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Summary and conclusions

In this work the usefulness of laminin lmmunostaining and serum and urine
lammin levels in the diagnosis and predicting the course of transitional cell
carcinoma (tec) of the bladder is investigated.

Chapter 1 deals with the clinical, pathological and biological behaviour of tec of
the bladder. In this chapter the biochemical and biological characteristics of
laminin glycoprotein as well as its value in the diagnosis and prognosis of some
tumors have been also reviewed.

In chapter 2 the role of serum laminin PI in the diagnosis of Tec of the bladder
was assessed. The sera of 50 healthy control subjects and of 35 bladder cancer
patients were measured by radioimmunoassay. In 27 patients (77%) the serum
level was elevated above the upper limit of normal range. Statistically significant
elevation could be determined in all stages and grades of Tec of the bladder
compared to those of normal subjects (X ± S.D.: 1.18 ±0.16 kU/1).
Deterioration of the clinical stages or pathologic grades of the tumor was as-
sociated with a progressive increase in the mean values of serum laminin PI. A
longer study with serial determination was planned to assess the prognostic
significance of serum laminin in bladder cancer patients.

In chapter 3 we assessed (in a combined cross-sectional and longitudinal study)
radioimmunologically the serum laminin concentrations in 47 patients with tec of
the bladder and in 16 patients with benign inflammatory bladder disorders.The
results were compared with those previously obtained from 50 healthy control
subjects.
In the cross-sectional study the mean value of serum laminin PI was significantly
higher in bladder cancer patients than either the controls (P < 0.0001) or patients
with benign inflammatory bladder disorders (P < 0.001). Similarly, the mean
values of all different stages or grades of the tumor were significantly higher than
either the controls or patients with benign inflammatory disorders. Progressive
increase in the mean values of serum laminin PI could also be found with
deterioration of the stage or grade of the tumor. However, the difference between
the mean values of the different cancer stages or grades did not reach statistical
significance.
In the longitudinal study no significant difference could be detected between the
mean values of patients with superficial tumor recurrence and those with remis-
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sion of the disease (P > 0.5). Nevertheless, in the invasive cancer group the levels
of serum laminin PI were directly proportional with progression of the disease (Z
= 2.94; P< 0.01).
From our data we concluded that serum laminin PI might be a diagnostic
parameter in tec of the bladder after exclusion of other diseases that increase its
serum expression. However, this value is limited by its insufficient capacity to
distinguish between the different stages or grades of the disease. On the other
hand, as a monitoring factor, serum laminin PI has no obvious value in monitor-
ing the course of superficial carcinoma. Nevertheless, it seems to be a valuable
parameter for observation of the course of invasive carcinoma.

In chapter 4 a prospective immunohistochemica] study of 66 human bladder
biopsies with and without transitional cell carcinoma (tec) of the bladder was
done to assess the value of laminin staining in Tec of human bladder.
In all normal and non-malignani inflammatory specimens, a continuous intact
basement membrane (BM) laminin could be identified.
In bladder cancer specimens laminin staining revealed focal interruption of the
subcpihclial BM with microinvasion in 2 specimens out of 6 initially diagnosed
by H&E stain as Tis (Pis) and 7 specimens out of 25 initially diagnosed as pTa
tumors. A statiscally significant association between the pT category and BM
interruption was found (P < 0.025). BM loss was directly proportional with the
stage of the tumor. However, no significant association could be observed be-
tween BM interruption and grade of the tumor (P > 0.25).
In a short term follow-up (a mean of 16 months) a statistically significant
correlation (P = 0.01) could be observed between tumor recurrence and BM
integrity in that a higher recurrence rate and shorter recurrence free interval was
found in patients with interrupted BM versus those with intact BM.
Assessment of the vascular BM staining pattern revealed interruption in speci-
mens of 5 patients who died from advanced metastatic tumors. The metastatic
process was found to be closely associated with focal interruption of the suben-
dothelialBM(P< 0.001).
We concluded that the adjunct use of immunohistochemica] laminin staining in
the histopathologic examination of Tec of the bladder is essential in a more exact
identification of the different pathologic stages and also is of help in the more
detailed prediction of tumor behaviour and prognosis.

