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Chapter XI 

Samenvatting 

(voor de niet-medicus) 

Deze dissertatie behandelt een aantal onderwerpen alle de ziekte primaire 
scleroserende cholangitis (PSC) betreffend. Dit is een vrij zeldzame chronische 

ontsteking van de gal wegen van onbekende origine. Het voorkomen in Nederland is 
niet precies bekend. Grof geschat zijn er zo'n 500 patiënten. De ontsteking leidt tot 
littekenvorming, welke verspreid door de gehele galboom aanleiding geeft tot 
vernauwingen (stricturen). De galstuwing die hier weer het gevolg van is wordt 
verantwoordelijk gehouden voor de klachten die PSC-patiënten kunnen ervaren. 
Typische symptomen (doch niet exclusief voor PSC) zijn moeheid, jeuk, pijnsteken 
in de rechter bovenbuik en in het ergste geval een combinatie van bovenstaande 
klachten met hoge koorts. In laatst bedoelde situatie is er meestal sprake van een 
zogenaamde acute cholangitis, waarbij er een afsluiting in de verzamelgalwegen zit 
met een bacteriële ontsteking van de gal takken hierachter. 

De diagnose wordt meestal gesteld met behulp van endoscopische retrograde 
cholangiopancreaticografie (ERCP). Hierbij wordt met een endoscoop vanuit de 
twaalfvingerige darm de uitgang van de galwegen binnengedrongen met dunne 
cathetertjes. Hierdoorheen kan contrastvloeistof gespoten worden, waarmee als het 
ware een afgietsel van de galwegen verkregen wordt op van buiten gemaakte 
röntgenfoto's. 

De chronische galstuwing als gevolg van de langzaam toenemende verbindweefseling 
van de galwegen leidt op den duur tot levercirrhose. Na verloop van 10-20 jaar treedt 
leverfalen op en is een levertransplantatie noodzakelijk. Een klein deel (+ 10%) van 
PSC-patiënten ontwikkelt op enig moment gedurende het ziektebeloop 
galgangkanker. Hoewel redelijk zeldzaam is dit toch een gevreesde complicatie, 
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omdat er eigelijk geen adequate behandeling voor bestaat. Zelfs na ogenschijnlijk 
radicale chirurgische verwijdering zoals in het geval van levertransplantatie, 
overlijden de meeste patiënten bij wie zich een galgangcarcinoom heeft ontwikkeld 
binnen enkele jaren aan uitzaaiingen. 
Onze kennis aangaande PSC vertoont vele belangrijke open plekken. De oorzaak 
(etiologie) en ontstaanswijze (pathogenese) zijn nog vrijwel onbekend. Er is 
(dientengevolge) geen afdoende behandeling om de klachten en het voortschrijden 
van de ziekte tegen te gaan, laat staan de aandoening te genezen. Er zijn geen 
betrouwbare vroege indicatoren van de ontwikkeling van galgangcarcinoom, die ons 
in staat stellen om deze complicatie in een vroeg stadium op te sporen, waarin 
curatieve chirurgie wellicht nog mogelijk is. 

In voorliggende dissertatie worden deze drie essentiële vraagstukken 
achtereenvolgens behandeld. Deze samenvatting beoogt een beknopt overzicht te 
geven van de verschillende studies met de belangrijkste resultaten en conclusies. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen. 

Deel I: Inleiding. 

Hierin wordt een algemene inleiding {hoofdstuk I) alsmede een uitgebreide weergave 
van de huidige kennis omtrent alle klinische aspecten van PSC {hoofdstuk II) 
geboden. 

Deel II: Studies naar de etiologie en pathogenese van PSC. 

Hoofdstuk III. A family with hereditary hemochromatosis, ulcerative colitis, and 
primary sclerosing cholangitis. 

