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Hett periampullair adenocarcinoom bestaande uit pancreas-, papil- of distaal cholangiocarcinoom, 

iss een aggressieve ziekte met een hoge mortaliteit. Het pancreascarcinoom is de vierde oorzaak 

vann kanker-gerelateerde sterfte in de westerse wereld. De enige curatieve optie op dit moment is 

chirurgischee resectie. Omdat curatieve chirurgie is voorbehouden aan kleine tumoren zonder 

aanwijzingg voor lokale ingroei of metastasen, is vroege detectie een sine qua non. Het groeiende 

inzichtt in de pancreas carcinogenese en de hiervoor verantwoordelijke accumulatie van genetische 

veranderingenn biedt perspectieven voor de ontwikkeling van moleculaire markers voor de vroege 

detectiee en behandeling van het pancreascarcinoom. 

Slechtss ongeveer 20% van de patiënten met een pancreascarcinoom komt in aanmerking voor 

chirurgischee resectie door middel van een pancreaticoduodenectomie (PD). Mede daarom is het 

minimaliserenn van de risico's van deze grote operatie een vereiste. Bij ongeveer 80% van de 

patiëntenn wordt de diagnose pancreascarcinoom gesteld op een moment dat curatieve resectie 

niett meer mogelijk is. Optimale palliatie met behulp van chirurgische en niet-chirurgische 

behandelingenn is voor deze patiënten erg belangrijk. Ook wanneer pas tijdens laparotomie blijkt 

datt de tumor toch niet resectabel is, zal gekozen moeten worden voor een chirurgische palliatieve 

behandelingg die de kwaliteit van het resterende leven optimaliseert. 

Ditt proefschrift bestaat uit twee delen: deel I getiteld "Molecular Markers" en deel II getiteld 

"Management".. De negen studies in deel I beschrijven het onderzoek naar de verschillende 

klinischee toepassingen van genen die betrokken zijn bij de pancreas carcinogenese. De vijf studies 

inn deel II evalueren de optimale behandeling van patiënten met resectabele en niet resectabele 

periampullairee carcinomen. 

Deell I - "Molecular Markers" 

Bijnaa alle patiënten die resectie van een periampullair carcinoom ondergaan, krijgen uiteindelijk 

tochh een locoregionaal recidief of metastasen op afstand. Metastasen ontstaan door uitzaaiing 

vann maligne cellen wat waarschijnlijk vaak al onbemerkt plaatsvindt vóór de resectie. De 

mogelijkheidd om deze zogenaamde micrometastasen te detecteren zou de preoperatieve selectie 

vann patiënten verbeteren en als leidraad kunnen dienen bij toekomstige behandelstrategieën. In 

Hoofdstukk 1 wordt de klinische relevantie van immunocytochemisch gedetecteerde 

micrometastasenn in het beenmerg van patiënten met een verdenking op een pancreas- of 

papilcarcinoomm uitgezocht. Micrometastasen werden aangetoond met behulp van cytokeratine 

markerss in het beenmerg van 12 van de 31 (39%) patiënten. Na een mediane follow-up van 17 

maandenn waren 15 van de 31 (48%) patiënten overleden: 7 van de 10 (70%) mét en 8 van de 21 

(38%)) zonder micrometastasen. De aanwezigheid van deze micrometastasen voorspelde een 

significantt kortere overleving. Omdat het beenmerg ook aankleurde in twee patiënten met 



pancreatitiss zonder maligniteit, wordt de klinische toepassing van cytokeratine markers op dit 

momentt afgeraden. 