In chapter 5 we investigated the relationship between tissue laminin distribution
and serum laminin levels in 47 patients with tec of the bladder. The results were
compared with those obtained from 6 patients with pathologically proven normal
bladder mucosa as well as those obtained previously from 50 controls and 16
patients with benign bladder disorders.
Interruption of the basement membrane (BM) laminin staining pattern was corre-
lated with high serum laminin levels (r = 0.34; p < 0.01). The majority of patients
with discontinuous BM laminin staining (82%) showed elevated serum laminin
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levels above the upper limit of normal range. In addition, the mean value of serum
laminin PI was significantly higher in patients with discontinuous BM than that
in patients with intact BM (t = 3.18; p < 0.005).
Our data suggested that the high serum laminin levels in tec patients are largely
caused by the process of BM breakdown and loss.

In chapter 6 the efficacy of urinary laminin PI expression to diagnose patients
with tec of the bladder was studied.
We determined the levels of urine laminin PI expressed as a laminin PI: crea-
tinine ratio in 25 patients with superficial (non-invasive) tec, 12 patients with
invasive tec, 15 patients with inflammatory bladder diseases and 50 healthy
controls.
The mean value of laminin PI: creatinine ratios in invasive tec patients (4.83 ±
3.05 U/mole creatinine) significantly differed from those of superficial tec (2.60
± 1.07), inflammatory bladder disorders (2.38 ± 1.74) or controls (2.47 ± 0.86) (p
< 0.03).
At the individual patient level 7 out of 12 patients with invasive tec, but only 1
out of 25 patients with superficial tec, showed laminin PI urine levels above the
normal range (0.75 - 4.18 U/mole creatinine), thus rendering a 58% sensitivity
and a 96% specificity of laminin PI urine assessement in the discrimination of
non-invasive as against invasive disease.
Given a 20-24% prior chance of invasive disease at initial diagnosis detection of
elevated urine laminin PI in tec patients raises the post test chance of invasive
disease to 87.5%.
We concluded that determination of laminin PI levels in urine appears to be
rather sensitive and highly specific in the discrimination of non-invasive as
against invasive tec. Levels above the normal range increase the probability of
presence of invasive disease in tec from 24 to 87.5%.
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Samenvatting en Conclusies

In dit werk is de bruikbaarheid van de immuno histochemische kleuring van
laminine bij de diagnose en tijdens het beloop van het overgangscellen carcinoom
van de blaas onderzocht. Tevens is gekeken naar de waarde van de concentraties
van laminine-Pl in het serum en in de urine van patiënten met een dergelijk
carcinoom.

In hoofdstuk 1 worden de klinische en pathologische kenmerken, alsmede het
biologische gedrag van het overgangscellen carcinoom besproken. Er wordt een
overzicht gegeven van de biochemische en biologische eigenschappen van het
glycoproteïne laminine. Ook wordt ingegaan op de betekenis van de bepaling
ervan bij de diagnose en het beloop van enkele tumoren.

