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SUMMARY

is fhss thesis 6 sts ies are reported concerning the eondSsfi af the basement imem&fafw In
e p i c a l iteapiasiss, «iiteh reflects the intemstisn between the tumef eeite, the sterna!
eeis srxi the ssteoefiylar f^attm. l i re appearance of the basement membrane eatlH fee
wsaafeeci i>y ifjwmnshfstashejrastry, using poiydonal and monoclonal antibodies directed
agassst bminai, ^pe IV esiagen and type Vil collagen. These proteins occur an!y in the

As this method has been extensively used to study invasive tumors, we limited our
invssigaions to tenors that afe on the borderline between benign and malignant. As the
histoiogical diagnosis "tumor of borderline malignancy" generally is made by routine stains,
which do not visualize the basement membrane, the aim of our studies was te subdivide
tumors of borderline malignancy in a group with intact baseroent membranes and a §f©yp
with interrupted basement membranes. If the difference would correlate with a different,
more aggressive biological behaviour, being reflected by interruptions of the basement
membrane, this would be of diagnostic importance.
In Chapter 1 the aims of the studies are defined and the structure, composition and
function of the basement membrane is outlined. Presently, it is generally accepted that the
basement membrane is not a static border between epithelial cells and the adjacent
stroma, but a dynamic structure, which appears to be continuously synthesized and
degraded. The balance between synthesis and degradation is grossly disturbed in
malignant conditions.
Finally, an overview is presented of the basement membrane patterns in benign and
malignant tumors and a review of the literature concerning basement membrane patterns in
tumors of borderline malignancy.
Chapter 2 describes basement membrane patterns in the larynx: biopsies with normal
mucosa, dysplasia and in situ carcinoma were studied. As could be anticipated, intact
basement membranes were found in the normal mucosa, both with laminin and type IV col-
lagen. Basement membranes in dysplastic epithelium also appeared to be continuous, but
defects were observed in carcinoma, in some cases of in situ carcinoma and in areas of
inflammation. It was concluded that basement membrane immunohistochemistry could be
of value for the demonstration of microinvasive growth in laryngeal cancer, but that the
basement membrane can also be degraded by inflammatory cells.
Chapter 3 reports basement membrane patterns in 3 groups of tumors of the ovary:
cystadenomas, cystadenocarcinomas and tumors of borderline malignancy. Antisera were
used against laminin and type IV collagen. Cystadenomas displayed intact basement
membranes. In cystadenocarcinomas, serous and mucinous, a different pattern was
observed: areas with irregular or absent basement membranes but also deposition of
basement membranes between tumor cells and stroma. Tumors with borderline malignancy
shared a regular basement membrane pattern with cystadenomas. However, thirty percent
of this group contained small areas where basement membranes were lacking, resembling
the pattern of cystadenocarcinomas.
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From the results of this study, we conclude, that the basement membranes in cystadeno-
mas are intact, while cystadenocarcinomas contain irregular basement membranes. Tumors
of borderline malignancy can be subdivided into a group that contains intact basement
membranes (like cystadenomas) and a group in which irregular basement membranes are
found (resembling patterns in cystadenocarcinomas).
Chapter 4 describes a study of basement membranes patterns in a group of small renal
cortical tumors of which the biological behaviour is unpredictable. Several investigators
studied the possibility of a correlation between tumor size, stage, histological subtype and
karyotype on the one side and clinical parameters of tumor behaviour on the other. This,
however, has not resulted in the identification of parameters, which unambiguously
distinguish benign from malignant lesions.
In principle the presence or absence of invasive growth might provide a more reliable
parameter of tumor behaviour. In order to investigate this possibility, we executed an
immunohistochemical study of basement membrane patterns in small renal cortical
neoplasms with emphasis on patterns in the centre and the periphery of the tumor. We
furthermore studied the relation between deposition of basement membrane components
and nuclear grade, which in stage 1 tumors can distinguish between high grade, more fre-
quently metastasizing tumors and low grade, less frequently metastasizing tumors.
The results of our study show that, on the basis of basement membrane patterns, two
groups can be distinguished. One group of tumors contains intact basement membranes
similar to in situ carcinomas and the other group shows focally or totally absent basement
membranes, corresponding with tumors with invasive growth. Tumors with low nuclear
grade mostly contain regular and intact basement membranes, in contrast to high grade
tumors.
