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Chapterr VIII 

Inn Hoofdstuk I wordt het globale opzet van dit proefschrift geschetst. 
Allereerstt wordt het complexe domein van onderzoek, maligne aan-

doeningenn van het speekselklierepitheel, beschreven. Vanuit de normale 
opbouww van de "speekselklierunit" en de heersende theorieën over de histo-
genesee wordt de uiteenlopende histologie van de verschillende types maligne 
speekselkliertumorenn toegelicht. De verschillende anatomische lokalisaties 
enn de lage incidentie van de pathologie maken deze patiëntengroep zeer 
moeilijkk te bestuderen. De groep patiënten met deze tumoren, behandeld in 
hett Nederlands Kanker Instituut in de periode 1973-1994, wordt beschreven. 
Ookk de groep patiënten met parotiscarcinoom verzameld door de 
Nederlandsee Werkgroep voor Hoofd- en Halstumoren, behandeld in de peri-
odee 1985-1994, wordt toegelicht. 

Vervolgenss komen de toegepaste technieken van prognostisch onderzoek 
aann bod. De verschillende uitkomstmaten worden besproken, het fenomeen 
"prognostischee factor" en de technieken om het verband tussen uitkomstmat-
enn en prognostische factoren na te gaan, worden beschreven. De interesse 
gaatt vooral naar het resultaat na behandeling van patiënten met deze tumoren, 
enn naar de kenmerken van patiënt en tumor, die dit behandelingsresultaat 
beïnvloeden. . 

Hoofdstukk I besluit met een status presens van prognostisch onderzoek in 
ditt domein. Verschillende auteurs zijn met univariate en multivariate analyse 
tott grotendeels gelijkluidende, maar toch op vele punten ook verschillende 
conclusiess gekomen, wat de identificatie van de belangrijke prognostische 
factorenfactoren betreft. Ze beschouwen vaak ook andere uitkomstmaten en 
gebruikenn verschillende inclusiecriteria. Het is moeilijk om op deze basis, 
voorr de Nederlandse populatie, een accuraat idee te krijgen van de prognos-
tischee factoren voor het resultaat na behandeling van een speekselkliercarci-
noom.. Vaak ontbreekt in de literatuur ook een kwantificering van het effect 
vann de individuele prognostische factoren. Bovenal is in de literatuur ook 
geenn instrument beschikbaar, dat toelaat om voor één patiënt het gecombi-
neerdee effect van de bij hem aanwezige prognostische factoren te schatten. 
Dee bedoeling van het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, is dan ook 
hett geven van een solide beschrijving van het behandelingsresultaat van de 
patiëntenn met speekselkliercarcinoom, behandeld in het Nederlands Kanker 
Instituut,, en tevens zo hoog mogelijk klimmen op de "ladder van prognos-
tischh onderzoek". Deze laatste metafoor verwijst naar de groter wordende 
wetenschappelijkee bewijskracht die gepaard gaat met methoden van prog-
nostischh onderzoek die een toenemende complexiteit vertonen. De verschil-
lendee te nemen stappen hierbij zijn, (1) identificatie van prognostische fac-
toren,, (2) bevestiging en kwantificatie van hun effect in multivariate analyse, 
(3)) combineren van die informatie in een klinisch bruikbare vorm, en (4), zo 
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mogelijkk herhaaldelijk, aantonen van de generaliseerbaarheid van de zo 
verkregenn prognostische informatie. 

