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SAMENVATTING 

Het distale galwegcarcinoom wordt samen met het pancreas(duct)carcinoom en het 
papilcarcinoom gerekend tot de carcinomen in het (peri)ampullaire gebied. Hoewel de 
papilcarcinomen in deze groep de beste prognose hebben na resectie, en de 
pancreascarcinomen de slechtste prognose, zijn in iedere groep patiënten te onderscheiden 
die opvallend kort of opvallend lang overleven. Zo varieert in de literatuur de 5-jaars 
overleving van patiënten met een distaal galwegcarcinoom die een subtotale 
pancreatoduodenectomie (resectie volgens Whipple) hebben ondergaan, van 18 to 39 
procent. Bij de meeste patiënten is echter de tumor bij diagnose reeds uitgezaaid of lokaal 
in de omgevende structuren gegroeid, waardoor palliatieve behandeling de enige optie is. 
De microscopische status van de chirurgische resectie vlakken is tot op heden de 
belangrijkste prognostische klinische parameter voor het distaal galwegcarcinoom. Helaas 
is het niet mogelijk om alleen aan de hand van dit criterium een betrouwbare inschatting 
te maken van de prognose van een individuele patiënt, additionele informatie is hiervoor 
noodzakelijk. 

Er is de laatste jaren grote belangstelling voor de moleculair genetische achtergronden 
van kanker. De eerste stap in de transformatie van een normale cel tot een kanker cel is 
verlies, inactivatie, mutatie of overexpressie van genen. Verschillende moleculair-
genetische factoren lijden tot irreversibele veranderingen, waardoor een ontregeling van 
celgroei zal optreden. In tegenstelling tot de snel groeiende kennis van moleculair-
genetische factoren die een rol spelen bij de progressie van onder andere het 
pancreascarcinoom en het papilcarcinoom, is er over de prognostische waarde van deze 
factoren bij het distale galwegcarcinoom nog onvoldoende bekend. Indien met behulp van 
specifieke tumor markers, de biologische "agressiviteit" van de tumor kan worden 
geïdentificeerd, openen zich nieuwe wegen voor de keuze van behandeling van deze 
patiënten (nl. palliatieve behandeling of in principe curatieve behandeling, met of zonder 
adjuvante therapie). In dit proefschrift wordt de klinische waarde, en met name de 
prognostische waarde, van een aantal potentiële tumor markers onderzocht, toegespitst 
op het distaal galwegcarcinoom. Tevens wordt een onderzoek beschreven naar (nieuwe) 
gen-lokaties die van belang kunnen zijn voor de initiatie en progressie van distale 
galwegcarcinomen. Een overzicht van de verschillende vraagstellingen in het proefschrift 
wordt gegeven in Hoofdstuk 1. 

Een kenmerk van maligne tumoren is dat de celkern een abnormale hoeveelheid DNA kan 
bevatten. Tumoren die dit kenmerk vertonen worden aneuploïd genoemd, en tumoren die 
de normale hoeveelheid kern DNA hebben, diploid. Door specifiek het DNA te kleuren 
kan met behulp van flow cytometric (FCM) en/of beeldcytometrie (image cytometry of 
ICM) de hoeveelheid DNA van een tumor worden bepaald. Met FCM kan in een relatief 
korte periode een groot aantal cellen (>10.000) worden geanalyseerd terwijl met ICM een 
veel kleiner aantal cellen (300-1.000) kan worden onderzocht. Om de diagnostische 
waarde van FCM en ICM te bepalen wordt in Hoofdstuk 2 een prospectieve onderzoek 
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beschreven naar het DNA gehalte van 126 exsudaten, afkomstig van 102 patiënten. 
Cytologisch onderzoek toonde in 36 gevallen kwaadaardige cellen aan, waarvan er 20 
(56%) een aneuploïde piek hadden bij FCM onderzoek. In de overige 90 cytologisch 
goedaardige gevallen werden bij FCM onderzoek nog 4 aneuploïde celpopulaties 
gevonden. Herhaling van het cytologisch onderzoek toonde bij 3 van deze 4 exsudaten 
alsnog kwaadaardige cellen aan. Bij één patiënt met een hemorragische pancreatitis en 
geïnfecteerde pseudocysten werd tijdens de follow-up periode geen kwaadaardige cellen 
aangetoond. Drie en twintig van de 24 met FCM gevonden aneuploïde populaties bevatte 
ook daadwerkelijk maligne cellen (voorspellende waarde=96%), één histogram was vals-
positief. Aanvullend werden de 36 cytologisch maligne exsudaten door middel van ICM 
onderzocht. Behalve de 20 aneuploïde populaties die met FCM al waren aangetoond, 
werden nog 2 aneuploïde populaties met ICM gevonden. In totaal waren 64% van de 
maligne effusie vloeistoffen aneuploïd met FCM en/of ICM. Concluderend kan worden 
gesteld dat, indien er bij cytologisch onderzoek geen kwaadaardige cellen worden 
gevonden maar FCM en/of ICM onderzoek aneuploïdie aantoont, herhaling van het 
cytologisch onderzoek geboden is. Vindt men echter bij DNA onderzoek een diploid 
patroon dan heeft dit geen aanvullende waarde voor de diagnostiek. FCM leent zich bij 
uitstek voor het bepalen van het DNA gehalte van een groot aantal tumor cellen, terwijl 
ICM juist het voordeel heeft dat het DNA gehalte van kleine populaties abnormale cellen 
specifiek kan worden onderzocht. 

