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1.  Diagnosing cancer (of the large bowel)  

1.1  Colorectal cancer 

Tumours are composed of cellular growth that is not properly controlled by the 
body. In general, if a tumour grows it can develop malignant components which 
are potentially hazardous to the human body, eventually resulting in progression 
and finally in death. This thesis is focussing on cancer of the large bowel. The 
large bowel (the colon) consists of six parts, the cecum, the ascending colon, the 
transverse colon, the descending colon, the sigmoid colon and the rectal part, 
often called the rectum. Cancer of the large bowel or colorectal cancer (CRC) is 
a disease frequently diagnosed. In the total population of adults CRC is third 
most appearing form of cancer worldwide with over 12.000 new cases of CRC 
diagnosed in the Netherlands in 2012. CRC can develop as a hereditary or non-
hereditary form, the latter is called sporadic CRC. Age is the number one risk 
factor for developing sporadic CRC, over 90% of all patients are over 50 years 
old. In medicine we are used to perform colonoscopies to inspect the inside of 
the colon and rectum, and perform biopsies of visually aberrant tissue during the 
procedure (Figure 8.1). These tissue samples can be investigated by a 
pathologist, resulting in an assessment of the presence of malignant cells. If 
CRC is diagnosed a patient will follow a predefined trajectory of investigations 
based on the location and the extent of the tumour. These results are discussed 
in a multidisciplinary team and a treatment plan, mostly including surgery, is 
started in accordance with the patient. After surgery a patient is put under 
surveillance according to CRC treatment guidelines. One of the parts of 
surveillance is based on a blood investigation, determining the levels of the 
tumour marker carcinoembryonic antigen (CEA). Since 1965 CEA is known to 
be present in large amounts in CRC-tissue. It has been investigated and 
clinically applied in CRC diagnostics and clinical management of CRC ever 
since. Currently it is only applied in the follow-up of patients after CRC surgery. 
CEA is also present in the healthy lining of the large bowel and other specific 
tissues in the body, but in much lower concentrations. This would allow for 
higher levels as being considered as disease-related. 
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Figure 8.1 Colonoscopy: a flexible tube with a camera is introduced through the anus into the 

rectum, sigmoid, descending colon, transverse colon and finally through the ascending 
colon into the cecum. It is possible to take tissue samples of suspect lesions and to ink 
those lesions for future surgical resection procedures. 

1.2  CRC development 
Sporadic CRC starts developing from basal cellular changes in the colon wall, 
which occur during cell division. Some are genetically and some are 
environmentally initiated. The stages of development of CRC can be seen in 
Figure 8.2.  
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Figure 8.2 The developmental stages of colorectal cancer in the colon wall. 
 
CRC can have a polyp like phenotype and grow larger and larger, or CRC starts 
as a flat lesion and progress towards further invading the colon wall. A mixture of 
both paths is also possible, when a cancerous component in the polyp head 
invades the colon wall through the foot of the polyp. Two examples are shown in 
Figure 8.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.3 On the left side a colonic polyp and on the right side semi-circular colorectal cancer is 

shown. 
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Curative treatment for CRC becomes more easily achievable when the 
diagnosis has been made in an early stage. Then it is statistically probable that 
no local progression or spreading throughout the body has occurred 
(metastasis). To diagnose CRC, a patient should present him- or herself with a 
recognisable pattern of complaints. Very often complaints are vague and do not 
immediately lead to the needed diagnosis. Proper diagnostic tools, such as 
imaging tools are often only applicable in advanced tumour stages. Investigating 
the presence of occult blood in the stool (iFOBT) can give an indication of the 
presence of possible tumoural development. After a positive result, a 
colonoscopy is always needed to confirm the diagnosis. A CRC-blood-test is not 
(yet) available for diagnosis, although it would potentially fill in a gap in CRC-
diagnostics.  
The changes in the bowel wall during CRC development can be initiated by 
inflammation and subsequent mutation. Faulty cell repairs to the inflamed area 
leading to DNA damage can cause this. This DNA damage can result in mutated 
cells with a possible malignant nature. Investigating this inflammatory process 
and the cells that cause it, can give information about how the body is resolving 
problems in this inflamed area.  

2.  Macrophages  
To determine whether the earlier mentioned inflammation in the vicinity of 
tumour development, when a tumour progresses and finally during treatment of 
cancer could be helpful in diagnostic testing, we investigated a specific type of 
immune cells. These cells are called macrophages, and they are a subtype of all 
clean-up cells or (as these are also called) phagocytes. In "phagocyte" "phagos" 
means "to eat" and "cyte" means "cell". In "macrophage" "macros" means 
"large", combining both names ends up in "large eating cell", which indeed is 
one of its primary functions and describes the macrophage looks (their 
morphology).  
Macrophages develop from other immune cells, called monocytes. These cells 
are produced in the bone marrow inside all long bones in the body. Monocytes 
and macrophages can be found in all persons, not only if you are ill. In your 
blood the monocytes swarm around and wherever needed they are able to go 
into tissue after receiving specific signals to do so. After they move into the 
tissue, these monocytes are able to develop macrophage looks and functions. 
Macrophages normally protect us from the outside world by eliminating invaders 
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and instructing other immune cells how to attack these invaders, but they also 
attack tumour cells. Further, they have a function in wound healing, creation of 
blood vessels, influencing other (immune) cells and they produce various kinds 
of helpful substances to be used in these processes.  

