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Samenvatting 

 

Hoofdstuk 1 

Patiënten die een plaveiselcelcarcinoom in het hoofdhals gebied (HNSCC) 

overleven, hebben een hoog risico op het ontwikkelen van  een tweede primair 

longcarcinoom of longmetastasen. Van alle tweede primaire kankers bij HNSCC 

patiënten variëren de percentages voor het krijgen van  een tweede primaire 

longkanker van 23% tot 30%. Longmetastasen omvatten 66% van alle metastasen 

op afstand van HNSCC met een incidentie variërend  van 1,6% tot 25% 

afhankelijk van het stadium van de HNSCC. Patiënten met bijvoorbeeld een 

larynxcarcinoom in de voorgeschiedenis,  hebben een sterk verhoogd risico op 

een tweede primaire longkanker, voornamelijk door roken. Lange tijd werden 

conventionele thoraxfoto‟s gebruikt als standaard procedure om tweede  

longcarcinomen op te sporen, maar de sensitiviteit hiervan blijft laag. Hoewel de 

uitkomsten van CT-scan onderzoek sensitiever zijn, heeft deze methode een lage 

specificiteit voor de detectie van een secundaire longtumor. Een spiraal CT-scan 

is gevoeliger en kan hele kleine laesies identificeren in hoog risicopatiënten. Een 

aanzienlijk deel van deze laesies is echter niet maligne. Wel zou na verdere 

analyse van dergelijke haarden tot 96% van door screening gedetecteerde 

maligne laesies voor resectie in aanmerking kunnen komen. 18F-FDG PET/CT is 

nog sensitiever, maar de specificiteit is wederom relatief laag.  

Bij het vinden van een maligne haard in de long is differentiatie tussen een tweede 

primaire longkanker of metastase op basis van klinische criteria onbetrouwbaar. 

Dit noodzaakt tot meer specifieke diagnostische methoden, zoals nieuwe 

beeldvormende technieken of geavanceerde moleculair biologische technieken, 

die idealiter preoperatief worden uitgevoerd door middel van minimaal invasieve 

procedures.  

Ondanks de technische vooruitgang in de beeldvorming, blijft de waarde van 

screening voor vroege opsporing van secundaire longkanker bij HNSCC patiënten 

een discussiepunt. De motivatie om te screenen wordt  voornamelijk bepaald door 

de te verwachten genezingskans na detectie door screening in vergelijking met de 

genezingskans na detectie naar aanleiding van symptomen. Belangrijke punten in 

de discussie om wel of niet te screenen zijn: de interpretatie van overlevings-

karakteristieken, de kans op overdiagnostisering en de betrouwbaarheid van 

differentiatie tussen tweede primaire longkanker en metastase. Verder toont deze 

discussie de noodzaak aan om de haalbaarheid te onderzoeken van een 

gerandomiseerde klinische trial betreffende de waarde van screening voor 

secundaire longkanker. 
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Hoofdstuk 2  

Omdat een primair plaveiselcel carcinoom van de long en een 

plaveiselcelcarcinoom metastase van het hoofd- halsgebied in de long histologisch 

niet te onderscheiden zijn, kan histologie niet worden gebruikt om tussen deze 

twee aandoeningen te differentiëren. In dit hoofdstuk worden 44 patiënten 

beschreven met een secundaire longkanker, van wie de afwijkingen werden 

geanalyseerd met behulp van een genetische techniek, LOH (Loss of Hetero-

zygosity; verlies van heterozygotie), om onderscheid te maken tussen een 

metastase en een tweede primaire longkanker. Bij deze LOH analyse werden 12 

markers verdeeld over 11 chromosoomarmen gebruikt. Voor de interpretatie van 

de resultaten werd een nieuwe beslisboom ontwikkeld, gebaseerd op biologische 

inzichten en op onze observatie dat het optreden van verlies van multipele allelen 

op verschillende chromosoomarmen geen onafhankelijk fenomeen is. 