Een belangrijke eigenschap van tumorcellen is hun groei of proliferatieve activiteit. Het 
Ki-67 antigeen is een celcyclus geassocieerd antigeen, dat ten opzichte van andere 
proliferatie markers het voordeel heeft dat het tot expressie komt in alle fasen van de 
celcyclus, maar niet in de G0 fase (de rustende fase van de kern). Daardoor is het Ki-67 
antigeen een gevoelige marker voor de proliferatie-fase en in verschillende studies van 
waarde gebleken voor het bepalen van de prognose van een patiënt met een bepaalde 
maligniteit. 

Aneuploïdie wordt beschouwd als een teken van genetische instabiliteit van tumoren 
en ook dit kenmerk is in verband gebracht met hoge agressiviteit van de tumor en een 
slechtere prognose. Hoofdstuk 3 beschrijft de Ki-67 en DNA-ploïdie analyse van 35 
patiënten met een gereseceerd distaal galwegcarcinoom en een lange klinische follow-up 
periode. Gebruik makend van het MIB-1 antilichaam voor het opsporen van het Ki67 
antigeen werd het percentage prolifererende cellen bepaald. Er was sprake van een 
significante correlatie tussen een lage MIB-1 score (<20% van de tumorcellen positief ) 
en overleving (p=0.035). De gemiddelde overleving van patiënten met een lage MIB-1 
score was 23 maanden, terwijl patiënten met een hoge MIB-1 score (>20%) slechts 10 
maanden overleefden. Tevens werd van alle tumoren het DNA gehalte bepaald door 
middel van FCM. Van de 35 onderzochte tumoren waren er 12 aneuploïd (35%), een 
correlatie met de overleving werd echter niet gevonden (p=0.62). Deze studie toont aan 
dat Ki-67 van aanvullende waarde kan zijn voor het bepalen van de prognose van 
patiënten met een distaal gereseceerd galwegcarcinoom. 
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Zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld is ICM een tweede methode voor het vaststellen 
van het DNA gehalte. Met behulp van deze techniek kunnen 300-1000 kernen worden 
gemeten in 15-60 minuten. Een groot voordeel van beeldcytometrie is dat op basis van 
de morfologie een celselectie kan worden gemaakt waardoor kapotte, of overlappende 
cellen, en ontstekingscellen kunnen worden geëlimineerd. Een belangrijke eigenschap van 
het distale galwegcarcinoom is de hoeveelheid ontstekingscellen die het kan bevatten, 
waardoor de concentratie kwaadaardige cellen vermindert. Theoretisch is met ICM 
aneuploïdie binnen een kleine populatie kwaadaardige cellen beter op te sporen dan met 
FCM. Dit was de aanleiding voor de in Hoofdstuk 4 beschreven vergelijkende studie 
tussen FCM en ICM. In totaal werden 44 gereseceerde distale galwegcarcinomen met 
beide methoden geanalyseerd op het DNA gehalte. In alle gevallen gaf minstens één van 
beide technieken een goed resultaat en resulteerde in een aneuploïd percentage van 59% 
(26/44). Er werd slechts een matige correlatie gevonden tussen FCM en ICM (Kappa 
0.45). De toename van de aneuploïdie t.o.v. de in hoofdstuk 3 beschreven resultaten is 
toe te schrijven aan ICM: 12 aneuploïde tumoren werden alleen met ICM gevonden, 
terwijl slechts één aneuploïde tumor alleen met FCM werd gevonden. ICM is dus een 
gevoeliger techniek voor het aantonen van aneuploïde cellijnen in galwegcarcinomen dan 
FCM. Dit verschil wordt waarschijnlijk verklaard door de lage concentratie aneuploïde 
celpopulaties (<5%) t.o.v. normale cellen in distale galwegcarcinomen. DNA aneuploïdie, 
gevonden met FCM, ICM of een combinatie van beide, was ook in deze studie niet 
gecorreleerd aan de overleving (respectievelijk p=0.80, p=0.35 en p=0.54). 

