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SUMMARY Y 

Pancreaticc cancer is the fifth leading cause of cancer-related death in Western 

countries.. Potentially curative surgery is restricted to small tumors without evidence of spread 

too other organs, but the diagnosis is usually late because symptoms mostly occur at a late 

pathologicall  stage. Therefore, the median survival is less than 6 months, and long-term 

survivall  rates are below 5%. 

Duringg the last 10 years a tremendous increase in our understanding of the 

developmentt of pancreatic cancer has been seen, and pancreatic cancer is now one of the 

betterr characterized neoplasms at the molecular genetic level. This knowledge has recently led 

too the postulation of a tumor progression model for pancreatic cancer. The histological 

stepwisee progression from normal pancreatic duct epithelium to invasive carcinoma is 

accompaniedd by alterations in specific types of genes, including activation of K-ras and HER-

2/neuu oncogenes and inactivation of pi 6, p53, DPC4 and BRCA2 tumor suppressor genes. 

Thee specific molecular alterations described in this tumor progression model could potentially 

bee utilized for the identification of patients at-risk, the development of more sensitive 

molecular-basedd diagnostic tests, or screening tests for the presymptomatic diagnosis of 

pancreaticc cancer, for more accurate prognostication, and for the improvement of staging 

procedures.. Furthermore, these genetic alterations may be used for the development of novel 

gene-basedd therapies. 

Thee studies described in this thesis investigated various clinical applications of some 

molecularr genetic alterations encountered in the pancreatic tumor progression model. 

Inn chapters 2 and 3 two groups with an increased pancreatic cancer risk are described. 

Inn chapter 2 a review is given on familial pancreatic cancer. A number of germline genetic 

alterationss have been identified in families in which there is an aggregation of pancreatic 

cancer.. Germline mutations in BRCA2, STK11/LKB1, pl6, and the cationic trypsinogen gene, 

PRSS1,, all predispose carriers to an increased risk of pancreatic cancer. The identification of 

thesee alterations establishes a genetic basis for the increased pancreatic cancer risk. However, 

itt is estimated that approximately 10% of pancreatic cancers are familial, so in the majority of 

pancreaticc cancers the underlying genetic cause remains still unknown. The search for the 
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geneticc determinants for the inherited risk in these families is hampered by the late age of onset 

off  familial pancreatic cancer and by the low penetrance, making linkage analysis more difficult. 

Patientss who underwent gastrectomy for a benign peptic ulcer disease may constitute 

anotherr group with an increased risk for pancreatic cancer. In chapter 3 the long-term risk in a 

cohortt of 2633 postgastrectomy patients was assessed. In this group of postgastrectomy 

patientss the relative risk of pancreatic cancer increased gradually to 3.6 after 35 years or more 

postoperatively.. The lung cancer risk was also analyzed to indirectly assess smoking 

behaviourr in these peptic ulcer patients. As expected in this group, the lung cancer risk was 

alsoo increased, but in contrast with the pancreatic cancer risk, which showed a significantly 

increasingg time trend, the increased lung cancer risk remained constant throughout the 

postoperativee observation period. Thus, although smoking may contribute to the increased 

pancreaticc cancer risk after gastrectomy, the steadily increasing panceatic cancer risk during 

thee postoperative interval suggests that the neoplastic process is accelerated in operated 

patientss due to surgery-related factors. K-ras codon 12 mutation analysis in a group of 

postgastrectomyy pancreatic cancers showed a pattern and frequency of mutations comparable 

too conventional pancreatic cancer. Moreover, pancreatic intraepithelial neoplasms described 

inn conventional pancreatic cancer were observed in the tisue surrounding the postgastrectomy 

pancreaticc cancers. These findings are consistent with a similar etiology of both conventional 

andd postgastrectomy pancreatic cancer. 

Thee increased risk of pancreatic cancer in patients with a family history of pancreatic 

cancerr and in postgastrectomy patients justifies an increased index of suspicion. 

Inn chapter 4 a review is given of molecular markers for the diagnosis of pancreatic 

cancerr with emphasis on the detection of K-ras codon 12 mutations and mutant p53 protein. 

Thee assessment of molecular changes in human specimens can be useful in consolidating a 

diagnosiss in those cases in which morphology alone is not sufficient for a definitive diagnosis. 

