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Summary 

Gastrointest inal and pancreatic endocrine tumors are relatively rare neoplasms 
of which the pathogenesis is not completely understood and of which the clinical 
behavior is difficult to predict. This thesis does not only describe general fea
tures of these lesions, but also contains studies on specific aspects, that may 
contribute to unraveling their pathogenesis and may help in predicting progno
sis and in guiding clinical management. Throughout the chapters it is shown 
that there is a close relationship between the endocrine compartment and the 
surrounding (exocrine) tissues of the gastrointestinal tract and pancreas. 

Chapter 1 describes the state of the art concerning gastrointestinal and pancre
atic endocrine tumors and indicates that hypotheses formulated in the past 
regarding their origin and the increasing knowledge from the field of develop
mental biology may be of use in investigating these tumors. 

In chaffer 2 the first case in modern l i terature of an appendiceal gangliocytic 
paraganglioma is reported. A gangliocytic paraganglioma is a very rare tumor, 
mostly arising in the duodenum, and consisting of a component with features of 
a conventional paraganglioma, combined wi th ganglion-like cells and spindle 
cells reminiscent of Schwann cells. It is suggested that these tumors originate 
from the endodermal-neuroectodermal complexes originally described in the 
first half of the 20 t h century by Van Campenhout in mammalian embryos. 

Chaffer 3 comprises a study of appendiceal goblet cell carcinoids. Although these 
tumors usually have (some) endocrine features, it is shown that they have many 
similarities to conventional adenocarcinomas as well. Based on their morpholog
ical and immunohistochemical characteristics it is suggested that goblet cell car
cinoids represent a separate enti ty arising from crypt progenitor cells for which 
the formerly used term 'crypt cell carcinoma' may be more appropriate. 

Chaffer 4 describes an intimately admixed endocrine tumor and a papillary serous 
adenocarcinoma in a patient with extensively metastasized disease. Since the 
loss of heterozygosity (LOH) analysis shows a distinctive pat tern of LOH in 
both tumor components, including loss of different alleles at two loci, and since 
both components show a different immunohistochemical staining pattern, it is 
concluded that they most likely are from different clonal origin and probably do 
not represent a composite tumor. 

The results of chaffer 5 indicate that the combinat ion of hypergastr inemia, 
hypopepsinogenemia and a low pepsinogen A/C ratio is a good serological mark
er for gastric body atrophy and correlates with the findings in gastric biopsies. 
However, 1 patient wi th a false negative result shows that the serological profile 
can be influenced by gastric pathology outside the gastric body and it should 
therefore be interpreted with caution. 
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Chapter 6 addresses general features of pancreatic endocrine tumors and especially 
focuses on the difficulties in histopathological diagnosis. 

In chapter 7 it is shown that the ductules that can be found in pancreatic endocrine 
tumors are nonneoplastic in nature and may be due to entrapment , possibly 
enhanced by chronic pancreatitis. Recognizing this enti ty is important , because 
the ductules do not adversely affect prognosis and should not be confused wi th 
the exocrine part of a mixed endocrine-exocrine pancreatic tumor, which is an 
aggressive neoplasm. 

In chapter 8 it is investigated whether the WHO-classification of endocrine tumors 
of the lung more accurately predicts prognosis than the Capella-classification of 
neuroendocrine tumors of lung, pancreas and gut in a group of 56 patients wi th 
metastasized endocrine tumors of the midgut and of unknown origin. Both clas
sifications recognize the clinically aggressive, poorly differentiated tumors. 
Within the group of better differentiated carcinomas only the WHO-classifica
tion is of borderline significant prognostic value (p = 0.072) if mitotic activity, 
but not the presence or absence of necrosis is taken into account. Also increased 
proliferative activity in the Ki67 staining, loss of CAM5.2 or synaptophysin 
expression and age above 60, are unfavorable prognostic factors. 

