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In the introduction of this thesis (chapter 1) the function and development of  
the thymus is described. The thymus is essential at birth for the development of 
the adaptive immune system. T-lymphocytes migrate from the bone marrow to 
proliferate and differentiate in the thymus. After puberty it decreases in size and 
weight; epithelial cells become atrophic and only adipose tissue remains.  
Tumors arising from the thymus are rare. Thymic epithelial tumors can be histo-
logically classified according to the WHO classification and tumor staging  
according to the Masaoka-Koga staging system. Both are important for the prog-
nosis of thymic epithelial tumors. Thymic tumors are often (20-40%) associated 
with the neuromuscular autoimmune disease myasthenia gravis (MG). MG is 
also a rare disease, where autoantibodies mostly against the acetylcholine  
receptor destroy this receptor. This results in weakness of the muscles worsening 
upon exertion. The exact role of the thymus in the pathogenesis of MG is unclear 
but removal of the thymus can improve neurological symptoms in MG patients. 

Maastricht University Medical Center is a referral center for the surgical treat-
ment of the thymus and the treatment of MG. Therefore we have a relatively 
large series of clinical data of these patients with orphan diseases and associated 
pathological specimens. In this thesis we address the controversies in this field. 
Chapter 2 describes the history of robotic assisted surgery and application in 
thoracic surgery. Beside the use of robotic assisted surgery in thymectomy, this 
technique is also applied for lobectomies and esophagectomies. Chapter 3  
investigates the role of robotic thymectomy in the treatment of thymomas.  
We retrospectively analyzed all patients who underwent a robotic thymectomy 
between April 2004 and April 2012 for a thymoma. No surgical complications 
occurred in these 37 patients. Conversion to open surgery was only performed 
when the surgeon suspected invasion of a major blood vessel. In the beginning 
of our series, two patients experienced a myasthenic crisis postoperatively. This 
did not occur later because we only included patients for thymectomy with sta-
ble myasthenic disease. After a median follow-up of 36 months one recurrence 
was observed in a patient who presented originally with a thymoma with pleural 
metastases. These results are promising. However, longer follow-up is required 
due to the indolent nature of thymomas. 

Chapter 4 outlines the latest developments in the clinical and scientific aspects 
of anti-acetylcholine receptor (anti-AChR) antibodies MG. In this review we  
focused on the literature published during the past 18 months. One of the main 
findings was that long-lived plasma cells, located in bone marrow and spleen 
appear as the main contributors of secreted anti-AChR antibodies in MG patients. 
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Besides thymectomy, therapies as proteasome inhibitors targeting these long-
lived plasma cells appear promising. Moreover, the utility of thymectomy in 
immunosuppressed patients will be answered in the first randomized controlled 
trial in the near future. In chapter 5 the role of robotic thymectomy in the treat-
ment of MG is investigated. We retrospectively analyzed 125 patients with  
MG who underwent a robotic thymectomy. Robotic thymectomy turned out to 
be safe and feasible in MG patients in whom no mortality and low morbidity 
was observed. The neurological improvement was classified according to the 
Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) post intervention status. After 
a median follow-up of 33 months the neurological symptoms of 77% of the MG 
patients improved. Almost 33% of patients was in remission (complete stable 
remission (CSR) + pharmacological remission). Patients who were not treated 
with prednisolone preoperatively showed a significant higher CSR-rate than  
patients who did take prednisolone. Chapter 6 describes the role of additional 
autoantibodies in MG patients on the neurological outcome after thymectomy. 
This study shows that the neurological prognosis after thymectomy in patients 
with autoantibodies other than anti-AChR antibodies is similar to those without 
multiple autoantibodies. However, it is of interest to search for additional auto-
antibodies, because detection of such autoantibodies in MG patients may be 
relevant in terms of being a risk factor for the development of additional auto-
immune diseases.

In chapter 7 we described the detection of human polyomavirus 7 (HPyV7) in 
39 human thymic epithelial tumors. We detected HPyV7 using polymerase 
chain reaction (PCR), fluorescence in situ hybridization (FISH) and immuno-
histochemistry (IHC). In this study we found HPyV7 using FISH in 62.2% of the 
thymic epithelial tumors. We could not observe a correlation between HPyV7 
and MG. Absence of HPyV7 in 20 fetal thymi indicated that infection with 
HPyV7 occurs throughout life. Of all human polyomaviruses only the Merkel 
cell polyomavirus (MCPyV) has yet been identified as a novel human tumor virus 
in Merkel cell carcinomas (MCC), a very aggressive skin cancer of elderly and 
immune suppressed patients. MCPyV is integrated in the DNA of 80% of MCC. 