Usingg molecular analysis of genetic changes in secondary sources such as blood, stool and 

pancreaticc juice, a neoplasm could be detectable in a pre-clinical stage. However, the results of 

molecular-basedd tests should be interpreted with caution, since molecular-genetic alterations 

mayy also be present in non-malignant lesions and specificity for malignancy remains a concern. 
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Inn chapter 5 the additional diagnostic value of p53 immunocytochemistry of brush 

cytologyy specimens obtained during an endoscopic retrograde cholangiopancreaticography 

(ERCP)) was assessed. The sensitivity of conventional light microscopy, p53 

immunocytochemistry,, and both tests combined were 29%, 24%, and 43%, respectively. 

Althoughh the increase in sensitivity is only 14%, p53 immunohistochemistry certainly adds to 

conventionall  methodology. The major cause for the limited diagnostic value of p53 

immunocytochemistryy was absence of p53 overexpression in the primary tumor. P53 

immunocytochemistryy is especially sensitive for the detection of cancer of the distal common 

bilee duct. This can be explained by the fact that p53 immunochemistry is dependent on the 

yieldd and quality of malignant cells in the brush cytology specimens. Because the distal 

commonn bile duct is directly brushed during ERCP, it is more likely to retrieve intact cells 

fromm bile duct cancers than from pancreatic cancers. However, for PCR-based techniques, 

evenn small amounts of DNA are sufficient to amplify the region of interest. This also explains 

thee relatively high sensitivity of K-ras codon 12 mutation analysis for the detection of 

pancreaticc carcinoma on ERCP brushings which was observed in a previous study. Taken 

together,, these studies therefore suggest that p53 immunohistochemistry and K-ras codon 12 

mutationn analysis can be used complementary to each other, for the detection of cancers of the 

distall  common bile duct and the pancreas respectively. 

Inn chapters 6 and 7 the diagnostic and prognostic value of DPC4 alterations were 

assessedd using a highly sensitive and specific antibody against the DPC4 gene product. 

Inn chapter 6 the additional diagnostic value of DPC4 immunohistochemistry was 

analyzedd on biopsies from the pancreas and extra-hepatic bile ducts. The DPC4 gene is 

inactivatedd in approximately 55% of pancreatic ductal adenocarcinomas. Compared to other 

molecularr genetic alterations which occur in pancreatic cancer, inactivation of DPC4 is 

relativelyy specific for the disease. Recently, immunohistochemical labeling of DPC4 protein has 

beenn shown to closely mirror the DPC4 gene status. This study confirmed that DPC4 

immunohistochemistryy of the DPC4 gene product is a specific marker for carcinoma in biopsies 

off  the pancreas and extrahepatic bile ducts, and the specificity of this technique was 100%. As 

expected,, the sensitivity was relatively low and only 36%. DPC4 immunohistochemistry may 

bee a valuable adjunct in establishing the diagnosis of cancer in patients with biopsies which are 
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equivocall  for cancer by morphology alone. An example that may face the pathologist with 

problemss is the entrapment of glands in chronic pancreatitis, which will express DPC4, in 

contrastt with infiltrating adenocarcinomas of the pancreas, half of which will show negative 

DPC44 immunostaining. 

Inn chapter 7 the clinical significance of DPC4 inactivation was evaluated by 

immunohistochemicall  analysis of 249 pancreatic adenocarcinomas from patients who 

underwentt a Whipple resection. Patients with DPC4-negative pancreatic adenocarcinomas had 

aa significantly decreased median survival of 14.7 compared to 19.2 months for patients with 

intactt DPC4. Multivariate analysis showed that this survival difference is independent of other 

knownn prognostic markers. DPC4 inactivation appears to result in a biologically more 

aggressivee form of pancreatic adenocarcinoma. The significant difference in survival of patients 

withh DPC4 negative and DPC4 positive cancers highlight the importance of molecular genetic 

heterogeneityy of histologically indistinguishable forms of adenocarcinoma. The prognostic 

impactt of inactivating DPC4 raises the possibility that in the future novel therapeutics which 

replacee the loss of DPC4 function may have a therapeutic effect in pancreatic carcinoma. 

