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Sentinel nodes
De Sentinel node is per definitie:

De eerste klier waarop de tumor draineert
DUS
De eerste klier waarin de metastase optreedt

Standard of care (NL):

melanoom, mammacarcinoom en vulvacarcinoom
(oncoline.nl)

Waarom nu een Sentinel node studie bij EC
Patiëntengroep met verhoogd operatierisico met een verondersteld
voordeel van beperktere ingreep indien SN de LND kan vervangen
Er is geen (nauwelijks?) goede prospectieve studie verricht
vanwege discussie over indicaties LND en problemen in vinden juiste
technieken en controle arm
STATEC biedt NU de ideale patiëntengroep om haalbaarheid: detectie
en false-negative rates prospectief te verzamelen

Vragen over indicatie LND en de
uitgebreidheid ervan.

PLND + PALND= gouden standaard
waartegen SN wordt vergeleken

Waar bevinden SN’s zich ?
-….afhankelijk van de gebruikte techniek…
LN drainage endometrium
-pelvien
-para-aortaal (hoog & laag)

Voorbeeld recente, grote maar ook niet optimale studie…
A comparison of sentinel lymph node biopsy
to lymphadenectomy for endometrial cancer
staging (FIRES trial): a multicentre,
prospective, cohort study
Emma C Rossi, Lynn D Kowalski, Jennifer Scalici,
Leigh Cantrell, Kevin Schuler, Rabbie K Hanna,
Michael Method, Melissa Ade, Anastasia
Ivanova, John F Boggess
Lancet Oncol 2017; 18: 384–92

The FIRES study included
344 patients who were SLN mapped and staged by
19 surgeons from 10 institutions a sensitivity of
97.2% and a negative predictive value of 99.7%.

Welke klier opkomt als de SN
is afhankelijk van de
injectieplaats.
DUS als je in de Cx spuit komt er
een pelviene klier op (zelden PA)
EN als je in het corpus spuit meer kans op
para-aortale klieren
MAAR WAT is de SN (…wat doet de tumor)

….data out of theMayo Clinic found that in high-risk patients who are
diagnosed with lymph node metastases, 16% had isolated para-aortic
metastases
A. Mariani, S.C. Dowdy, W.A. Cliby, B.S. Gostout, M.B. Jones, T.O. Wilson, et al., Prospective
assessment of lymphatic dissemination in endometrial cancer: a paradigm
shift in surgical staging, Gynecol. Oncol. 109 (1) (2008) 11–18.

Problemen bij peritumorale injectie
Principe: in kwadranten rondom tumor, niet goed mogelijk
Bij endometriumcarcinoom: 3 alternatieve methoden

Cervicaal

Submucosaal

Geactualiseerd naar Kang s, Yoo HJ, Hwang JH, Lim MC, seo ss, Park sY (2011) sentinel lymph node biopsy in
endometrial cancer: meta-analysis of 26 studies. Gynecol Oncol 123(3):522–527

Subserosaal

“State-of-the-art”

Aanbevelingen SGO
4.4. Injection sites
The optimal tracer injection site for endometrial cancer has been investigated
and reported from several observational studies. Sub-serosal uterine fundus,
deeper myometrium and hysteroscopically guided sub-endometrial tumor
injections have been evaluated. While these techniques offer higher rates
of para-aortic SLN detection cervical injection has become the
most favored technique, as it is straightforward and garners the highest
SLNdetection rates

False-negative SLNs appeared more prevalent in patients
who failed to map bilaterally. To minimize false-negatives,
we recommend close adherence with the NCCN SLN
algorithm, which includes completion
lymphadenectomy for unmapped sides

Gynecol Oncol. 2015 Aug;138(2):478-85

Detection rate: 62-100%

Heeft de SN procedure bij EC potentie ?
Meest gevreesd: VALS NEGATIEVE SN’s…..

Vals negatief:
0-17%
Met algorithm:
2%

Geen finale studie beschikbaar want:
- chirurgisch algoritme en inpassing in kliniek
- vaak slechts 1 techniek injectie en 1 tracer
- studies gedomineerd door methode MSKCC

MSKCC Grootste studie (n=ca. 500)

-Geen systematische PA en Pelviene LND
-Alleen Blue dye
-Alleen Cx injectie

De Uitdaging….