Hoofdstukk II  brengt de resultaten van de analyse van de patiëntengroep met 
submandibulairr speekselkliercarcinoom. Drieënveertig patiënten werden 
gevolgdd gedurende een mediane follow-up periode van 143 maanden (voor 
patiëntenn in leven op het einde van hun follow-up). Tien jaar na behandeling 
bleekk 52% van de patiënten tumorvrij. De omvang van de patiëntengroep laat 
enkell  univariate analyse toe, en beperkt ons tot louter identificatie van prog-
nostischee factoren. Kwantificatie en gebruiksklare vertaling blijf t voor deze 
patiëntengroepp toekomstmuziek. Overleving na diagnose en behandeling van 
eenn submandibulair speekselkliercarcinoom wordt bepaald door leeftijd bij 
diagnose,, het al dan niet aanwezig zijn van huidinvasie bij diagnose, en de 
uitbreidingg van de tumor. Deze uitbreiding betreft lokale uitbreiding van de 
tumor,, regionale metastasering, en afstandsmetastasen, zoals samengevat in 
dee International Union Against Cancer/American Joint Committee on Cancer 
(UICC/AJCC)) Tumor, Node, and Metastases (TNM) classificatie. 
Overlevingg wordt ook voorspeld door histopathologische factoren, die infor-
matiee geven over tumoruitbreiding. Deze zijn enkel voorhanden in 
heelkundigg behandelde patiënten: weke delen invasie, lymfekliermetastasen 
inn het halsklierdissectiepreparaat, en perineurale groei. Tumorspecifieke 
overlevingg en de uitkomstmaat "recidief' zijn sterk met elkaar verweven en 
wordenn dan ook beide voorspeld door dezelfde factoren: initiële uitbreiding 
vann de tumor (UICC/AJCC TNM classificatie), en het vinden van perineurale 
groeii  in het resectiepreparaat van geopereerde patiënten. 

Hoofdstukk II I  beschrijft de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek bij de 
patiëntengroepp met een carcinoom van de kleine speekselklieren. 
Vijfenvijfti gg patiënten, behandeld tussen 1973 en 1994, werden opgevolgd 
(mediaan,, 134 maanden, voor patiënten in leven op het einde van hun follow-
up)) en geanalyseerd. Zestig procent van deze patiënten was 10 jaar na de 
therapiee nog tumorvrij. De reikwijdte van het onderzoek naar de prognostis-
chee factoren voor dit behandelingsresultaat wordt wederom beperkt tot een 
solidee identificatie, ten gevolge van het kleine patiëntenaantal. De overleving 
vann deze patiënten wordt bepaald door de leeftijd bij diagnose, de plaats van 
hett ontstaan van de tumor, en opnieuw de initiële uitbreiding van de tumor 
zoalss samengevat in de International Union Against Cancer/American Joint 
Committeee on Cancer (UICC/AJCC) TNM classificatie. Plaats van ontstaan 
enn initiële uitbreiding van de tumor bepalen ook de tumorspecifieke overlev-
ing.. Bij chirurgisch behandelde patiënten wordt deze uitkomstmaat ook voor-
speldd door histologische parameters voor uitbreiding, zoals het vinden van 
vaatinvasiee en lymfekliermetastasen in het resectiepreparaat. Het optreden 
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vann recidief na therapie wordt eveneens bepaald door initiële klinische 
(UICC/AJCCC TNM classificatie) en histopathologische uitbreiding (weke 
delenn invasie). 

Hoofdstukk  IV beschrijft de onderzoeksbevindingen bij 151 patiënten met 
eenn parotiscarcinoom, met een degelijke follow-up (mediaan, 94 maanden, 
voorr patiënten in leven op het einde van de follow-up). Het behandelingsre-
sultaatt wordt beoordeeld aan de hand van de uitkomstmaat "tumorrecidief'. 
Eenenzestigg procent van de patiënten was tumorvrij na 10 jaar. De prognos-
tischee factoren die de interindividuele variatie in behandelingsresultaat 
helpenn verklaren, kunnen nu, door het grotere patiëntenaantal, multivariaat 
onderzochtt worden. Toenemende klinische T en N classificatie 
(UICC/AJCC),, toenemende leeftijd bij diagnose, en aanwezigheid van pijn, 
huidinvasie,, nervus facialis dysfunctie, perineurale groei, en positieve chirur-
gischee snedevlakken, maken een later tumorrecidief meer waarschijnlijk. 
Naastt identificatie kan nu ook een relatief gewicht van de verschillende fac-
torenn ten opzichte van elkaar gedefinieerd worden in termen van een hazard 
ratio.. De informatie van de verschillende factoren, elk met hun relatief 
gewicht,, wordt vervolgens samengevat in een klinisch bruikbare formule, die 
toelaatt om een individuele prognose per patiënt voorop te stellen als een vijf 
jaarss recidiefvrij percentage. Twee verschillende situaties worden onder-
scheiden:: de situatie voor behandeling, waar nog geen histologische infor-
matiee uit het resectiepreparaat aanwezig is, wordt beschreven door de 
"pretherapeutischee prognostische index", PS1. De postoperatieve situatie 
incorporeertt histologische informatie en wordt samengevat in de "postthera-
peutischee index", PS2. Voor beide situaties kan op basis van de indices een 
onderscheidd gemaakt worden tussen 4 patiëntengroepen met duidelijk ver-
schillendee prognoses. 