It is thought that tumorgenesis is induced by inhibition of the tumor suppressor 
protein retinoblastoma (pRb). Therefore, in chapter 8 we searched for a relation 
between the presence of HPyV7 and pRb and p16 in human thymic epithelial 
tumors. However, such relation was not observed. Our data indicate that pRb 
and p16 expression are unlikely to be involved in HPyV7 related thymomage-
nesis. In chapter 9 a general discussion of this thesis is outlined. 
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In de introductie van deze thesis (hoofdstuk 1) wordt de ontwikkeling en functie 
van de thymus (zwezerik) beschreven. De thymus is essentieel voor de ontwik-
keling van het verworven immuunsysteem. T-lymfocyten migreren vanuit het 
beenmerg naar de thymus voor proliferatie en differentiatie. Tijdens de adoles-
centie neemt de thymus af in grootte en gewicht. De epitheelcellen worden 
atrofisch waardoor er alleen vetweefsel overblijft. Thymomen (tumoren van de 
thymus) zijn zeer zeldzaam. In Nederland wordt ongeveer 30 keer per jaar de 
diagnose thymoom of thymuscarcinoom gesteld, waarbij 20-40% van deze  
patiënten ook de neuromusculaire auto-immuunziekte myasthenia gravis (MG) 
heeft. Ook MG is met een incidentie van 1 op 2000 mensen (per jaar) een zeld-
zame ziekte. De exacte rol van de thymus in het ontstaan van MG is niet geheel 
duidelijk. Auto antilichamen tegen de acetylcholine receptor vernietigen deze 
receptor bij patiënten met MG, waardoor de spierkracht afneemt bij herhaald 
gebruik van de spieren. Verwijdering van de thymus (thymectomie) resulteert in 
een vermindering van de neurologische symptomen. 

Tumoren van de thymus kunnen op basis van hun histologie onderverdeeld 
worden volgens de WHO-classificatie. De Masaoka-Koga classificatie wordt 
gebruikt voor de indeling van de invasiviteit van een thymoom. Beide classifica-
ties zijn belangrijke voorspellers voor de prognose van een patiënt. 

Maastricht Universitair Medisch Centrum is een gespecialiseerd centrum voor 
de chirurgische behandeling van thymomen en de behandeling van MG. Hier-
door beschikken wij over een in verhouding grote database van patiënten en 
bijbehorende weefsels van deze twee zeldzame aandoeningen. Er wordt betrek-
kelijk weinig onderzoek gedaan naar deze zeldzame ziektes waardoor er nog 
veel onzekerheden zijn. In deze thesis hebben we geprobeerd door middel van 
analy se van onze database een aantal onzekerheden weg te nemen. 

In hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis van robotchirurgie en het gebruik in thorax-
chirurgie beschreven. Robotchirurgie wordt binnen de thoraxchirurgie niet al-
leen voor thymectomie toegepast maar ook voor operaties aan de longen en de 
slokdarm. Hoofdstuk 3 onderzoekt de rol van robotchirurgie in het verwijderen 
van een thymoom. Retrospectief hebben we alle patiënten met een thymoom 
geanalyseerd die tussen april 2004 en april 2012 een robotthymectomie hebben 
ondergaan. Onze analyses tonen dat er in 37 patiënten geen chirurgische com-
plicaties zijn ontstaan en een conversie naar een open procedure alleen geïndi-
ceerd was wanneer een thymoom ingroei vertoonde in een bloedvat. In het be-
gin van ons robotprogramma hebben 2 patiënten postoperatief een myasthene 
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crisis doorgemaakt. Door een betere patiënten selectie heeft na 2005 geen enkele 
patiënt meer een myasthene crisis doorgemaakt. Alleen patiënten met een sta-
biel ziektebeeld kwamen in aanmerking voor een thymectomie. De mediane 
follow-up van de patiënten was 36 maanden. Tijdens deze procedure toonde 
slechts 1 patiënt een recidief . Deze patiënt bleek echter bij de eerste operatie al 
een invasief thymoom te hebben met een pleurale metastase. Deze resultaten 
laten zien dat het verwijderen van een thymoom door middel van robotchirurgie 
een veilige en betrouwbare behandeling is. Echter een langere follow-up periode 
van 10 jaar is nodig, omdat thymomen een recidief kunnen geven zelfs na 10 jaar. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van de meest 
voorkomende vorm van MG, de zogeheten anti-acetylcholine receptor positieve 
MG (anti-AChR). In dit review hebben we ons gefocust op de literatuur van de 
laatste 18 maanden. Een van de belangrijkste bevindingen was dat langlevende 
plasmacellen die zich in het beenmerg en de milt bevinden gezien moeten 
worden als producenten van anti-AChR antilichamen. Proteasoom inhibitoren 
die deze langlevende plasma cellen aanvallen lijken een veelbelovende thera-
pie. Daarnaast zal het effect van de thymectomie in immunosuppressieve patiën-
ten duidelijk worden in de eerste gerandomiseerde studie, waarvan de resulta-
ten in 2015 zullen verschijnen. 