De Oplossing……
SN-side studie
SN-side studie internationaal (PI: Tim Mould, UCL, UK)
Inclusie criteria:

identiek aan STATEC (stagering-arm)

AIM:

to determine whether sentinel node biopsy is as accurate as systematic node
dissection. An additional aim of the study includes evaluating whether SLN
status is prognostic in terms of survival

Methods:

-IGC/Blue of Tc99 tracer, injectie Cx + evt corpus
-Microdissectie SN

…We aim to determine sensitivity, false positive rates and falsenegative ratio of the SN procedure compared to the gold standard
of LND

De Uitvoering….
- SN-Side-studie alleen mogelijk indien IC voor STATEC
- SN-side-studie vindt alleen plaats indien LND
- Separate IC en PIF voor de SN-side studie
- GEEN ervaring chirurgisch team noodzakelijk (evt. correctie voor leercurve achteraf)
- SN-procedure heeft GEEN invloed op het adjuvante beleid
- De SN gaat dus ook NIET voor vriescoupe
- Adjuvante beleid dus ook ALLEEN bepaald op uitslag routine H&E coupe
Beperkte extra CRF (2 pagina’s voor PA)
Keuze uit 3 injectiemethoden (altijd cervicaal, verder opties toegestaan)
- Cx Blauw of ICG
- Cx Blauw of ICG + Cx Tc99
- Cx Tc99 + serosaal Blauw of ICG
Bij Tc99 als tracer beeldvorming ip met Gamma-foto, geen SPECT noodzakelijk

….The surgical procedure
starts with localisation and
removal of the sentinel
node(s). The anatomic
locations of SLN are noted

…All coloured or hot nodes are to be
considered sentinel. If a coloured
channel leads directly to a lymph node
but the lymph node itself is not coloured
it should still be considered sentinel. All
mapped coloured nodes are removed
separately, labelled based on anatomic
location, and sent to the specialist
gynaecological oncology pathologist as
SLN.

PIF 1.
Wat zijn mogelijke nadelen en risico’s van deelname aan dit onderzoek?
- 1 op 1000 patiënten ontwikkelt een allergische reactie op de blauwe kleurstof
- Indien u de blauwe kleurstof toegediend krijgt, dan kleurt uw huid, urine en ontlasting
tijdelijk (24 uur na injectie) licht blauw of groen. Uw lichaam zal de kleurstof vanzelf
oplossen.
- Indien u de technetium kleurstof toegediend krijgt, dan worden er 1-3 extra scans
gemaakt tussen het moment van injectie en het moment van de operatie. Deze
kleurstof bevat een geringe hoeveelheid radioactiviteit die vergelijkbaar is met de
natuurlijke achtergrond straling, hiervan wordt aangenomen dat deze niet schadelijk is.
De extra scans bestaan uit opnames met een gamma camera.

PIF 2.
Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname aan dit onderzoek?
Door deelname aan het schildwachtklier onderzoek, wordt de operatie niet kleiner of
groter dan wanneer u niet deelneemt.
Wel zal er in het laboratorium extra onderzoek plaatsvinden met de
schildwachtklieren. Deze extra onderzoeken zullen voor uw eigen behandeling geen
extra voor- of nadeel betekenen. Maar de uitslag van dit onderzoek kan bepalen of
vrouwen met baarmoeder kanker in de toekomst een kleinere operatie mogen
ondergaan, waarbij enkel de schildwachtklieren verwijderd worden hetgeen mogelijk
de volgende voordelen oplevert:
- Kleinere operaties: in plaats van 20-30 klieren, zullen per patiënt nog slechts 4-8
klieren worden verwijderd,
- Een kortere operatie duur
- Een kleinere kans op complicaties en bijwerkingen zoals lymfoedeem en lymfe
cysten, die kunnen ontstaan door het verwijderen van lymfeklieren
- Een verbeterde kwaliteit van leven