2.1 Macrophages in (colorectal) cancer 
Macrophages are known to not only reside in the vicinity of a tumour, but also 
inside a tumour. The direct vicinity of the tumour is called the stromal 
environment. In both localisations, the cancer cells can influence the functions of 
the macrophage. Cancer cells are able to change the macrophages actions 
toward tumour promoting actions rather than actions resulting in tumour 
elimination. This means tumour cells are assisted in performing tumour 
progression tasks, for example alterations to the stromal environment so tumour 
cells are able to more easily move around. Also other tasks are known such as 
blood vessel formation to aid tumour growth and facilitating the entrance to the 
blood stream of cancer cells enabling subsequent metastasis throughout the 
body. Therefore the acquisition of macrophages by tumour environments can 
result in adverse actions of these cells, leading to disease progression rather 
than disease inhibition or even elimination. Macrophages do not act the same in 
(the vicinity) of all solid tumours. In breast cancer they are associated with poor 
prognosis, and in CRC their roles are not clear yet. Some researchers state that 
macrophages pose a risk in disease progression; others have found the 
macrophages able to deliver an anti-tumoural response. The distinction in the 
role of the macrophage in CRC has not yet been clarified. Maybe both roles 
exist depending on the influences they encounter. To investigate the presence of 
CEA in macrophages in CRC (related) tissue two studies were conducted. The 
first study evaluated the presence of CEA inside the macrophages in CRC tissue 
and lymph nodes. This was done by the use of a light microscope and applying 
substances that can highlight the presence of CEA in (the macrophages in) 
these tissues. It was found that CRC tissue contained CD68 positive cells 
(macrophages) being positive for CEA and that these macrophages were able to 
migrate into blood vessel walls (Figure 8.4 and chapter 2). Also lymph nodes 
were found to contain CEA-containing macrophages (Figure 8.5 and chapter 2).  
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Figure 8.4 a. CD68 stain of a blood vessel (outlined) next to tumor tissue; b. CEA stain of the same 

blood vessel. Intramural macrophages are present; two macrophages are positive in the 
CEA stain (arrowheads, circles). CEA reactivity is also visible at the luminal borders of 
this vessel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.5 a. CD68 stain of a lymph node with widespread macrophage distribution; b. 

corresponding CEA stain. CEA-containing macrophages can be seen along the lining of 
and are limited to the medullary sinuses. Granular staining is visible in a number of 
macrophages (example at arrow). 

 
The second study was used to find out the following: Are these macrophages 
ingesting and digesting tumour tissue with CEA? Or are they ingesting tumour 
tissue and subsequently produce and present a tumour-specific marker (in this 
case CEA) on the macrophage-surface to signal other immune cells? As was 
found out, the macrophages did ingest the tumour-tissue including the CEA and 
that it was possible to put a staining on the ingested CEA. Using electron 

A BA B

A BA B
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microscopy pictures were taken of macrophages containing tumour tissue with 
CEA present in digesting chambers called lysosomes (Figure 8.6 and chapter 3) 
by applying a CEA-antibody combined with a gold particle staining. This means 
that indeed macrophages ingest tumour-related material containing CEA. 
Further it means that maybe these macrophages could be detectable when 
investigating the blood of CRC-patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.6 Electron-microscopy photograph showing a phagocyte (possibly a macrophage) having 

ingested a cell-core (lower right insert in detail) and parts of the villous membrane of a 
cancer cell (upper left insert). The numbers 1, 2 and 3 resemble a villous part, a gold 
particle and a vacuole membrane respectively. Number 4 resembles part of the 
endoplasmic reticulum used for transport throughout the cell.  

 

2.2 Utilising macrophages in diagnosis of CRC 
Earlier research on prostate cancer diagnostics utilising prostate specific antigen 
(PSA, a tumour marker) detection in macrophages was successful in a pilot 
setting. Pursuing the same result with the colorectal cancer tumour marker CEA 
led to the development of a new diagnostic test for CRC. The new test uses a 
technique called flow cytometry. This technique is able to count cells from a test 
tube and detect specific cell characteristics (Figure 8.7).  
 



  

166 

S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.7 Simplified schematic of a flow cytometer. From the left side cells are taken from the test 

tube and inserted in a fluidics stream on the right side, ensuring the cells pass the laser 
one by one for cell counting and characteristics determination by the detectors. 

 
These characteristics can be cell size, cell complexity and cell surface markers 
by which a cell can be identified and intracellular markers telling us what is 
inside the cell (Figure 8.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8.8 Flow cytometry is able to distinguish cell size and cell complexity by laser excitation and 
measuring the light that is reflected or passed by the cell. These are called side scatter 
and forward scatter respectively, and both can be measured by detectors in the flow 
cytometer. 
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The cells we wanted to count were marked with specific antibodies with 
fluorochromes on them. Antibodies are substances that connect to specific 
connectors on the cell surface, called epitopes (antibodies directed against 
CD14 and CD16 in case of activated macrophages). Fluorochromes are 
substances that send out a specific colour (thus a specific frequency) of light 
once a laser has hit them. Allophycocyanin (APC) and Fluorescein 
isothiocyanate (FITC) were used for this purpose. By adding these 
fluorochromes to the antibodies we were able to identify the cells (activated 
macrophages) that could contain tumour marker epitopes we wanted to detect, 
by means of cell size, cell complexity and emitted light based on the presence of 
cell surface markers (Figure 8.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.9 On the left side monocytes and macrophages are shown being positive for CD14 and 

CD14CD16 respectively. On the right side the identification of monocytes and 
macrophages is done by antibodies directed against CD14 and CD16 in combination 
with fluorochromes (APC and FITC).  

