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Samenvatting





De studies, welke worden beschreven in dit proefschrift, hebben tot doel de prognostische 

accuratesse te verbeteren voor patiënten met een vulva carcinoom door de mogelijke waarde 

van eiwit merkstoffen te onderzoeken en door klinisch pathologische karakteristieken te 

herwaarderen. 

In hoofdstuk 1 worden zowel bekende klinisch pathologische factoren als veelbelovende 

eiwit merkstoffen beschreven. Tevens wordt het gebruik van de Tissue Microarray (TMA) 

toegelicht. De doelen van de verschillende studies worden uiteengezet. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de studie die tot doel had eiwit merkstoffen 

te identificeren welke prognostische betekenis zouden kunnen hebben voor de duur van 

de overleving van patiënten met een vulva carcinoom. Een TMA werd samengesteld 

met materiaal van 50 tumoren. De TMA werd gekleurd met 16 verschillende antistoffen. 

Het effect op de duur van de ziekte-specifieke overleving van lymfklier metastasen, de 

grootte van de tumor, de aanwezigheid van lymf-angio invasie en de expressie patronen 

van de merkstoffen werd bepaald. In een univariate analyse bleken de aanwezigheid 

van lymfklier metastasen, een tumor groter dan 4 cm, lymf-angio invasie, sterke COX-2 

expressie en afwezigheid van Caspase 3 expressie van significante betekenis voor de 

duur van de ziekte-specifieke overleving. Concluderend leken Caspase 3 en COX-2 

veelbelovende merkstoffen in deze test set. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een studie waarin de techniek van de TMA wordt gevalideerd 

voor gebruik bij het vulva carcinoom. De immunohistochemische expressie van COX-2, 

Caspase 3, EGFR, p16INK4, Cycline D1 en Ki-67 in de drie ponsen op de TMA werden 

vergeleken met de expressie patronen van dezelfde eiwitten op de coupe van dezelfde 

tumor. Overeenkomst tussen de expressie op TMA en coupe werd uitgedrukt in �. De 

conclusie was, dat de overeenkomst tussen expressie patronen van COX-2, EGFR, p16INK4, 

Cycline D1 en Ki-67 op TMA en coupe goed was (� 0.68 tot 0.75). De overeenkomst tussen 

het expressie patroon van Caspase 3 op TMA en coupe was matig met een � van 0.4. 

Als bij de beoordeling van het expressie patroon van COX-2 een alternatief score systeem 

werd gebruikt, verminderde de overkomst tussen TMA en coupe aanzienlijk, � daalde 

van 0.68 tot 0.21. Overeenkomst tussen de score resultaten op TMA en coupes bleek 

afhankelijk van de verdeling van het eiwit in het weefsel en het gebruikte scoresysteem. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie, waarin de associatie tussen COX-2 over-expressie 

en afwezige expressie van Caspase 3 en een kortere duur van overleving nader wordt 

onderzocht in een vergelijkbare studie populatie uit hetzelfde ziekenhuis. De studie 

groep omvatte het materiaal van 80 patiënten. Een TMA met 3 ponsen per patiënt werd 
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geconstrueerd en gekleurd met antilichamen tegen COX-2, Caspase 3, EGFR, p16INK4, 

Cycline D1 en Ki-67. De invloed van het expressie patroon van deze merkstoffen en 

belangrijke klinisch pathologische variabelen op de duur van de ziekte-vrije en ziekte-

specifieke overleving werd bepaald. In multivariate analyse bleken de aanwezigheid 

van lymfklier metastasen en COX-2 over-expressie geassocieerd met zowel een kortere 

ziekte-vrije overleving (HR 8.33, 95% CI 2.97-23.36, p<0.001 en HR 6.42, 95% CI 2.33-

17.72, p<0.001) als een kortere ziekte-specifieke overleving (HR 6.04, 95% CI 2.12-17.19, 

p=0.001 en HR 5.11, 95% CI 1.82-14.36, p=0.002). In deze studie werd de prognostische 

waarde van COX-2 over-expressie bevestigd, in tegenstelling tot die van Caspase 

3 waarvan in deze studie niet kon worden aangetoond dat er een relatie was tussen 

afwezige expressie en kortere overleving. 

In hoofdstuk 5 wordt een externe validatie studie beschreven. Het doel van deze studie was 

om te bepalen, of de associatie tussen de over-expressie van COX-2 en kortere overleving 

kon worden gereproduceerd in een onafhankelijke maar vergelijkbare groep patiënten 

afkomstig uit een ander universitair ziekenhuis. COX-2 expressie patronen, beoordeeld op 

een TMA met materiaal van 116 vulva carcinoom patiënten, die in het Universitair Medisch 

Centrum Groningen tussen 1984 en 2001 werden behandeld, werden gerelateerd aan de 

duur van overleving en vergeleken met de COX-2 expressie patronen op de TMA’s met het 

materiaal van 126 patiënten, die in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam tussen 

1994 en 2003 werden behandeld. 

