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NEDERLANDSE SAMENVATTING
“Periampullaire tumoren” is een overkoepelende benaming voor alle tumoren die 

ontstaan rondom de papil van Vater in de kop van het pancreas. Hieronder vallen: het 

pancreascarcinoom, het distaal cholangiocarcinoom, het papil van Vater carcinoom en 

het duodenumcarcinoom. De huidige diagnostische modaliteiten zijn tot op heden 

onvoldoende in staat om maligniteiten van benigne afwijkingen te onderscheiden. 

Ook kunnen ze in onvoldoende mate onderscheid maken tussen de verschillende 

tumortypen, met name tussen pancreascarcinoom en distaal cholangiocarcinoom. 

Tevens is er geen mogelijkheid om patiënten te selecteren voor de meest optimale 

behandeling. Minimaal invasieve diagnostische en predictieve biomarkers bieden de 

mogelijkheid om de diagnostiek en behandeling van patiënten met periampullaire 

tumoren te verbeteren. In dit proefschrift worden drie onderwerpen behandeld: 

de waarde van verschillende soorten veelbelovende biomarkers voor diagnostiek, 

exploratie van nieuwe predictieve biomarkers ter evaluatie van therapierespons en 

het selecteren van patiënten voor optimale behandeling. Hoofdstuk 1 geeft een 

algemene introductie over periampullaire tumoren, de huidige behandelstrategieën, 

diagnostische modaliteiten en potentiële biomarkers, namelijk microRNAs, RNA 

profielen uit bloedplaatjes en eiwitten.

DEEL I – VEELBELOVENDE NIEUWE BIOMARKERS VOOR 
DIAGNOSTIEK VAN PERIAMPULLAIRE TUMOREN
De gouden standaard om periampullaire tumoren te diagnosticeren is pathologische 

bevestiging. Materiaal kan hiervoor worden verkregen middels een biopt van de 

tumor, cytologie of tumorweefsel na resectie. Deze technieken zijn echter invasief. 

Tevens is het onderscheid maken tussen verschillen tumor subtypen lastig. De huidige 

tumormarkers in bloed, zoals carbohydrate antigen 19-9 (CA19-9), zijn onvoldoende 

specifiek en sensitief om betrouwbaar de diagnose te stellen. Nieuwe, minimaal 

invasieve en betrouwbare diagnostische biomarkers kunnen helpen bij de diagnostiek 

van periampullaire tumoren. In het eerste deel van dit proefschrift wordt de waarde 

van verscheidene biomarkers geëvalueerd door expressie van deze markers in bloed 

van patiënten met periampullaire tumoren te vergelijken met gezonde individuen en 

patiënten met benigne afwijkingen. 

In Hoofdstuk 2 en 3 wordt de potentiele rol van microRNAs in patiënten met 

pancreascarcinoom en cholangiocarcinoom bestudeerd, gebaseerd op de huidige 

literatuur. Hoofdstuk 2 beschrijft de mogelijkheid van microRNAs in bloed voor 
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diagnostiek voor patiënten met pancreascarcinoom, gebaseerd op de studie van Xu 

en collega’s. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle gevonden microRNAs in bloed. 

Daarnaast worden de beperkingen van huidige studies en praktische voorwaarden 

voor toekomstig onderzoek benoemd. In Hoofdstuk 3 wordt de waarde van 

microRNAs als diagnostische, prognostische en predictieve biomarkers in patiënten 

met cholangiocarcinoom beschreven. De functie en specifieke rol van microRNAs in 

cholangiocarcinoom wordt bediscussieerd. 

Hoofdstuk 4 laat de potentie zien van de combinatie van miR-16 en miR-877 in bloed 

voor de diagnose distaal cholangiocarcinoom. De combinatie van miR-16 en miR-877 

leidde tot de meest accurate diagnose voor patiënten met distaal cholangiocarcinoom 

in vergelijking tot gezonde controles, patiënten met pancreascarcinoom of benigne 

afwijkingen. Een interessante bevinding hierbij was dat dezelfde expressie niveaus 

van deze microRNAs in bloed van patiënten met distaal cholangiocarcinoom werd 

gevonden in bloed van patiënten met perihilair en intrahepatisch cholangiocarcinoom. 

Dit onderbouwt de biologische relevantie van deze microRNAs in cholangiocarcinoom. 

Samenvattend is de combinatie van miR-16 en miR-877 veelbelovend om patiënten 

met distaal cholangiocarcinoom te diagnosticeren.  

In Hoofdstuk 5 worden RNA-profielen uit bloedplaatjes onderzocht als diagnostisch 

profiel voor patiënten met pancreascarcinoom. Hierbij is gebruikt gemaakt van een 

‘support-vector machine’ algoritme. Het profiel van de bloedplaatjes was in staat om 

met hoge betrouwbaarheid de diagnose pancreascarcinoom te stellen in vergelijking 

tot patiënten met benigne afwijkingen. Op basis van deze data kunnen bloedplaatjes 

worden gebruikt om patiënten met pancreascarcinoom te onderscheiden van benigne 

afwijkingen. Er is grootschalig onderzoek nog nodig voor dit toepasbaar is in de kliniek.