 
After identification, the activated macrophages were treated with a substance to 
enable intracellular addition of antibodies directed against CEA and a 
fluorochrome. We used antibodies directed against CEA in combination with a 
third colour, phycoerythrin (PE). This enabled us to count the activated 
macrophages that contained CEA-positive tumour-related material (Figure 8.10). 
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Figure 8.10 In the left figure the intracellular staining using a biotinylated antibody directed against 

CEA is shown after permeabilising the cell membrane. The right figure shows the 
addition of the PE-fluorochrome to the intracellular attached antibody directed against 
CEA. 

 
 
This new macrophage-test was investigated in a small group of CRC patients, in 
benign (= non-malignant) inflammatory colon disease patients and in healthy 
individuals. The results showed the ability to distinguish the healthy individuals 
from the patients in general by the new test. When combining the new test with 
existing inflammation tests it was possible to distinguish the cancer patients from 
the benign inflammatory patients as well (Figure 8.11 and chapter 4). 
 
Large cells with multi-lobulated nuclei being positive for CEA were photographed 
by investigating the used flow cytometric analysis samples prepared from 
peripheral blood utilising light microscopy (cytospin analysis) (Figure 8.12). 
These findings confirm the earlier photographed tissue macrophages findings 
and thereby confirm the hypothesis of macrophages with internalized CEA in 
colorectal cancer patients. 
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Figure 8.11 Results of the pilot study, revealing the possibility to distinguish healthy controls from 

benign inflammatory disease patients (BI) and CRC patients in AJCC-stage I-IV. 
Combining the macrophage assay with CRP measurements enabled to distinguish even 
early stages of cancer from the BI-group. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 8.12 CEA in activated macrophages: The bluish colour is a core staining and the brownish 

colour is the staining for CEA. The CEA-staining shows a granular texture, as if the CEA 
remains in small pockets inside the cell. 
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2.3  Validation of the new macrophage assay 
Such a result is exciting in the beginning, but should also lead to the question if 
the test results are outcomes you can trust. To investigate this question, a series 
of tests was conducted to confirm the so-called reproducibility of this new CRC 
assay. Reproducibility for instance means that measuring a test tube twice, it 
should give the same result within a small range. Or if a test tube is measured 
on two different analysers, the result is the same. We also investigated the 
variations of monocytes and activated macrophages in healthy persons, during 
one month and one year (Figure 8.13). We found that the numbers of these cells 
do vary over time, also in healthy persons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8.13 Variation of CEA-containing macrophages in 6 healthy person during one month and 

one year. The dotted red line shows a mean value of the six persons over this whole 
period. 

 

As a result of the validation trajectory, it was found that the test was technically 
reproducible, but that a biological variability occurred, meaning that the patient 
himself causes this type of variability. This biological variability was the main 
source of interference with the diagnostic capabilities of the new macrophage-
assay (chapter 5). Therefore it was decided that the macrophage test should 
only be applied if another way of interpreting would be found reproducible. 
Another way of interpreting is currently under investigation. A change of the 
measured value of 25% or higher twice in a row is a new way to evaluate the 
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outcomes. This interpretation option is an established way of interpreting other 
(serum) tumour markers. We have also investigated the macrophage test 
performance in alternative clinical situations. 
Such alternative situations include monitoring radiochemotherapy treatment or 
disease progression during the follow-up period after surgery. We have 
investigated the treatment monitoring ability (paragraph 2.4 and chapter 6). 
Currently we are still performing disease monitoring during follow-up.  

2.4  Monitoring the effect of radiochemotherapy in 
rectal cancer 

One of the other possible applications was thought to be monitoring of 
neoadjuvant treatment (pre-treatment or nCRT) effects (response prediction). In 
rectal cancer it is common practice to perform nCRT before surgery. nCRT is 
directed at the reduction of tumour size and destroying lymph node metastasis. 
nCRT can possibly lead to downsizing the intended resection or even result in a 
wait and see policy when the tumour vanishes. This means a patient can benefit 
from predicting the response because it potentially has effect on the remaining 
treatment. If the prediction is that a patient would not respond at all to the regular 
nCRT, an alternative treatment could be chosen including even earlier surgery. 
nCRT consists of radiotherapy in combination with chemotherapy. During the 
period of nCRT it was thought that the rectal tumours could be shedding tumour 
material, and that this material could be cleaned up by macrophages. To 
determine an additional value in predicting the effect of nCRT in rectal cancer, a 
group of rectal cancer patients before, during and after nCRT was investigated. 
Blood-analysis of blood drawn from rectal cancer patients during the nCRT 
period was performed, and PET-CT-scans of the patients were made at the 
same time. It was possible to see changes during the nCRT in many 
parameters, and some of them had promising predictive values. Adding the 
results of all measurements to existing response prediction models led to an 
increase of predictive capacity from 72% to 94% accuracy in the first two weeks 
of nCRT. This means that early during the nCRT, the treatment-team can predict 
with 94% certainty if the proposed treatment will have the desired effect by 
including the new markers. 
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2.5 Conclusion 