Hierin wordt een familie beschreven, waarin een geval van PSC, twee gevallen van 
colitis ulcerosa (chronische dikke darm ontsteking) en twee gevallen van hereditaire 
hemochromatose (erfelijke ijzerstapeling) voorkomen. De index-patiënt had alle drie 
aandoeningen. Deze zeldzame combinatie werd aangegrepen om na te gaan of er een 
bepaalde combinatie van genen gevonden kon worden welke samenging met de 
aanwezigheid van de verschillende ziektes in deze familie. Bij het samenstellen van 
deze combinatie, haplotype geheten, werd gebruik gemaakt van het bekende op de 
korte arm van chromosoom 6 gelegen gen dat codeert voor hereditaire 
hemochromatose. De andere genen die bepaald werden maakten alle deel uit van de 
zogenaamde HLA locus, welke eveneens gelegen is op de korte arm van 
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chromosoom 6. Op deze plek zitten genen die coderen voor eiwitten die te maken 

hebben met het immuun apparaat. 
Er konden drie verschillende haplotypes vastgesteld worden. Echter, er was geen 
eenduidige samenhang met het voorkomen van colitis ulcerosa en/of PSC en deze 

haplotypes. 

Hoofdstuk IV. Immunohistochemical analysis of inflammation in primary sclerosing 

cholangitis. 

Er zijn maar weinig gegevens bekend over de cellulaire samenstelling van de 
ontstekingsreactie rondom de aangetaste kleine galgangetjes in PSC. Het doel van de 
studie die in dit hoofdstuk beschreven wordt, was om deze samenstelling in detail te 
beschrijven en hierbij tekenen van activatie van de ontstekingscellen op te sporen. In 
het bijzonder werd ook gekeken of er in de ontstekingsreactie ook zogenaamde 'gut-
homing' lymfocyten konden worden aangetroffen. Dit zijn lymfocyten die een soort 
postcode (integrine) op hun celoppervlak hebben, dat herkend kan worden door 
bepaalde eiwitten (adressines) die voorkomen in kleine bloedvaatjes van 
darmweefsel. Voorts werd nagegaan of er aanwijzingen te vinden waren dat de 
galgang epitheelcellen kunnen functioneren als antigeenpresenterende cellen (APCs). 
APCs brengen lichaamsvreemde eiwitten (antigeen) in contact met cellen van het 
afweersysteem. 
Microscopische coupes van leverweefsel van 14 PSC-patiènten werden gekleurd met 
een scala aan antistoffen tegen celmembraaneiwitten van verschillende subtypes van 
lymfocyten, witte bloedcellen die met de specifieke afweer te maken hebben. Voorts 
werden deze coupes gekleurd met een viertal verschillende antistoffen tegen 
activatiemerkstoffen, alsmede kleuringen voor APC-eigenschappen. Als 
controleweefsels werden levercoupes van 7 patiënten met leverkanker alsmede van 8 
patiënten met primaire biliaire cirrhose gekleurd met dezelfde antistoffen. 
Conclusies: De ontsteking rond de kleine galgangetjes in PSC blijkt voornamelijk te 
bestaan uit niet-geactiveerde rijpe T-lymfocyten. Een substantieel deel van deze 
cellen heeft het 'gut-homing' integrine a4ß7 op het celoppervlak. Wellicht dat hun 
aanwezigheid duidt op een rol voor deze lymfocyten in de relatie van PSC met 
inflammatoire darmziekten. Een rol voor de galgangepitheelcellen als APCs kon niet 
worden aangetoond. 

