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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In Hoofdstuk I wordt achtergrondinformatie verschaft over het 
voorkomen van het melanoom, het specifieke metastaseringspatroon ervan en de 
daaruit voortvloeiende therapeutische problemen en mogelijkheden. Met name de 
frequent voorkomende regionale metastasering is vaak een uitdaging voor de 
behandelende arts. Chirurgie is bij regionale metastasering de belangrijkste 
behandelingsoptie, waarmee, mits adequaat uitgevoerd, genezing bereikt kan 
worden bij een geselecteerde patiëntengroep. Vragen die zich hierbij voordoen zijn 
welke ingreep wanneer adequaat is en hoe uitgebreid die moet zijn in het kader 
van de regionale situatie. Wanneer chirurgie niet meer tot de mogelijkheden 
behoort, bijvoorbeeld omdat de regionale metastasering te uitgebreid is, moet naar 
andere behandelingsmodaliteiten gezocht worden. 

In Hoofdstuk II worden de eerste ervaringen met koolstofdioxide-
laserablatie van in-transit metastasen in Het Nederlands Kanker Instituut (Antoni 
van Leeuwenhoek ziekenhuis) beschreven. De techniek is eenvoudig aan te leren 
en de huidmetastasen konden snel vernietigd worden. De methode werd 
poliklinisch en zo goed als zonder complicaties uitgevoerd tot grote tevredenheid 
van de patiënten die Iaserablatie konden vergelijken met voorafgaande andere 
behandelingsmethoden. In tegenstelling tot eerder in de literatuur verschenen 
series zagen wij frequent lokale recidieven. Als indicatie voor deze techniek gelden 
in-transit metastasen die niet in aanmerking komen voor excisie (te veel of te grote 
lesies) of voor geïsoleerde regionale perfusie (lesies op romp, hoofd, hals of 
recidiverend na perfusie). Gezien het grote aantal lokale recidieven achten wij 
koolstofdioxide-laserablatie vooralsnog ongeschikt als primaire behandeling van 
in-transit metastasen. 

In Hoofdstuk III wordt een overzicht gegeven van de immuno-
chemotherapeutische behandeling van in-transit metastasen bij 59 patiënten 
waarvan 22 ook afstandsmetastasen hadden. Lokale applicatie van 
dinitrochlorobenzeen (DNCB) gevolgd door systemische dacarbazine (DTIC) 
toediening resulteerde in een complete respons bij 25% van de patiënten (mediane 
duur: 10 maanden, uitersten: 3-210 maanden). Vijf van hen, waarvan drie met 
afstandsmetastasen, bleven vrij van melanoom gedurende 85 tot 210 maanden. Een 
heftige lokale en algemene reactie op de DNCB applicaties was voorspellend voor 
een goede respons (P = 0,0013), waarna ook de overleving langer bleek te zijn (P= 
0,0003). Gezien het redelijke lokale responspercentage en met name gezien de 
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opmerkelijk lange overleving, zoals die werd waargenomen bij vijf patiënten, kan 

deze gecombineerde behandeling in overweging worden genomen bij 

geselecteerde patiënten met in-transit metastasen. 

In Hoofdstuk IV worden 71 patiënten beschreven bij wie aangetaste 
bekken lymfeklieren (langs a.iliaca externa en a. obturatoria) werden verwijderd in 
het kader van een therapeutische gecombineerde oppervlakkige en diepe 
liesklierdissectie. Deze patiëntengroep had een vijf- en tien-jaarsoverleving van 
24% (SE 5%) en 20% (SE 5%) respectievelijk. Onafhankelijke prognostische factoren 
voor de overleving waren het aantal aangetaste bekkenklieren (P = 0,0011), de 
Breslow-dikte (P = 0,0069) en de plaats van het oorspronkelijke melanoom (P = 
0,0075). Bij zeven patiënten (10 %) ontstond later een regionaal recidief in de 
geopereerde lies. De operatiemorbiditeit van deze gecombineerde ingreep was 
vergelijkbaar met die van patiënten die alleen een oppervlakkige (inguino-
femoraal) klierdissectie ondergingen. Geconcludeerd wordt dat bij een 
therapeutische liesklierdissectie het aanbeveling verdient de lymfeklieren in het 
bekken mee te verwijderen. Met deze gecombineerde dissectie kan in een redelijk 
percentage van de patiënten curatie worden bereikt zonder bijkomende 
morbiditeit. 