In conclusion, this PhD trajectory has focused on investigating the principle of 
using macrophages in a diagnostic setting in human tissue and blood, the 
development of a macrophage assay and the early clinical application of the 
macrophage assay in monitoring neoadjuvant treatment of rectal cancer 
patients. The assay has potential to add to the predictive capacity of response 
prediction models and is currently under investigation for additional value in the 
follow-up setting after colorectal surgery. 
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1. Het stellen van de diagnose (darm)kanker  
1.1  Darmkanker 
Tumoren zijn opgebouwd uit cellen die een ongecontroleerde groei hebben 
doorgemaakt, waarbij het lichaam niet adequaat heeft ingegrepen. In het 
algemeen is het zo dat, wanneer een tumor groeit, er kwaadaardige 
componenten in kunnen ontstaan welke in potentie bedreigend zijn voor het 
menselijk lichaam, resulterend in ziekteprogressie en uiteindelijk de dood. Dit 
proefschrift focust zich op dikke darmkanker. De dikke darm (het colon) bestaat 
uit zes delen: het coecum, het ascenderende (opstijgende) colon, het transverse 
(overstekend) colon, het descenderende (afdalende) colon, het sigmoidale colon 
en het rectale colon, meestal het rectum genoemd. Dikke darmkanker oftewel 
colorectaal carcinoom (CRC) is een frequent gediagnosticeerde ziekte. In de 
totale populatie van volwassenen wereldwijd is CRC de derde meest 
voorkomende vorm van kanker waarvan in Nederland in 2012 meer dan 12000 
nieuwe gevallen werden gediagnosticeerd. Er bestaan twee vormen van CRC: 
een erfelijke en een niet-erfelijke vorm. De laatste vorm word ook wel het 
sporadisch CRC genoemd. Leeftijd is de grootste risicofactor voor het 
ontwikkelen van sporadisch CRC; meer dan 90% van de patiënten is boven de 
50 jaar oud. In de medische wereld zijn we gewend om colonoscopieën uit te 
voeren om de binnenzijde van de dikke darm en het rectum te inspecteren, 
zodat de mogelijkheid ontstaat om een weefselhapje, een zogenaamde biopsie, 
van afwijkend ogend weefsel te kunnen nemen (figuur 1). Deze weefselhapjes 
kunnen vervolgens door een patholoog onderzocht worden, wat een analyse 
naar de aanwezigheid van kwaadaardige (maligne) cellen betekent. Als de 
diagnose CRC bij een patiënt gesteld wordt, dan zal de patiënt een 
voorgedefinieerd zorgpad bewandelen waarin specifieke onderzoeken worden 
uitgevoerd om de locatie en de uitgebreidheid van de tumor te bepalen. Deze 
resultaten worden multidisciplinair besproken en er wordt, na overleg met de 
patiënt, een behandelplan gestart, waarin een chirurgische behandeling meestal 
een plaats krijgt. Na afloop van de chirurgische interventie wordt de patiënt 
vervolgd in de tijd, de zogenaamde follow-up, conform de CRC behandel-
richtlijnen. Een van de onderdelen van de follow-up is het bepalen van de bloed 
serum analyse van de tumormarker carcinoembryonic antigen, oftewel het CEA. 
Sinds 1965 is het bekend dat het CEA in hoge concentratie aanwezig is in CRC-
weefsel. Het CEA is sindsdien uitgebreid onderzocht en klinisch toegepast in het 
kader van CRC diagnostiek en behandeling van patiënten. Tegenwoordig wordt 
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het CEA alleen nog maar toegepast in de follow-up van patiënten na CRC 
chirurgie. CEA is ook aanwezig in de gezonde dikke darmwand en andere 
specifieke weefsels in het lichaam, echter de concentratie ervan is lager. Dit 
geeft de optie om hogere concentraties te relateren aan de aanwezigheid van 
ziekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.1 Colonoscopie: een flexibele buis met camera wordt via de anus geïntroduceerd in het 

rectum, door het sigmoïd, het descenderende, transverse en uiteindelijk via het 
ascenderende colon tot in het coecum. Het is mogelijk om weefselhapjes te nemen van 
verdachte laesies en om deze locaties met Oost-Indische inkt te markeren voor latere 
chirurgische uitname procedures. 

1.2  CRC ontwikkeling 
Sporadisch CRC begint haar ontwikkeling vanuit basale celveranderingen 
tijdens de celdeling in de darmwand. Sommige celveranderingen zijn genetisch 
bepaald en anderen zijn ontstaan onder invloed van omgevingsfactoren. De 
verschillende stadia van CRC zijn in figuur 2 in beeld gebracht. 
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Figure 9.2 De verschillende ontwikkelstadia van CRC in de wand van de dikke darm. 
 