Uitgescheiden eiwitten uit tumorweefsel zijn gebruikt in Hoofdstuk 6 om potentieel 

diagnostische biomarkers te ontdekken voor patiënten met pancreascarcinoom 

en distaal cholangiocarcinoom. Hiertoe zijn de uitgescheiden eiwitten van 

tumorweefsel en normaal pancreas weefsel verzameld en eiwit expressie profielen 

geïdentificeerd middels massaspectrometrie. Hieruit werden twee kandidaat 

biomarkers (thrombospondin-2 (THBS2) en mucin-5B (MUC5B)) geselecteerd. Deze 

twee markers zijn onderzocht in bloed van patiënten met pancreascarcinoom, distaal 

cholangiocarcinoom, benigne afwijkingen en gezonde individuen. Uiteindelijk gaf de 

combinatie van THBS2 en CA19-9 de beste onderscheidende waarde (AUC = 0.952) 

om patiënten met kanker te onderscheiden van gezonde individuen. Deze combinatie 
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was even goed als CA19-9 om onderscheid te maken met patiënten met benigne 

afwijkingen (AUC = 0.764). Samenvattend kan de gecombineerde expressie van THBS2 

en CA19-9 betrouwbaar patiënten met pancreas- en distaal cholangiocarcinoom 

onderscheiden van gezonde individuen en benigne afwijkingen. Deze combinatie is 

veelbelovend als diagnostische biomarker. 

DEEL II – EXPLORATIE VAN POTENTIËLE PREDICTIEVE 
BIOMARKERS 
Bij het merendeel van de patiënten met pancreascarcinoom wordt de ziekte in een 

vergevorderd of uitgezaaid stadium ontdekt. Op dat moment is genezing niet meer 

mogelijk. Wel kan systemische therapie levensverlengend zijn, echter kunnen hierbij 

ernstige bijwerkingen optreden. Minimaal invasieve predictieve en monitorende 

biomarkers kunnen helpen om patiënten te selecteren voor optimale therapie en op 

deze manier onnodige bijwerkingen voorkomen. 

In Hoofdstuk 7 worden de verschillende systemische behandelingen voor patiënten 

met gevorderd pancreascarcinoom belicht. De standaardbehandelingen, zoals de 

combinatie behandeling FOLFIRINOX of gemcitabine gecombineerd met nab-

paclitaxel, en veelbelovende specifieke behandelstrategieën worden toegelicht. 

De mogelijkheid om in de toekomst biomarkers te gebruikten om patiënten te 

behandelen wordt beschreven. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de ontdekking van miR-181a-5p als monitorende biomarker 

voor respons op FOLFIRINOX in patiënten met gevorderd pancreascarcinoom. 

Hierbij werd gevonden dat miR-181a-5p expressie in bloed significant lager was na 

FOLFIRINOX behandeling in patiënten zonder ziekteprogressie. Deze afname van 

miR-181a-5p, in het bijzonder gecombineerd met CA19-9, was gecorreleerd aan een 

betere ziektevrije en algehele overleving. Deze combinatie was niet gecorreleerd aan 

overleving in patiënten die behandeld waren met gemcitabine gecombineerd met 

nab-paclitaxel. Dit onderstreept de specificiteit van deze biomarker combinatie. In 

vitro werd de rol van miR-181a-5p verder onderzocht. Remming van miR-181a-5p in 

cellen van pancreascarcinoom gecombineerd met toedienen van oxaliplatin leidde 

tot verminderde celgroei. Samenvattend laten deze resultaten de potentie zien van 

miR-181a-5p als specifieke marker voor het monitoren van respons op FOLFRINOX en 

geeft dit aanleiding voor verder onderzoek.
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DEEL III – SELECTIE VAN PATIËNTEN VOOR OPTIMALE 
BEHANDELING
De overleving van patiënten met duodenumcarcinoom en intestinaal-type papil 

van Vater carcinoom is grotendeels onbekend. In een literatuuronderzoek en meta-

analyse hebben wij de beschikbare literatuur samengevat in Hoofdstuk 9. Deze 

literatuurstudie en meta-analyse toonde aan dat zowel pancreaticoduodenectomie 

als lokale resectie geschikt zijn voor resectie met curatieve opzet. Indien er geen 

betrokkenheid van lymfeklieren is, leidt dit tot een betere overleving voor patiënten 

met duodenumcarcinoom. Er is geen betere overleving gevonden na adjuvante 

therapie na in opzet curatieve resectie.  Palliatieve behandelopties werden sporadisch 

beschreven in de literatuur. Het is dan ook noodzakelijk om verder onderzoek te doen 

naar andere systemische therapieën die mogelijk wel een overlevingsvoordeel zouden 

kunnen geven. 

In Hoofdstuk 10 beschrijft een retrospectieve studie naar de overleving van patiënten 

met duodenumcarcinoom en intestinaal-type papil van Vater carcinoom. Deze studie 

laat zien dat het mogelijk is om lokale behandelstrategieën voor oligometastasen toe 

te passen bij geselecteerde patiënten met duodenumcarcinoom. In het eerste deel van 

de studie tonen we aan dat de overleving per ziektestadium van duodenumcarcinoom 

gelijk is aan de overleving van intestinaal-type papil van Vater carcinoom. Patiënten 

met oligometastasen bij klinische presentatie kwamen in aanmerking voor lokale 

behandeling van zowel de primaire tumor als de metastasen, conform de huidige 

richtlijn voor patiënten met colorectale levermetastasen. Lokale behandeling in 

patiënten met duodenumcarcinoom leidde tot een betere overleving in vergelijking 

tot systemische behandeling of ondersteunende zorg. Deze resultaten laten een 

mogelijke overlevingswinst zien na lokale behandelstrategieën in geselecteerde 

patiënten met duodenumcarcinoom. Grootschalig, prospectief onderzoek is nodig om 

deze resultaten te kunnen bevestigen, voordat deze strategie kan worden toegepast 

in de praktijk. 

In Hoofdstuk 11 wordt dit proefschrift afgesloten met een algemene discussie. De 

resultaten van dit proefschrift worden in perspectief geplaatst tot de huidige literatuur. 

Voorwaarden voor de toepassing van minimaal invasieve biomarkers in de kliniek 

worden benoemd en het hoofdstuk wordt afgesloten met toekomstperspectieven. 
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