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Samenvattin g g 

Dee ontdekking van Helicobacter Pylori (Hp) in 1983 door Warren en Marshall was 

hett begin van een nieuwe doorbraak in gastrointestinale ziekten. Dit organisme is 

algemeenn geaccepteerd als de oorzakelijke factor voor gastritis, peptisch ulcus 

lijden,, maagcarcinoom, Malt lymphoma en andere ziekten. Hp gerelateerde 

ziektenn horen tot de meest frequente aandoeningen in de wereld. Hoofdstu k 1 

vann deze dissertatie geeft een algemene introductie en achtergrondinformatie 

betreffendee Hp en de geassocieerde ziekten. 

Hoofdstu kk 2 onderzoekt de maagmucosa van 1991 Hp geïnfecteerde patiënten 

uitt 9 verschillende landen. Hematoxyline-eosine gekleurde biopten van antrum en 

corpuss werden semi-kwantitatief nagekeken volgens het recent gereviseerde 

Sydney-systeem.. Speciale aandacht werd gegeven aan de graad van glandulatre 

atrofiee en intestinale metaplasie (IM) in antrum- en corpus-biopten. Analyse van 

dee graad van atrofie in de verschillende leeftijdscategorieën toonde significante 

verschillenn aan in antrale mucosa. De hoogste scores voor antrum atrofie die 

werdenn gevonden in zwarten uit New Orleans en bij Japanse patiënten, en wat 

lageree scores bij patiënten uit Colombia. Lagere scores werden gezien in 

individuenn in drie steden uit China: Xi-an, Shanghai en GuangZhou. De laagste 

scoress werden gevonden in vier Europese landen: Portugal, Nederland, Finland 

enn Duitsland maar in het bijzonder in Thailand. Wat betreft intestinale metaplasie 

iss de score meestal tamelijk laag met uitzondering van Xi-an, Japan en Shanghai. 

Dee scores voor atrofie en intestinale metaplasie stegen geleidelijk met de leeftijd 

inn praktisch alle onderzochte patiëntengroepen. Onze bevindingen wijzen dus 

duidelijkk op substantiële geografische verschillen in leeftijd afhankelijke graden 

vann atrofie en intestinale metaplasie. Opmerkelijk was dat de globale prevalentie 

vann atrofie en intestinale metaplasie de incidentje van maagkanker in de diverse 

landenn nabootste. Atrofie en intestinale metaplasie waren duidelijk meer frequent 

inn de jongere leeftijdscategorie in de landen met een verhoogd risico op 

maagkanker. . 

Dee morfologische criteria voor classificatie en gradering van chronische gastritis 

blijvenn tamelijk onduidelijk en slecht gestandaardiseerd in het bijzonder wat 
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betreftt de graad van atrofie. Met het introduceren van het recent gereviseerde 

Sydney-systeemm in 1994 kwam een visuele analoog schaal voor gradering van de 

morfologischee veranderingen beschikbaar. Diverse studies naar de interobserver-

variatiee met betrekking tot de inschatting van atrofie zijn gerapporteerd maar de 

resultatenn zijn nog steeds onvoldoende. Overeenkomst tussen de verschillende 

onderzoekerss blijft zwak tot matig. In hoofdstu k 3 wordt de graad van 

overeenkomstt tussen het inschatten van de endoscopische atrofische grens en 

dee histologische atrofie score onderzocht. De graad van endoscopisch 

ingeschattee atrofie werd bepaald tijdens endoscopisch onderzoek. Daarna 

werdenn antrum- en corpus-biopten genomen van 298 dyspeptische Japanse 

patiëntenn en de score van atrofie werd semi-kwantitatief geëvalueerd volgens het 

recentt gereviseerde Sydney-classificatie-systeem. Onze studie toonde aan dat de 

graadd van overeenkomst tussen de endoscopische atrofie score en de 

histologischee score van atrofie goed was met een gewogen kappa-waarde van 

0.511 (95% confidentie interval 0.44 - 0.59). Dit is een beter resultaat dan de 

interobeserverr histologische overeenkomst tussen twee pathologen. Wel dient 

vermeldd dat biopten uit één gebied van de maag alleen de locale situatie 

reflecterenn en dat een biopt niet representatief kan zijn voor de totale 

uitgebreidheidd van de atrofische gastritis. Histologische atrofie kan afwezig zijn 

terwijll endoscopische atrofie aanwezig is en vice versa. De diagnose van 

atrofischee gastritis moet daarom worden gemaakt idealiter op basis van zowel de 

endoscopiee als de histologie. Naarmate er meer endoscopisten en pathologen op 

dee hoogte zijn van de criteria voor het scoren van atrofie zal een hogere graad 

vann overeenkomst worden bekomen. 