CRC kan een poliep-achtig uiterlijk hebben, welke steeds groter blijft groeien. 
Ook kan CRC als een zogenaamde vlakke afwijking beginnen welke zich steeds 
verder ontwikkelt door ingroei in de darmwand. Een gemengd beeld is ook 
mogelijk, waarbij een kwaadaardige component in een poliepknop in de 
darmwand invadeert door de poliepvoet. De eerste twee voorbeelden zijn 
getoond in Figuur 9.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.3 Aan de linkerzijde is een dikke darm poliep en rechts is een semi-circulaire verschijning 

van CRC gefotografeerd. 
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Totale genezing van CRC wordt meer haalbaar indien de diagnose vroeg 
gesteld kan worden. Dan is het statistisch haalbaar om lokale doorgroei of 
uitzaaiingen voor te zijn. Een herkenbaar patroon van klachten draagt bij aan het 
stellen van de diagnose CRC bij een patiënt. Vaak zijn de klachten aspecifiek en 
leiden deze niet tot de benodigde diagnose. Adequate diagnostische methoden, 
zoals bijvoorbeeld beeldvorming, zijn pas toepasbaar in de meer gevorderde 
tumor stadia. Het onderzoek naar de aanwezigheid van occult (=onzichtbaar) 
bloed in de ontlasting (iFOBT) kan een indicatie geven van de aanwezigheid van 
een mogelijke tumorale ontaarding in de dikke darm. Bij een positief resultaat 
dient er altijd een colonoscopie te volgen om de diagnose te verifiëren. Een 
CRC-bloed test is momenteel (nog) niet beschikbaar maar zou potentieel een 
leemte kunnen vullen in de CRC-diagnostiek.  
De veranderingen in de dikke darmwand gedurende het ontstaan van CRC 
kunnen het gevolg zijn van lokale ontsteking, ook wel inflammatie genoemd. 
Inadequate reparatie van de aangedane darmwand na de lokale inflammatie kan 
leiden tot DNA-schade. Deze DNA-schade kan resulteren in kwaadaardig 
gemuteerde cellen. Het onderzoeken van het inflammatoire proces en de 
bijbehorende inflammatoire cellen kunnen informatie geven over hoe het 
lichaam problemen oplost in ontstoken gebieden. 

2.  Macrofagen  
Om te bepalen of de genoemde inflammatoire cellen van toegevoegde waarde 
kunnen zijn in de in ontwikkeling zijnde tumoromgeving, gedurende tumor-
progressie en ook in tumordiagnostiek van toegevoegde waarde kunnen zijn, 
onderzochten we een specifiek type immuuncellen. Deze cellen worden 
macrofagen genoemd, en ze zijn een subtype van alle opruimcellen, ook wel 
fagocyten genoemd. In "fagocyt" betekent "fagos" "eten" en "cyt" betekent "cel". 
In "macrofaag" betekent "macro" "groot", en gecombineerd leidt dat tot "grote 
eetcel", wat inderdaad een van de primaire functies is en ook het uiterlijk (de 
morfologie) van de macrofaag beschrijft. 
Macrofagen ontwikkelen zich vanuit andere immuuncellen, de zogenaamde 
monocyten. Deze cellen ontstaan in het beenmerg wat aanwezig is in alle lange 
pijpbeenderen in het lichaam. Monocyten en macrofagen zijn in alle mensen 
aanwezig, ook in gezonde toestand. Monocyten zwermen rond in de bloedbaan 
en waar nodig zijn ze in staat het weefsel binnen te dringen indien specifieke 
signalen daarvoor aanwezig zijn. 
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Na het binnendringen in het weefsel zijn de monocyten in staat het uiterlijk en de 
functionaliteit van macrofagen aan te nemen. Macrofagen beschermen ons 
normaliter voor de buitenwereld door directe eliminatie van binnendringende 
ziektekiemen en het dirigeren van ander immuuncellen in het aanvallen van de 
binnendringers, maar ze vallen ook tumorcellen aan. Verder hebben ze een rol 
in wondheling, de aanleg van bloedvaten, het beïnvloeden van andere 
(immuun)cellen en produceren ze vele relevante stoffen die benodigd zijn voor 
de uitvoer van voornoemde taken. 