Hoofdstuk V. Helicobacter species in primary sclerosing cholangitis. 
Zoals reeds eerder opgemerkt is de oorzaak van PSC onbekend. Recent zijn enkele 
nieuwe Helicobacter bacteriën beschreven bij laboratoriummuizen. Twee van deze 
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nieuwe Helicobacter species -H. hepaticus en H. bilis- kunnen in deze muizen een 
ziektebeeld teweeg brengen dat verwantschap vertoont met de pathologie zoals die bij 
PSC aangetroffen wordt. Het doel van de studie was om met behulp van zeer 
gevoelige PCR technieken in galmonsters van 34 PSC-patiënten de aanwezigheid van 
kernmateriaal van deze bacteriën te detecteren. Tevens werd in serum de 
aanwezigheid van antistoffen tegen Helicobacter hepaticus, H. bilis, H. pullorum en 
H. rappini bepaald. Aangezien normaalwaarden voor al deze bepalingen ontbreken, 
werden de resultaten afgezet tegen dezelfde bepalingen in een controlegroep 
bestaande uit 24 patiënten die om uiteenlopende redenen een ERCP ondergingen. 
Resultaten: In 1 PSC-patiënt en in 1 controle patiënt werden 1200 basepaar DNA 
sequenties gevonden die een sterke gelijkenis vertoonden met H. hepaticus. 
Gemiddelde serum antistof titers tegen de 4 Helicobacters waren in de PSC-groep en 
de controle-groep vrijwel hetzelfde. 

Conclusies: In deze studie konden geen aanwijzingen gevonden worden dat 
Helicobacter hepaticus, H. bilis, H. pullorum, of H. rappini een risicofactor vormen 
bij primaire scleroserende cholangitis. 

Hoofdstuk VI. A serological survey of infectious agents as risk factor for primary 
sclerosing cholangitis; are Chlamydiae involved? 

De rol van micro-organismen in de ontstaanswijze van primaire scleroserende 
cholangitis is maar in beperkte mate onderzocht. 
Het doel van deze studie was om de hypothese te toetsen dat een doorgemaakte of 
persisterende infectie met een relatief gewoon virus of atypische bacterie een 
oorzakelijke rol kan spelen bij het ontstaan van PSC in personen met een zekere 
genetische ontvankelijkheid. 
Hiertoe werd in 41 PSC-patiënten een serologische screening gedaan op antistoffen 
tegen 22 verschillende virussen, alsmede tegen Chlamydia species en Mycoplasma 
pneumoniae. Daarnaast werden ontlastingkweken verricht op adenovirussen en 
enterovirussen. De gevonden seroprevalenties werden afgezet tegen een achtergrond 
referentie groep die bestond uit alle meer dan 5000 monsters die in 1997 in het 
virologisch laboratorium waren getest op deze micro-organismen. 
Resultaten: De gevonden antistofprofielen in de PSC-groep weken niet af van de 
achtergrond groep behoudens voor wat betreft de antistoftiters tegen Chlamydia 
species. Met name het percentage PSC-patiënten met positieve monsters voor IgG- en 
IgA-antistoffen was significant hoger dan in de referentiegroep van 670 patiënten die 
in 1997 op verdenking van een Chlamydia infectie waren getest. 
Conclusies: De resultaten suggereren een associatie tussen PSC en doorgemaakte of 
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persisterende Chlamydia infectie. 

Hoofdstuk VII. The role of Chlamydiae in primary sclerosing cholangitis. 
Voortbordurend op de resultaten van de studie beschreven in hoofdstuk VI, worden 
hier de resultaten gepresenteerd van een zogenaamde case-control studie. Hierbij 
werden de verschillen in voorkomen van bepaalde risicofactoren in het eerder 
genoemde cohort PSC-patiënten vergeleken met meerdere, gekozen controle-groepen 
en uitgedrukt als 'odds-ratios'. Het doel was om de eerder gevonden associatie van 
antistoffen tegen Chlamydia jperies-in-het-algemeen te bevestigen. Daarenboven 
werd getracht om na te gaan tegen welk subtype deze antistoffen gericht waren met 
behulp van specifieke antistofbepalingen. Voorts werd bekeken of bepaalde 
Chlamydia-specifieke heat-shock-proteins (HSP) bij PSC-patiënten in verhoogde mate 
voorkwamen. Deze HSPs kunnen ondermeer bij eileider infecties met Chlamydia 
trachomatis aanleiding geven tot verbindweefseling en onvruchtbaarheid. Als laatste 
werd nagegaan of de aanwezigheid van Chlamydia materiaal in leverweefsel 
aangetoond kon worden. 