In Chapter 5 the presence of type IV collagen and type VII collagen was assessed in the
basement membrane of the upper respiratory tract mucosa and the distribution pattern of
these components was evaluated in squamous cell carcinoma of this region.
Basement membrane patterns were investigated, using immunohistochemical methods, and
their presence was assessed semi-quantitatively in relation to tumor cell differentiation. Co-
expression of type IV collagen and type VII collagen was studied using double immuno-
fluorescence.
The results indicate that the expression of the two basement membrane components is
correlated and is also dependent on tumor cell differentiation: with decreasing level of
differentiation the tendency of tumor cells to deposit basement membrane material
decreases. In poorly differentiated tumors some cells with intracellular deposition of type VII
collagen fail to deposit this component extracellularly.
The findings of this study suggest that type VII collagen might be a more sensitive indicator
for invasive growth than type IV collagen, because it disappears earlier. Furthermore the
results indicate that type VII collagen synthesis is regulated independent from type IV
collagen synthesis, but its extracellular deposition appears to depend on the availability of a
type IV collagen matrix. Intracytoplasmic type VII collagen expression might be used as a
progression marker for squamous cell carcinoma.
In Chapter 6 the distribution of type IV collagen and type VII collagen in the basement
membranes of normal mucosa of the colon, adenomas and adenocarcinomas is described,
using immunoperoxidase and immunofluorescence techniques. In normal mucosa we found
regular type IV collagen positive basement membranes, lining vascular structures and
mucosal epithelia. These basement membranes, however, lacked type VII collagen.
In adenomas of the colon intact basement membranes were observed through type IV
collagen staining. Type VII collagen staining was also detected, but only in connection with
dysplastic epithelium. Adjacent to the dysplastic epithelium in adenomas, histologically
normal epithelium also showed type VII collagen staining along the basement membrane,
but restricted to the epithelium of the luminal surface. These areas were also investigated
for expression of keratins 8, 18 and 19 and keratins 5 and 8 (monoclonal antibodies NCL-
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5D3 and RCK 102 respectively), but altered differentiation was not detected using this
technique.
In adenocarcinomas of the colon, type IV collagen was irregularly deposited in the
basement membrane of neoplastic tubules. Type VII collagen staining was only detected in
well or moderately differentiated carcinomas and in higher amounts.
Our findings, therefore, reveal a transient expression of type VII collagen in the transition of
dysplastic epithelium into carcinoma, suggesting the involvement of type VII collagen in the
process of early invasion.
In Chapter 7 the staining patterns for the basement membrane components type IV and
type VII collagen in the different phases of the menstrual cycle were studied immunohisto-
chemically using an indirect immunoperoxidase technique as well as immunofluorescence
doublestaining. In addition the staining patterns in hyperplasia and adenocarcinoma of the
endometrium were investigated.
The normal endometrium showed epithelial basement membranes with continuous staining
for type IV collagen. However, type VII collagen was only present in epithelial basement
membranes in the superficial layer of the lamina functionalis of the endometrium only in the
late proliferative phase and in the secretory phase. Hyperplastic endometrium showed
continuous basement membranes when stained both for type IV collagen and type VII
collagen. However, in areas with cellular atypia discontinuities were found in the basement
membranes when stained for type VII collagen. Staining for basement membrane compo-
nents was even more abnormal in adenocarcinomas of the endometrium, where type IV
collagen staining was discontinuous, while type VII collagen was completely absent.
Our results indicate that type VII collagen is more widely distributed than previously
assumed. Furthermore, in the development of endometrial neoplasia basement membrane
abnormalities are reflected earlier in type VII collagen than in type IV collagen deposition.
The potential for diagnostic use of this finding needs to be further investigated.
In chapter 8 an overview is given of basement membrane characteristics in benign and
malignant neoplasms. Basement membrane patterns in tumors of borderline malignancy
are discussed with respect to their possible biological behaviour and potential diagnostic
significance. Finally, the potential role of type VII collagen depositions in lesions progress-
ing from non-invasive to invasive were discussed.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een zestal immunohistochemische
studies op het gebied van veranderingen van de basaalmembraan in epitheliale tumoren.
