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Introductie

Recent werd de moleculaire typering van pancreascarcinoom versimpeld tot twee subtypen welke zijn 
geassocieerd met overleving. Het is echter nog onbekend of subtype een onafhankelijke voorspeller is van totale 
overleving wanneer rekening wordt gehouden met postoperatieve klinische- en pathologieparameters. Deze 
studie onderzocht de prognostische waarde van de twee moleculaire subtypen in een multicenter cohort van 
patiënten na resectie voor pancreascarcinoom.

Methode

RNA werd geïsoleerd uit vers ingevroren tumorweefsel van patiënten die een resectie voor pancreascarcinoom 
hadden ondergaan in drie centra. Op basis van genexpressie werden patiënten gestratificeerd in een ‘klassiek’ en 
‘basaal’ subtype middels de PurIST-classificering. Patiënt-, tumor-, behandelings- en pathologiekenmerken 
werden vergeleken tussen de subtypen. Kaplan-Meier overlevingsanalyse en multivariabele cox-
regressieanalyse werden gebruikt om de prognostische waarde te beoordelen.

Resultaten



Van 199 geïncludeerde patiënten werden 164 (82,4%) geclassificeerd als klassiek subtype en 35 (17,6%) als 
basaal subtype. Patiënten met een basaal subtype hadden een slechtere overleving (11 vs 16 maanden, HR 1,54; 
95%CI 1,06-2,25; p = 0,025). In multivariabele cox-regressieanalyse waren operatie jaar, radicaliteit, tumor 
differentiatie, lymfeklier ratio, perineurale- en vasoinvasieve groei significante voorspellers voor overleving. 
Moleculair subtype was hierin (net) geen significante voorspeller voor overleving (HR 1.50, 95%CI 1,02-2,25; 
p = 0,054).

Conclusie

Ondanks dat basaal subtype pancreascarcinoom geassocieerd is met een slechtere overleving was het geen 
onafhankelijke voorspeller voor overleving. Daarmee is het momenteel nog onduidelijk hoe en of subtypering 
geïntegreerd moet worden in toekomstige  gerandomiseerde trials naar neoadjuvante en adjuvante therapie bij 
pancreascarcinoom.
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