In Hoofdstuk V wordt getracht prognostische factoren te identificeren 
voor aantasting van de bekkenklieren. Bij 142 patiënten werd retrospectief de 
relatie tussen de tumorstatus van de klier van Cloquet en die van de bekkenklieren 
nagegaan. Bij 52 anderen werd dit prospectief gedaan. Ook het aantal aangetaste 
inguino-femorale klieren werd geregistreerd. Bij alle 194 patiënten werd een 
gecombineerde liesklierdissectie verricht. De resultaten van de retrospectieve en de 
prospectieve registraties waren vergelijkbaar. De negatief voorspellende waarde 
van de klier van Cloquet was 827o. De negatief voorspellende waarde van het 
aantal aangetaste inguino-femorale klieren was 78%. Het combineren van deze 
twee prognostische factoren voor bekkenklieraantasting gaf geen toename van de 
voorspellende waarde. Immunohistochemische kleuring van de klier van Cloquet 
in de prospectieve groep verhoogde de negatief voorspellende waarde van 78% 
naar 82%. Geconcludeerd wordt dat de tumorstatus van de klier van Cloquet een 
lage voorspellende waarde heeft voor de tumorstatus van de bekkenklieren. Deze 
voorspellende waarde werd nauwelijks versterkt door toevoeging van 
immuunhistochemische kleuring van de klier van Cloquet en door het aantal 
positieve inguino-femorale klieren erbij te betrekken. 
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Hoofdstuk VI verschaft inzicht in de anatomie van de liesklierregio. 

Vanuit de geldende chirurgisch-anatomische inzichten is de slechte voorspellende 

waarde van Cloquet's klier moeilijk te begrijpen. Middels in vivo kleuring van de 

lymfebanen was het bij vijf patiënten mogelijk de lymfatische verbindingen tussen 

het inguino-femoraal- en het bekkenkliercompartiment te visualiseren. Blauwe 

lymfevaten bleken langs Cloquet's klier te lopen bij vier patiënten, terwijl slechts 

bij een patiënt deze klier blauw aankleurde. Bij twee patiënten werden blauwe 

lymfevaten opgemerkt die antérieur van de fémorale vaten onder het ligament van 

Poupart door liepen. Hoewel de gebruikte vitale kleuringstechniek misschien niet 

geheel fysiologisch is, kan uit deze waarnemingen worden opgemaakt dat een deel 

van de lymfestroom niet via Cloquet's klier verloopt. Deze klier kan dus niet bij 

elke patiënt als de "schildwachtklier" voor het bekkenkliercompartiment worden 

beschouwd. 

In Hoofdstuk VII worden de overleving en de prognostische factoren 

hiervoor bestudeerd bij pat iënten die een therapeutische halsklierdissectie 

ondergingen wegens een melanoom in het hoofd-hals gebied. Door middel van 

statusonderzoek van 70 patiënten die behandeld werden in Het Nederlands 

Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) werden de gegevens 

verkregen. De overleving na vijf jaar en na tien jaar bedroeg 23% (SE 5%) en 20% 

(SE 5%) respectievelijk. Bij 25% van de patiënten trad een lokaal recidief op. Alle 

patiënten in deze laatste groep overleden aan systemische metastasering. De 

Breslow-dikte van het primaire melanoom was de enige aanwijsbare prognostische 

factor voor overleving. 

Hoofdstuk VIII voorziet ons van een instrument om de prognose te 

schatten na een therapeutische lymfeklierdissectie bij patiënten met een stadium III 

melanoom. Een groot aantal parameters van 603 opeenvolgende patiënten die 

behandeld werden in Het Nederlands Kanker Instituut (Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis) (1957-'95) werden in een database ingevoerd. Alle patiënten hadden 

een therapeutische lymfeklierdissectie ondergaan. Op basis van die gegevens werd 

een eerder door Slingluff beschreven prognostische formule getoetst op haar 

discriminerend vermogen. Een nieuwe formule werd opgesteld op basis van eigen 

data, waarna een combinatie van beide formules een optimaal onderscheidend 

vermogen liet zien voor het eigen patiëntenbestand. Het groeperen van de indices, 

voor elke individuele patiënt berekend, gaf een verdeling in goed van elkaar te 

onderscheiden prognostische groepen. De variabelen waaruit de formule bestaat 

zijn geslacht, leeftijd, Breslow-dikte, plaats van het primaire melanoom, aantal 

158 



Samenvatting en conclusies 

positieve klieren, extra-nodale tumoruitbreiding en het optreden van een lokaal 

recidief in de periode voor een klierdissectie. Chirurgische lymfeklierdissectie gaf 

bij onze patiënten na vijf en na tien jaar een overleving van 36.5% (SE 2.1%) en 

30.6% (SE 2.5%) respectievelijk, maar patiënt- en tumor gerelateerde variabelen 

bepalen in sterke mate de uiteindelijke prognose. Een betrouwbare prognostische 

index, gebaseerd op bekende klinische parameters, kan van waarde zijn voor de 

selectie van stadium III patiënten voor deelname aan onderzoek naar de waarde 

van adjuvante therapie. 
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