Characterizationn of the genetic make up of various rumors in the same organ is an 

importantt prerequisite for the development of molecular-based diagnostic tests, since different 

tumorr types may contain alterations in different sets of genes. Insight into the pathogenesis and 

thee specific genes involved in a tumor may lead to more efficient molecular-based diagnostic 

tests.. In chapter 8 the molecular changes in pancreatic mucinous cystic neoplasms with 

sarcomatouss stroma were characterized to determine whether or not the malignant epithelial 

andd sarcomatous stroma components of the neoplasm have genetic alterations consistent with 

aa common clonal origin. The microsatellite markers for 6 chromosomal loci that were used in 

thiss study showed virtually identical genetic alterations in the two components, and in two of 

thee three cases the K-ras codon 12 was wild type in the two components. These results 

stronglyy suggest a common clonal origin of the two components in this tumor type. Although 

thee sample size was small, only one of these mucinous neoplasms harbored a K-ras codon 12 

mutationn compared to a frequency K-ras codon 12 mutations of 90% in ductal pancreatic 

cancers,, suggesting a different pathogenesis than conventional ductal pancreatic carcinoma. 

Takenn together the above studies have shown that molecular markers may indeed have 
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aa role in identifying patients predisposed to pancreatic cancer, and improving early detection, 

diagnosticc accuracy and prognostication. Immediate translation of these results into routine 

dailyy practice will nevertheless be limited due to various reasons. Of the majority of familial 

casess of pancreatic cancer the underlying genetic defect is still unknown. Postgastrectomy 

patientss may constitute a risk group, but the size of this potential target population is small 

andd will even decrease in the future now ulcer surgery has become obsolete. There is also no 

consensuss on screening strategies; i.e. which imaging modalities would provide the best 

resultss in patients with small subclinical lesions that may also have overlapping features with 

non-malignantt conditions such as chonic pancreatitis. More importantly, these benign lesions 

mayy carry molecular genetic alterations and although this apparently indicates that they 

shouldd be considered as precursor lesions, the natural history of these precursors is as yet 

mostlyy unknown. There is to date no other (prophylactic) therapeutic approach than surgical 

resection,, and other (chemo)preventive measures or gene therapy are still unrealistic. Pancreatic 

resection,, even in experienced hands, is however a large operation with considerable impact. 

Therefore,, future studies will have to focus on all these different issues in order to 

benefitt even more from the recent advances in our molecular understanding of pancreatic 

carcinogenesis.. In view of the dismal outlook for a patient with pancreatic carcinoma the 

energyy would be well spent. 
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SAMENVATTING G 

Hett ductale adenocarcinoom van de pancreas is de vijfde meest frequente oorzaak van sterfte 

tenn gevolge van kanker in westerse landen. Curatieve chirurgische resectie van de tumor is de 

enigee kans op genezing. Dit is alleen mogelijk indien er geen aanwijzingen zijn voor locale 

doorgroeii  of metastasen. De diagnose pancreas kanker wordt echter meestal te laat vast 

gesteld,, daar symptomen zich pas in een laat stadium manifesteren. De mediane overleving 

vann pancreaskanker patiënten is derhalve minder dan 6 maanden en de 5-jaarsoverleving ligt 

onderr de 5%. 

Inn het afgelopen 10 jaar is onze kennis van de ontwikkeling van pancreas carcinoom sterk 

toegenomen,, wat ertoe heeft geleid dat deze vorm van kanker nu één van de beter 

gekarakteriseerdee tumoren op moleculair genetisch niveau is. Deze kennis heeft ertoe 

bijgedragenn dat recent een 'tumor progressie model' kon worden gepostuleerd. In dit model 

wordtt de stapsgewijze progressie van normaal duet epitheel tot invasief carcinoom beschreven 

mett de daarmee geassocieerde genetische veranderingen, zoals activatie van de K-ras en HER-

2/neu2/neu oncogenen, en inactivatie van de pi6, p53, DPC4 en BRCA2 tumor suppressor genen. 

Dee specifieke moleculaire veranderingen die beschreven zijn in dit model, kunnen worden 

gebruiktt voor diverse klinische doeleinden, bijvoorbeeld voor de detectie van patiënten met een 

verhoogdd risico op het krijgen van pancreas kanker, de ontwikkeling van nieuwe diagnostische 

middelenn en voor de verbetering van stagering. Bovendien zouden deze genetische 

veranderingenn kunnen dienen als basis voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. 

Inn dit proefschrift wordt een aantal klinische toepassingsmogelijkheden onderzocht van enkele 

veell  voorkomende moleculaire veranderingen in het pancreas tumor progressiemodel. 