Evidentiee dat deze prognostische indices toepasbaar zijn op andere patiënten 
wordtt geleverd in Hoofdstuk V. Deze toepasbaarheid kan worden aange-
toondd door "externe validering", het aantonen van een goede prognostische 
discriminatiee in een volledig onafhankelijke patiëntengroep. Dit is een 
vereiste,, vooraleer de indices met recht en reden prospectief gebruikt kunnen 
worden.. De database van patiënten met een parotiscarcinoom van de 
Nederlandsee Werkgroep voor Hoofd- en Halstumoren (NWHHT) wordt hier-
voorr gebruikt . In deze database zijn 231 patiënten uit 6 tertiaire verwijz-
ingscentraa opgenomen, behandeld tussen 1985 en 1994. Valideringsmethodes 
omvattenn berekening van de indices PS1 en PS2 in deze patiëntengroep, 
alsookk uittekenen en vergelijken van recidiefvrije intervalcurves, volgens de 
afkappuntenn zoals beschreven in Hoofdstuk IV. Verder worden de coëfficiën-
tenn na multivariate analyse in dit nieuwe materiaal vergeleken met de eerder 
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gevondenn coëfficiënten, en wordt nagegaan in hoeverre de opgenomen vari-
abelenn n.a.v. het onderzoek met het NKl-AvL materiaal de juiste zijn, en of 
dee juiste schaaldefinitie gebruikt is. Concordantiemaat C wordt berekend om 
hett samengaan van een hoge PS score met een grote kans op snel recidief, en 
lagee PS score met een kleine kans op snel recidief, te kwantificeren. 
Niettegenstaandee een relatief groot aantal missende waarden en een relatief 
beperktee follow-up (mediaan, 52 maanden) in de controle-onderzoeksgroep, 
wordenn goede argumenten voor externe generaliseerbaarheid gevonden. Voor 
PSS 1 resulteren de eerder vastgestelde afkappunten in 5-jaars recidiefvrije per-
centagess van 92% (PS1=1) gaande tot 42% voor de groep met de laagste 
scoree (PS1=4). Concordantiemaat C bedraagt 0.74. Voor de postoperatieve 
scoree PS2 gaan de 5 jaars recidiefvrije percentages van 90% (PS2=1) tot 40% 
(PS2=4).. Concordantiemaat C is 0.71. In dit onafhankelijke materiaal worden 
geenn argumenten gevonden om PS1 of PS2, zoals in hoofdstuk IV 
gedefinieerd,, te wijzigen. 