Fijnee naald aspiratie van cellen is een bruikbare techniek in de diagnostiek van een pancreas 

tumor.. Terwijl de meeste aspiraties kunnen differentiëren tussen een maligne en benigne tumor, 

iss een substantiële minderheid atypisch en niet betrouwbaar genoeg om een maligniteit uit te 

sluiten.. In Hoofdstuk 2 werd onderzocht of een moleculair panel van de genen K-ras, p53, and 

DPC4DPC4 kan helpen bij het onderscheid tussen een maligne en benigne tumor in geval van een 

atypischee cytologie. Het panel correleerde met de conventionele cytologie uitslagen en stelde de 

diagnosee adenocarcinoom in 6 van de 19 (32%) aspiraties met een atypische cytologie. Op basis 

vann deze resultaten werd geconcludeerd dat een moleculair panel van K-ras, p53, and DPC4 in 

staatt is een diagnose te stellen in patiënten met een atypische fijne naald aspiratie. Gebruik 

ervann kan wellicht leiden tot vroegere en minder invasieve diagnostiek. 

Dee huidige stagering van periampullaire tumoren is niet in staat patiënten te selecteren met een 

slechtee prognose ondanks een succesvolle resectie. In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht of cytologie 

enn K-ras mutatie analyse van peroperatieve buikspoelingen van patiënten met een periampullair 

carcinoomm een subgroep kan identificeren met een slechtere prognose, In 8 van de 134 (6%) 

buikspoeüngenn van patiënten die een exploratieve laparotomie ondergingen voor een periampullaire 

tumorr werden maligne cellen aangetroffen. De tumor bleek irresectabel bij 6 van deze 8 (75%) 

patiënten.. Hoewel de incidentie laag is, voorspelt de aanwezigheid van maligne cellen in het buikvocht 

eenn slechte prognose. Bovendien hadden patiënten met een positieve cytologie een significant 

korteree mediane overleving dan patiënten met een negatieve cytologie. Het percentage 

gedetecteerdee K-ras mutaties was 3%. Deze data suggereren dat er slechts een kleine rol is 

weggelegdd voor conventionele cytologie of K-ras mutatie analyse van buikspoelingen in patiënten 

meteenn potentieel resectabel periampullair carcinoom. 

Endoscopischee retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) is een belangrijk diagnostisch 

hulpmiddell in patiënten met een biliaire stenose. Tijdens ERCP kunnen cellen verzameld worden 

voorr differentiatie tussen een maligne en benigne oorzaak. In een eerdere studie hebben we van 

3122 opeenvolgende patiënten met een verdachte biliaire stenose brush cytologie afgenomen. 

Hierinn werden mutaties in het K-ras oncogen opgespoord door middel van PCR en een allel 

specifiekee oligonucleotide (ASO) hybridisatie test. Aanwezigheid van K-ras mutaties in brushes 

wijstt op een maligniteit als oorzaak van de biliaire stenose. Hoofdstuk 4 is een follow-up studie 

vann de acht van de 312 (3%) patiënten met een K-ras mutatie in een biliaire stenose die niettemin 

benignee leek. Na een mediane follow-up van 65 maanden, waren zes van de acht patiënten nog 

inn leven zonder aangetoonde maligniteit en twee waren overleden aan een niet-gerelateerde 

ziekte.. Hiermee is bevestigd dat de de K-ras mutaties in alle acht patiënten met een benigne 

biliairee stenose inderdaad fout positief waren. Toch verdienen patiënten met een positieve K-ras 



mutatiee in biliaire cytologie een zorgvuldige follow-up, omdat een fout-positieve uitslag niet vaak 

voorkomt. . 

Dee specificiteit van een K-ras mutatie analyse met een ASO test in brush cytologie blijft 

zorgwekkend,, aangezien de consequenties van onnodige resectie onacceptabel zijn. Om een 

ideee te krijgen van de prevalentie van K-ras mutaties in brush cytologie en gal van de algemene 

bevolking,, wordt in Hoofdstuk 5 een epidemiologische studie opzet gebruikt waarbij materiaal 

wordtt verkregen bij obducties. K-ras mutaties werden gevonden in 78 van de 317 (25%) brush 

cytologiee preparaten, in 18 van de 317 (6%) gal preparaten, en in het pancreasweefsel met 

PanlN-1Aenn PanIN-1B laesies. Met behulpvan gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek 

