Module Lymfadenectomie bij patiënten met een invasief mucineus ovariumcarcinoom t.b.v.
richtlijn Ovariumcarcinoom
Leeswijzer:
Onderstaande richtlijntekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en autorisatiefase
opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen
naar ‘tabbladen’ zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden in de ‘bijlagen’ aan
het einde van de hoofdtekst.
Uitgangsvraag
Welke plaats/effectiviteit heeft lymfadenectomie in het kader van de behandeling van patiënten met
een invasief mucineus ovariumcarcinoom stadium I?
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
1. Wat is de incidentie van lymfekliermetastasen bij klinisch stadium I mucineus
ovariumcarcinoom?
2. Is er een lagere kans op recidieven (RFS) en betere overleving (OS) bij het standaard
verrichten van een lymfeklierdissectie bij klinisch stadium I mucineus ovariumcarcinoom?
3. Wat is de lokalisatie (pao, unilateraal, pelvien) van lymfekliermetastasen bij mucineus
ovariumcarcinoom?
Inleiding
Het epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) kan onderverdeeld worden in meerdere histologische
subtypen. Ondanks dat deze verschillende typen een ander biologisch gedrag vertonen, worden alle
EOC hetzelfde behandeld. Voor het klinisch stadium I EOC betekent dit een complete stagering
waarbij uterus, adnexen, omentum, peritoneumbiopten en pelviene en para-aortale lymfekliersampling
moet worden verricht. Of dit zinvol is voor het mucineus ovariumcarcinoom is echter de vraag.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden, is er een systematische literatuuranalyse verricht naar
de volgende zoekvraag (vragen): heeft lymfadenectomie (I) in vergelijking tot geen lymfadenectomie
(C) voordelen ten aanzien van totale overleving, kwaliteit van leven en/of bijwerkingen (O) in de
behandeling van patiënten met een invasief mucineus ovariumcarcinoom stadium I (P)?
PICO
P:
I:

C:

O:

patiënten met een invasief mucineus ovariumcarcinoom in klinisch vroeg stadium
lymfadenectomie/lymfekliersampling toevoegen aan de volgende stadiëring: buikspoelvocht
voor cytologie, eventueel hysterectomie en BSO, peritoneumbiopten en infracolische
omentectomie
geen lymfadenectomie/lymfekliersampling toevoegen aan de volgende stadiëring:
buikspoelvocht voor cytologie, eventueel hysterectomie en BSO, peritoneumbiopten en
infracolische omentectomie
totale overleving (na vijf en na tien jaar), ziektevrije overleving, kwaliteit van leven,
bijwerkingen

Voor de deelvragen 1 en 3 kunnen geen PICO’s worden gemaakt omdat dit geen vergelijking betreft.
Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag zijn echter de incidentie en lokalisatie van metastasen
van groot belang.
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Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte ziektevrije en totale overleving voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten en
kwaliteit van leven en bijwerkingen voor de besluitvorming, belangrijke uitkomstmaten.
Indien van toepassing:
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt.
De ziektevrije overleving is de periode (in maanden) vanaf de stageringsoperatie tot aan een klinisch
of histologisch vastgesteld recidief of door ziekte veroorzaakte sterfte.
De totale overleving is de periode (in maanden) vanaf de stageringsoperatie tot aan ziekte
veroorzaakte of niet-ziekte veroorzaakte sterfte.
Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd door met behulp van gevalideerde vragenlijst ten vastgelegde
kwaliteit op sociaal, emotioneel en maatschappelijk vlak.
Bijwerkingen worden gedefinieerd als nieuwe lichamelijke klachten ontstaan kort na en ten
gevolge van de chirurgische behandeling.
Per uitkomstmaat:
Ziektevrije overleving
De werkgroep definieerde 5% als een klinisch (patiënt) relevant verschil.
Totale overleving
De werkgroep definieerde 5% als een klinisch (patiënt) relevant verschil.
Kwaliteit van leven
De werkgroep definieerde 5% als een klinisch (patiënt) relevant verschil.
Bijwerkingen
De werkgroep definieerde 5% als een klinisch (patiënt) relevant verschil.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) en de Cochrane Library (via Wiley) is
met relevante zoektermen gezocht naar: “mucinous ovarian cancer, mucinous epithelial ovarian
cancer, lymph node, sampling, dissection, prognosis, PFS, OS, recurrence, lymph node metastasis,
staging, early stage, FIGO stage I, incidence”.
De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording.
Verantwoording.
De literatuurzoekactie leverde 735 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende
selectiecriteria: relevantie voor beantwoording van de uitgangsvraag, origineel onderzoek of
systematic review, studiepopulatie die overeenkomt met de patiëntengroep waarvoor de richtlijn
bedoeld is en uitkomstmaten komen overeen met de gekozen uitkomstmaten. Op basis van titel en
abstract werden in eerste instantie 31 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst
werden zes artikelen toegevoegd door middel van cross-referenties en werden vervolgens 17 studies
geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad Verantwoording). In totaal werden 20 studies
definitief geselecteerd.
Er zijn 20 onderzoeken opgenomen in de literatuuranalyse; zes artikelen hiervan zijn gebruikt om de
uitgangsvraag te beantwoorden. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten van deze zes
artikelen zijn opgenomen in de evidencetabellen. In 14 overige artikelen werd bij patiënten met een
klinisch vroeg stadium mucineus ovariumcarcinoom alleen de incidentie van lymfekliermetastasen
beschreven. Deze studies zijn opgenomen in de incidentietabel. De beoordeling van de individuele
studieopzet (risk-of-bias) is opgenomen in de risk-of-bias-tabellen.

