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Introductie

De effectiviteit van chemo- en immunotherapie wordt beïnvloed door de compositie van het microbioom. Deze 
studie onderzocht de aanwezigheid van bacteriën in het pancreas, en welke klinische factoren invloed hebben op 
dit microbioom. Daarnaast werd onderzocht of het duodenale microbioom vergelijkbaar is met het microbioom 
van het pancreas, om als surrogaat te dienen in toekomstig onderzoek.

Methode

Patiënten die een pancreasresectie ondergingen werden prospectief geïncludeerd. Peroperatief werden steriele 
pancreasbiopten verzameld. Na de resectie werd duodenumsap, duodenumweefsel en een duodenumswab 
verkregen. Hieruit werd bacterieel DNA geëxtraheerd en geanalyseerd middels de IS-pro assay.

Resultaten

Gepaarde samples van 51 patiënten waren beschikbaar voor analyse, bestaande uit pancreasbiopten van alle 
patiënten, duodenumsap van 22 patiënten, duodenumswab van 21 patiënten en duodenumweefsel van 11 
patiënten. Het microbioom van het pancreas bestond voornamelijk uit Proteobacteria, gevolgd door Firmicutes 
en Bacteroidetes. Op species niveau waren Enterococcus faecalis, Escherichia coli en Enterobacter-Klebsiella 
het talrijkst. De totale load en Proteobacteria load waren significant hoger bij patiënten met preoperatieve 
biliaire drainage. Tevens hadden patiënten die protonpompremmers gebruikten significant meer bacteriën en 
meer Firmicutes, Proteobacteria en Bacteroidetes. De kop van het pancreas bevatte significant meer bacteriën en 
meer Firmicutes vergeleken met de staart, ongeacht biliaire drainage. Het duodenale microbioom toonde een 
zwakke correlatie met het microbioom van het pancreas.

Conclusie

Deze studie toont aan dat bacteriën aanwezig zijn in pancreasweefsel, en dat het microbioom wordt beïnvloed 



door biliaire drainage, protonpompremmers, en anatomische locatie van de ziekte. Daarnaast correleert het 
duodenale microbioom onvoldoende met het microbioom van het pancreas om als surrogaat te dienen. 
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