When endocrine cells are discussed, the differences between 'endocrine' and 'exo
crine' are frequently emphasized. Compared to their exocrine counterparts endo
crine cells have a distinctive distribution pattern, either scattered throughout 
the epithelial lining or organized in small clusters or in separate organs. Moreover, 
they have their own morphological features with intracytoplasmic endocrine gran
ules, a concomitant immunohistochemical staining pattern and their own specific 
regulatory functions. Also when gastrointestinal and pancreatic endocrine tumors 
are compared with the exocrine neoplasms at these sites, several differences can be 
noticed. Apart from the differences at the cellular level, endocrine tumors are rela
tively rare, while gastrointestinal and pancreatic adenocarcinomas belong to the 
leading causes of cancer-related deaths. Not only their relative infrequency, but 
also the observation that gastrointestinal and pancreatic endocrine tumors gener
ally have a more favorable prognosis than gastrointestinal and pancreatic adeno
carcinomas, even when metastasized, may explain why endocrine tumors are con
sidered as a less important public health problem and why they have not received 
as much attention as their exocrine counterparts. This is reflected at the molecular 
level. In colorectal adenocarcinoma a multistep progression model of genetic alter
ations, the concomitant precursor lesions and the role of the Wnt-signaling path
way are currently well established and have increased our understanding of 
tumorigenesis profoundly. Analogously, a multistep progression model for pancre
atic adenocarcinoma has been developed and precursor lesions and their underlying 
molecular genetic alterations have been delineated. 
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However, data on genetic alterations in gastrointestinal and pancreatic endocrine 
tumors are relatively limited. One of the candidate genes important in the 
pathogenesis of endocrine tumors of the midgut may be on chromosomal arm 
18q, a part of which is frequently lost in these tumors. Since the well known 
tumor suppressor genes in this region (DPC4, DCC) do not seem to be affected, 
another, yet unknown gene is probably involved. Also in pancreatic endocrine 
tumors genetic alterations have been described, of which the A4EN1 gene may be 
the most well known, but wi th the available data it is not (yet) possible to pro
vide a complete pathogenetic model. Although morphological abnormalities 
have been described in the endocrine pancreas of MENl-pat ients , it has not been 
unequivocally established that they represent precursor lesions of pancreatic 
endocrine tumors. 
An important question is whether despite the contrasts the strict separation 
between endocrine and exocrine cells and tumors is legitimate and whether time 
has come to focus more on their similarities instead of on their differences. 
The currently available data indicate that all epithelial cell types in the gastroin
testinal tract and pancreas arise from common progenitor cells, which differen
tiate along various pathways, directed by transcription factors. So in fact all 
epithelial cells in these organs are thought to share their original ancestry. 
While it can not be excluded that (some) tumors may come from their deregulat
ed mature counterparts, it is tempting to speculate that at least a number of 
them originate from the progenitor cells mentioned above and that the same 
mechanisms involved in epithelial development and regeneration play a role in 
tumorigenesis as well. The capacity to proliferate and thereby the likelihood of 
acquiring genetic damage is supposedly higher in progenitor cells than in termi
nally differentiated cells, which do not divide. Other arguments in favor of the 
latter hypothesis are the occurrence of mixed endocrine-exocrine tumors in 
which different cell types can be recognized at the morphological level, and the 
endocrine features that can be detected in otherwise ordinary adenocarcinomas 
when using immunohistochemistry. The striking number of Paneth cells and 
endocrine cells that may be found in intestinal adenomas or in dysplastic 
intestinal epithelium may also point to various differentiation pathways within 
epithelial lesions, that are considered as clonal. 
For pure endocrine tumors of the gastrointestinal tract and of the pancreas the 
'progenitor-cell hypothesis ' means that an origin from a crypt progenitor cell and 
from a pancreatic progenitor cell respectively, have to be seriously considered. 
Research on the role of transcription factors involved in differentiation, clonali-
ty assays on tumors consisting of more than one cell type and an ongoing search 
for genetic alterations may help to finally unravel the pathogenesis of gastroin
testinal and pancreatic endocrine tumors. It may then turn out that endocrine 
and exocrine tumors have their origin in common and that they both can be 
regarded as neoplastic mimickers of embryonic development. 
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Endocriene tumoren van de pancreas en tractus digestivus zijn relatief zeldzame 
tumoren, waarvan de pathogenese niet volledig wordt begrepen en waarvan het 
klinische beloop vaak moeilijk te voorspellen is. 
In dit proefschrift worden niet alleen algemene kenmerken van deze tumoren 
besproken, maar komen ook specifieke eigenschappen aan de orde, die wellicht 
een bijdrage kunnen leveren aan het ophelderen van de pathogenese en die wel
licht kunnen helpen bij het nauwkeuriger voorspellen van de prognose en bij het 
bepalen van het klinisch te voeren beleid. In de verschillende hoofdstukken 
wordt duidelijk, dat er een nauwe relatie is tussen de endocriene cellen en het 
omringende (exocriene) weefsel van de pancreas en tractus digestivus. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven over de huidige kennis omtrent endo
criene tumoren van de pancreas en tractus digestivus. Er wordt aangegeven, dat 
oude hypothesen over het ontstaan van deze tumoren en de toenemende kennis 
vanuit de ontwikkelingsbiologie van belang kunnen zijn in toekomstig onderzoek. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste casus in de moderne literatuur van een ganglio-
cytair paraganglioom in de appendix. Een gangliocytair paraganglioom is een erg 
zeldzame tumor, die voornamelijk in het duodenum voorkomt. Histologisch 
bestaat deze tumor uit een component die vergelijkbaar is met een conventio
neel paraganglioom. Daarnaast worden ganglion-achtige cellen en op Schwannse 
cellen gelijkende spoelcellen aangetroffen. Er wordt aangegeven dat deze tumo
ren mogelijk ontstaan uit de endodermale-neuroectodermale complexen, die oor
spronkelijk in de eerste helft van de 20e eeuw door Van Campenhout zijn 
beschreven in embryo's van zoogdieren. 