Omdat, blijkens omvangrijke literatuur, reeds vrij veel onderzoek werd verricht naar de ver-
schijningsvormen van de basaal membraan bij invasief groeiende tumoren, hebben wij de
nadruk bij onze studies gelegd bij processen met beginnende en (bij conventionele
kleuringsmethoden) onzekere kwaadaardigheid, respectievelijk "carcinoma in situ" en
"borderline tumoren".
De basaal membraan kon hierbij specifiek zichtbaar worden gemaakt met behulp van
immunohistochemie op weefselcoupes, waarbij gebruik werd gemaakt van polyclonale en
monoclonale antilichamen, gericht tegen basaalmembraan-specifieke eiwitten als laminine,
type IV collageen en type VII collageen.
In hoofdstuk 1 wordt het onderzoeksgebied ingeleid. De structuur en samenstelling van de
basaalmembraan wordt beschreven op geleide van de in de literatuur beschikbare
gegevens. Ook wordt gewezen op de dynamiek van de basaalmembraan en de relatie en
interactie met de extracellulaire matrix en de cellen, die met de basaalmembraan geasso-
cieerd zijn. Deze onderlinge beinvloeding vindt ook plaats onder omstandigheden, waarbij
de normale ontwikkeling van de cellen verstoord is. In dit gebied is reeds veel onderzoek
verricht, de laatste tien jaar. Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven over de resultaten
van dit onderzoek, zowel bij goedaardige als kwaadaardige tumoren en er wordt een
overzicht gegeven van de reeds verschenen publikaties op het gebied van grensvlaktu-
moren en tumoren van onzekere kwaadaardigheid. Het hoofdstuk wordt besloten met een
uitgebreide lijst van publikaties op dit gebied.
Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving en resultaten van een onderzoek naar het patroon van
de basaal membraan in normaal slijmvlies van de larynx, bij hyperplasie, dysplasie en
carcinoma in situ, waarbij gebruik werd gemaakt van antilichamen gericht tegen laminine
en type IV collageen. Een regelmatig patroon van de basaal membraan werd gezien in
normaal slijmvlies. Hierbij werd de basaal membraan gezien als een smalle, streepvormige
en ononderbroken structuur. De patronen bij de immunohistochemische kleuringen met
laminine en type IV collageen waren identiek. Ononderbroken basaal membranen werden
ook aangetroffen bij dysplastisch epitheel, terwijl defecten waargenomen werden bij het
carcinoom. Bij het carcinoma in situ bleek de basaal membraan in sommige gevallen en op
gelokaliseerde plaatsen defecten te bevatten. Daarnaast is gebleken, dat basaal mem-
braandefecten ook konden ontstaan in gebieden met ontstekingsactiviteit. In de gevallen,
waar dit waargenomen werd, toonde het bekledende epitheel hyperplastische of dysplas-
tische kenmerken, maar ook in gevallen met carcinoma in situ, waarbij een ontstekings-
component aanwezig was.
De waarde van deze methode bij de histopathologische diagnostiek van deze groep van
aandoeningen in de larynx werd bediscussieerd.
In hoofdstuk 3 is het onderzoek gericht op basaal membraanpatronen bij ovariumtumoren
van "borderline" maligniteitsgraad. De verkregen resultaten werden vergeleken met basaal
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membraan patronen bij cystadenomen en cystadenocarcinomen van het ovarium. Er werd
gebruik gemaakt van antilichamen gericht tegen laminine en type IV collageen. In tegen-
stelling tot de groep van de cystadenomen, waarbij de basaal membraan regelmatig
gevormd en overal intact bleek, was het expressiepatroon bij de groep van de cystadeno-
carcinomen onregelmatig en op talrijke plaatsen afwezig.
Het patroon van de basaal membraan bij de groep van ovariumtumoren met "borderline"
maligniteit toonde in principe een identiek beeld als in de groep cystadenomen. Echter
bleek in 30% van de gevallen de basaal membraan onregelmatige defecten te bevatten. De
resultaten wijzen er op, dat -uitgaande van het basaal membraanexpressiepatroon- de
groepen met cystadenomen en cystadenocarcinomen homogeen zijn, terwijl in de groep
ovariumtumoren met "borderline" maligniteit twee subgroepen zijn te onderscheiden,
waarbij het basaal membraanexpressiepatroon van de ene subgroep overeenkomt met dat
van cystadenomen, en van de tweede subgroep lokaal overeenkomt met het irregulaire
patroon in cystadenocarcinomen.