2.1 Macrofagen in (colorectaal) carcinoom 
Van macrofagen is bekend dat ze zich niet alleen in de nabijheid van een tumor 
ophouden, maar ook aanwezig zijn binnen in een tumor. De directe omgeving 
van een tumor wordt ook wel het stromale weefsel genoemd. In beide 
lokalisaties kunnen de functies van macrofagen beïnvloed worden door de 
kankercellen. Kankercellen zijn in staat de macrofagenfuncties richting tumorcel 
progressie te sturen in plaats van tumorcel eliminatie. Dit betekent dat 
tumorcellen geholpen worden in de taak van tumor progressie, bijvoorbeeld door 
het stromale weefsel dusdanig te veranderen van samenstelling dat tumorcellen 
er gemakkelijk doorheen kunnen bewegen. Ook andere taken worden 
beïnvloed, zoals bloedvatformatie ten behoeve van tumorgroei en het faciliteren 
van toegang tot de bloedbaan voor de kankercellen; deze aanpassingen maken 
de vorming van uitzaaiingen (metastasering) mogelijk.  
Het aantrekken van macrofagen richting tumor omgevingen kan daarom leiden 
tot tegengestelde acties van deze cellen, wat vervolgens leidt tot ziekte-
progressie in plaats van het inhiberen of elimineren van de ziekte. Macrofagen 
gedragen zich niet hetzelfde in (de omgeving van) alle vaste (solide) tumoren. In 
borstkanker worden ze geassocieerd met een slechtere prognose, maar in CRC 
zijn hun rollen nog niet geheel duidelijk. Sommige onderzoekers stellen dat 
macrofagen een risico vormen op ziekte progressie, anderen hebben gesteld dat 
macrofagen in staat zijn om een antitumorale reactie te leveren. 
Het onderscheid in de verschillende rollen van de macrofaag in CRC is nog niet 
gemaakt. Misschien bestaan beide rollen simultaan afhankelijk van de stimuli 
waaraan ze bloot gesteld worden. Om de aanwezigheid van CEA in macrofagen 
in CRC (geassocieerd) weefsel te onderzoeken werden twee studies uitgevoerd. 
De eerste studie evalueerde de aanwezigheid van CEA in macrofagen en 
lymfeknopen. Dit werd gedaan middels het toevoegen van substanties die CEA 
in (macrofagen in) het weefsel konden aantonen, gebruikmakende van 
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lichtmicroscopie. Er werden CD68 positieve cellen (macrofagen) in het CRC 
weefsel gevonden, die ook positief waren voor CEA. Tevens bleek dat deze 
macrofagen in staat waren om in de wand van bloedvaten te migreren (Figuur 
9.4 en hoofdstuk 2). Er werden ook lymfeknopen gevonden die positief waren 
voor CEA-bevattende macrofagen (Figuur 9.5 en hoofdstuk 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.4 a. CD68 kleuring van een bloedvat (omlijnd) liggend in tumorweefsel. b. CEA kleuring 

van het zelfde bloedvat, in de wand van het bloedvat (intramuraal) zijn 2 macrofagen 
aanwezig die CEA-positief zijn (omcirkeld met pijlhoofdjes erbij). CEA reactiviteit is ook 
zichtbaar aan de binnenzijde (luminale zijde) van het bloedvat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.5 a. CD68 kleuring van een lymfeklier met uitgebreide macrofagen distributie; b.. 

bijbehorende CEA-kleuring. CEA-bevattende macrofagen kunnen herkend worden 
langs de belijning van en zijn beperkt tot de medullaire sinussen van de lymfeklier. 
Granulaire kleuring is herkenbaar in meerdere macrofagen (zie pijlhoofd). 

 

A BA B

A BA B
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De tweede studie werd uitgevoerd om de volgende vraag te beantwoorden: 
nemen macrofagen tumorweefsel met CEA op en verteren ze dat? Of nemen ze 
tumorweefsel op en produceren en presenteren ze vervolgens een tumor-
specifieke marker (in dit geval CEA) op het macrofagen oppervlak met als doel 
om andere immuuncellen te informeren? De studie wees uit dat macrofagen 
inderdaad tumorweefsel inclusief CEA opnamen en dit verteerden, en dat het 
mogelijk was om het opgenomen CEA aan te kleuren. Door middel van 
elektronen microscopie werden foto's gemaakt van macrofagen die 
tumorweefsel inclusief CEA hadden opgenomen in speciale verteringskamers, 
zogenaamde lysosomen (Figuur 9.6 en hoofdstuk 3), door het toepassen van 
CEA-antilichamen in combinatie met een goud-bolletjes kleuring. Dit betekent 
dat macrofagen inderdaad CEA-bevattend tumor-gerelateerd materiaal 
opnemen. Verder betekend dit dat deze macrofagen misschien aantoonbaar zijn 
in het bloed van patiënten met colorectaal carcinoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.6 Elektronenmicroscopie foto waarin een fagocyt zichtbaar is, (mogelijk een macrofaag) 

na het opnemen van een celkern (inzet rechtsonder in detail) en delen van het villeuze 
membraan van een kankercel (inzet linksboven). De nummers 1, 2 en 3 staan voor een 
villeus membraandeel, een goudbolletje en een membraan van een vacuole). Nummer 
4 geeft een deel van het endoplasmatisch reticulum weer, bedoeld voor transport door 
de cel.  
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2.2  De toepassing van macrofagen in de diagnostisering van CRC 

Eerder experimenteel onderzoek gericht op prostaat kanker diagnostiek waarbij 
gekeken werd naar het detecteren van prostaat specifiek antigen (PSA, een 
tumormarker) in macrofagen bleek succesvol. Het nastreven van hetzelfde 
resultaat bij CRC met de tumormarker CEA leidde tot de ontwikkeling van een 
nieuwe diagnostische test voor CRC. De nieuwe test maakt gebruik van een 
techniek welke flowcytometrie genoemd wordt. Deze techniek is in staat cellen 
te tellen in een testbuisje en detecteert specifieke cel karakteristieken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.7 Een versimpeld schema van een flowcytometer. Vanaf de testbuis links in het schema 

worden cellen opgezogen en in een vloeistofstroom geïnjecteerd aan de rechterzijde 
van het schema, wat ervoor zorgt dat de cellen één voor één een laser passeren om de 
cellen te tellen en de cel-karakteristieken te bepalen doormiddel van detectoren die het 
laserlicht opvangen. 