Hoofdstuk 3 is een studie naar goblet cel carcinoïden van de appendix. Hoewel 
deze tumoren vaak endocriene kenmerken hebben, tonen zij ook gelijkenissen 
met conventionele adenocarcinomen. Op grond van hun morfologische en 
immuunhistochemische eigenschappen wordt aannemelijk gemaakt, dat goblet 
cel carcinoïden een aparte entiteit vormen en dat zij ontstaan vanuit onrijpe 
(progenitor) cellen in de basis van de crypten. Derhalve is de oudere term "crypt 
cel carcinoom' wellicht een correctere benaming voor deze tumoren. 

In hoofdstuk 4 wordt een patiënt besproken met een uitgebreid gemetastaseerd 
proces, dat bestaat uit een met elkaar verweven endocriene- en papillair sereuze 
component. Beide componenten tonen een verschillend patroon van verlies van 
heterozygotie, met op 2 loei verlies van verschillende allelen. Daarnaast tonen 
beide componenten een verschillend immuunhistochemisch profiel. Op grond 
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van deze bevindingen wordt geconcludeerd, dat beide componenten waarschijn
lijk van verschillende origine zijn en niet behoren tot een zelfde clonaal proces 
met verschillende differentiatierichtingen (composite tumor). 

De resultaten van hoofdstuk 5 laten zien, dat de combinatie van hypergastrinemie, 
hypopepsinogenemie en een lage pepsinogeen A/C ratio een goede serologische 
marker is voor atrofie van het maagcorpus slijmvlies en dat deze marker goed 
correleert met de bevindingen in maagslijmvlies biopten. Het vals negatieve 
serologische profiel bij 1 van de patiënten geeft echter aan, dat de serologische 
bevindingen kunnen worden beïnvloed door maagpathologie buiten het corpus 
en dat voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie. 

Hoofdstuk 6 behandelt de algemene kenmerken van endocriene pancreastumoren 
en gaat in op de moeilijkheden bij de histopathologische diagnose. 

In hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat de ductuli, die kunnen worden aangetroffen 
in endocriene pancreastumoren, niet neoplastisch zijn. Mogelijk betreft het 
preëxistente structuren, die door de tumor worden ingevangen en speelt chroni
sche pancreatitis rondom de tumor hierbij een rol. Omdat de ductuli geen nega
tieve invloed hebben op de prognose, is het belangrijk deze entiteit te herkennen 
en de ductuli niet aan te zien voor de exocriene component van een agressieve 
endocriene-exocriene mengtumor. 

In hoofdstuk 8 wordt onderzocht of de WHO-classificatie van endocriene long
tumoren de prognose nauwkeuriger kan voorspellen dan de Capella-classificatie 
van neuroendocriene tumoren van long, pancreas en darm, in een groep van 56 
patiënten met gemetastaseerde endocriene tumoren uitgaande van de midden
darm of van onbekende origine. Beide classificaties herkennen de agressieve, 
slecht gedifferentieerde tumoren. In de groep van de beter gedifferentieerde 
tumoren is de WHO-classificatie bijna significant (p = 0.072) als alleen mitose 
activiteit in beschouwing wordt genomen, maar niet de aan- of afwezigheid van 
necrose. Andere ongunstige prognostische factoren zijn een hoge proliferatie 
activiteit in de Ki67 kleuring, verlies van CAM5.2 of synaptofysine expressie en 
leeftijd boven de 60 jaar. 

