak voorkomt bij NP CRN als bij polypoide CRN. Deze bevinding suggereert dat het
epigenetisch profiel van beide poliepen eerder moet worden beschreven als een
glijdende schaal dan als twee of meer verschillende types.
Daarnaast vonden we dat het proximale en distale colon verschillen voor wat betreft
methyleringspatroon. In het proximale colon kwam methylering van het CHFR en
RASSF2A gen vaker voor bij grootte adenomen en bij adenomen met hooggradige
dysplasie of vroeg carcinoom. In het distal colon werd deze associatie echter niet
gevonden. Methyerling van CHFR en RASSF2A is daarom mogelijk van belang voor
progressie van adenomen in het proximale colon en progressie van proximale
adenomen wordt mogelijk gedreven door andere epigenetische veranderingen dan
progressie van distale adenomen.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat NP CRN een belangrijke rol spelen in de
colorectale carcinogenese, zowel via de traditionele adenoma carcinoma route als via
de serrated pathway. Nonpolypoide mechanismen zijn waarschijnlijk een belangrijke
oorzaak van het ontstaan van post colonoscopie CRCs. Enerzijds kan dit worden
verklaard doordat deze laesies vaker worden gemist of incompleet worden verwijderd.
Anderzijds spelen mogelijk ook biologische factoren een rol. De precieze bijdrage van
biologische factoren moet echter in de toekomst nog verder worden onderzocht. De
resultaten van dit proefschrift wijzen er in ieder geval op dat adequate detectie en
verwijdering van nonpolypoide (vlakke) colorectale neoplasiën een belangrijke
voorwaarde zal zijn voor een effectief bevolkingsonderzoek naar CRC in Nederland.