In hoofdstuk 2 wordt specifiek ingegaan op de rol van de serum laminine-Pl
concentratie bij de diagnose van het overgangscellen carcinoom van de blaas. De
concentratie laminine-Pl werd bepaald in het serum van 50 gezonde controle
personen en in het serum van 35 blaascarcinoom patiënten met behulp van een
radioimmunoassay. In 27 patiënten (77%) was deze serumconcentratie hoger dan
de bovengrens van normaal. In alle stadia en in alle tumorgraderingen zijn de
concentraties laminine-Pl statistisch verhoogd ten opzichte van de referentie-
waarden bij normale personen (x±S.D. = 1.18 ± 0,16 kU/1).
Verslechtering van de klinische status van de patiënt of van de pathologische
gradering van de tumor ging gepaard met een progressieve verhoging van de
gemiddelde laminine-Pl concentraties in het serum.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de serum laminine-Pl concentraties van
47 patiënten met een overgangscellen carcinoom van de blaas besproken zowel
transversaal als longitudinaal in de tijd . Deze bepalingen werden ook uitgevoerd
in het serum van 16 patiënten met ontstekingen van de blaas. De resultaten
werden vergeleken met die van de eerder beschreven 50 gezonde controle perso-
nen.
In de transversale studie bleek de gemiddelde concentratie van laminine-Pl in
blaas-carcinoom patiënten significant hoger te zijn dan die in controle personen
(P<0,001) of die in patiënten met een blaasontsteking (P<0,001). Ook waren de
gemiddelde concentraties van de verschillende tumorstadia of graderingen signi-
ficant hoger dan die van de controle groep of van de groep met ontstekingen van
de blaas.
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Er werd een progressieve toename van de gemiddelde serum laminine-Pl con-
centraties gevonden bij verslechtering van het stadium of de gradering van de
tumor. De verschillen tussen de gemiddelde waarden van de diverse tumor stadia
of graderingen waren echter niet statistisch significant.
In de longitudinale studie konden geen significante verschillen worden waarge-
nomen lussen de gemiddelde waarden van de laminine-Pl concentraties bij
patiënten met een recidief van een overgangscellen carcinoom en die bij een
groep van patiënten met een overgangscellen carcinoom in remissie (P>0,5).
Desondanks namen de serum concentraties van laminine-Pl in de groep patiënten
met een geïnfiltreerd carcinoom toe bij progressie van de tumor (P<0,01).
Uit onze gegevens viel af te leiden dat de serum laminine-Pl concentratie, na
uitsluiting van andere oorzaken voor een verhoogde concentratie, een diagnosti-
sche parameter kan zijn in het overgangscellen carcinoom van de blaas. Helaas
wordt de klinische bruikbaarheid beperkt door het feit dat het onderscheid tussen
de verschillende stadia of graderingen van de tumor slechts gering is. Bovendien
is er geen duidelijk voordeel van het gebruik van serum laminine-Pl concentra-
ties tijdens het longitudinale beloop van een oppervlakkig carcinoom. Gedurende
het ziekteproces van een infiltrerend carcinoom daarentegen, lijkt de serum
laminine-Pl concentratie wel een waardevolle parameter te zijn.

In hoofdstuk 4 wordt een prospectieve studie beschreven, waarbij de laminine
expressie in 66 blaas biopsiën, genomen bij patiënten met en zonder een over-
gangscellen carcinoom met een immuno-histochemische techniek werd onder-
zocht.
In alle normale biopten en in alle biopten waarin een ontsteking zichtbaar was,
was er sprake van een ononderbroken expressie van laminine in de basale
membraan.
In de biopsiën van patiënten met blaascarcinoom liet de laminine kleuring een
focale onderbreking van de sub-epitheliale basale membraan met micro-infiltratie
in 2 van de oorspronkelijke 6 als Tis (Pis) tumoren en 7 van de aanvankelijk 25
tumoren geboekt als pTa zien. Er werd een statistisch significant verband gevon-
den tussen de pT-indeling en de continuïteit in de basale membraan (P<0,025).
Interruptie in de basale membraan waarin verder gevorderde stadia van tumor
uitbreiding meer uitgesproken. Er was evenwel geen significante relatie tussen de
discontinuïteiten in het basale membraan en de tumorgraad (P>0,25).
In de biopsiën van 5 patiënten die overleden aan een uitgebreide metastasering
van de tumor, liet de immuno-histochemische kleuring onderbreking van de
basale membraan zien van de bloedvaten. Tussen de metastasering en de focale
onderbreking van het sub-endotheliale basaal membraan bleek een duidelijke
associatie te bestaan (P<0,001).
Er kon geconcludeerd worden dat uitbreiding van het pathologische onderzoek
bij het overgangscellen carcinoom met de immuunhistochemische laminine kleu-



ring belangrijk is voor een nauwkeuriger identificatie van de verschillende stadia
van de tumor en derhalve kan heipen bij een betere voorspelling ten aanzien van
het tumorgedrag en de prognose. . .;