(CBS)) kon de prevalentie van K-ras mutaties in de algemene bevolking geschat worden op 14% 

inn brush cytologie en 3% in gal. Uit dit onderzoek werd daarom geconcludeerd dat K-ras mutatie ^ 
at at 

analysee met behulp van een ASO test niet geadviseerd kan worden als screening methode in de Ü 
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algemenee bevolking. £ 

Dee eerder genoemde brushes van de 312 patiënten met een extrahepatische biliaire stenose =' 

werdenn ook gebruikt in Hoofdstuk 6 om de K-ras mutatie analyse te verrichten met de nieuwe -S 

amplificationn refractory mutation system" (ARMS) test. The resultaten werden vergeleken met § 

zowell de conventionele cytologie als de K-ras mutatie analyse met behulp van een ASO test, en £ 

geëvalueerdd in het licht van de definitieve diagnose. The test karakteristieken van de ARMS en " 

ASOO testen waren grotendeels gelijk met een sensitiviteit voor een maligniteit van respectievelijk 

49%% en 42%. De specificiteit van de kwantitatieve ARMS test kon verhoogd worden tot 100% 

doorr grenswaarden vast te stellen voor de fout-positieve uitslagen. Hierdoor verlaagde de 

sensitiviteitt van de ARMS test van 49% naar 43%. Het gebruik van de ARMS test valt te overwegen 

bijj de surveillance van mensen met een verhoogd risico op een pancreas carcinoom. 

Ondankss de voortgang die geboekt is in het inzicht in pancreas carcinogenese, is maar weinig 

bekendd over de genetische veranderingen die de progressie tot kanker in gang zetten. We weten 

datt verkorting van telomeren chromosomale instabiliteit kan veroorzaken. In Hoofdstuk 7 hebben 

wee onderzocht wanneer dit fenomeen plaatsvindt. Hiertoe is in een serie van 82 niet invasieve 

precursorr laesies (ook wel "pancreatic intraepithelial neoplasms" of PanIN laesies genoemd met 

dee histologische stadia PanlN-1A,1B,2 and 3) de lengte van de telomeren bepaald. De telomeren 

warenn opvallend verkort in 79 van de 82 (96%) PanIN laesies en zelfs in 21 van de 23 (91%) 

PanIN-1AA laesies vergeleken met de telomeren in de aangrenzende normale structuren. Verkorting 

vann telomeren in PanINs predisponeert tot de accumulatie van chromosomale afwijkingen en de 

daaropvolgendee ontwikkeling van invasief carcinoom. Telomeer verkorting kan beschouwd worden 

alss de meest voorkomende en vroegste genetische verandering in pancreas carcinogenese tot nu 

toee bekend. 

Inn Hoofdstuk 8 worden de genen die hoog tot expressie komen in het pancreas carcinoom 



geëvalueerdd door middel van GeneChip arrays en "Serial Analysis of Gene Expression" (SAGE). 

Hierbijj werden 97 genen geïdentificeerd die tenminste vijf maal hoger tot expressie kwamen in 

hett pancreas carcinoom dan in normaal weefsel. Twaalf genen werden bevestigd met behulp 

vann immunohistochemie, in situ hybridisatie of RT-PCR. Aangezien 69 van deze genen nog niet 

eerderr werden geassocieerd met het pancreas carcinoom kunnen ze beschouwd worden als 

nieuwee kandidaat tumor markers. 

Parallell aan Hoofdstuk 8, hebben we in Hoofdstuk 9 de genen in kaart gebracht die verhoogd 

tott expressie komen in papilcarcinomen. Hierbij werden 235 fragmenten geïdentificeerd die 

tenminstee vijf maal hoger tot expressie kwamen in papilcarcinomen dan in normaal duodenum. 

