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Lynch syndroom 
• Autosomaal dominante genetische aandoening
• Risico:
• colorectaal kanker 25-70%
• endometrium kanker 13-54%
• Ovarium, nierbekken, maag 1-15%

• Relatief jonge diagnose leeftijd
• Relatief vaak meerdere primaire tumoren
• Weinig adenomen (Hereditary NonPolyposis Colorectal Cancer)

• Vaak meerdere aangedane familieleden
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Onderliggende oorzaak Lynch syndroom

• Inactiverende mutaties in DNA mismatch repair (MMR) 
genen MLH1, PMS2, MSH2 en MSH6

• Nonsense
• Splice site
• Frameshift
• Soms missense
• Exon deletie/duplicatie
• MSH2 inactivatie door 3’ EPCAM deletie

• Mutatie is specifiek voor de familie
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Knudson’s two-hit model in sporadische tumoren

Twee somatische mutaties
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Eén erfelijke en één somatische mutatie



Inactivatie van MMR genen

Lynch syndroom patiënt

Inactivatie van 
beide allelen

Mutatie 1 allel



Cumulatief risico op colorectaal kanker

Kempers et al, Lancet Oncology (2011)



Surveillance in Lynch syndroom 
• Colonoscopie 1x 1-2 year vanaf 25-jarige leeftijd

>> CRC  gerelateerde mortaliteitsreductie van 65% in 15 years.

Järvinen et al. Gastroenterology  2000:118:829-834



Mismatch repair deficiëntie

• Probleem met het herstel van fouten die ontstaan tijdens de DNA replicatie

• Inactivatie van één van de DNA mismatch repair genen

• Komt mn voor bij colorectaal en endometrium  tumoren (~15%)



Microsatelliet instabiliteit (MSI)

normaal weefsel
ctggtcttgaaaaaaaaaaaattgcatgca

tumor weefsel
ctggtcttgaaaaaaaattgcatgca
ctggtcttgaaaaaaaaaattgcatgca
ctggtcttgaaaaaaaaaaaaattgcatgca
ctggtcttgaaaaaaaaaaaaaaattgcatgca

BAT25

BAT26

MSI-high: mismatch repair (MMR) defect 

Test: standaard set van 5 
mononucleotide repeats



MLH1 PMS2 MSH2 MSH6

MLH1 -

PMS2 -

MSH2 -

MSH6 -

Immunohistochemie voorspelt ook aangedane gen



positief negatief

Immunohistochemische kleuring MMR eiwit



Wanneer is vastgesteld dat iemand 
Lynch syndroom heeft

1. Als de familie anamnese voldoet aan specifieke criteria

2. Als er een kiembaanmutatie van een mismatch repair gen is aangetoond

3. Als in de tumor microsatelliet instabiliteit is aangetoond

4. Als in de tumor microsatelliet instabiliteit of afwezigheid van een MMR 

eiwit is aangetoond



Onderliggende oorzaak MMR-
deficiënte tumoren (n=230; diagnoseleeftijd 

gemiddeld 48 jaar)

Kiembaanmutaties
in MMR genen

MLH1

PMS2

MSH2

MSH6



Inactivatie van MMR genen

Lynch syndroom patiënt

Inactivatie van 
beide allelen

Afwezigheid van
MLH1 en PMS2 of
PMS2 of
MSH2 en MSH6 of
MSH6

Kernkleuring

Meestal:
Inactivatie van MLH1 promoter
via hypermethylering

Afwezigheid van
MLH1 en PMS2

Sporadische patiënt

Kernkleuring



Hypermethylering

Herman J.G. N Engl J Med 349, 2003

Cm alleen in CpG dinucleotiden



Hypermethylering MLH1 promoter
• Verlies van MLH1 en PMS2 eiwit

• Gaat vaak samen met BRAF c.1799T>A (p.(Val600Glu)
• in 70% van tumoren met hypermethylering MLH1
• Niet in tumoren van Lynch patiënten

• Zeer zeldzaam:
• Hypermethylering als 2e hit naast kiembaanmutatie
• erfelijke hypermethylering MLH1 (mechanisme onduidelijk)

Hypermethylering MLH1 maakt Lynch syndroom onwaarschijnlijk

Richtlijn erfelijke darmkanker, www.oncoline.nl



Onderliggende oorzaak MMR-
deficiënte tumoren (n=230; diagnoseleeftijd 

gemiddeld 48 jaar)