Op klinische gronden (stadium van het primaire HNSCC, ontbreken van 

locoregionaal recidief ten tijde van de longlaesie, radiologische presentatie van de 

longlaesie en tijdsinterval tussen HNSCC en optreden van secundaire 

longcarcinoom) werd verondersteld dat 38 patiënten metastasen hadden en 6 een 

tweede primair longcarcinoom. LOH analyse toonde daarentegen metastatische 

ziekte in 19 gevallen en tweede primair longcarcinoom in 24 gevallen (in één geval 

was de LOH analyse niet conclusief). 

Bij 25 patiënten kwam de LOH analyse overeen met de klinische interpretatie en in 

18 gevallen niet. Deze 18 gevallen waren allen als tweede primair longkanker 

geduid door de LOH analyse. Deze analyse laat zien dat een aanzienlijk aantal 

laesies (50% in deze studie), die klinisch worden geïnterpreteerd als metastasen, 

bij LOH analyse tweede primaire longcarcinomen blijken te zijn. 

 

Hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 2 werd aangetoond dat klinische en conventionele histopathologische 

criteria onbetrouwbaar zijn voor differentiatie tussen een tweede primair 

longcarcinoom en long metastase, terwijl LOH in dit opzicht meer betrouwbaar 

was. In dit hoofdstuk wordt TP53 mutatie analyse gebruikt om ons LOH 

beslissingsmodel te valideren (zie ook hoofdstuk 2). De tumor paren van 39 

patiënten werden geanalyseerd op p53 mutaties. De resultaten werden vergeleken 

met die van de LOH analyse en met de immunohistochemische p53 expressie. In 

15 gevallen werden afstandsmetastasen gediagnosticeerd op basis van LOH  

analyse en in 23 gevallen werden tweede primaire longtumoren gediagnosticeerd. 

In één geval was de LOH analyse inconclusief. TP53 mutatie analyse was 

informatief in 15 van de 39 geanalyseerde gevallen. Enkel gebaseerd op de TP53 
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mutatie analyse, werden negen tumoren gediagnosticeerd als tweede primaire 

tumoren en zes als afstandsmetastasen. 

In alle 15 gevallen was de LOH analyse overeenkomend met de TP53 mutatie 

analyse. De immunohistochemische analyse van de p53 expressie kon in 25 

patiënten voltooid worden en van die groep werden 5 gevallen gediagnosticeerd 

als tweede primaire tumoren. Al deze 5 gevallen werden ook middels LOH analyse 

gediagnosticeerd als tweede primaire tumoren. Hiermee lijkt de geschiktheid van 

het LOH marker panel en het beslissings algoritme voor differentiatie tussen 

afstandsmetastase en tweede primaire longtumoren bevestigd. LOH analyse kan 

theoretisch in bijna alle gevallen worden gebruikt en is veel minder bewerkelijk dan 

de TP53 mutatie analyse. Enkel en alleen gebruikmakend van immunohisto-

chemische analyse kon tevens in 20 % (5 van de 25) van de gevallen de juiste 

diagnose van een tweede primaire longtumor gediagnosticeerd worden. Aan de 

hand van deze data presenteren wij een nieuw algoritme voor de differentiatie van 

long kanker in curatief behandelde HNSCC patiënten.  

 

Hoofdstuk 4 

Dit hoofdstuk beschrijft de overlevingskarakteristieken van patiënten met een 

moleculair gedefinieerde longlaesie, ontstaan na curatief behandeld HNSCC. Om 

dit te onderzoeken werden longresecties of biopsieën van 36 patiënten, die tussen 

1987 en 2002 curatief behandeld werden voor HNSCC, gedefinieerd als tweede 

primaire longkanker of metastase op basis van LOH analyse. Tweeëntwintig van 

deze patiënten ondergingen een chirurgische resectie, resulterend in een mediane 

overleving van 23,1 maanden voor tweede primaire longkanker (n=14) en 25,1 

maanden voor longmetastasen (n=8). Veertien patiënten, waarvan 6 met tweede 

primaire tumoren en 8 met metastasen, ondergingen geen chirurgische resectie. 