Dee typering van acht kandidaat genen werd bevestigd met behulp van immunohistochemie of in 

situsitu hybridisatie op tissue microarrays (weefsel coupes) met 54 papilcarcinomen. Eén van deze 

genen,, Osteopontin genaamd, kwam 21 keer hoger tot expressie in papilcarcinomen dan in 

normaall duodenum. Het serum Osteopontin gehalte gemeten met behulp van competitieve ELISA 

wass rond de 900 ng/ml in patiënten met een papilcarcinoom of papiladenoom, 300 ng/ml in 

patiëntenn met een niet neoplastische periampullaire aandoening, en rond de 200 ng/ml in de 

gezondee controle groep (p<0.001). Markers voor papilcarcinomen zoals Osteopontin kunnen 

betekeniss hebben in het vroeger detecteren en diagnostiseren van patiënten met een papiltumor. 

Deell II - "Management" 
Vann alle periampullaire carcinomen, heeft het papilcarcinoom de beste vijfjaarsoverleving na 

resectiee vergeleken met het pancreascarcinoom en het distaal cholangioarcinoom. Er bestaat 

discussiee over de vraag welke papiltumoren behandeld kunnen worden met een lokale resectie. 

Inn Hoofdstuk 10 worden de resultaten na lokale en radicale resectie van papiladenomen en 

papilcarcinomenn geanalyseerd in 145 patiënten. Lokale resectie was toereikend in 16 van de 25 

(64%)) patiënten, 12 met een papiladenoom en 4 met een stadium la papilcarcinoom. In de 

overigee 9 patiënten was een re-operatie in de vorm van een pancreaticoduodenectomie (PD) 

geïndiceerdd omdat de lokale resectie niet radicaal was. De andere 120 patiënten ondergingen 

eenn electieve PD voor een papiladenoom (n=7), /ns/ïu carcinoom (n=1) of papilcarcinoom (n=112). 

Dee vijfjaarsoverleving van patiënten met een papiladenoom was 92% na lokale resectie en 86% 

naa PD. De resultaten van deze studie laten zien dat lokale resectie beschouwd kan worden als 

eenn adequate behandeling van patiënten met een papiladenoom maar niet van patiënten met 

eenn papilcarcinoom. 

Hett minimaliseren van de risico's van pancreas chirurgie is belangrijk, vooral omdat maar weinig 

patiëntenn in aanmerking komen voor een curatieve resectie. Toch staat centralisatie in 

gespecialiseerdee centra van risicovolle chirurgie zoals PD nog steeds ter discussie in de meeste 

landen.. Om tot een objectief oordeel te komen over de waarde van centralisatie, wordt in 



Hoofdstukk 11 een overzicht gegeven van de literatuur waarin het effect van het aantal pancreas 

resectiess per jaar op de mortaliteit wordt bekeken. Het relatieve risico (RR) op mortaliteit in een 

ziekenhuiss dat meer dan 20 pancreas resecties per jaar doet vergeleken met een ziekenhuis dat 

minderr dan 20 pancreas resecties per jaar doet, varieert tussen de 0.07 en 0.15. Elf van de 12 

geïndudeerdee studies laten een lagere mortaliteit zien in "hoog-volume" ziekenhuizen ten opzichte 

vann "laag-volume" ziekenhuizen, onafhankelijk van de afkapwaarde. Deze resultaten leveren 

eenn overtuigend bewijs dat er een omgekeerde relatie is tussen ziekenhuis volume en mortaliteit 

naa pancreas resectie, en dat het pleidooi voor centralisatie legitiem is. 

Inn navolging van voorgaand hoofdstuk, wordt in Hoofdstuk 12 het effect van dit pleidooi voor 

centralisatiee geëvalueerd in Nederland, één van de weinige landen met een onafhankelijke 

nationalee registratie. Hiertoe werden de veranderingen in de mortaliteit na PD en het i* 

verwijspatroonn geanalyseerd over negen jaar. Vanaf het begin van de registratie in 1994 zijn de » 
3 3 

beschikbaree data over de volume-uitkomst relatie regelmatig naar buiten gebracht middels 5 

publicatiess en presentaties. Deze gaven altijd aanleiding tot discussies over de consequenties van £ 

centralisatie.. Na een negen jaar durend pleidooi is de mortaliteit in ziekenhuizen die minder dan 5 