Geconcludeerd werd dat de meerderheid van de distale galwegcarcinomen aneuploïd 
is en aneuploïdie geen aanvullende prognostische waarde lijkt te hebben voor distale 
gereseceerde galwegcarcinomen. 

Kanker ontstaat door schade (mutatie) van de genen, hetgeen een versnelde groei 
veroorzaakt van tumor cellen t.o.v. normale cellen. Tijdens dit proces ontstaan 
stapsgewijs meerdere genetische veranderingen die uiteindelijk zullen leiden tot 
progressie en invasie van de tumor. Twee groepen genen die een grote rol spelen in dit 
proces zijn geïnactiveerde tumorsuppressor genen en geactiveerde oncogenen. 

K-ras oncogenen produceren eiwitten die betrokken zijn bij de regulatie van celgroei 
en -proliferatie. Punt mutatie in het K-ras oncogen leidt tot ontregelde celgroei en vindt 
plaats in het pre-invasieve voorstadium van kanker. Het K-ras oncogen vomit dus een 
potentieel aangrijpingspunt voor vroege diagnostiek en behandeling. Tevens bestaan er 
aanwijzingen dat de aanwezigheid van dit oncogen in bepaalde tumoren van 
prognostische waarde is. Hoofstuk 5 beschrijft voor het eerst de incidentie en 
prognostische waarde van het K-ras oncogen bij patiënten met een distaal 
galwegcarcinoom. Voor het opsporen van de K-ras gen mutaties werd gebruik gemaakt 
van de >polymerase chain reaction = (PCR). Deze techniek maakt het mogelijk om één 
bepaald DNA-fragment specifiek te vermenigvuldigen. Door middel van deze methode 
werd bij 35 van de 47 (75%) tumoren een K-ras codon 12 mutatie gevonden. Het hebben 
van een K-ras codon 12 mutatie was echter niet van invloed op de overleving van de 
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patiënt (p=0.34), althans niet in deze beperkte groep patiënten. Bij 53% (25/47) van de 
patiënten waren de chirurgische resectievlakken microscopisch vrij van tumor, en dit was 
wel gecorreleerd met de overleving (p=0.005). Microscopisch radicaal geopereerde 
patiënten leefden gemiddeld 16 maanden langer dan patiënten die niet radicaal geopereerd 
waren, 29 versus 13 maanden mediane overleving. De overige histopathologische 
kenmerken (tumor grootte, differentiatie, lymfeklier status, perineurale groei en 
vasoinvasieve groei) waren niet van significante invloed op de overleving. 

De gevonden hoge frequentie van K-ras codon 12 mutaties in deze studie veronderstelt 
een belangrijke rol van dit oncogen bij de Pathogenese van het distale galwegcarcinoom 
en vormt mogelijk een aantrekkelijk doelwit voor screeningstests. De waarde hiervan zal 
echter in toekomstig onderzoek moeten worden aangetoond. Deze studie toont tevens aan 
dat het microscopisch onderzoek van de resectie randen een belangrijke prognostische 
waarde heeft. 