Beide groepen waren vergelijkbaar ten aanzien van de grootte van de tumor, het FIGO 

stadium van de ziekte, de aanwezigheid van lymfklier metastasen, extra-capsulaire 

uitbreiding, vaso-invasieve groei en de toepassing van aanvullende radiotherapie. In de 

groep patiënten uit Groningen waren de relatieve ziekte-vrije overleving en ziekte-specifieke 

overleving na 5 jaar 62% respectievelijk 80%. In de groep patiënten uit Amsterdam waren 

deze percentages 63% respectievelijk 71%. De verschillen zijn niet significant. 

Een associatie tussen ziekte-specifieke of ziekte-vrije overleving en COX-2 over-expressie 

kon voor de patiënten uit Groningen niet worden aangetoond. In de Amsterdamse groep 

werd de associatie tussen COX-2 over-expressie en kortere duur van overleving opnieuw 

gevonden. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een studie met als doel te bepalen, of het bilateraal voorkomen van 

lymfklier metastasen van prognostische betekenis is onafhankelijk van het aantal lymfklier 

metastasen. Tevens wordt de prognostische waarde van extra-capsulaire uitbreiding van 

de tumor vastgesteld. 

De gegevens van 134 patiënten met stadium III/IVA vulva carcinoom werden geanaly-

seerd. Zij werden tussen 1982 en 2004 in opzet curatief behandeld in het Academisch 
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Medisch Centrum in Amsterdam of in het Mercy Hospital for Women in Melbourne. Het 

bilateraal voorkomen van lymfklier metastasen bleek geen onafhankelijke prognostische 

betekenis te hebben voor de duur van de overleving als werd gecorrigeerd voor het 

aantal lymfklier metastasen (HR 1.31, 95% CI 0.68 - 2.51, p=0.420). Als de factor extra-

capsulaire uitbreiding van tumor in de multivariate analyse wordt opgenomen is dit de 

enige factor van prognostische betekenis (HR 5.27, 95% CI 2.60 - 10.67, p<0.001). De 

relatieve 5-jaars overleving van patiënten met extra-capsulaire uitbreiding van de tumor is 

slechts 31%, tegen 80% in de groep patiënten zonder extra-capsulaire uitbreiding. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het bilateraal voorkomen van lymfklier metastasen 

geen discriminerende prognostische factor is en daarom niet geschikt is voor de stadiering 

van het vulva carcinoom. Extra-capsulaire uitbreiding van tumor echter, lijkt wel van 

prognostische betekenis voor de duur van overleving. 

In hoofdstuk 7 is de waarde van aanvullende radiotherapie op de liezen en het bekken 

geanalyseerd voor patiënten met 1 intra-capsulaire metastase. Het studie materiaal 

omvatte de data van 75 patiënten met vulva carcinoom en 1 intra-capsulaire metastase. 

De patiënten werden in opzet curatief behandeld in drie verschillende universitaire 

centra in Amsterdam, Groningen en Rotterdam tussen 1984 en 2005. Tot 1994 werden 

alle patiënten in Amsterdam en Groningen met positieve lymfklieren behandeld met 

radiotherapie na chirurgie. Vanaf 1994 werd radiotherapie achterwege gelaten bij 

patiënten met 1 intra-capsulaire metastase. In Rotterdam werden tot 2001 alle patiënten 

met positieve lymfklieren behandeld met aanvullende radiotherapie. 

Van alle 75 patiënten werd 41% (31/75) behandeld met aanvullende radiotherapie. Zowel 

de duur van de ziekte-vrije als de duur van de ziekte-specifieke overleving was gelijk 

tussen de groep patiënten die wel en niet aanvullend radiotherapie onderging (HR 0.98, 

95% CI 0.45-2.14, p=0.97 en HR 1.02, 95% CI 0.42-2.47, p=0.96). Een gunstig effect van 

aanvullende radiotherapie in de groep patiënten met 1 intra-capsulaire metastase kon 

niet worden aangetoond. 

Hoofdstuk 8 bevat een algemene discussie. TMA is een valide instrument om expressie-

patronen van eiwitten te analyseren op voorwaarde, dat de omvang van de studie groep 

voldoende groot is. De associatie tussen COX-2 over-expressie en kortere duur van 

overleving, die werd vastgesteld in een Amsterdamse groep vulva carcinoom patiënten, 

kon, mogelijk ten gevolge van technische factoren, niet worden gereproduceerd in een 

vergelijkbare maar onafhankelijke groep patiënten uit Groningen. Ondanks het falen van 

externe validatie is het aan te bevelen verder onderzoek in deze richting te verrichten. 

Een wijziging van het FIGO stadierings systeem wordt voorgesteld voor het stadium III 

en IV, zodat patiënten met een hoog en laag risico op recidief en sterfte ten gevolge van 

111

Samenvatting



de tumor beter kunnen worden onderscheiden. In de groep patiënten zonder lymfklier 

metastasen ontbreken klinisch pathologische factoren met voldoende discriminerend 

vermogen. In deze groep zal het onderscheid tussen patiënten met een hoog en laag 

risico niet verbeteren ten gevolge van herschikken van de bekende of toevoegen van 

nieuwe factoren. In deze groep kan vooruitgang worden verwacht door het gebruik van 

eiwit merkstoffen, omdat deze het biologisch gedrag van de tumor beter weergeven.
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