55 PD's per jaar verrichten vergeleken met de ziekenhuizen die meer dan 24PD's per jaar verrichten § 
n n 

niett noemenswaardig veranderd van 16.1% versus 1.5% in 1994 naar 14.8% versus 2.5% in £ 
5" " 

2002.. Ook het verwijspatroon is min of meer hetzelfde gebleven. Hieruit blijkt dat de Nederlandse " 

chirurgischee gemeenschap niet in staat is geweest om collectief de mortaliteit na PD te verlagen. 

Dee mediane overleving van patiënten met een irresectabel periampullair carcinoom varieert tussen 

dee 6 en 12 maanden. Gedurende deze periode staat verlichting van de belangrijkste symptomen 

zoalss galweg obstructie, duodenum obstructie en pijn op de voorgrond. In Hoofdstuk 13 worden 

dee huidige aanbevelingen ten aanzien van de palliatie van deze patiënten samengevat. Het 

algemenee advies luidt dat patiënten met een levensverwachting van minder dan 6 maanden het 

bestee een niet-chirurgische, en patiënten met een levensverwachting van meer dan 6 maanden 

hett beste een chirurgische palliatieve behandeling kunnen ondergaan. Van alle mogelijke 

chirurgischee bypasses verdient in het algemeen een choledochojejunostomie de voorkeur. Pijn is 

eenn frequent symptoom gerelateerd aan een slechte overleving en dient aggressief bestreden te 

worden.. Naast de gebruikelijke pijnmedicatie is blokkade van de plexus coeliacus door middel 

vann injectie met 50% alcohol effectief gebleken. 

Wanneerr een periampullair carcinoom pas tijdens exploratieve laparotomie irresectabel blijkt te 

zijn,, heeft een chirurgische palliatieve behandeling de voorkeur boven een niet-chirurgische 

palliatievee behandeling. Het was tot voor kort onduidelijk of het aanleggen van een profylactische 

gastrojejunostomiee in deze patiënten voordelen heeft. Deze vraag heeft geleid tot een multi-

centerr gerandomiseerde studie beschreven in Hoofdstuk 14, waarin een dubbele bypass 

bestaandee uit een hepaticojejunostomie en een profylactische gastrojejunostomie wordt vergeleken 



mett een enkele bypass bestaande uit alleen een hepaticojejunostomie. Symptomen van 

maaguitgangsobstructiee werden gevonden in 2 van de 36 (5.5%) patiënten met een dubbele 

bypass,, en in 12 van de 29 (41%) patiënten met een enkele bypass (p=0.001). In de dubbele 

bypasss groep was de absolute risico reductie (ARR) van een relaparotomie voor het aanleggen 

vann een (re-)gastrojejunostomie 18% met een "numbers needed to treat" (NNT) van 6. Er waren 

geenn verschillen tussen beide groepen wat betreft postoperatieve morbiditeit zoals vertraagde 

maagontledigingg en aantal ligdagen, noch in overleving en kwaliteit van leven. De conclusie van 

dezee gerandomiseerde studie was dan ook dat een dubbele bypass de voorkeur verdient boven 

eenn enkele bypass in patiënten met een periampullair carcinoom dat irresectabel blijkt tijdens 

laparotomie. . 

Dee studies beschreven in dit proefschrift laten zien dat genetische markers een rol kunnen spelen 

inn de vroege detectie van periampullaire carcinomen en in de identificatie van patiënten met een 

verhoogdd risico op deze aandoening. Verschillende moleculaire technieken vormen een aanvulling 

opp de conventionele diagnostiek in de differentiatie tussen maligne en benigne periampullaire 

tumoren. . 