Inn hoofdstukken 2 en 3 worden twee groepen patiënten beschreven die een verhoogd 

risicoo hebben op het krijgen van pancreas kanker. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven 

vann de bekende oorzaken van familiaire pancreas kanker. Een aantal kiembaan mutaties is 

beschrevenn in families waarin pancreas kanker vaker voorkomt dan in de algemene populatie. 

Kiembaann mutaties in het BRCA2 gen, het STKI1/LKB1 gen, het pi6 gen en het 'cationic 

trypsinogen'' gen, PRSS1, zijn alle gecorreleerd met een verhoogd risico op pancreas kanker. 

Dee identificatie van deze genetische veranderingen verschaft een genetische basis voor het 
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verhoogdee pancreas kanker risico in deze families. Er wordt echter geschat dat 10% van de 

pancreass tumoren een familiaire basis heeft. In het merendeel van de gevallen is de genetische 

oorzaakk dus nog onbekend. Het onderzoeken van eventuele genetische oorzaken in deze 

familiess wordt bemoeilijkt door de late manifestatie van familiaire pancreas kanker en door de 

lagee penetrantie, waardoor bijvoorbeeld koppelingsonderzoek moeilijk is. 

Patiëntenn die in het verleden een gastrectomie hebben ondergaan voor een goedaardige 

peptischee ulcus vormen ook een groep met een verhoogd risico op pancreas kanker. In 

hoofdstukk 3 is het lange termijn risico op pancreas kanker bepaald in een cohort van 2633 

postgastrectomiee patiënten. In deze groep bleek het relatieve risico op pancreas kanker 

gradueell  toe te nemen tot een waarde van 3.6 na een postoperatieve periode van 35 jaar. Ook 

werdd in deze groep het risico op longkanker bepaald als indirecte methode om het rookgedrag 

vann deze peptische ulcus patiënten te bepalen. Zoals in deze groep verwacht, was het relatieve 

risicoo op longkanker verhoogd, maar in tegenstelling tot het risico op pancreaskanker, werd 

geenn toename van het risico gezien bij een langere postoperatieve periode. Het risico op 

pancreass kanker nam statistisch significant toe met de duur van de postoperatieve periode, het 

risicoo op longkanker bleef constant gedurende de gehele follow-up periode. Dit impliceert dat 

err naast roken andere, direct aan de chirurgie gerelateerde oorzaken bijgedragen moeten 

hebbenn aan het verhoogde pancreas kanker risico in deze groep patiënten. K-ras codon 12 

mutatiee analyse in een groep postgastrectomie pancreas carcinomen vertoonde geen verschil 

inn de frequentie en soort mutaties in vergelijking tot conventionele pancreas carcinomen. Ook 

werdenn intra-epitheliale precursor lesies (PanIN lesies) rondom de postgastrectomie pancreas 

carcinomenn geobserveerd. Deze precursor lesies worden beschouwd als voorstadia van 

conventionelee pancreas kanker. Deze bevindingen pleiten voor een rol van dezelfde 

etiologischee factoren in zowel postgastrectomie als conventionele pancreas kanker. 

Hett is van belang dat het verhoogde risico op pancreas kanker bij patiënten met een positieve 

familiee anamnese voor pancreas kanker en bij postgastrectomie patiënten onderkend wordt 

doorr artsen. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de bruikbaarheid van moleculaire markers in 

dee diagnostiek van pancreas kanker. Er is met name gekeken naar de diagnostische waarde 

vann de detectie van K-ras codon 12 mutaties en mutant p53 eiwit. Het bepalen van moleculaire 

98 8 



Summary/Samenvatting Summary/Samenvatting 

veranderingenn in bijvoorbeeld borstel cytologie preparaten verkregen gedurende een 

endoscopischee retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP) kan bijdragen aan het stellen van 

eenn definitieve diagnose in die gevallen waar de morfologie alleen geen uitsluitsel kan geven. 

Hett analyseren van moleculaire veranderingen in het bloed, faeces en pancreas secretie, zou 

kunnenn bijdragen aan de preklinische detectie van pancreas kanker. De resultaten van testen die 

gebaseerdd zijn op moleculaire technieken dienen echter met voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd,, aangezien dezelfde moleculair genetische veranderingen ook aanwezig kunnen 

zijnn in niet-maligne afwijkingen, waardoor de specificiteit van de moleculaire veranderingen 

eenn bron van zorg blijft . 