Inn Hoofdstuk VI  wordt het prognostisch systeem PS1, zoals door ons 
ontwikkeldd en gevalideerd, vergeleken met de welgekende en algemeen 
gebruiktee stadium (stage) hergroepering van de International Union Against 
Cancer/Americann Joint Committee on Cancer (UICC/AJCC). Voor dit laatste 
prognostischee systeem zijn de richtlijnen voor stadium hergroepering in de 
vijfdee editie van 1997 sterk veranderd ten opzichte van de richtlijnen van de 
vierdee editie van 1992. Voor de vergelijkingen wordt opnieuw de groep van 
patiëntenn met een parotiscarcinoom van de NWHHT gebruikt. 
Hett effect van indeling naar stadium van deze patiëntengroep volgens de 
richtlijnenn van 1992, en de verandering hierin door de nieuwe richtlijnen van 
1997,, worden beschreven. Tevens wordt het effect van het voorstel tot wijzig-
ingg van de groeperingrichtlijnen door Numata, et al.1 nagegaan. Vervolgens 
wordenn de prognostische waarde van de UICC/AJCC Stage hergroepering 
enerzijds,, en de prognostische index PS1 anderzijds,vergeleken voor de 
uitkomstmaatt tumorrecidief. Deze vergelijking wordt gebaseerd op het 
nagaann van het onderscheidingsvermogen na constructie van Kaplan-Meier 
curves,, op de berekening van concordantiemaat C, en op de kwantificering 
vann het verdelingsevenwicht. Er wordt vastgesteld dat de richtlijnen van 
19977 globaal leiden tot het toekennen van een hogere T status en een hoger 
stadiumm dan de richtlijnen van 1992, bij beschouwen van dezelfde patiënt. 
Zoalss ook door Numata, et al. vastgesteld, vinden ook wij een suboptimaal 
verdelingsevenwichtt bij gebruik van de meest recente stadiëringsrichtlijnen 
vann de UICC/AJCC. De prognostische index PS1 resulteert in een beter 
verdelingsevenwicht,, beter onderscheidingsvermogen, en een gemakkelijker 
interpretatiee van de toename in kans op recidief per niveau stijging in het 
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prognostischprognostisch systeem. Toch laat ook dit systeem nog veel ruimte voor verbe-
tering.. De voorgestelde wijziging door Numata, et al., lijk t zinvol bij het 
beschouwenn van de uitkomstmaat "overleving", maar blijkt geen verbetering 
bijj  beschouwen van de uitkomstmaat "tumorrecidief'. 

Voorr het meest frequente speekselkliercarcinoom, het parotiscarcinoom, 
brengtt Hoofdstuk VI I  tenslotte een samenvattend overzicht van de op dit 
ogenblikk gangbare inzichten in evaluatie, de behandelingsopties, en de prog-
nostischee overwegingen die hierbij een rol spelen. De standaardbehandeling 
blijf tt een volledige resectie, met enkel opoffering van nervus facialis takken 
bijj  macroscopisch duidelijke zenuwingroei door de tumor. Histologisch en 
cytologischh bewezen regionale metastasering maakt een combinatiebehan-
delingg van heelkunde en postoperatieve radiotherapie noodzakelijk, electieve 
behandelingg van de nek wordt aanbevolen bij tumoren met een hoge malig-
niteitsgraadd en/of een uitgebreid stadium bij presentatie. Postoperatieve 
radiotherapiee verbetert de locoregionale controle. Alleen bij tumoren met een 
beperktee omvang en een lage maligniteitsgraad, en wanneer er geen 
bijkomendee negatieve prognostische factoren zijn, kan overwogen worden 
dezee behandeling achterwege te laten. Door de betere locoregionale controle 
wordenn afstandsmetastasen de meest frequente vorm van therapiefalen. 
Hiervoorr is tot op heden nog geen effectieve systeemtherapie voorhanden. 
BehandelingsresultatenBehandelingsresultaten variëren sterk binnen de populatie van patiënten met 
eenn parotiscarcinoom. Het ontrafelen van het ingewikkelde gecombineerde 
samenspell  van een amalgaam van prognostische factoren, kan inzicht bren-
genn in deze variatie. Hier situeert zich de in dit proefschrift ontwikkelde en 
gevalideerdee prognostische index. Deze index (en de gecomputeriseerde ver-
siee ervan) kan resulteren in een meer praktische en kwantitatieve benadering 
vann prognose door de arts, en zo helpen bij het raad geven aan en informeren 
vann patiënten. Deze score kan ook de basis vormen om, bij eventuele 
toekomstigee (multicenter) therapeutische trials, enkel patiënten te vergelijken 
mett een vergelijkbare score en dus een vergelijkbaar uitgangsrisico op reci-
dief.. Zo kan vertekening van het geschatte effect van de te vergelijken thera-
pieënn door andere factoren voorkomen worden. 

