
|  Page 1

Analyse van Ki67 labeling index in endocriene tumoren
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• Van Ki67 (MIB1) is in de literatuur aangetoond dat voor verschillende (endocriene) 
tumoren er een relatie is met de prognose van patient

• Voor sommige tumortypen, zoals gastrointestinale en pancreatische neuroendocriene
tumoren (GEPNETs), is er een gradering, die therapie keuze bepaalt

• En verder: het is een relatief simpele, goed reproduceerbare, kleuring, die breed 
beschikbaar is

Waarom Ki67 labeling?
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• Van oudsher diverse methoden:

• Inschatting (eyeballing; wordt afgeraden)

• Formele telling (nauwkeurig, maar tijdrovend, want 1000 of 2000 cellen)

• Geautomatiseerd (snel, makkelijk, verschillende systemen)

• Bij endocriene tumoren is de afspraak om altijd in gebieden met de hoogste labeling 
te tellen, de zogenaamde hot-spots

Hoe bepaal je de Ki67 labeling index?
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Gastrointestinal neuroendocrine tumor
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Ki67 labeling
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Verschillende gebieden automatisch geteld
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Het hoogst scorende gebied in detail
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Close up van positieve en negatieve kernen



|  Page 10

• Welk gebied selecteren? Antwoord: met hoogste labeling; bij automatisch telling met 
algoritme makkelijk om meerdere tellingen te doen

• Welke cellen moeten worden geteld? Antwoord: alleen tumorcellen, niet 
ontstekingscellen of fibroblasten. Bij handmatig tellen zelf bepalen, bij automatisch 
tellen gebieden met ontsteking vermijden (indien mogelijk), of handmatig corrigeren

• Welke cellen zijn positief? Antwoord: in principe elke cel met labeling, ook lichte 
aankleuring; bij handmatig tellen zelf bepalen, bij automatische telling wordt het 
gedaan, zo nodig handmatig corrigeren

• Bij automatisch tellen: bij hoge score (>10%) heeft handmatig corrigeren weinig 
effect, maar het is belangrijk om te checken of de telling juist verlopen is (bv. 
interferentie van ijzerpigment of vervuiling op coupe)

Problemen en afwegingen bij tellen
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Ki67 labeling bij GEPNETs

Liberini et al., Diagnostics 10:1083; 2020
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Ki67 labeling in feochromocytomen en PGL
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Thompson et al. – labeling in paraganglioom
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Ki67 labeling in bijnierschorstumoren
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Giordano et al. – labeling in bijnierschorscarcinoom
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Ki67 labeling index - diagnosis

• Ki67 can be used for diagnostic purposes and also for prognosis

• Ki67 scoring is best performed by an automated system using digital image analysis 
(Papathomas et al)

• Ki67 index above 5% indicative of malignancy, but low index does not equal absence 
of malignancy

• For paediatric ACC, Ki67 labeling index of 20% can be used as cut-off to discriminate
clinical behaviour and outcome (Filho et al)
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Ki67 labeling index - prognosis

• Ki67 has emerged as a prognostic marker in many cancer types

• In adult ACC Ki67 has been shown to have the best prognostic value for recurrence-
free and overall survival in large cohorts of ACC (Libe et al., 2013; Beuschlein et al., 
2014)

• Ki67 is used in clinical decision making for postoperative management
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