De controlegroepen bestonden uit een groep patiënten met inflammatoire darmziekte 
(n=35), een groep patiënten met maagklachten (n=39), alsmede een groep gezonde 
bloeddonoren (n=40). 

De Chlamydia-brede antistof bepaling zoals gebruikt in hoofdstuk VI was veel vaker 
aantoonbaar in serum van PSC-patiënten in vergelijking tot de drie controlegroepen. 
Specifieke bepalingen op antistoffen tegen Chlamydia trachomatis en C. pneumoniae 
lieten geen verschillen zien tussen de vier groepen. De correlaties met de Chlamydia-
brede antistoftest waren laag. HSP-antistof titers waren in de PSC-groep veel hoger 
dan in de bloeddonor-groep. De aanwezigheid van Chlamydia micro-organismen in 
leverweefsel kon niet worden aangetoond. Wel werd een diffuse aankleuring gezien 
van het cytoplasma van galgang epitheelcellen met de C. trachomatis-specifieke 
kleuring. 

Conclusie: De eerder gevonden associatie van PSC met Chlamydia antistoffen werd 
bevestigd. Subtypering van de antistofreactie in humorale afweer tegen Chlamydia 
trachomatis of C. pneumoniae was niet mogelijk. Chlamydia bacteriën werden niet 
aangetroffen in leverweefsel. Deze bevindingen steunen de hypothese dat een of 
andere doorgemaakte Chlamydia infectie, aanleiding geeft tot een aberrante 
immuunreactie, een auto-immuunziekte tot gevolg hebbend. 
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Deel III: Klinische studies. 

Hoofdstuk VIII. Natural history of primary sclerosing cholangitis and prognostic 
value of cholangiography in a Dutch population. 
De mediane overleving van PSC wordt geschat op 12 jaar. Cholangiografie is de 
gouden standaard voor de diagnose, maar wordt nauwelijks gebruikt om een schatting 
van de prognose te maken. 
Het doel van deze studie was om het natuurlijk beloop van Nederlandse PSC-
patiënten te beschrijven en tevens te bezien of een in 1991 in het AMC 
doorontwikkeld cholangiografisch classificatie systeem gebruikt kan worden om de 
prognose van een individuele patiënt te berekenen. 
Er konden 174 PSC-patiënten geïdentificeerd en getraceerd worden. Van deze 
patiënten werd een aantal gegevens verzameld, met name overleving, moment van 
eventuele levertransplantatie en optreden van galgangkanker. De vroegst beschikbare 
ERCP werd gescoord volgens voornoemd classificatie systeem. 
Resultaten: De geschatte mediane overleving vanaf tijdstip van diagnose tot 
overlijden of levertransplantatie was 18 jaar. Galgangkanker trad op in 18 patiënten 
(10%). Veertien patiënten (8%) ondergingen levertransplantatie, allen met succes. 
Gebruikmakend van het cholangiografische classificatie systeem kon een parameter 
geconstrueerd worden, die een sterke voorspellende waarde had ten aanzien van de 
overleving. 
Conclusies: De mediane overleving is aanzienlijk beter dan eerder is gerapporteerd in 
buitenlandse studies. Cholangiografische classificatie en stagering van afwijkingen 
heeft voorspellende waarde ten aanzien van de overleving van individuele patiënten. 

Hoofdstuk IX. Four years experience with short term endoscopic stent therapy in 
primary sclerosing cholangitis. 