Eenn moleculair panel bestaande uit de genen K-ras, p53 en DPC4 helpt in het stellen van de juiste 

diagnosee in patiënten met een atypische fijne naald aspiratie (FNA). De K-ras mutatie analyse 

verhoogtt tevens de sensitiviteit van brush cytologie verkregen tijdens endoscopische retrograde 

cholangiopancreatografiee (ERCP) van een biliaire stenose. 

Helaass is de specificiteit van de K-ras mutatie analyse met behulp van een allel specifieke 

oligonucleotidee (ASO) test niet 100%: K-ras mutaties worden ook gezien in benigne aandoeningen. 

Hoewell ze beschouwd moeten worden als premaligne, is het natuurlijke beloop van deze laesies 

vooralsnogg onbekend. Bovendien wordt de prevalentie van K-ras mutaties in de brush cytologie 

enn gal van de algemene bevolking geschat op respectievelijk 14% en 3%, wat de test ongeschikt 

maaktt voor screening. Bij het gebruik van de nieuwe kwantitatieve "amplification refractory 

mutationn system" (ARMS) test, kan de specificiteit van de K-ras mutatie analyse verhoogd worden 

tott 100%. Deze bevinding opent nieuwe deuren naar het gebruik van K-ras mutatie detectie in 

dee kliniek. In een volgende studie zal de prevalentie van K-ras mutaties in brushes en gal van 

obductiepreparatenn bekeken worden met de ARMS test. 

Nieuwee potentiële tumormarkers voor periampullaire carcinomen zijn geïdentificeerd door de 

genetischee expressie van deze tumoren in kaart te brengen. De vertaling van de resultaten naar 

dee dagelijkse praktijk is nog beperkt. Eerst moet hun geschiktheid als marker voor de vroege 

detectiee van carcinomen onderzocht worden. 

Dee bevinding dat verkorting van telomeren de tot nu toe aangetoonde vroegste genetische 



Figuurr 1 Het voorgestelde nieuwe pancreascarcinoorn progressie model 

afwi jk ingg is in de pancreas carcinogenese zou kunnen leiden to t aanpassing van het 

pancreascarcinoornn progressie model (figuur 1). 

Localee resectie is een adequate behandeling voor patiënten met een papiladenoom. Resectie 

doorr middel van een pancreaticoduodenectomie (PD) is in het algemeen de enige curatieve optie 

voorr periampullaire maligniteiten zoals het pancreas-, papil, en distale cholangiocarcinoom. PD is 

eenn risicovolle ingreep met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit, maar kan veilig uitgevoerd 

wordenn in gespecialiseerde centra. Literatuuronderzoek laat zien dat er een correlatie bestaat 

tussenn het aantal verrichte PD's per jaar en de ziekenhuis mortaliteit. Ondanks een aanhoudend 

pleidooii voor centralisatie van pancreas chirurgie in Nederland, worden geen veranderingen 

gezienn in de landelijke ziekenhuis mortaliteit en het verwijzingspatroon. Aangezien centralisatie 

emotionelee en logistieke bezwaren kent in Nederland, zal gezamenlijk een oplossing gevonden 

moetenn worden voor de persisterend hoge mortaliteit na PD in "laag-volume" ziekenhuizen. 

Palliatiee neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van het periampullair carcinoom omdat 

maarr weinig patiënten in aanmerking komen voor resectie. De keuze tussen een endoscopische of 

chirurgischee palliatieve procedure kan het best gebaseerd worden op de levensverwachting. Bij een 

levensverwachtingg van langer dan 6 maanden wordt het aanleggen van een chirurgische bypass 

geadviseerd.. Aangezien op dit moment hard gewerkt wordt aan de verbetering van palliatieve 

endoscopischee technieken, kunnen de aanbevelingen met de jaren veranderen. 

Chirurgischee palliatie heeft ook de voorkeur wanneer een periampullair carcinoom pas irresectabel 

blijktt tijdens exploratieve laparotomie. De gerandomiseerde studie beschreven in dit proefschrift 

wijstt uit dat deze patiënten gebaat zijn bij het routinematig aanleggen van een profylactische 

gastrojejunostomie. . 


