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Aangepast van: Lynch & Shaw, Chin Clin Oncol. 2013
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Hamartomatous polyposis (PTEN, 
BMPR1A, SMAD4, STK11/LKB1)

Nog niet ontdekte erfelijke oorzaken

Predispositie voor dikkedarmkanker



• Kankerrisico:

• Dikkedarmkanker (CRC) (50-70%)

• Endometriumkanker (EC) (40-60%)

• Andere geassocieerde tumoren 

• Veroorzaakt door kiembaan pathogene 

varianten in mismatch repair genen: 

• MLH1

• MSH2 of 3’ eind deleties van EPCAM

• MSH6

• PMS2

• Somatische inactivatie in de tumor 

veroorzaakt mismatch repair deficiëntie 

(dMMR)

Modified from: Gray et al. Oncotarget. 2018.

Lynch Syndroom
deficiënte MMR 

(dMMR)



Mismatch repair deficiënte (dMMR) tumoren laten microsatelliet instabiliteit (MSI) zien

Eso et al. J Gastroenterol. 2020.

5 markers onderzocht met PCR 
en GeneScan

57 markers onderzocht met NGS

MSS
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MSI>30%
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15-30%

Microsatelliet instabiliteit



Kakoti et al. Front Mol Biosci. 2020; 7: 205.

• Antigeen presentatie op de cel oppervlakte

• Door hoge aantal (frameshift) mutaties worden veel neoantigenen gevormd

MSI tumoren zijn relatief gevoelig voor immune checkpoint inhibitors



• Personen met LS ontwikkelen vaak dikkedarm- en endometriumtumoren met MSI

• Tumoren met MSI kunnen behandeld worden met immune checkpoint inhibitors

• Personen met LS ontwikkelen ook andere tumortypes

Hoe vaak komt bij personen met Lynch syndroom MSI voor in deze andere
tumortypes?

Doel



MSI analyse
NGS and GeneScan

IHC DNA analyse van 
het wild type allele

Cohort selectie Tumor selectie Tumor analyse

Consensus MSI

Projectplan



1,745 personen

760 mannen 

985 vrouwen

Kiembaan MMR analyse

Karakteristieken van het Lynch syndroom cohort



1,745 personen

394 index personen 1,351 familieleden met LS

Index: 
Patiënt als eerste gediagnosticeerd  
een pathogene variant in MMR 
gen 
Gediagnosticeerd met een LS-
geassocieerde tumor

Familielid: 
Persoon met pathogene variant in MMR 
gen
Getest ivm bekende pathogene variant in 
de familie of ivm LS-verdachte 
familiegeschiedenis

Karakteristieken van het Lynch syndroom cohort



Inventarisatie van tumoren m.b.v. PALGA koppeling



84% van de resultaten tussen technieken zijn concordant

Concordantie tussen technieken is hoog

Urotheelcelcarcinomen zijn moeilijk te beoordelen met IHC



Vergelijking van de incidentie van tumoren in het Lynch syndroom cohort met de incidentie van deze tumoren in een 
vergelijkbaar cohort zonder dit syndroom m.b.v. een standard incidence ratio (SIR)

% MSI

Tumorrisico en MSI in LS-geassocieerde tumoren



% MSI

Tumorrisico en MSI in niet-LS geassocieerde tumoren

Vergelijking van de incidentie van tumoren in het Lynch syndroom cohort met de incidentie van deze tumoren in een 
vergelijkbaar cohort zonder dit syndroom m.b.v. een standard incidence ratio (SIR)



40% MSI in zeldzame niet-LS geassocieerde tumoren

% MSI

MSI is ook aanwezig in zeldzame tumoren



Endometrioid ovariumcarcinoom lijkt geassocieerd met Lynch syndroom

Mediaan leeftijd van tumor ontwikkeling: 47 jaar

Oververtegenwoordiging van ovariumtumor subtypes



Borstkanker met medullair fenotype lijkt geassocieerd met Lynch syndroom

Mediaan leeftijd van tumor ontwikkeling: 62 jaar

Oververtegenwoordiging van borsttumor subtypes



• MSI tumoren zonder een somatische tweede hit:
• somatische variant gemist bv door laag % neoplastische cellen

• MSS tumoren met een somatische tweede hit:
• Puntmutaties zou op hetzelfde allele kunnen liggen als de kiembaan variant
• MMR deficiëntie leidt niet tot MSI

MSI is gevolg van LOH of somatische mutatie in de tumor

deficiënte 
MMR 

(dMMR)



P < 0.01

MSI komt vaker voor bij pathogene kiembaanvariant in MLH1 of MSH2



• In Lynch Syndroom komt MSI voor in 58% van maligne tumoren anders dan 
dikkedarm- en endometriumtumoren

• MSI komt vaker voor in Lynch syndroom-geassocieerde tumoren dan in andere 
tumoren (84% vs 38%)

• Oververtegenwoordiging van endometrioid ovariumcarcinomen en borsttumoren met 
medullair fenotype

• Frequentie MSI in deze tumoren is hoger in patiënten met MLH1/MSH2 dan met een 
MSH6/PMS2 pathogene variant

Conclusie



• Lynch Syndroom patiënten hebben verhoogde kans op MSI in een zeer breed 
spectrum van tumoren

• Op termijn kunnen deze patiënten wellicht voor een breed spectrum aan tumoren 
profiteren van immunotherapie

• Moeten alle endometrioide ovariumtumoren en borsttumoren met een medullaire 
fenotype getest worden voor MSI?

Wat betekent dit voor de patiënt?
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