Wanneer in de verzamelgalwegen een belangrijke vernauwing ontstaat, gaat dit vaak 
gepaard met een toename van klachten zoals pijn in de leverstreek, moeheid, 
geelzucht en eventueel koorts. Zo'n vernauwing wordt een dominante strictuur 
genoemd. Tot nu toe werden deze stricturen vaak behandeld door er gedurende 
enkele maanden een plastic buisje (stent) in te plaatsen, waardoor de vernauwing 
wordt opgerekt. Een belangrijk nadeel van deze behandeling is dat er een bacteriële 
galwegontsteking kan optreden, vooral als het buisje dichtslibt met galmodder. 
Enkele jaren terug werd op onze afdeling een proefstudie verricht, waarbij een 
dergelijk buisje voor deze indicatie al na 1 week verwijderd werd. Hierdoor werd het 
risico op dichtslibben voorkomen. De resultaten waren dermate veelbelovend, dat we 
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vanaf die tijd deze korte-duur stenttherapie tot standaard behandeling verhieven. 
Onderhavige studie beschrijft retrospectief de vier-jaars ervaring met deze therapie in 
32 opeenvolgende patiënten. 
Er werd gekeken of de klachten waarmee de patiënten bij aanvang van de 
stenttherapie kwamen twee maanden later veranderd waren. Ditzelfde gold voor 
enkele laboratoriumwaarden die een afspiegeling zijn van galstuwing. Voorts werd 
nagegaan hoe lang de patiënten baat hadden van de korte-duur stenttherapie, oftewel 
hoe lang het duurde tot er een nieuwe oprekbehandeling moest geschieden. Als 
laatste werd het optreden van complicaties van de behandeling geregistreerd. 
Resultaten: De klachten van de patiënten waren na twee maanden verbeterd in 83 % 
van de gevallen en waren in geen enkel geval verslechterd. De gemiddelde waarden 
voor de biochemische galstuwingswaarden waren alle verbeterd na twee maanden. 
Het percentage patiënten dat geen hernieuwde behandeling nodig had, was na 1 en 3 
jaar 80% respectievelijk 60%. Zeven milde en voorbijgaande complicaties traden op 
in 45 therapeutische ERCPs. 

Conclusies: Korte-duur stenttherapie voor dominante stricturen in PSC is effectief, 
veilig, en het effect houdt meerdere jaren aan bij de meerderheid van de patiënten. 

Hoofdstuk X. Value of brush cytology for dominant strictures in primary sclerosing 
cholangitis. 
Ongeveer 10% van patiënten met PSC ontwikkelt op een gegeven moment 
galgangkanker. Röntgenologisch zijn deze tumoren meestal niet te onderscheiden van 
gewone en veel vaker optredende benigne dominante stricturen. De gebruikelijke 
manier om informatie te verzamelen omtrent de aard van een strictuur is door met 
een klein borsteltje cellen ter plaatse af te borstelen en onder de microscoop te 
beoordelen. Het doel van de studie was om de waarde van borstel-cytologie ter 
differentiëring van benigne en maligne dominante stricturen in PSC te bepalen. 
Hiertoe werden de resultaten van alle 47 opeenvolgende borstel-cytologie preparaten 
die tussen 1987 en 1996 in PSC-patiënten tijdens ERCP waren afgenomen, 
vergeleken met de uiteindelijke uitkomst van deze patiënten. Daarnaast werd 
nagegaan of aanvullende kleuring van de borstelpreparaten met bepaalde 
tumormerkstoffen (p53 en K-ras) een toegevoegde waarde had in de detectie van 
carcinoom. 

Resultaten: De sensitiviteit en positief-voorspellende waarde van een borstel-uitslag 
was 60% respectievelijk 59%. De specificiteit en negatief-voorspellende waarde was 
89% respectievelijk 89%. Toevoeging van de uitslag van de tumormerkstoffen gaf 
geen verbetering van deze getallen. 
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Conclusies: De huidige matige sensitiviteit van borstel-cytologie ter detectie van 
galgangkanker maakt deze bepaling ongeschikt voor screenings- en 
bewakingsprogramma's. De redelijk goede specificiteit en negatief-voorspellende 
waarde maken dat borstel-cytologie zich wel leent ter uitsluiting van maligniteit in 
een dominante strictuur wanneer het besluit tot levertransplantatie genomen dient te 
worden. 
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