Toekomstperspectieven n 

Patiëntenn met carcinomen van de submandibular  speekselklier  en de 
kleinee speekselklieren 

Omm hoger te geraken op de "ladder van prognostisch onderzoek" voor patiën-
tenn met tumoren van de kleine speekselklieren en van de submandibulaire 
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speekselklierenn zijn grotere patiëntengroepen nodig. Op die manier kan ook 
voorr deze patiënten een multivariate analyse worden uitgevoerd. Deze kan 
dann de basis zijn voor de vervaardiging van een prognostische index, die het 
objectt kan vormen van een externe validering. De enige manier om in 
Nederlandd en België aan een dergelijke patiëntengroep te komen, is via een 
gemeenschappelijkee inspanning van verschillende centra, zoals dat gebeurd 
iss voor de patiënten met parotiscarcinoom van de NWHHT, die beschreven 
wordenn in Hoofdstuk V. Voorwaarde is dan wel een (meer) gedetailleerde 
gegevensverzameling,, en ook een (meer) adequate follow-up. Een uniforme 
prospectievee gecomputeriseerde gegevensregistratie in de deelnemende cen-
traa zou in dit verband een prioriteit moeten zijn. Er dient ook onderzocht te 
wordenn in hoeverre deelname van een Belgische evenknie van de NWHHT 
(nogg op te starten) positief zou kunnen bijdragen tot een dergelijke database. 

Patiëntenn met parotiscarcinoom 

Omm hier hoger te klimmen op de ladder van prognostisch onderzoek, zijn the-
oretischh bijkomende externe valideringsonderzoeken nodig, in geografisch 
anderee patiëntengroepen met parotiscarcinoom (b.v. Europees niveau). Bij 
elkee met succes doorstane externe validering, wordt de draagkracht en de 
generaliseerbaarheidd van de index overtuigender. 
Eenn andere optie zou kunnen bestaan in het opnieuw onderzoeken van de 
ontwikkeldee index in de patiëntengroep van de NWHHT, na updaten van de 
follow-up.. Globaal dient gesteld, dat dan ook in alle deelnemende centra een 
beteree registratiekwaliteit zou moeten kunnen gegarandeerd worden, miss-
chienn via de al voorgestelde gecomputeriseerde gegevensregistratie. 

Voorr alle patiënten met speekselkliercarcinoom geldt dan, dat na grondige 
multivariatee analyse van klinische en histopathologische kenmerken, 
gekekenn moet worden naar de nieuwere, moleculair biologische kandidaat-
prognostischee factoren. Er moet specifiek nagegaan worden of deze factoren, 
naa correctie voor de belangrijke "klassieke" klinische en pathologische prog-
nostischee factoren, een significante voorspellende bijdrage hebben, en dus in 
combinatiee met deze factoren een nog meer nauwkeurige voorspelling toe-
laten. . 

Factorenn die in dit verband onderzocht kunnen worden en mogelijk veel-
belovendd zijn, zijn moleculair biologische indicatoren van celdifferentiatie, 
voorall  ook gezien de moeilijkheid in toekennen en reproduceren van 
betrouwbaree histologische gradering op basis van licht microscopische crite-
ria.. Zo is een dergelijke rol vooropgesteld voor Ki-672'3 en Proliferating 
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Nuclearr Cell Antigen (PCNA)4-7in mucoepidermoid carcinoom en adenoïd 
cystischh carcinoom. 
Hett voorhanden zijn van intact E-cadherine, een transmembraan glycopro-
teinee dat de cel-adhesie medieert, zou ook onafhankelijke prognostische 
informatiee bevatten voor adenoïd cystisch carcinoom.8 

Ookk de veelbelovende techniek van "gene expression probing" met 
cDNA-microarrayy onderzoek, dat reeds in een vergelijkbare setting voor 
borstcarcinoomm hoopvolle resultaten gaf,9 zou voor speekselkliercarcinoom 
inn combinatie met de nu belangrijk gebleken klinische en histopathologische 
factorenn onderzocht moeten worden. 
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