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Samenvatting 





Kanker van de pancreas en extrahepati
sche galwegen is een zeldzame aandoe
ning. De mortaliteit van deze ziekten is 
echter hoog. Pancreascarcinoom is de 
vijfde belangrijkste doodsoorzaak ten ge
volge van kanker. 

Het is belangrijk patiënten met ma
ligne en benigne ziekten van de pancreas 
en extrahepatische galwegen te onder
scheiden omdat dat bepalend is voor de 
therapiekeuze. Dit kan echter moeilijk 
zijn. Beide veroorzaken vaak dezelfde 
klachten, en ook de beeldvormende dia
gnostiek kan niet altijd uitsluitsel geven. 
In deze gevallen kan weefselonderzoek 
leiden tot een definitieve diagnose. 

Helaas is het verzamelen van weef
sel van het pancreaskopgebied voor on
derzoek niet gemakkelijk. Materiaal voor 
cytologisch onderzoek is daarentegen re
latief eenvoudig te verkrijgen tijdens en-
doscopisch retrograde cholangiopancre-
aticografie (ERCP). De specificiteit van 
lichtmicroscopisch cytologisch onderzoek 
is hoog, maar de sensitiviteit is slechts 30 
tot 40%. De diagnostische mogelijkheden 
van detectie van genetische afwijkingen in 
onder andere cytologisch zijn veelbelo
vend. 

De afgelopen jaren is duidelijk ge
worden dat genetische veranderingen in 
het DNA van cellen ten grondslag liggen 
aan het ontstaan van kanker. Momenteel 
wordt er naarstig gezocht naar klinische 
toepassingen van deze kennis ten behoeve 
van diagnostiek, therapie, prognose, epi
demiologie en preventie. 

De detectie van genetische veranderingen 
in het K-ras oncogen en het p53 tumor 
suppressor gen voor de diagnostiek van 
kanker van de pancreas en extrahepati
sche galwegen werd onderzocht in hoofd
stuk 1 tot en met 5. 
Afwijkingen in deze twee genen komen 
veel voor in verschillende typen van kan
ker. Genetische veranderingen in beide 
genen zijn vrij eenvoudig aan te tonen, en 
zijn zeer frequent aanwezig in carcinomen 
van de pancreas en de galwegen. K-ras 
mutaties werden in alle studies onder
zocht met een sensitieve polymerase ket
tingreactie (PCR)-techniek, veranderingen 
in het p53 tumor suppressor gen met 
standaard immunochemische procedures. 

Samenvatting 

In hoofdstuk 1 en 2 is cytologische 
materiaal afkomstig van de galwegen on
derzocht, dat werd verzameld van chirur
gische resectiepreparaten, dus buiten het 
lichaam. Dit stelde ons in de gelegenheid 
de K-ras- en p53-resultaten van de cytolo
gie te vergelijken met de resultaten van de 
tumor zelf. Zo kon inzicht worden verkre
gen in de potentiële diagnostische waarde 
van de twee technieken en in factoren die 
de sensitiviteit en specificiteit zouden 
kunnen beïnvloeden in de klinische situ
atie. In hoofdstuk 3 , 4 en 5 werd de 
waarde van detectie van K-ras en p53 
veranderingen in de werkelijke klinische 
situatie geëvalueerd. 

Hoofdstuk 1 
Het is aantrekkelijk een diagnostische test 
op darmsap uit het duodenum te ontwik
kelen. Dit is vrij gemakkelijk te verzame
len, en resultaten zijn mogelijk te 
extrapoleren naar onderzoek van feces. 
Darmsap is minder geschikt voor lichtmi
croscopisch cytologisch onderzoek omdat 
het uiterlijk van de cellen hierin wordt 
aangetast. DNA is echter robuust en is 
bestand tegen enzymactiviteit in het 
darmsap. Het is dus mogelijk genetische 
veranderingen in het DNA aan te tonen 
van kankercellen die afkomstig zijn van de 
primaire tumor en in het duodenum zijn 
terechtgekomen. 