 
Deze karakteristieken kunnen celgrootte, cel-complexiteit, cel-oppervlakte 
markers ter identificatie van de cellen, en intracellulaire markers welke de 
inhoud van de cel beschrijven inhouden.   
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Figure 8.8 Flowcytometrie is in staat celgrootte en cel-complexiteit te onderscheiden doormiddel 
van het meten van het laserlicht wat gereflecteerd en doorgelaten wordt . Deze 
parameters worden respectievelijk Side scatter oftewel "zijwaartse strooiing" en Forward 
scatter oftewel "voorwaartse strooiing' genoemd; beide kunnen gemeten worden door 
de detectoren in de flowcytometer. 

 
De cellen welke geteld dienden te worden werden gemarkeerd met specifieke 
antilichamen met fluorochromen. Antistoffen zijn stoffen welke kunnen 
aangrijpen op specifieke aangrijpingspunten op het celoppervlak, ook wel 
epitopen genoemd (anti-CD14 en anti-CD16 in het geval van geactiveerde 
macrofagen). Fluorochromen zijn stoffen die in staat zijn een specifieke kleur 
(een specifieke frequentie) licht uit te zenden na aanstralen middels de laser. 
Allophycocyanin (APC) en Fluorescein isothiocyanate (FITC) werden gebruikt 
voor dit doeleinde. Het toevoegen van deze fluorochromen aan de antilichamen 
stelde ons in staat de cellen (in dit geval de geactiveerde macrofagen) welke 
tumormerkstoffen zouden kunnen bevatten, te identificeren, doormiddel van de 
celgrootte, de cel-complexiteit en het uitgezonden licht op basis van de 
oppervlaktemarkers (Figuur 9.9). 
Na identificatie werden de geactiveerde macrofagen behandeld met een 
substantie die intracellulaire kleuring met een antilichaam tegen CEA mogelijk 
maakte, waarna tevens de toevoeging van een fluorochroom mogelijk was. Er is 
gebruik gemaakt van een antilichaam tegen CEA in combinatie met een derde 
kleur, phycoerythrin (PE). Deze stap maakte het mogelijk om de geactiveerde 
macrofagen te tellen die CEA-positief tumorgerelateerd materiaal bevatten 
(Figuur 9.10). 
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Figure 9.9 Aan de linkerzijde worden monocyten en macrofagen getoond welke respectievelijk 
positief zijn voor CD14 en CD14CD16. Aan de rechterzijde wordt de identificatie 
getoond van monocyten en macrofagen op basis van antilichamen gericht tegen CD14 
en CD16 in combinatie met fluorochromen (APC en FITC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.10 In het linker figuur wordt de intracellulaire kleuring getoond middels gebiotynileerd 

antilichaam gericht tegen CEA na het doorgankelijk maken van het celmembraan. Het 
rechter figuur toont de toevoeging van het PE-fluorochroom aan het intracellulair 
gekoppelde antilichaam tegen CEA. 
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Deze nieuwe macrofagen-test werd onderzocht in een kleine groep CRC-
patiënten, bij patiënten met goedaardige (benigne) darmaandoeningen en bij 
gezonde individuen. De resultaten lieten de mogelijkheid zien om de gezonde 
individuen te onderscheiden van de totale patiëntengroep. Na combinatie van de 
nieuwe macrofagen test met een bestaande inflammatietest bleek het mogelijk 
om de kankerpatiënten te onderscheiden van de patiënten met benigne 
inflammatoire darmziekte (Figuur 9.11 en hoofdstuk 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9.11 De resultaten van de proefstudie, welke laat zien dat er onderscheid gemaakt kan 

worden tussen de gezonde individuen, benigne darmziekte patienten (BI) en de CRC 
patienten in de stadia I-IV. Na het combineren van de macrofagen-test met CRP 
metingen blijkt het mogelijk om ook de vroege CRC-stadia te onderscheiden van de BI-
groep. 

 
Uit flowcytometrische analyse buisjes, die vanuit perifeer afgenomen bloed 
waren opgewerkt, werden grote cellen met meerlobbige kernen geëxtraheerd, 
welke positief bleken voor CEA. Middels lichtmicroscopie (cytospin-analyse) 
konden deze cellen gefotografeerd worden (Figuur 9.12). Deze bevindingen 
bevestigen het beeld van de eerder gefotografeerde weefsel macrofagen en 
daardoor wordt de hypothese van macrofagen met geïnternaliseerd CEA 
bevestigd. 
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Figure 9.12 CEA in geactiveerde macrofagen: De blauwachtige kleur is een kernkleuring en de 
bruinachtige kleur is de CEA kleuring. De CEA-kleuring laat een korrelige (granulaire) 
textuur zien, alsof het CEA zich in kleine holtes in de cel bevindt. 