Hun mediane overleving was respectievelijk 3.7 en 4,4, maanden. Deze data 

suggereren dat de overleving na resectie van metachrone longlaesies, die 

optreden na curatief behandelde HNSCC, vrijwel hetzelfde is voor zowel voor LOH 

gedefinieerde tweede primaire plaveiselcelcarcinomen als metastasen.  

 

Hoofdstuk 5 

Het doel van deze studie was een evaluatie van de ervaringen binnen één instituut 

met resectie van metachrone longkanker bij patiënten met een curatief  behandeld 

HNSCC. In het Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, 

ondergingen 63 opeenvolgende patiënten een chirurgische resectie voor een 

maligne longlaesie tussen 1978 and 2006. Patiënt-, behandel- and uitkomst-

karakteristieken werden geanalyseerd. Bij 63 patiënten werden 35 lobectomiën, 4 
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pneumonectomieën and 24 wigresecties uitgevoerd. Een en vijftig patiënten (81%) 

hadden een solitaire longlaesie, de andere patiënten hadden multipele laesies 

(aantal variërend van 2-7). Mediane overleving voor de totale groep bedroeg 22.2 

maanden. Voor plaveiselcelcarcinomen (n=52) was de 3-jaars overleving 35% 

(95% betrouwbaarheidsinterval 22-48) en voor adenocarcinomen (n=10) was deze 

50% (95% betrouwbaarheidsinterval 18-75). De algehele 5-jaars overleving was 

30% (95% betrouwbaarheidsinterval 19-42). In geselecteerde patiënten, die 

eerder curatief behandeld zijn voor HNSCC, is resectie van secundaire longkanker 

geassocieerd met gunstige overleving, in het bijzonder bij adenocarcinomen . 

 

Hoofdstuk 6  

Psychologische belasting voor de individuele patiënt wordt dikwijls als 

tegenargument gebruikt voor routinematige radiologische follow-up in curatief 

behandelde HNSCC patiënten. Om deze veronderstelling te toetsen hebben we 

de psychologische impact van jaarlijkse thoraxfoto-screening in een cohort van 

honderd en zes patiënten geanalyseerd. Dit cohort van bestond uit 68 mannen en 

38 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar. De impact van de jaarlijkse 

thoraxfoto werd geëvalueerd door middel van een vragenlijst met negen items, die 

werd ingevuld voorafgaand aan de uitslag van de thoraxfoto. Het was opmerkelijk 

dat negentig procent van de patiënten voorstander was van jaarlijkse screening na 

de behandeling voor het HNSCC. Twee procent wilde deze screening niet en 8% 

had geen voorkeur. Een meerderheid (98%) beschouwde de screening als een 

extra medische check en 76% voelde de screening als een geruststelling. Hoewel 

21% van de patiënten nerveus was over de uitkomst van de screening, wilde 

slechts 3% van de patiënten om deze reden de jaarlijkse thoraxfoto afschaffen. 

Jaarlijkse screening voor tweede primaire longcarcinomen en longmetastasen bij 

patiënten die curatief behandeld zijn voor HNSCC veroorzaakt geen grote 

psychologische belasting. Deze resultaten suggereren dat screening bestaande uit 

beeldvorming van de longen psychologisch aanvaardbaar lijkt voor deze groep 

patiënten. 

 

Hoofdstuk 7  

Over screening voor secundaire long laesies bij patiënten die curatief zijn 

behandeld voor HNSCC, wordt hevig gediscussieerd. Het doel van dit hoofdstuk 

was evaluatie van de beschikbare methoden voor longscreening (Thoraxfoto, CT-

thorax of PET/CT) en onderzoek naar de condities en mogelijkheden van een 

gecontroleerde prospectieve studie naar longscreening bij patiënten die curatief 

behandeld zijn voor HNSCC. Hiervoor werden zowel gegevens uit de voorgaande 
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hoofdstukken en uit beschikbare literatuur, als data van de Nederlandse Kanker 

Registratie gebruikt. 

Thoraxfoto‟s zijn erg goedkoop, maar de sensitiviteit is erg laag gebleken (35%). 