Ondanks de hoge frequentie van K-
ras mutaties in de primaire tumoren wer
den deze mutaties slechts in een klein 
gedeelte van de corresponderende darm
sappen aangetoond. De sensitiviteit van 
de K-ras mutatie-analyse was 25% en 
draagt dus niet veel bij aan de diagnose 
van kanker in het pancreaskopgebied. In 
bijna alle gevallen werden de K-ras muta
ties in de darmsappen tevens aangetoond 
in de bijbehorende primaire tumor. De 
bevindingen in de darmsappen zijn dus 
representatief voor de primaire tumor. Er 
werden geen K-ras mutaties gevonden in 
de darmsappen afkomstig van resectie 
preparaten zonder maligniteit. De aantal
len zijn echter te klein om een uitspraak 
te doen over de specificiteit. 

Zoals andere studies ook al be-
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schreven, werden er mutaties aangetoond 
in niet maligne ductale hyperplastische 
gebieden in de pancreas zonder tumor. 
Het is onduidelijk in hoeverre deze laesies 
voorlopers zijn van kanker. Wel is duide
lijk dat lang niet al deze laesies zich ont
wikkelen tot een tumor. Tot op heden 
kunnen er geen consequenties worden 
verbonden aan de bevinding van ductale 
hyperplastische gebieden. 

De studie laat zien dat genetische 
afwijkingen in tumoren in het pancreas-
kopgebied kunnen worden aangetoond in 
de darmsappen uit het duodenum met 
behulp van PCR technieken. Wellicht 
kunnen nieuwe ontwikkelingen leiden tot 
het gebruik hiervan in de diagnostiek van 
deze tumoren. 

Hoofdstuk 2 

ERCP is belangrijk in de diagnose van 
patiënten met een vernauwing van de 
galwegen. In dit hoofdstuk werd borstel-
cytologie afkomstig van chirurgische re-
sectiepreparaten en de primaire tumoren 
onderzocht op de aanwezigheid van ver
anderingen in het K-ras of p53 gen. 

Vergeleken met conventionele cyto
logie (sensitiviteit 30 tot 40%) bleek K-ras 
mutatie analyse van de cytologieprepara-
ten veelbelovend voor de diagnostiek van 
tumoren in het pancreaskopgebied. K-ras 
mutaties werden aangetoond in de cytolo-
giepreparaten van 63% van de gevallen 
met kanker. Ook het percentage gevallen 
met kanker met positieve aankleuring 
voor het p53 eiwit was hoog (56%). Wan
neer de resultaten van de twee technieken 
werden gecombineerd, steeg dit percenta
ge tot 81%. De resectiepreparaten zonder 
maligniteit en de bijbehorende cytologie-
preparaten waren allen negatief voor beide 
diagnostische testen. 

De nadruk van deze studie lag op 
het vergelijken van de primaire tumoren 
met de corresponderende cytologieprepa-
raten om zo inzicht te krijgen in factoren 
die van invloed zouden kunnen zijn op 
sensitiviteit en specificiteit van de twee 
testen. In het merendeel van de gevallen 
(88%) waren de resultaten in de resectie

preparaten en cytologiepreparaten iden
tiek. 

In de overige gevallen wees de dis
crepantie-analyse uit dat intratumor-
heterogeniciteit van de genetische afwij
kingen en 'sampling error' kunnen leiden 
tot vals negatieve resultaten. Wederom 
werden er in enkele gevallen K-ras muta
ties gevonden in ductale hyperplastische 
gebieden, en deze laesies zijn dus een 
potentiële bron van vals positieve resul
taten. 

Afwezigheid van genetische afwij
kingen in de primaire tumor zal de be
langrijkste beperkende factor zijn van de 
sensitiviteit van beide tests. 

Het aantonen van afwijkingen in het 
K-ras en p53 gen in cytologiepreparaten 
afkomstig van de galwegen zijn dus ge
schikte diagnostische tests voor kanker in 
het pancreaskopgebied. De werkelijke 
diagnostische waarde moest in een klini
sche situatie worden onderzocht. 