Inn hoofdstuk 5 wordt de additionele diagnostische waarde van p53 immunocytologie op 

borstelcytologiee verzameld tijdens ERCP onderzocht. De sensitiviteit voor de aanwezigheid 

vann een maligniteit van conventionele cytologie, p53 immunocytologie en beide testen 

gecombineerdd waren respectievelijk 29%, 24% en 43%. Hoewel de toename van de 

sensitiviteitt slechts 14% is, kan p53 immunocytologie zeker van waarde zijn in sommige 

gevallen.. De belangrijkste oorzaak van de beperkte diagnostische waarde van p53 

immunocytologiee was afwezigheid van p53 overexpressie in de primaire tumor. P53 

immunocytologiee bleek met name geschikt te zijn voor de detectie van distale 

galgangcarcinomen.. Dit kan verklaard worden door het feit dat p53 immunocytologie 

afhankelijkk is van het aantal en de kwaliteit van de cellen in de cytologiepreparaten. Aangezien 

dee distale galgang direct wordt geborsteld tijdens ERCP, is het waarschijnlijker dat er intacte 

cellenn worden verkregen van galgangcarcinomen dan van pancreascarcinomen. Voor op PCR 

gebaseerdee technieken zijn echter slechts kleine hoeveelheden DNA voldoende om het 

betreffendee gebied te amplificeren. Dit verklaart mede de resultaten in een eerdere studie 

waarinn een relatief hoge sensitiviteit werd gevonden voor pancreas kanker van K-ras codon 12 

mutatiee analyse in borstelpreparaten verkregen tijdens ERCP. 

Inn hoofdstukken 6 en 7 werden de diagnostische en prognostische waarden van DPC4 

veranderingenn bepaald gebruik makend van een antilichaam gericht tegen het DPC4 gen 

produkt. . 

Inn hoofdstuk 6 werd de additionele diagnostische waarde van DPC4 immunohistochemie op 

bioptenn van de pancreas en extra-hepatische galwegen. Het DPC4 gen is in ongeveer 55 % van 
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dee pancreas carcinomen geïnactiveerd en vergeleken met andere genetische afwijkingen die in 

pancreass carcinomen voorkomen, is DPC4 inactivatie relatief specifiek. 

Recentt is een antilichaam beschreven dat op heel nauwkeurige manier DPC4 mutaties kan 

aantonen.. Dit antilichaam reageert alléén met het wild type DPC4 eiwit en bij een DPC4 gen 

mutatiee zal het antilichaam het mutante eiwit niet herkennen. Deze studie bevestigde dat 

DPC44 immunohistochemie een specifieke marker is voor carcinomen in de pancreas en 

extrahepatischee galwegen. De specificiteit van deze techniek was 100%. Zoals verwacht was 

dee sensitiviteit relatief laag, slechts 36%. Desondanks kan DPC4 immunohistochemie van 

waardee zijn in biopten waarvan de morfologie twijfel doet bestaan over de aanwezigheid van 

carcinoom.. Een voorbeeld van een mogelijk diagnostisch probleem voor de patholoog zijn 

ingevangenn klierbuisjes bij een chronische pancreatitis. Bij gebruik van de DPC4 

immunohistochemiee laten deze benigne buisjes intacte DPC4 expressie zien, maar in geval 

vann een infiltrerend adenocarcinoom van de pancreas, is er 50% kans op verlies van expressie, 

tnn hoofdstuk 7 werd de prognostische significantie van DPC4 inactivatie geëvalueerd met 

behulpp van immunohistochemische analyse van 249 pancreas carcinomen verkregen van 

patiëntenn die een Whipple procedure hadden ondergaan. Patiënten met een DPC4-negatieve 

tumorr hadden een significant lagere mediane overleving van 14.7 maanden in vergelijking tot 

19.22 maanden voor patiënten met een tumor die intacte DPC4 expressie toonde. Multivariate 

analysee toonde aan dat dit verschil in overleving onafhankelijk is van andere bekende 

prognostischee variabelen. DPC4 inactivatie blijkt te resulteren in een biologisch aggressievere 

vormm van pancreas carcinoom. Het significante verschil in overleving tussen deze twee 

groepenn patiënten benadrukt het belang van moleculair genetische heterogeniteit tussen 

tumorenn die histologisch niet van elkaar te onderscheiden zijn. De prognostische betekenis 

vann DPC4 inactivatie impliceert dat in de toekomst nieuwe therapievormen die de verloren 

DPC44 functie trachten te vervangen effect zouden kunnen sorteren. 