Kiembaanmutaties
in MMR genen

MLH1

PMS2

MSH2

MSH6

methylering

MLH1



Prevalentie Lynch syndroom bij CRC 
<70 jaar

LIMO studie
Van Lier et al, J pathol 2012



Niet erfelijke oorzaken mismatch 
repair deficiëntie

LIMO studie
Van Lier et al, J pathol 2012

• Hypermethylering MLH1 promoter >> inactivering MLH1; verlies MLH1 en PMS2



oorzaken mismatch repair deficiëntie

• Hypermethylering MLH1 promoter >> inactivering MLH1; verlies MLH1 en PMS2

LIMO studie
Van Lier et al, J pathol 2012

Belangrijkste oorzaak voor mismatch repair deficiëntie >55 jaar



Niet-erfelijke oorzaken mismatch 
repair deficiëntie

• Hypermethylering MLH1 promoter >> inactivering MLH1; verlies MLH1 en PMS2

• Somatische mutaties in mismatch repairgen:
• 2 intragene mutaties 

• 1 intragene mutatie in combinatie met verlies van het wild type allel
• Mensenkamp et al Gastroenterology 2014
• Geurts-Gielis et al J Pathol 2014

• Haraldsdottir et al Gastroenterology 2014
• Next generation sequencing van MMR genen in tumor DNA



MMR deficiëntie op jonge leeftijd ≠ Lynch 
syndroom

Mensenkamp et al Gastroenterology 2014

n=230; gemiddelde diagnoseleeftijd 48 jaar



Speelt de patholoog een rol bij het 
stellen van de diagnose erfelijke 
darmkanker?
1. Nee, dit is een erfelijke aandoening waarvoor de diagnostiek is 

voorbehouden aan klinisch genetici. 

2. Ja, maar alleen als de klinisch geneticus een aanvraag voor het testen op 

mismatch repair deficiëntie doet. 

3. Ja, de patholoog kan een signalerende rol spelen door te testen op 

mismatch repair deficiëntie en hypermethylering van de MLH1 promoter.

4. Zowel antwoord 2 als 3 zijn correct.



MIPA in richtlijn erfelijke darmkanker

• MIPA criteria:

• CRC <70 jaar
• Endometriumkanker <70 jaar

• Immunohistochemie MMR eiwitten op biopt

• Indien onduidelijk MSI-analyse ter bevestiging
• Indien MLH1-negatief: test hypermethylering MLH1 promoter
• Rapportage voor 1e MDO na resectie mbv standaardteksten

• Verwijzing naar klinisch geneticus
• Alle CRC < 40 jaar

• CRC 40-70 jaar met afwijkende IHC MMR eiwitten zonder hypermethylering
• Op basis van familie-anamnese of polyposis
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Optimale diagnostiek van Lynch syndroom
Pathologen:

• Actieve rol bij selectie casussen met MMR-deficiëntie zonder MLH1 methylering
• Actieve rol in signaleren mogelijke erfelijkheid in patientenbesprekingen (leeftijd 

/ polyposis)

Behandelend artsen:
• Verwijzing naar klinisch genetica indien <40 jaar; MMR-deficiënt zonder 

methylering; verdachte familie-anamnese; polyposis

Klinisch genetici:

• Genetische counseling
• Selectie patiënten voor analyse genetische achtergrond:

kiembaanmutaties / somatische mutaties



Belang van klinisch genetische counseling

Bespreken van:

• Risico’s en evt. preventieve maatregelen

• Timing van de genetische test i.v.m. klinische en maatschappelijke 
consequenties

• Bespreekbaar maken van genetisch risico binnen de familie

• Beschikbaar maken van gerichte DNA-analyses voor familieleden



Met dank aan

• Collega’s afdeling Genetica

• Collega’s afdeling Pathologie

• Leden van de richtlijn commissie erfelijke darmkanker



6e Up-to-date in erfelijke kanker:
25 jaar Lynch Syndroom

7 december 2017, multidisciplinaire nascholing, Nijmegen 

Programma 10.00u - 18.00u:

• Herkennen en diagnostisch traject
• Preventie en behandeling van kanker
• Historisch overzicht en een blik in de toekomst

Safe the date

ERN GENTURIS