In hoofdstuk 4 worden de resultaten vermeld van een studie naar basaal membraanpatro-
nen bij een groep van kleine tumoren van de nier, waarvan het biologische gedrag moeilijk
voorpelbaar is. Gebruik makend van antistoffen, gericht tegen laminine en type IV
collageen werden 41 tumoren van de nier, gediagnostiseerd als "niercel carcinoom" of
"adenoom van de nierschors" en in diameter varierend van enkele millimeters tot 6 cm, op
het basaal membraan expressiepatroon onderzocht. De vraagstelling richtte zich met name
op een mogelijke relatie tussen basaal membraanpatronen en morfologische parameters
als kernpolymorfie (uitgedrukt in "nuclear grade") en diameter van de tumor, die beide van
prognostische waarde zijn.
De bevindingen wezen uit, dat in deze groep tumoren voorkomen met intacte basaal
membranen en tumoren, waarbij de basaal membraan onregelmatig gevormde defecten
bevat. Een intacte basaal membraan werd significant meer aangetroffen in kleine niertumo-
ren, met een diameter minder dan 10 mm, terwijl de meeste van de grotere tumoren
defecten lieten zien. Beoordeling van de "nuclear grade" in relatie tot deze diametercate-
gorieen leverde op, dat laaggradige tumoren significant meer voorkwamen in de groep
tumoren met een diameter minder dan 10 mm.
Aangezien uit de literatuur bekend is, dat laaggradige tumoren significant minder metasta-
seren dan hooggradige tumoren en gezien de intacte basaal membranen in deze categorie,
concluderen wij, dat voor het biologisch gedrag van een niertumor de diameter van meer of
minder dan 10 mm van meer belang is, dan de diameter van 3 cm, zoals totnogtoe regel
werd aangenomen. Deze conclusie zou nog in een grotere meerjarenstudie moeten worden
getoetst, waarin ook klinische follow-up gegevens konden worden betrokken.
Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van een studie naar de expressiepatronen van type IV
collageen en type VII collageen in het slijmvlies van mond- en keelholte en in het plaveisel-
celcarcinoom van deze regio. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een dubbelfluor-
escentiemethode. Ook werd gezocht naar een mogelijke relatie tussen expressie van deze
beide basaal membraaneiwitten en tumordifferentiatie. De resultaten van het onderzoek
wijzen uit, dat de depositiepatronen van type IV collageen en type VII collageen identiek
zijn in de basaal membraan van het slijmvlies epitheel en de afvoerbuisjes van de
speekselkliertjes, maar verschillend bij het klierepitheel, bloedvaatjes, spiervezels,
zenuwvezels en vetcellen, waar type IV collageen wel aanwezig was in de basaalmem-
braan in tegenstelling tot type VII collageen. Wanneer de expressiepatronen van beide
antigenen werden vergeleken, dan bleek, dat er een toenemende co-expressie was,
naarmate het carcinoom beter gedifferentieerd was. Bovendien bleek er intracytoplasma-
tische expressie van type VII collageen in alle slecht gedifferentieerde en sommige van de
matig gedifferentieerde carcinomen, waarbij het vermogen om type VII collageen extracel-
lulair af te zetten kennelijk niet aanwezig was. De resultaten suggereren, dat type VII
collageenexpressie een gevoelige indicator is voor invasieve groei bij maligne tumoren.