De meest voorkomende genetische verandering bij maligne tumoren is mutatie in het 
p53-gen. Het p53-tumorsuppressorgen is gelegen op de korte arm van chromosoom 17 
en codeert voor een eiwit dat betrokken is bij de regulering van de celcyclus, herstel van 
DNA schade en het aanzetten tot apoptosis. Mutatie van dit gen leidt tot de productie van 
een gemuteerd gen hetgeen resulteert in verlies van groeicontrole. Detectie van p53-gen 
mutaties is een moeizame procedure, en het is daarom aantrekkelijker om het niet-
functionele p53-eiwit, wat een verlengde half-waarde tijd heeft (p53-eiwit overexpressie), 
door een relatief eenvoudig, immunohistochemisch onderzoek op te sporen. P53 
tumorsuppressorgen mutaties en p53-eiwit overexpressie treden over het algemeen laat 
op in de ontwikkeling van maligne tumoren, en zouden daarom van prognostische waarde 
kunnen zijn. In Hoofdstuk 6 wordt voor het eerst de diagnostische waarde van p53-eiwit 
expressie onderzocht bij patiënten met een distaal galwegcarcinoom. Voor de 
immunohistochemische detectie van het P53-eiwit werd gebruik gemaakt van het 
monoclonaal antilichaam D07. Gebruik makend van een afkapwaarde van 30%, werd bij 
19 van de 47 (40%) onderzochte tumoren p53 overexpressie gevonden. Een significante 
correlatie was aantoonbaar tussen p53 overexpressie en overleving (p=0.039). Patiënten 
met minder dan 30% p53 eiwit expressie leefden gemiddeld meer dan twee maal zo lang 
na de operatie dan patiënten met meer dan 30% p53 overexpressie, respectievelijk 29 
versus 13 maanden. Histopathologische kenmerken waren niet gerelateerd aan p53 
overexpressie. Deze studie toont aan dat een lage p53-eiwit expressie (<30%) een gunstig 
prognostische factor is voor patiënten met een gereseceerd distaal galwegcarcinoom. Een 
hoge P53 expressie, daarentegen, is verdacht voor een biologisch agressievere tumor. 

Voor het identificeren van genetische veranderingen in tumoren zijn verschillende cyto-
genetische methoden voorhanden. Het grote nadeel van deze technieken is dat met één 
test slechts over een beperkt gebied informatie kan worden verkregen. Comparative 
Genomic Hybridization (CGH) biedt de mogelijkheid om een globaal overzicht te krijgen 
van toename (amplificatie) of verlies (deletie) van genetisch materiaal van het hele tumor 
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genoom. Het belang van deze veranderingen is gelegen in het feit dat inactivatie van 
tumorsuppressor genen wordt gekenmerkt door deletie van genetisch materiaal, terwijl 
in de amplificeerde gebieden juist frequent aktivatie van oncogenen optreedt. Bepaalde 
chromosoom afwijkingen, zoals een translokatie, kunnen niet door CGH worden 
opgespoord en deze techniek is dan ook complementair aan bijvoorbeeld chromosoom 
analyse door middel van karyotyperen. In Hoofdstuk 7 is voor het eerst CGH toegepast 
op distale galwegcarcinomen. In totaal werden 7 xenotransplantaten van distale 
galwegcarcinomen en één vers ingevroren distale galwegcarcinoom met behulp van CGH 
geanalyseerd. Aanvullend werden 13 distale galwegcarcinomen gekarakteriseerd door 
karyotypering. Door de resultaten van beide methoden te combineren blijkt toename van 
chromosoom gebieden het meest voor te komen in 8q en 20q (ieder in 6 tumoren), 12p, 
17q en Xp (ieder in 5 tumoren), 2q, 6p, 7p, 1 lq, 13q en 19q (in 4 tumoren ieder). Verlies 
van chromosoom gebieden werd frequent gevonden in 18q (8 tumoren), 6q en 10p (7 
tumoren), 8p, 12q en 17p (in 6 tumoren ieder), 7q, 12p en 22q (in 4 tumoren ieder). De 
combinatie CGH en cytogenetica, zoals toegepast in deze studie, illustreert de grote 
genetische variabiliteit van distale galwegcarcinomen en het grote aantal genetische 
veranderingen per tumor. Amplificatie van chromosoom 8q en 20q en deletie van 
chromosoom 18q waren de meest voorkomende genetische veranderingen en zijn 
waarschijnlijk betrokken bij de Pathogenese van het distale galwegcarcinoom. 