 

2.3  Validatie van de nieuwe macrofagen test 

Een resultaat zoals hierboven beschreven leidt tot enthousiasme, maar dient 
ook te leiden tot de vraag of de uitkomsten betrouwbaar zijn. Om deze vraag te 
beantwoorden werd een serie testen uitgevoerd om de zogenaamde 
reproduceerbaarheid te onderzoeken. Reproduceerbaarheid betekent bijvoor-
beeld dat het twee keer meten van één enkele analysebuis een gelijk resultaat 
geeft binnen bepaalde minimale marges. Tevens dient het zo te zijn dat 
wanneer één analysebuisje op twee verschillende analyseapparaten gemeten 
wordt de uitkomsten overeenkomen. De variatie van monocyten en geactiveerde 
macrofagen bij gezonde proefpersonen werd gemeten gedurende één maand 
en één jaar (Figuur 9.9). We concludeerden dat de aantallen van de 
voornoemde cellen varieerden in de tijd, ook in gezonde proefpersonen. 
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Figure 9.13 Variatie van de CEA-bevattende macrofagen in zes gezonde proefpersonen gedurende 

één maand en gedurende één jaar. De rode stippellijn laat de gemiddelde waarde van 
de zes gezonde proefpersonen over de hele periode van één jaar zien. 

 
Het validatietraject resulteerde in de conclusie dat de macrofagentest technisch 
reproduceerbaar was, maar dat biologische variatie optrad, wat betekent dat de 
patiënt zelf de variatie veroorzaakt. Deze biologische variatie bleek de grootste 
bron van verstoring te zijn ten opzichte van de diagnostische capaciteiten van de 
nieuwe macrofagen test (hoofdstuk 5). Zodoende werd besloten dat de 
macrofagen test alleen toegepast kon worden indien een andere wijze van 
interpretatie als reproduceerbaar aangeduid kon worden. Een andere 
interpretatiewijze wordt momenteel onderzocht; dit betreft de verandering van de 
parameters van 25% of meer op twee opeenvolgende momenten. Deze wijze 
van interpretatie is een geaccepteerde wijze van andere (serum) tumormarkers. 
Daarnaast hebben we de toepasbaarheid van de macrofagentest in andere 
klinische situaties onderzocht. Het monitoren van radiochemotherapie of 
ziekteprogressie gedurende de follow-up periode na chirurgie zijn hier 
voorbeelden van. De mogelijkheid tot monitoring van radiochemotherapie bij 
rectumcarcinoom patiënten is onderzocht (paragraaf 2.4 en hoofdstuk 6). 
Momenteel wordt de monitoring van ziekteprogressie na afloop van chirurgie 
nog uitgevoerd. 
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2.4  Monitoring van het effect van radiochemotherapie bij 
rectumcarcinoom 

Een van de andere mogelijke applicaties werd gezien in de monitoring van de 
effecten (response predictie) van voorbehandeling middels radiochemotherapie 
(neoadjuvante therapie of nCRT). Bij patiënten met rectum carcinoom is het 
geven van nCRT een gebruikelijke wijze van voorbehandelen. nCRT is gericht 
op het reduceren van de grootte van de tumor en het destrueren van lymfeklier 
metastasen. nCRT kan in potentie leiden tot verkleinen van de voorgenomen 
chirurgische resectie-gebied, en kan zelfs leiden tot een afwacht-en-monitor 
beleid indien de tumor als gevolg van de nCRT verdwijnt. Dit betekent dat een 
patiënt voordeel kan hebben van het voorspellen van de reactie op de nCRT 
omdat het mogelijk effect kan hebben op de daaropvolgende behandeling. 
Indien de voorspelling laat zien dat de kans groot is dat de patiënt in het geheel 
niet zal reageren op de reguliere nCRT, er dan gekozen kan worden voor een 
alternatieve voorbehandeling, of zelfs voor direct uitvoeren van een chirurgische 
behandeling. nCRT bestaat uit een combinatie van bestraling (radiotherapie) en 
chemotherapie. Een gedachtegang was dat er door de tumor in het rectum 
tumorgerelateerd materiaal losgelaten wordt gedurende de periode van nCRT, 
en dat dit materiaal opgeruimd kan worden door macrofagen. Om de eventuele 
additionele waarde van macrofagen in het voorspellen van het effect van nCRT 
te bepalen, werd een groep rectumcarcinoom patiënten voorafgaand, gedurende 
en na afloop van nCRT onderzocht. Bloedanalyse bij rectum carcinoom 
patiënten gedurende de nCRT-periode werd uitgevoerd en PET-CT-scans 
werden gelijktijdig gemaakt. 
Het bleek mogelijk om veranderingen te meten in meerdere parameters 
gedurende nCRT, en sommigen van hen hadden voorspellende waarde. Het 
toevoegen van alle metingen aan reeds bestaande respons predictie modellen 
bleek te leiden tot een toename van de predictieve capaciteit van 72% naar 94% 
accuraatheid in de eerste twee weken van de nCRT. Dit betekent dat vroeg in 
de nCRT-periode het behandelteam met 94% zekerheid kan voorspellen of de 
gestarte voorbehandeling het beoogde effect zal hebben door het toevoegen 
van de nieuwe markers. 

2.5 Conclusie 

Concluderend, in dit promotietraject is gefocust op het onderzoeken van het 
principe van het gebruik van macrofagen in diagnostische setting in humaan 
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weefsel en bloed, de ontwikkeling van een macrofagentest en de vroege 
toepassing ervan gedurende het monitoren van nCRT bij rectumcarcinoom 
patiënten. De test heeft de potentie om de predictieve waarde van 
predictiemodellen te verhogen en wordt momenteel onderzocht op additionele 
waarde in de follow-up periode na colorectale chirurgie. 
 
 
 
 
 
 



  

192 

S 

 
 




