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Achtergrond
Bij patiënten met een melanoom van intermediaire 
dikte en lymfekliermetastasering leidt schildwacht-
klierbiopsie met aanvullende klierdissectie tot een 
20,3% betere melanoomspecifieke overlevingskans 
dan observatie met klierdissectie wanneer klieren pal-
pabel worden.1 Melanomologen vragen zich nu af of 
die aanvullende klierdissectie wel nodig is. Door 41 
Duitse huidkankercentra wordt hiernaar een geran-
domiseerd fase 3-onderzoek verricht, waarvan de eer-
ste resultaten recentelijk zijn gepubliceerd.2 
 
Samenvatting
De mediane follow-upduur van de 473 deelnemende 
patiënten in het DeCOG-SLT-onderzoek is 35 maan-
den. Patiënten die klierdissectie ondergingen recidi-
veerden minder frequent in hun kliergebied dan de ob-
servatiegroep (respectievelijk 8,3% en 14,6%; p=0,03). 
Het voornaamste doel van het onderzoek is na te gaan 
of de aanvullende klierdissectie bij patiënten met een 
positieve schildwachtklier resulteert in een betere kans 
op overleving zonder metastasen op afstand en dit is 
niet het geval: 77,0% na 3 jaar in de observatiegroep 
en 74,9% na klierdissectie. Hoewel het niet een van 
de oorspronkelijke doeleinden van het onderzoek is, 
werd ook gekeken of de diameter van de metastase ver-
schil maakt voor deze overlevingspercentages, maar dit 
bleek niet zo te zijn. De algehele driejaarsoverlevings-
percentages bedragen respectievelijk 81,7% en 81,2%.
Graad 3-complicaties na de operatie werden waarge-
nomen bij 15 patiënten (6%) en graad 4-complicaties 
bij 19 (8%). Oedeem is het meest gevreesde gevolg en 
dit trad op bij 20 patiënten (8%). 

De auteurs concluderen dat lymfeklierdissectie niet 
behoort te worden aanbevolen bij patiënten met een 
positieve schildwachtklier.

Commentaar
Een kritische beschouwing van het artikel leert dat de 
omvang van de aanvullende klierdissecties niet is be-
schreven. Het geeft te denken dat bij 84% van de pa-
tiënten het aantal verwijderde klieren minder dan 15 
of onbekend was. Ter oriëntatie, de gemiddelde oksel 
bevat 60 lymfeklieren. Het is daardoor twijfelachtig of 
alle tweede-echelonklieren zijn verwijderd, hetgeen 
het goed bepalen van de betekenis van het onderzoek 
verhindert. Verder is het aantal benodigde patiënten 
niet gehaald en ook was het aantal recidieven kleiner 
dan verwacht. Hierdoor vermindert de beoogde 80% 
power van het onderzoek om een verschil van 10% in 
overleving aan te tonen tot 50%. De observatiegroep 
bevat meer patiënten die interferon kregen, hetgeen 
de recidivering vertraagt. De mediane duur van de 
controle is minder dan 3 jaar. Op grond van de biolo-
gie van de ziekte kan men verwachten dat een eventu-
eel overlevingsvoordeel pas later evident wordt. 
In een recent ander onderzoek werd wel een overle-
vingsvoordeel van klierdissectie gevonden en inder-
daad begon het overlevingsvoordeel zich pas na 5 jaar 
af te tekenen en was het pas na 10 jaar significant.3 
Ook een Markov-model om de prognose van hypothe-
tische cohorten van patiënten met schildwachtklier-
metastasen te simuleren liet zien dat klierdissectie de 
vijfjaarsoverleving verbetert (van 63,1% tot 67,2%).4 
Hoewel inmiddels aannemelijk is dat de meeste pa-
tiënten met een positieve schildwachtklier geen an-
dere aangedane klieren hebben, is het uitgangspunt 
van de beleidsbepaling dat de combinatie van schild-
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wachtklierbiopsie en klierdissectie de overlevings-
kansen met ruim 20% verbetert in vergelijking met 
observatie met klierdissectie wanneer klieren palpa-
bel worden.1 Voor de praktijk betekent een en ander 
dat men op grond van het besproken artikel niet kan 
concluderen dat het therapiedeel van die combinatie 
achterwege kan worden weggelaten. Daar zijn betere 
argumenten voor nodig. Hopelijk zal de Multicenter 
Selective Lymphadectomy Trial lI leren bij welke pa-
tiënten dat wel kan en bij welke niet. 

Referenties
1. Morton DL, Thompson JF, Cochran AJ, et al. Final trial report of sen-

tinel-node biopsy versus nodal observation in melanoma. N Engl J Med 

2014;370:599-609.

2. Leiter U, Stadler R, Mauch C, et al. Complete lymph node dissection ver-

sus no dissection in patients with sentinel lymph node biopsy positive me-

lanoma (DeCOG-SLT): a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet On-

col 2016;17:757-67.

3. Lee DY, Lau BJ, Huynh KT, et al. Impact of completion lymph node dis-

section on patients with positive sentinel lymph node biopsy in melanoma. 

J Am Coll Surg 29 januari 2016 [E-pub ahead of print].

4. Burke EE, Portschy PR, Tuttle TM, et al. Completion lymph node dissec-

tion or observation for melanoma sentinel lymph node metastases: a deci-

sion analysis. Ann Surg Oncol 14 mei 2016 [E-pub ahead of print]. 

180