In hoofdstuk 5 hebben we retrospectief de rol van robotthymectomie in de be-
handeling van MG onderzocht. Hierbij hebben we 125 patiënten met MG 
geanalyseerd, die een robotthymectomie hebben ondergaan. Een robotthymec-
tomie in MG patiënten bleek veilig, zonder mortaliteit en met lage morbiditeit. 
De neurologische verbetering hebben we geclassificeerd volgens de Myasthenia 
Gravis Foundation of America (MGFA) classificatie. Hieruit bleek dat, na een 
mediane follow-up van 33 maanden, 77% van de MG patiënten neurologisch 
verbeterd was. Bijna 33% van de patiënten was in remissie (farmacologische 
remissie + complete stabiele remissie). Patiënten die preoperatief geen prednison 
gebruikten hadden een hogere kans om remissie van de neurologische symp-
tomen te bereiken dan patiënten die wel prednison gebruikten. 

In hoofdstuk 6 onderzochten wij of auto antilichamen, naast anti autolichamen 
tegen AChR, ook een rol spelen in de neurologische uitkomst na thymectomie in 
een MG patiënt. Deze studie toonde dat de neurologische uitkomst na thymec-
tomie in patiënten met anti-AChR zonder andere auto-antilichamen gelijk was 
aan patiënten met anti-AChR die wel andere auto-antilichamen hadden. Deze 
groep patiënten lijkt dus ook baat te hebben bij een thymectomie. Screenen 
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voor antilichamen in MG patiënten kan daarnaast zinvol zijn om een tweede 
auto-immuunziekte op te sporen. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de eerste ontdekking van het humaan polyoma-
virus 7 (HPyV7) in 39 humane epitheliale thymus tumoren. HPyV7 werd aan-
getoond middels polymerasekettingreactie (PCR), fluorescentie-in-situhybridisa-
tie (FISH) en immuunhistochemie (IHC). HPyV7 was door middel van FISH 
gevonden in 62,2% van de epitheliale thymus tumoren. We zagen geen verband 
tussen de expressie van HPyV7 en de aanwezigheid van MG. 20 foetale thymus-
sen waren alle negatief voor HPyV7, wat impliceert dat een infectie met HPyV7 
later in het leven plaatsvindt. 

Van alle polyomavirussen is het Merkel cel polyomavirus (MCPyV) het enige 
humane tumor virus. MCPyV is geïntegreerd in het DNA van 80% van de Merkel 
cel carcinomen (MCC). MCC is een agressieve neuro-endocriene tumor van  
de huid die vooral wordt gevonden in ouderen en immuun gecompromitteerde 
patiënten. 

Tumorgenese wordt geïnitieerd in MCC door remming van het tumorsupressor 
eiwit retinoblastoom (pRb). Om deze reden onderzochten wij in hoofdstuk 8 of 
er ook een relatie was tussen pRb en epitheliale thymus tumoren. Wij konden 
geen correlatie vinden tussen de aanwezigheid van HPyV7 en pRb en eiwit 16 
(p16) in epitheliale thymus tumoren.  

De exacte rol van HPyV7 in het ontstaan van humane thymus tumoren dient 
verder onderzocht te worden. Onze resultaten laten zien dat pRb- en p16 expres-
sie waarschijnlijk geen rol speelt in de tumorgenese geassocieerd met HPyV7. 

In hoofdstuk 9 wordt een algemene discussie over deze thesis gehouden. 
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