Hoofdstuk 3 

De borstel-cytologiepreparaten van 312 
patiënten met extrahepatische galgang-
vernauwing werden lichtmicroscopisch 
onderzocht en getest op de aanwezigheid 
van mutaties in codon 12 van het K-ras 
gen. De cytologie preparaten werden ver
zameld uit de galwegen tijdens een ERCP-
procedure. 

Conventionele cytologie en K-ras 
mutatie-analyse hadden een vergelijkbare 
sensitiviteit (36% en 42%). Echter, de 
sensitiviteit van conventionele cytologie 
was het hoogst voor de diagnose van gal-
gangcarcinoom, en de sensitiviteit van de 
K-ras mutatie-analyse was het hoogst 
voor de diagnose van pancreascarcinoom. 
Dit komt door de meer directe verzame
ling van cellen van galgangcarcinomen en 
het vaker voorkomen van K-ras mutaties 
in pancreascarcinomen. Zodoende heeft 
de K-ras mutatie-analyse een additionele 
waarde ten opzichte van de conventionele 
cytologie. De sensitiviteit van beide tests 
gecombineerd was 62%. 

De specificiteit was 89% ondanks 
het feit dat K-ras mutaties zijn beschre
ven in niet maligne ductale hyperplasti-
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sehe gebieden die voorkomen in de pan
creas zonder carcinoom. Dit komt waar
schijnlijk doordat cellen van deze laesies 
niet gemakkelijk loslaten en dus niet in de 
galwegen terechtkomen en dus ook niet in 
de borstel-cytologiepreparaten van de 
galwegen. 

De specificiteit van de K-ras muta
tie-analyse is dus lager dan die van de 
conventionele cytologie (98%), maar heeft 
een hoge sensitiviteit, in het bijzonder 
voor de diagnose van patiënten met kan
ker van de pancreas. 

Hoofdstuk 4 

Borstel-cytologiepreparaten verzameld tij
dens ERCP van 53 patiënten met extrahe
patische galgarxgstenose werden onder
zocht op immunoreactiviteit voor het p53 
eiwit. In alle gevallen werden de resulta
ten vergeleken met de resultaten van de 
primaire stenoserende laesie en de con
ventionele cytologie. 

Sensitiviteit van zowel p53 immu-
nocytologie en conventionele cytologie 
voor de aanwezigheid van een maligniteit 
was laag (24% en 29%), maar er was een 
toename van de sensitiviteit tot 43% wan
neer beide tests werden gecombineerd. 
P53 immunocytologie is, vergeleken met 
PCR-technieken, meer afhankelijk van het 
aantal cellen in de cytologiepreparaten en 
de kwaliteit van deze cellen. Galgangcar-
cinomen, waarvan over het algemeen 
meer direct cellen worden verzameld met 
borstelcytologie, werden met een hogere 
sensitiviteit gediagnostiseerd dan pancre-
ascarcinomen door zowel de p53 immu
nocytologie als de conventionele cytologie 
(40% en 46% versus 9% en 13%), terwijl 
het percentage p53 immunopositieven in 
de primaire tumoren vrijwel gelijk was. 

Uit de vergelijking van de p53 im
munocytologie met de p53 immunohisto-
chemie van de primaire tumoren en de 
conventionele cytologie bleek dat afwezig
heid van p53 afwijkingen in de primaire 
tumor, 'sampling error', vals negatieve 
p53 aankleuring en intratumor-hetero-
geniciteit alle een negatieve invloed kun
nen hebben op de sensitiviteit. 

De p53 immunocytologie van alle 
patiënten zonder kanker waren negatief. 
Het aantal patiënten zonder kanker was 
echter klein en maakt een uitspraak over 
de specificiteit onmogelijk. Van belang is 
te weten dat er geen p53 mutaties zijn 
beschreven in niet maligne laesies. Vals 
positieve p53 aankleuring van weefsels 
met name als gevolg van technische pro
blemen is wel bekend. 

P53 immunocytologie kan dus bij
dragen aan de diagnose van patiënten met 
een extrahepatische galgangstenose, met 
name wanneer deze wordt veroorzaakt 
door een galgangcarcinoom. 