In hoofdstuk 5 is de beschrijving gegeven van het verband tussen de taminine
expressie in het weefsel en de serum laminine-Pl concentratie bij 47 patiënten
met een overgangscellen carcinoom van de blaas. De resultaten werden vergele-
ken met die van een groep van 6 patiënten met geheel normale blaasmucosa, met
een groep van 50 controle personen en met een groep van 16 patiënten met
goedaardige afwijkingen aan de blaas.
Er bleek een significante correlatie (r=0,34; p<0,01) te zijn russen hoge serum
laminine-Pl concentraties en onderbreking van de laminine-expressie in de ba-
sale membraan in het weefsel. De meerderheid van de patiënten met een onder-
broken laminine expressie in de basale membraan hadden een verhoogde serum
laminine-P 1 concentratie boven de bovengrens van normaal. Bovendien bleek de
gemiddelde serum laminine-Pl concentratie bij patiënten met een onderbroken
basale membraan significant hoger te zijn dan die van de groep patiënten met een
intacte basale membraan (t=3,18; p<0,005).
Deze gegevens duiden erop dat hoge serum laminine-Pl concentraties bij patiën-
ten met een overgangscellen carcinoom van de blaas voornamelijk een gevolg
zijn van afbraak en verlies van basale membraan substantie.

In hoofdstuk 6 is het onderzoek beschreven naar het nut van urine laminine-Pl
concentraties bij de herkenning van patiënten met een overgangscellen carcinoom
van de blaas.
Bij 25 patiënten met een oppervlakkig niet-infiltratief overgangscellcn carci-
noom, 12 patiënten met een infiltratief overgangscellen carcinoom, 15 patiënten
met blaasafwijkingen ten gevolge van ontstekingen en 50 gezonde controle
personen zijn in de urine de concentraties Laminine-Pl per mmol kreatinine
bepaald.
De gemiddelde waarde van het laminine-Pl/kreatinine quotiënt in de groep van
patiënten met een infiltratief overgangscellen carcinoom van de blaas (4,83 ±
3,05 U/mol) verschilde significant van die van de groep van patiënten met een
oppervlakkig overgangscellen carcinoom (2,60 ±1,07 U/mol), de groep met
goedaardige blaasontstekingen (2,38 ±1,74 U/mol) en de groep controle personen
(2,47 ±0,86 U/mol).
Wanneer niet naar de groepsresultaten gekeken wordt, maar naar resultaten van
de individuele patiënt dan blijken er 7 van de 12 patiënten met een infiltratief
overgangscellen carcinoom en slechts 1 van de 25 patiënten met een oppervlakkig
overgangscellen carcinoom van de blaas een quotiënt van de laminine-Pl en
kreatinine concentratie in urine te hebben boven het referentie gebied berekend
uit de controle personen (0,75 - 4,18 U/mol). Hieruit is berekend dat de bepaling
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van dit quotiënt in urine een gevoeligheid heeft van 58% bij een specificiteit van
98 % voor wat betreft het onderscheid tussen een infiltratief en een nict-infiltratief
carcinoom.
Aangezien de vooraf kans op het hebben van een invasief proces bij de primaire
diagnose van een papillaire afwijking in de blaas 20-24% is, geeft de bepaling van
het lamimne-Pl/kreatinine quotiënt in urine een posttest kans op een infiltratief
proces van 87,5%.
Derhalve kan gesteld worden dat de bepaling van laminine-Pl in urine ten
aanzien van de gevoeligheid en de specificiteit voor het onderscheid van een
infiltratief versus een niet-infiltratief overgangscellen carcinoom van de blaas
belangrijk is. Een quotiënt boven de referentiewaarde verhoogt de kans op de
aanwezigheid van een invasief ziekte van 24 tot 87,5 %.
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