Module: lymfadenectomie bij patiënten met een invasief mucineus ovariumcarcinoom, 2018

2

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Met behulp van een systematisch literatuuronderzoek werden in totaal 20 relevante studies gevonden
waarin vrouwen met een mucineus ovariumcarcinoom werden onderzocht. Over het algemeen
beperken de studies zich tot de uitkomstmaten incidentie van lymfekliermetastasen in deze groep
patiënten. De overige uitkomstmaten inclusief ziektevrije overleving en kwaliteit van leven, worden
hoofdzakelijk beschreven voor de gehele patiëntenpopulatie zonder onderverdeling per histologisch
type, waarin het mucineus ovariumcarcinoom overwegend de minderheid vormt. Mucineus
ovariumcarcinoom is een relatief zeldzame ovariumtumor en patiëntenpopulaties in de literatuur zijn
daardoor relatief klein.
Resultaten
Incidentie
In de literatuur wordt een mediane incidentie van lymfekliermetastasen in klinisch vroeg stadium
mucineus ovariumcarcinoom gerapporteerd van 0,95% (0-15%) (zie incidentietabel voor referenties).
Hierbij moet vermeld worden dat de meeste studies geen onderscheid maken in graad of type groei
(expansief versus infiltratief). Alleen de studies van Muyldermans en Van Baal beschrijven dit. In de
studie van Van Baal et al. (2016) werden 648 patiënten met een klinisch vroeg stadium mucineus
ovariumcarcinoom onderzocht waarvan 426 patiënten een volledige stagering ondergingen. Het bleek
dat de histologische differentiatiegraad van de tumor gecorreleerd was met het risico op aanwezigheid
van lymfekliermetastasen. In deze studie werd een significant lager aantal lymfekliermetastasen
gevonden bij graad 1 (2,1%) en graad 2 (0,9%) mucineus ovariumcarcinoom, dan bij graad 3 (13,6%).
Een duidelijk hogere incidentie (15%) van lymfekliermetastasen wordt vermeld in de studie van
Muyldermans et al. (2013). Ook in deze studie was incidentie lymfekliermetastase geassocieerd met
histologische tumorgraad. Lymfekliermetastasen werden niet gezien bij graad 1 tumoren (n=4), maar
werden bij 1 uit 13 (7,7%) graad 2 tumoren en bij 2 uit 3 (66,7%) graad 3 tumoren vastgesteld.
Ondanks de kleine studiepopulatie (n=20) is het opvallend dat al de tumoren, die geassocieerd waren
met lymfekliermetastasen, een infiltratief groeipatroon vormden. Bij tumoren met een expansiel type
groeipatroon (n=10) daarentegen werden geen met lymfekliermetastasen gediagnosticeerd.
Incidentietabel
Studie

Totaal n

Locatie LKM

14
26
8
15
27
16
27
20
20

Incidentie
LKM (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (3,7)
0 (0)
1 (3,7)
0 (0)
3 (15)