Hoofdstuk 5 

Tijdens preoperatie ve laparoscopische 
stagering van patiënten met een tumor in 
het pancreaskopgebied en tijdens de ope
ratie wordt de lever geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van metastasen. Indien 
metastasen in de lever aanwezig zijn zal 
over het algemeen worden afgezien van 
curatieve re sectie van de tumor. Helaas is 
het niet altijd goed mogelijk levermetasta-
sen met het blote oog of lichtmicrosco-
pisch te onderscheiden van benigne 
galgangproliferaties. De mogelijkheid werd 
bestudeerd onderscheid te maken tussen 
deze twee op basis van een K-ras mutatie
analyse. 

Van 48 patiënten werden de gerese-
ceerde primaire carcinomen en gebiop-
teerde leverafwijkingen onderzocht op de 
aanwezigheid van mutaties in codonl2 
van het K-ras oncogen. Om de prevalentie 
van K-ras mutaties te bepalen in benigne 
galgangproliferaties werden nog 45 voor
namelijk incidentele laesies geanalyseerd. 

In alle levermetastasen werden K-
ras mutaties aangetoond. Echter in een 
klein aantal van de als benigne be
schouwde galgangproliferaties (minder 
dan 10%) waren eveneens K-ras mutaties 
aanwezig. Dit betekent dat men voor de 
diagnose van levermetastasen niet alleen 
kan afgaan op de aanwezigheid van K-ras 
mutaties, en dat voor de moleculaire dia
gnostiek van levermetastasen meer speci
fieke markers nodig zijn. 
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In hoofdstuk 6 en 7 werd gebruik ge
maakt van afwijkingen in het K-ras gen en 
p53 gen om hypothesen ten aanzien van 
epidemiologie en tumorpathogenese te 
staven. 

Hoofdstuk 6 
De frequentie van afwijkingen in het p53 
en K-ras gen en de specifieke veranderin
gen in deze genen werden bepaald in gal-
gangcarcinomen afkomstig uit een gebied 
met een hoge prevalentie van deze carci-
nomen en vergeleken met de bevindingen 
in een groep van 'conventionele' galgang-
carcinomen. Exogene factoren kunnen 
leiden tot een hoge prevalentie van carci-
nomen in een bepaald gebied en carcino-
gene stoffen kunnen specifieke mutaties 
in bepaalde genen induceren. In deze stu
die werd onderzocht of er verschillen be
stonden tussen de twee groepen op 
moleculair niveau. Een verschil tussen 
beide groepen zou kunnen wijzen op een 
afwijkende aetiologie van de carcinomen 
uit het gebied met de hoge prevalentie en 
een gemeenschappelijke oorzaak voor het 
ontstaan van deze carcinomen. 

Significant meer carcinomen uit het 
gebied met de hoge prevalentie waren po
sitief voor immunochemische kleuring 
voor het p53 eiwit. Echter, p53 mutatie
analyse en K-ras mutatie-analyse heten 
geen verschil zien in beide groepen wat 
betreft frequentie en type mutatie. 

De hoge prevalentie van galgangcar-
cinomen in het onderzochte gebied zou 
het gevolg kunnen zijn van een hogere 
dosis carcinogenen aldaar of van een spe
cifiek carcinogeen dat echter geen typi
sche afwijkingen veroorzaakt in de twee 
onderzochte genen. De hoge prevalentie 
werd dus niet ondersteund door de bevin
dingen in het p53 en K-ras gen. De epi
demiologische gegevens moeten daarom 
misschien voorzichtig worden geïnterpre
teerd. 

Hoofdstuk 7 
'Osteoclast-like' reuscel tumoren (OCGTs) 
in de pancreas en lever bestaan uit infil

trerende mononucléaire cellen en meer-
kernige reuscellen. Het is onduidelijk of 
deze tumoren oorspronkelijk zijn ontstaan 
uit epitheliaal weefsel of mesenchymaal 
weefsel. Ook is onduidelijk of de reuscel
len in deze tumoren een intrinsiek onder
deel zijn van deze tumoren of dat deze 
cellen van monocytaire aard zijn en se
cundair de tumor infiltreren. 