Wanneer endocriene cellen het onderwerp van discussie zijn, worden vaak de 
verschillen tussen 'endocrien' en 'exocrien' benadrukt. Vergeleken met exocriene 
cellen hebben endocriene cellen een eigen distributiepatroon. Deels liggen zij als 
losse cellen diffuus verspreid in het epitheel, deels vormen zij kleine clusters of 
aparte organen. Zij hebben typische morfologische kenmerken in de vorm van 
intracytoplasmatische granula, een daarmee samenhangend karakteristiek 
immuunhistochemisch aankleuringspatroon en regulatoire functie. 
Ook als endocriene tumoren van de pancreas en tractus digestivus worden verge-
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leken met hun exocriene tegenhangers, zijn er opvallende verschillen, nog afge
zien van de verschillen op cellulair niveau. Endocriene tumoren zijn relatief 
zeldzaam, terwijl adenocarcinomen van pancreas en tractus digestivus tot de 
meest voorkomende oorzaken van kanker-gerelateerde sterfte behoren. Niet 
alleen het feit dat endocriene tumoren relatief weinig voorkomen, maar ook hun 
relatief gunstige prognose, zelfs bij gemetastaseerde ziekte, verklaart wellicht 
waarom zij met zoveel in de belangstelling staan als de exocriene tumoren. Uit 
wordt weerspiegeld op moleculair niveau. Voor colorectaal adenocarcmoom is 
een stapsgewijs tumor progressiemodel van genetische veranderingen nauwkeu
rig beschreven en is de belangrijke rol van de Wnt-signaleringsroute algemeen 
bekend. Dit heeft ons begrip van tumorigenese in belangrijke mate beïnvloed. 
Analoog aan het model voor colorectaal adenocarcinoom is een progressiemodel 
ontwikkeld voor pancreascarcinoom, waarbij precursor laesies en hun onderlig
gende genetische veranderingen zijn beschreven. 
Kennis over genetische veranderingen in endocriene tumoren van de pancreas en 
tractus digestivus is daarentegen beperkt. Een van de kandidaat genen van 
belang in de pathogenese van endocriene tumoren van de middendarm, is waar
schijnlijk gelegen op chromosoom 18q. Hoewel deze tumoren vaak verlies tonen 
van een deel van dit chromosoom, lijken de bekende tumor suppressor genen in 
deze regio (DPC4, DCC) intact en speelt waarschijnlijk een tot nu toe onbekend 
gen een belangrijke rol. Ook in endocriene pancreastumoren zijn genetische ver
anderingen beschreven, waarbij veranderingen in het MENi gen vermoedelijk de 
bekendste zijn. Het is echter niet mogelijk om met de huidige kennis een com
pleet pathogenetisch model op te stellen. Hoewel morfologische veranderingen 
zijn beschreven m de endocriene pancreas van MEN-1 patiënten, staat niet 
onomstotelijk vast dat die afwijkingen daadwerkelijk precursor laesies zijn van 
endocriene tumoren. 
Een belangrijke vraag is of ondanks de verschillen een strict onderscheid tussen 
endocriene en exocriene cellen gerechtvaardigd is en of niet het moment is aan
gebroken om de aandacht meer te richten op de overeenkomsten in plaats van op 
de verschillen. 
De huidige kennis van de ontwikkelingsbiologie geeft aan, dat de verschillende 
epitheelcellen in de pancreas en tractus digestivus ontstaan uit gemeenschappe
lijke progenitor cellen, die onder invloed van transcriptiefactoren in verschillen
de richtingen differentiëren. Alle epitheliale cellen in deze organen hebben dus 
een gemeenschappelijke origine. 
Hoewel niet kan worden uitgesloten dat (sommige) tumoren onts taan uit gene
tisch ontspoorde, uitgerijpte cellen, is een aantrekkelijke hypothese dat tenmin
ste een aantal tumoren onts taat uit de hierboven genoemde progenitor cellen en 
dat dezelfde mechanismen die van belang zijn in epitheliale differentiatie en 
regeneratie ook een rol spelen in tumorigenese. Er wordt immers verondersteld, 
dat de kans op het oplopen van genetische schade groter is in de snel delende 
progenitor cellen dan in niet delende, volledig uitgerijpte cellen. Andere argu-
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menten, die deze hypothese steunen, zijn het voorkomen van endocriene-exo-
criene mengtumoren, waarin morfologisch verschillende celtypen herkenbaar 
zijn en het voorkomen van immuunhistochemische expressie van endocriene 
markers in conventionele adenocarcinomen zonder specifieke morfologische 
kenmerken. Het opvallend grote aantal Paneth cellen en endocriene cellen dat 
kan worden aangetroffen in intestinale adenomen en in dysplastisch intestinaal 
epitheel, kan eveneens duiden op verschillende differentiatierichtingen in een 
clonaal proces. 

Voor zuivere endocriene tumoren van de pancreas en tractus digestivus betekent 
de 'progenitor cel hypothese ' dat een origine vanuit respectievelijk een pancreas 
progenitor cel en vanuit een crypt progenitor cel overweging verdient. 
Onderzoek naar de rol van transcriptiefactoren betrokken bij differentiatie, clo-
naliteitsanalyses van tumoren met verschillende celtypen en voortzett ing van 
het onderzoek naar genetische veranderingen kunnen wellicht uiteindelijk de 
pathogenese van endocriene tumoren van de pancreas en tractus digestivus ont
rafelen. Dan kan blijken, dat endocriene en exocriene tumoren een gemeen
schappelijke origine delen en dat beide beschouwd kunnen worden als een neo-
plastisch proces dat in feite de embryonale ontwikkeling nabootst . 
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