CT en PET/CT zijn daarentegen in staat om veel meer laesies te detecteren, maar 

fout positieve bevindingen en overdiagnostisering zorgen voor veel problemen. 

Omdat de mediane overleving van HNSCC patiënten ongeveer 3,5 jaar bedraagt 

(5-jaarsoverleving 37%), is de verwachting dat bij een screeningstrial jaarlijks 20% 

van de patiënten uitvalt. Ervan uitgaande dat een nieuwe CT-screeningsstrategie 

een relatieve verbetering in overleving voor 10-15% van de patiënten zou kunnen 

opleveren, vergeleken met de standaard situatie, zou een inclusie van 2000-3000 

patiënten nodig zijn om dit verschil aan te kunnen tonen. Met een maximaal 

geschatte aanwas van 400 patiënten per jaar in Nederland, zou een dergelijke 

studie tot een looptijd van minimaal 5-8 jaar leiden.  Zelfs in het geval dat deze CT 

screening strategie tot een relatieve overlevingswinst van 10% zou leiden voor 

patiënten bij wie een longmaligniteit door screening zou worden ontdekt (ten 

opzichte van geen screening), zou de totale overlevingswinst voor de gehele 

(gescreende) groep niet groter zijn 1-2%. Daarom is de kosten-effectiviteit van 

longscreening met CT na behandeling twijfelachtig. Door de veel hogere kosten en 

wederom veel overdiagnostisering, zal het gebruik van PET screening zeker niet 

doelmatig kunnen zijn. Onze conclusie is dan ook, dat - tenzij een brede 

internationale samenwerking wordt opgezet, die in snelle aanwas van patiënten 

voorziet - een gerandomiseerde prospectieve screening op praktische gronden 

niet haalbaar lijkt. 

 

 

Conclusie 

 

Aangezien klinische criteria niet voldoen om tweede primaire longkanker te 

differentiëren van metastasen bij patiënten die curatief behandeld zijn voor hoofd-

hals kanker beschrijft dit proefschrift een studie naar andere methoden om dit wel 

te kunnen. Door gebruik te maken van moleculair biologische technieken ( LOH 

analyse en TP53 mutatie analyse, hoofdstuk 2 en 3) kon dit onderscheid wel 

worden gemaakt. Daarbij bleek immunohistochemische analyse van de p53 

expressie als een eerste screening in een klein deel van de gevallen behulpzaam 

(zoals beschreven in hoofdstuk 3). Hoewel algemeen verondersteld wordt dat 

chirurgie van beperkte tweede primaire longkanker betere resultaten oplevert dan 

metastasectomie, konden wij geen verschil in overleving aantonen tussen deze 
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twee aandoeningen bij patiënten met operabele laesies, die moleculair biologisch 

gedefinieerd waren. 

De 5-jaars overleving van 30% bij geïsoleerde secundaire long laesies in curatief 

behandelde hoofd-hals patiënten, is het resultaat van een langdurig follow-up 

protocol en zorgvuldige multidisciplinaire selectie van patiënten die in aanmerking 

komen voor chirurgische resectie. Voor deze minderheid van HNSCC patiënten 

heeft screening mogelijk bijgedragen tot adequate en tijdige behandeling van 

tweede primaire longkanker of oligometastatische ziekte.  

De (kosten)effectiviteit van een screeningsprogramma kan alleen aangetoond 

worden door een prospectieve gerandomiseerde studie. Hoewel CT en PET/CT in 

staat zijn om veel meer longlaesies te detecteren dan conventionele thorax 

foto‟s,1-3 blijven fout positieve uitkomsten en overdiagnostisering voor problemen 

zorgen.4,5 Een zoektocht naar andere screeningsmethoden, zoals biomarkers in 

sputum en  markers in uitgeademde lucht, zou mogelijk meer effectief kunnen 

zijn.6-8 

Men zou bovendien mogen verwachten dat investeringen in kankerpreventie-

programma‟s, zoals stoppen met roken (met biochemische validatie), meer 

succesvol zullen zijn in hun bijdrage tot een significante daling van longkanker en 

ook hoofd-hals kanker.  
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