Hett in kaart brengen van de genetische opbouw van verschillende tumoren in hetzelfde orgaan 

iss een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van diagnostische testen die zijn gebaseerd 

opp moleculaire markers, aangezien in verschillende soorten tumoren verschillende groepen 

genenn betrokken kunnen zijn. Inzicht in de pathogenese en kennis van de specifieke genen die 

betrokkenn zijn, zullen leiden tot de ontwikkeling van efficiëntere moleculaire diagnostische 
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tests.. In hoofdstuk 8 werden moleculaire veranderingen bepaald in mucineuze cystische 

tumorenn van de pancreas met een sarcomateuze stroma component om zo te bepalen of de 

epithelialee en sarcomateuze componenten in deze tumor een gemeenschappelijk klonale origine 

hebben.. De microsatelliet markers voor 6 chromosomale loei die werden gebruikt in deze 

studiee toonden nagenoeg dezelfde genetische veranderingen voor beide componenten en in 

tweee van de drie tumoren was K-ras codon 12 wild type in beide componenten. Deze 

resultatenn pleiten sterk voor een gemeenschappelijk klonale oorsprong van beide componenten 

inn dit type tumor. Hoewel het een klein aantal betreft, had slechts 1 van deze mucineuze 

tumorenn een K-ras codon 12 mutatie. Gegeven het feit dat 90% van de conventionele ductale 

pancreass tumoren een K-ras codon 12 mutatie bevat, zou dit een aanwijzing kunnen zijn voor 

eenn andere pathogenese dan van conventionele ductale pancreas carcinomen. 

Dee bovenstaande studies tonen aan dat moleculaire markers een rol zouden kunnen spelen in 

hett identificeren van patiënten die verhoogd risico hebben op pancreas kanker, het verbeteren 

vann (vroeg)diagnostiek, en het inschatten van de prognose. De onmiddellijke toepassing van 

dezee technieken in de dagelijkse praktijk zal echter om meerdere redenen voorlopig beperkt 

blijven.. In het merendeel van de familiaire pancreas carcinomen zijn de onderliggende 

genetischee defecten nog onbekend. Hoewel de postgastrectomie patiënten een verhoogd risico 

hebben,, is het aantal patiënten dat een maagresectie heeft ondergaan klein en dit aantal zal in 

dee toekomst kleiner worden aangezien maagresectie als behandeling voor peptische ulcera 

obsoleett is geworden. Verder is er nog geen consensus over hoe populaties met een verhoogd 

pancreass kanker risico gescreened zouden moeten worden. De beeldvormende technieken die 

momenteell  beschikbaar zijn, moeten beoordeeld worden op gevoeligheid voor de detectie van 

kleine,, niet-symptomatische lesies, die ook nog eens overlappende kenmerken kunnen hebben 

mett niet-maligne condities zoals pancreatitis. Bovendien kunnen deze goedaardige 

afwijkingenn moleculair genetische veranderingen bevatten, hetgeen impliceert dat deze 

afwijkingenn moeten worden beschouwd als voorlopers van invasieve carcinomen. Het is 

echterr nog onduidelijk in hoeverre en hoe snel deze afwijkingen inderdaad maligne ontaarden. 

Tott nog toe is behalve chirurgische resectie geen andere therapie mogelijk. De introductie van 

(chemo)preventiee en gentherapie lijk t voorlopig nog ver weg. Pancreas resectie is echter nog 

steedss een grote operatie, ook in ervaren handen, met veel consequenties voor de patiënt. 
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Toekomstigee studies zullen zich moeten concentreren op bovenstaande beperkingen en 

problemen,, zodat in de toekomst nog meer geprofiteerd kan worden van de recent opgedane 

kenniss omtrent de moleculaire genetica van het ontstaan van pancreas kanker. Gegeven de 

huidigee slechte vooruitzichten voor een patiënt met pancreas kanker is iedere inzet op dit 

terreinn van grote betekenis. 
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