Invasiee en metastasering zijn twee belangrijke kwaadaardige phenotypen. Het 

mechanismee van 'tumor invasion' en 'metastasering' is complex en slecht 

begrepen.. Hoofdstu k 4 geeft verslag van de expressie van één van de cysteine 

proteinasen,, Cathepsine B (CB) in maagcarcinoomweefsel. CB is een lysosomaal 

proteinasee dat werkzaam is in de normale turnover van celeiwit. CB is in staat 

verschillendee extracellulaire matrix componenten af te breken. Wij hebben een 

anti-CB-anti-stoff gebruikt voor immunohistochemische detectie en cDNA van CB 

voorr in situ hybridisatie en dot blot studies voor de expressie zowel van het eiwit 

alss van de mRNA-spiegels. Expressie van CB werd verhoogd gevonden in 

maagcarcinoomweefsell vergeleken met normale mucosa. Diffuse expressie van 
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plasmatischee CB zowel op mRNA als op eiwitniveau werd geïdentificeerd bij 

respectievelijkk 53,3% en 69,1% van maagcarcinoompatiënten. De toegenomen 

expressiee van CB in maligne cellen was geassocieerd met de diepte van invasie 

enn het groeipatroon en eveneens met metastasen in lymfeklieren, maar niet met 

dee histologische differentiatie graad. Dit betekent dat de expressie van CB in het 

'infiltratievee type' hoger is dan in het 'expanderende type'. Het betekent ook dat 

CBB hoger is in de geavanceerde typen dan in de vroege typen maagkanker. CB is 

ookk hoger wanneer mestasasen in lymfeklieren aanwezig zijn dan in patiënten 

zonderr metastasen. Onze resultaten wijzen er dus op dat CB expressie 

geupreguleerdd is in humaan maagcarcinoom en correleert met tumorprogressie. 

CBB expressie werd ook aangetoond in endothelial cellen en in microvaatjes wat 

correleerdee met angiogenese. Onze studie suggereert dat CB bijdraagt aan het 

ontwikkelingg van het invasieve fenotype en aan de angiogenese. Het bepalen 

vann de rol van CB in het invasie potentiaal van maagtumoren is van belang wat 

betreftt het begrijpen van de biologie alsook voor het zoeken van potentiële 

prognostischee markers en eventuele targets voor therapeutische interventies. 

Maagsecretiee is het eindresultaat van diverse regulerende signalen. Deze 

omvattenn zowel centrale als perifere regulatie mechanismen. Deze laatste 

betreffenn voornamelijk neuronale, endocrine en paracrine pathways. Er is 

gerapporteerdd geworden dat drie belangrijke endocrine cellen gerelateerd zijn 

aann de maagzuursecretie capaciteit—Gastrine (G) cellen uit het antrum, 

somatostatinee (D) cellen van de fundus en het antrum en ECL-cellen uit de 

fundus.. Deze cellen kunnen zowel de maagzuursecretie uit de parietale cellen 

upregulerenn als downreguleren. Hoofdstu k 5 vat de regulatie van de 

maagsecretiee en de effecten van deze drie belangrijke endocrine cellen samen, 

betreffendee de maagzuursecretie. Zowel de Gastrine (G) cellen en de 

Somatostatinee (D) cellen belangrijke regulatoren van de maagzuursecretie. 

Verschuivenn van het evenwicht tussen gastrine- en somatostatinecellen spreelt 

eenn belangrijke rol in gastroduodenale ziekten. Verschillende factoren o.a. Hp-

infectiee kan interfereren met deze fysiologische balans wat dan resulteert in 

verstoordee maagzuursecretiecapaciteit. Hoofdstu k 6 onderzoekt de expressie 

vann G en D cellen in het antrum en het corpus van 122 individuen met 

dyspeptischee klachten. Vooral de relatie tussen de expressie van deze cellen en 
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Hp-statu ss werd onderzocht . Twee antru m en twee corpu s biopte n werden 

genome nn tijden s endoscopisc h onderzoek . De biopte n werde n semi -

kwantitatie ff  geanalyseer d volgen s het recent gereviseerd e Sydney-systeem . 

Special ee immunohistochemisch e kleuringe n voor gastrin e in de G cellen en 

somatostatin ee in D cellen werde n gebruik t voor de evaluati e van de hoeveelhei d 

enn de distributi e va deze celle n in het slijmvlies . De individue n werden 

onderverdeel dd in drie groepen : patiënte n met Hp-positiev e gastritis , met Hp-

negatiev ee gastriti s en histologisc h normal e maagmucosa . Wij vonde n dat de 

hoeveelhei dd G cellen significan t hoger was bij patiënte n met Hp-positiev e gastriti s 

vergeleke nn met /-/p-negatiev e gastriti s en normal e maagmucosa . Deze verhogin g 

wass geassocieer d en gecorreleer d met de erns t van de Hp-kolonisatie . De 

hoeveelhei dd D cellen was significan t verlaag d in Hp-geïnfecteerd e individue n 

vergeleke nn met niet geïnfecteerd e individue n en normal e controles . Het 

percentag ee G celle n was verhoog d in Hp-positiev e persone n terwij l het 

percentag ee D celle n significan t lager was. Deze resultate n wijzen op een relatiev e 

hypo-functi ee van de inhiberend e acti e van de D-cellen tegenove r de G-cellen . 

Dezee resulterend e hyperfuncti e van de stimulerend e G celle n is dus waarschijnlij k 

verantwoordelij kk  voor de verhoogd e maagzuursecretie . 
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