ALGEMENE DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Hoewel het microscopische onderzoek van de chirurgische resectie vlakken tegenwoordig 
nog steeds gebruikt wordt als de belangrijkste prognostische parameter van tumoren, zou 
aanvullende informatie van genetische markers de tumor beter kunnen karakteriseren en 
de therapie keuze mede kunnen bepalen. Prognostische factoren zijn alleen van waarde 
wanneer ze ook gebruikt worden bij klinische beslissingen. Hoewel het bemoedigend is 
dat het Ki67 antigeen en p53 eiwit overexpressie in deze studie een aanvullende 
prognostische waarde hebben, moet het gebruik van deze factoren bij de individuele 
patiënt met voorzichtigheid worden betracht. Prospectieve studies zijn nodig om de 
waarde van deze factoren te bevestigen alvorens ze bij klinische beslissingen kunnen 
worden gebruikt. De aanwezigheid van een aneuploïde populatie of een K-ras mutatie gaf 
in deze studie geen inzicht in het biologische karakter van het distale galwegcarcinoom. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het beperkte aantal van de onderzochte tumoren 
wellicht van invloed is. De K-ras mutatie was echter wel een veel voorkomende 
genetische verandering en vormt een potentieel aangrijpingspunt voor moleculaire 
diagnostiek van het distale galwegcarcinoom. 

Vele gen gebieden blijken een mutatie te ondergaan in het distale galwegcarcinoom, 
maar aanvullende studies zijn nodig om de waarde van deze mutaties voor de 
ontwikkeling van het distale galwegcarcinoom te bepalen. Van de vele genetische 
veranderingen die in deze studie zijn gevonden met behulp van CGH en karyotypering, 
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zijn de veranderingen die in het voorstadium van de ontwikkeling van deze tumor 
optreden waarschijnlijk het meest interessant. Een grote beperking bij de analyse van 
genetische veranderingen die vroeg optreden tijdens de initiatie van het kankerproces is 
het beperkt aantal cellen waarin dit optreed. Deze cellen zouden met behulp van 
endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) kunnen worden verkregen. 
Door gebruik te maken van de PCR methodiek is het misschien in de nabije toekomst 
mogelijk om op deze manier vroeg genetische veranderingen op te sporen. 

De resultaten van deze studies geven meer inzicht in de rol die K-ras mutaties en p53 
eiwit overexpressie spelen tijdens het ontstaan van het distale galwegcarcinoom. Op basis 
van de incidentie van beide genetische veranderingen kan men zich voorstellen dat een 
K-ras mutatie over het algemeen eerder plaatsvindt dan een p53 eiwit overexpressie. Punt 
mutatie in het K-ras oncogen leidt tot ontregelde celgroei en lijkt in veel gevallen 
essentieel om tumor cellen van het distale galwegcarcinoom te doen prolifereren en 
daarmee de kans op andere genetische veranderingen te vergroten. Waarschijnlijk leidt 
de daaropvolgende overexpressie van p53 eiwit tot een grotere genetische instabiliteit en 
agressievere groei. 

De opvallende overeenkomst tussen de resultaten van deze studie en resultaten van 
moleculair genetische studies van het pancreascarcinoom ondersteunen de hypothese van 
Longnecker et al.' dat dezelfde mechanismen een rol spelen bij de initiatie en progressie 
van zowel het pancreascarcinoom als het distaal galwegcarcinoom. 

Ontwikkeling van nieuwe therapeutische mogelijkheden is van groot belang voor de 
behandeling van patiënten met een distaal galwegcarcinoom. Vroege endoscopische 
identificatie en behandeling, zoals bij colorectale adenomen, is voor distale 
galwegcarcinomen helaas niet weggelegd. Theoretisch is de behandeling van een 
disfunctionerend tumor-suppressor gen een goede optie terwijl het gemuteerde p53 gen 
een belangrijk doelwit vormt voor de ontwikkeling van nieuwe adjuvante therapieën23. 
Het doel van een dergelijke behandeling is het corrigeren of herstellen van de p53 tumor 
suppressor functie of het blokkeren van de functie van het gemuteerde p53 gen2,4'5. Wat 
dit betreft zijn de remmende werking van het normale (wild-type) p53 gen op de groei 
van kanker cellen of het selectief doden van kanker cellen die een hoge p53 eiwit 
expressie hebben bemoedigende resultaten van recente studies6'7. Blokkering van K-ras 
functies door remming van het enzym farnesyl transferase is een andere therapeutische 
mogelijkheid8, temeer daar de K-ras mutatie waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij 
het ontstaan van het distale galwegcarcinomen. Gen therapie en farmocologische therapie 
lijken daarom een belangrijke rol te kunnen gaan spelen bij de behandeling van patiënten 
met een distaal galwegcarcinoom. De waarde van deze behandelingsmodaliteiten zal 
echter moeten worden onderzocht in daartoe opgezette studies. 
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