
SKML Rondzending Patho 2013.2 

• Calretinine, Ber-Ep4, D2-40, EMA 

 

• Thema: mesothelioom vs adenocarcinoom en wat 
aanverwante zaken……… 

Uitwaaieren……… 



Calretinine 

• Neuronaal (calciumbindend) eiwit, familie van de S-
100 groep. 

 
– Aanwezig in neuronale cellen van CZS en PZS (darm!!) 

– Mesotheel, oppervlakte-epitheel ovarium, bijnier, Sertoli 
cellen, mamma en zweetklieren, thymus epitheel, 
haarfollikels, endometrium stroma, vetcellen, enz. 

– En de tumoren hiervan 

Veelzijdig… 



 Calretinine 



BerEp4 

• Transmembraan glycoproteine, betrokken bij cel 
adhesie (EpCAM) 

 

• Kleurt een veelheid aan epitheliale cellen en 
carcinomen 

 

• Vooral in gebruik bij: 
– Onderscheid adenocarcinoom (+) – mesothelioom (-) 

– Onderscheid basaalcelcarcinoom (+) – plaveiselcelcarcinoom (-) 

 



 BerEp4 



D2-40 (Podoplanine) 

• O-linked 38 kD transmembraan sialoglycoproteine 

 

• Expressie op: 
– Lymfatisch endotheel (NIET bloedvatendotheel!) 

– Kiemcellen testis en ovarium 

– Mesotheel 

– Folliculaire dendritische cellen in lymfatisch weefsel 

– Ependymcellen 

– En tumoren hiervan 



D2-40 



EMA 

• Epitheliaal membraan antigeen: transmembraan 
glycoproteine 40-425 kD, verwant aan HMFG 

 

• Expressie in aantal klierepithelien (mamma, 
zweetklieren, pancreas, urotheel; weinig in GI, 
prostaat, endocervix; negatief in plavei, bijnier, 
schildklier, normaal mesotheel) 

• Buiten epitheel: meningen, ependym, plasmacellen, 
perineurium, reactief/maligne mesotheel, o.a. 



EMA 



Resultaten Kleuringen 

• Meeste redelijk tot goed, maar enkele (te) zwak 

 

• Wel duidelijke spreiding in aantallen aangekleurde 
cellen 

 

• Zelfs in de kleine cores van de TMA vrijwel nooit 
daarom verkeerde conclusie 

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_sistina,_volta_02.jpg


           Calretinine 



      Calretinine     D2-40 

De uitwaaiering 

Had misschien wel wat beter 
gerapporteerd kunnen worden…?... 



EMA D2-40 

Variatie in aantal positieve cellen = 
sterkte van de kleuring ! 



Vraag over tumor 1 
(= mesothelioom) 



Vraag over tumor 2 
(= adenocarcinoom) 



Range van kleuringen 

• Bij alle kleuringen was er duidelijke variatie (= altijd) 

 

• Slechts zelden was die zo groot dat er een foute 
diagnose kwam 

 

• Was niet terug te voeren op techniek/apparaat/ 
antilichaam 



Calretinine 

Variatie binnen de perken. 

Soms…… 



… wel erg sterk! 



Zwak “Middel” 

Sterk 

 BerEp4 

 

 

Merendeel zo 



      D2-40 

De FDC-netwerken…! 



Neg Sterk 

Mwaaah… 

D2-40 

Mesothelioom 



Neg 

Zwak 

Goed 

EMA: Mooie variatie 



Scores 

• Maximaal mogelijke score 20 bij kleuren met 4 AL, 16 
bij kleuren met 3 AL, 12 bij kleuren met 2 AL: 58,3% 

 

• 1 mislukte kleuring of 1 vraag fout: 27,7% 

 

• 2 mislukte kleuringen: 13,9% 

 

• 1/36 had verkeerde conclusievraag (mesothelioom) 

 

•  Goed resultaat 

 
• Wel nog (tenminste) 5 invulfouten 

http://wijnbloggers.nl/champagne-welke-kies-jij/champagne-wat-kies-jij/


Tot slot 

• Er valt altijd iets te verbeteren!! 

 

• Maar het glas is half (of driekwart) vol! 

 

 

 

• Dank voor de aandacht 
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