Cass 2001
Cho 2006
Destelli (2010)
Ditto (2012)
Faught (2003)
Haller (2011)
Massad (2015)
Morice (2003)
Muyldermans (2013)
Negishi (2003)

49

2 (4,1)

1 - para-aortaal ipsilateraal,
2 - pelvien+para-aortaal bdz

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Onbekend
N.v.t.
Para-aortaal
N.v.t.
Onbekend
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Nomura (2009)
Onda (1996)
Oshita (2012)
Powless (2011)
Sakuragi (2000)
Schmeler 2010
Suzuki (2000)
Tsumura (1998)
Ulker (2014)
Van Baal (2016)

4
15
54
29
35
51
22
29
23
426

0 (0)
1 (6,7)
2 (3,7)*
0 (0)
1 (2,9)
0 (0)
0 (0)
1 (3,4)**
1 (4,3)
8 (1,9)**

N.v.t.
Onbekend
Onbekend
N.v.t.
Para-aortaal ispilateraal
N.v.t.
N.v.t.
Para-aortaal
Pelvien
Onbekend

*Niet definitief vast te stellen hoeveel klinisch stadium I patiënten geïncludeerd zijn.
**Zowel patiënten met klinisch stadium I en II werden geïncludeerd, waardoor geen betrouwbare incidentie lymfekliermetastase
kan worden bepaald voor klinisch stadium I mucineus ovariumcarcinoom.

Ziektevrije en totale overleving
Cho et al. (2006) beschrijven in een observationele retrospectieve cohortstudie, de recidiefvrije
overleving (PFS) van 85 patiënten met mucineus ovariumcarcinoom, met een follow-up van 38-69
maanden. Hiervan hebben 26 patiënten een complete stagering gehad en 59 een incomplete
stagering. Bij de gestageerde patiënten werden geen lymfekliermetastasen gevonden. Er was geen
verschil tussen de twee groepen in recidieven.
In de retrospectieve cohortstudie van Van Baal et al. (2016) wordt PFS onderzocht bij alle patiënten
die in Nederland een stagering ondergingen tussen 2002-2012 in verband met een mucineus
ovariumcarcinoom. In deze studie worden 426 patiënten met een klinisch vroeg stadium mucineus
ovariumcarcinoom onderzocht die een complete stagering inclusief lymfekliersampling ondergingen;
zij werden vergeleken met een groep van 222 patiënten waarbij lymfekliersampling achterwege werd
gelaten tijdens stagering. Na een follow-up van >24 maanden werden geen significante verschillen
gezien in PFS (p=0,28) tussen de groepen met en zonder lymfekliersampling. De redenen waarom in
de beschreven patiëntenpopulaties gekozen is voor het achterwege laten van lymfekliersampling, zijn
echter onbekend in deze studie. Daarnaast werd in deze studie een recidief vastgesteld door middel
van pathologieverslagen, waardoor mogelijk het aantal recidieven is onderschat.
Schmeler et al. (2010) beschrijven een retrospectieve studie vanuit MD Anderson bij 93 patiënten met
een cT1 mucineus ovariumcarcinoom. Op basis van “surgeons preference” werd al of niet een
lymfeklierdissectie/-sampling uitgevoerd bij respectievelijk 51 en 42 patiënten. In de groep met
klierdissectie werden geen kliermetastasen gevonden. De vijf jaar overall survival in beide groepen
was met 83% versus 69% niet statistisch significant verschillend. In beide groepen werd in de followup bij één patiënt een lymfeklierrecidief gevonden. Bijwerkingen of late effecten werden niet
geanalyseerd en/of vermeld. Van belang is nog wel dat in beide groepen in 25% van de patiënten
postoperatieve chemotherapie werd gegeven. Als belangrijk punt van kritiek moet genoemd worden
dat de uitgebreidheid van de klierdissectie zeer wisselend was, van alleen bekkenklierdissectie tot
volledige bekkenklier- en para-aortale klierdissectie.
Oshita et al. (2013) publiceerden een vierde ‘case-control’-studie. In deze vergelijkende studie (vanuit
16 instituten) worden in totaal 422 patiënten geanalyseerd, waarvan in een subgroep respectievelijk
54 en 50 patiënten met een pT1/T2 mucineus ovariumcarcinoom al of niet een complete klierdissectie
kregen. Bij 2/54 patiënten met een complete klierdissectie werden metastasen gevonden (onbekend of
dit pT1 of pT2 patiënten waren). Of er al of niet een klierdissectie werd uitgevoerd, was “institutional
policy”. Helaas werden alleen overlevingscijfers (PFS en OS) voor de totale groep geanalyseerd.
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In de totale groep werd geen winst in PFS of OS gezien van de klierdissectie. Wel bleek dit het geval
in de pT2 groep. In beide groepen werd aan meer dan 50% van de patiënten chemotherapie gegeven.
In de groep patiënten die geen klierdissectie hadden ondergaan, verbeterde chemotherapie de
overleving wel significant. Helaas kunnen geen harde conclusies worden getrokken aangaande de
mucineuze subgroep, omdat die niet afzonderlijk werd geanalyseerd. Het lijkt echter onwaarschijnlijk
dat in die subgroep wel een overlevingsverschil zou kunnen worden waargenomen omdat er slechts
bij 2/54 patiënten positieve klieren werden gevonden.
Bijwerkingen
In de studie van Cho (2006) was er in de gestageerde groep een langere OK-tijd, meer bloedverlies,
langere opnameduur en er waren meer peri-operatieve complicaties. In de prospectieve cohortstudie
van Ditto (2012), wordt een groep patiënten onderzocht die stagering inclusief systematische
lymfadenectomie pelvien en para-aortaal onderging, in verband met klinisch stadium I of II epitheliaal
ovariumcarcinoom (alle histologische typen). 15/111 onderzochte patiënten had een mucineus
ovariumcarcinoom. In de totale groep werd 14,4% complicaties gezien die gerelateerd waren aan de
lymfadenectomie. Kwaliteit van leven wordt echter in beide studies niet beschreven.
Kwaliteit van Leven
Geen enkele studie heeft kwaliteit van leven bestudeerd.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat totale overleving is met twee niveaus verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk-of-bias) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat ziektevrije overleving is met één niveau verlaagd, gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk-of-bias).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat bijwerkingen is met drie niveaus verlaagd, gezien beperkingen
in de onderzoeksopzet (risk-of-bias), extrapoleerbaarheid (bias t.g.v. indirectheid), het geringe aantal
patiënten (imprecisie) en publicatiebias.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incidentie is met één niveau verlaagd, gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (risk-of-bias).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven kan niet worden bepaald omdat er geen
studies zijn gevonden die kwaliteit van leven bestudeerd hebben.