De verschillende componenten van 
vijf tumoren met atypische intraductale 
proliferatie s, laesies die worden be
schouwd als voorlopers van invasieve 
epitheliale carcinomen, werden afzonder
lijk onderzocht op het voorkomen van K-
ras mutaties, en immunoreactiviteit voor 
p53, epitheliale markers, en histiocyt 
markers. 

De hoge prevalentie van K-ras codon 
12 mutaties in de tumoren en de detectie 
van identieke K-ras mutaties in de intra
ductale atypische proliferaties en de infil
trerende mononucléaire cellen zijn 
suggestief voor een epitheliale oorsprong 
van de OCGTs. 

Ook de reuscellen lieten deze muta
ties zien. Dit alleen zou duiden op een 
epitheliale herkomst van de reuscellen. 
Echter, alle reuscellen waren sterk posi
tief voor de histiocyt markers. Deze bevin
dingen gevoegd bij de observatie van 
gefagocyteerde mononucléaire cellen door 
de reuscellen betekenen dat de reuscellen 
van monocytaire oorsprong zijn. De p53 
immunohistochemie was negatief in alle 
tumoren en dus niet informatief. 

'Osteoclast-like' reuscel tumoren 
moeten dus worden beschouwd als slecht 
gedifferentieerde carcinomen van epitheli
ale oorsprong met gerekruteerde 'osteo
clast-like' reuscellen. 

In dit proefschrift zijn klinische toepas
singen van twee veel voorkomende geneti
sche veranderingen in kanker van de 
pancreas en extrahepatische galwegen 
onderzocht: mutaties in het K-ras en p53 
gen. 

De eerste studies lieten zien dat 
detectie van K-ras en p53 afwijkingen in 
cytologische en histologische preparaten 
behulpzaam kunnen zijn in de diagnose 
van deze tumoren naast de conventionele 
lichtmicroscopie. Bij twijfel over de oor-
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zaak van een extrahepatische galgangste-
nose is de detectie van een van beide 
markers in galgang-borstelcytologie een 
sterke aanwijzing voor de aanwezigheid 
van een maligniteit. De bevinding moet 
leiden tot therapeutische interventie of 
aanvullende, eventueel meer 'agressieve' 
diagnostiek, en frequente controles van de 
patiënt. De waarde van deze moleculaire 
tumormarkers in de routine diagnostiek 
moet nog verder worden onderzocht. Met 
name wanneer positieve tests kunnen 
leiden tot vroege diagnose en therapeu
tisch interventie is er plaats voor deze 
moleculaire technieken in de routine dia
gnostiek. 

Doordat K-ras mutaties niet alleen 
in levermetastasen voorkomen maar ook 
in benigne galgangproliferaties, is de de
tectie van K-ras mutaties in suspecte le-
verbiopten niet voldoende om de diagnose 
levermetastase te stellen. Additionele, 
meer specifieke markers kunnen leiden 
tot de moleculaire diagnostiek van lever
metastasen. 

De hoge frequentie van cholangio-
carcinomen in een bepaald gebied kon 
niet worden verklaard door een specifieke 
aetiologie van deze tumoren in dit gebied 
op basis van moleculaire bevindingen. De 
studie illustreert wel de mogelijkheden 
van moleculaire technieken binnen de 
epidemiologie in de toekomst. 

K-ras analyse van de verschillende 
componenten van 'osteoclast-like' reuscel 
tumoren ondersteunde de hypothese dat 
deze tumoren van epitheliale oorsprong 
zijn. Inzicht in tumorpathogenese kan 
klinisch van belang zijn. 

De klinische relevantie van de ken
nis van genetische mechanismen die ten 
grondslag liggen aan de vorming van ma-
ligniteiten zal toenemen in de toekomst. 
Onderzoek zal zich onder andere moeten 
richten op de ontwikkeling van nieuwe 
verbeterde moleculaire technieken en 
identificatie van klinische toepassingsge
bieden [1-7]. 
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