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In hoofdstuk 6 wordt het expressiepatroon van type IV collageen en type VII collageen
beschreven in het normale slijmvlies van de dikke darm, in adenomen en adenocar-
cinomen, ontstaan uit dit slijmvlies
Er bleek een discrepantie in het vdorkomen van deze componenten, waarbij type IV
collageen in regelmatige patronen gezien werd in de basaal membraan van het epitheel,
van bloedvaatjes, spier- en zenuwvezels en type VII collageen geheel ontbrak. Bij
adenomen werden, bij gebruik van type IV collageen, regelmatige basaal membraan
patronen waargenomen. Type VII collageen expressie werd uitsluitend aangetroffen in de
basaal membraan grenzend aan dysplastisch epitheel en het oppervlakkige, histologische
normaal gebouwde epitheel in de onmiddellijke omgeving van het adenoom. Met behulp
van antilichamen, gericht tegen hoog- en laagmoleculaire keratines werd geen aanwijzing
gevonden voor gewijzigde differentiatie van cellen grenzend aan de basaal membraan met
type VII collageen expressie.
Bij adenocarcinomen van de dikke darm werd onregelmatige expressie gezien van type IV
collageen, wijzend op uitgebreide defecten. Ook hier was het expressiepatroon niet identiek
met type VII collageen, omdat deze component alleen in goed en matig gedifferentieerde
tumoren werd aangetroffen.
De in dit hoofdstuk vermelde bevindingen wijzen op een voorbijgaande expressie van type
VII collageen, welke alleen waargenomen wordt bij epitheel met dysplastische veran-
deringen en carcinomen van matige of hoge differentiatiegraad. Ook hier zou type VII
collageen een waardevolle indicator kunnen zijn bij vaststelling van vroeg invasieve groei
bij adenocarcinomen van de dikke darm.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten beschreven van een studie naar de expressiepatro-
nen van type IV collageen en type VII collageen in het endometrium bij de fysiologische,
hormonaal bepaalde fasen, bij hyperplasie van het endometrium en bij het adenocarci-
noom.
Omdat onderlinge vergelijking van deze expressiepatronen tot het onderwerp van de studie
behoorde, werd ook immunofluorescentie dubbelkleuring aangewend.
Bij het normale endometrium werden met type IV collageen normaal gevormde basaal
membranen gezien. Type VII collageen werd uitsluitend waargenomen in de meer
oppervlakkige niveau's van het endometrium en dan aan het eind van de proliferatiefase en
in de secretiefase. Bij hyperplasie zonder epitheelatypie bleek er een vrijwel identiek
expressiepatroon van type IV en type VII collageen; in gevallen van endometriumhyper-
plasie met epitheelatypie bleek de basaal membraan ononderbroken en regelmatige
immunoreactiviteit voor type IV collageen te bezitten, terwijl immunoreactiviteit voor type VII
collageen op sommige plaatsen afwezig bleek.
Bij het adenocarcinoom werden onregelmatige type IV collageen expressiepatronen gezien,
terwijl type VII collageen immunoreactiviteit geheel ontbrak.
De resultaten van deze studie tonen aan, dat type VII collageen tijdens het verloop van de
menstruele cyclus in het oppervlakkige niveau tot expressie komt. Dit fenomeen, en de
verschillende type IV en type VII collageen expressie berust mogelijk op de specifieke, en
van type IV collageen afwijkende functie. Aangezien type VII collageen geassocieerd wordt
met de verankeringsfibrillen tussen basaal membraan en aangrenzend stroma, zou
expressie van dit eiwit kunnen wijzen op de noodzaak van steviger hechting van epitheel
aan het stroma, bijvoorbeeld bij inwerking van uitwendige wrijvingskrachten op het
oppervlakkige epitheel van het endometriumslijmvlies. De discrepante expressie van beide
basaal membraan componenten bij endometriumhyperplasie zou mogelijk van belang
kunnen zijn bij histologische diagnostiek in het grensgebied tussen atypie en invasieve
groei.
Hoofdstuk 8, tenslotte, geeft een overzicht van de resultaten van de studies tegen de
achtergrond van interacties tussen tumorcellen, basaal membraan en extracellulaire matrix
bij invasief groeiende tumoren en in het bizonder tumoren met beginnende invasieve groei
en tumoren met "borderline" maligniteit.
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Er wordt op gewezen, dat de resultaten van de studies aanwijzingen geven voor het
biologische gedrag van deze tumoren en van belang kunnen zijn voor de diagnostische
histopathologie. Om deze aanwijzingen om te zetten in concreet toepasbare, wetenschap-
pelijk gefundeerde criteria, is uitbreiding met klinisch-pathologische follow-up studies
geindiceerd en noodzakelijk.
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