Conclusies
GRADE
matig

Er is geen betere ziektevrije overleving na het doen van een lymfeklierdissectie bij
klinisch vroeg stadium mucineus ovariumcarcinoom in vergelijking met het achterwege
laten van een lymfeklierdissectie.
Bronnen: (van Baal 2016; Cho, 2006; Schmeler 2010)
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GRADE
laag

Er is geen betere vijfjaars totale overleving na het doen van een lymfeklierdissectie bij
klinisch vroeg stadium mucineus ovariumcarcinoom in vergelijking met het achterwege
laten van een lymfklierdissectie.
Bronnen: (Schmeler 2010)

GRADE
zeer
laag

Er zijn meer bijwerkingen en complicaties na het verrichten van een lymfeklierdissectie
dan bij het achterwege laten hiervan.
Bronnen: (Cho, 2006; Ditto 2012)

De mediane incidentie van lymfekliermetastasen bij klinisch laag stadium mucineus
ovariumcarcinoom is 0,9% en is afhankelijk van de graad van de tumor.
GRADE
hoog

-

Bronnen: (Cass 2001; Cho 2006; Destelli 2010; Ditto 2012; Faught 2003; Haller
2011; Massad 2015; Morice 2003; Muyldermans 2013; Negishi 2003; Nomura
2009; Onda 1996; Oshita 2012; Powless 2011; Sakuragi 2000; Schmeler 2010;
Suzuki 2000; Tsumura 1998; Ulker 2014; Van Baal 2016)

Kwaliteit van leven na stagering voor mucineus ovariumcarcinoom wordt in de literatuur
niet beschreven.

Overwegingen
De incidentie van het mucineus ovariumcarcinoom wordt geschat op 3-5% van alle EOC (Seidman
2009; Shimada 2009). Het vroeg stadium mucineus ovariumcarcinoom heeft een goede overleving
met een vijfjaarsoverleving van 90,8% (Vergote 2001). Ongeveer 80% van de mucineuze
ovariumcarcinomen betreft een vroeg stadium ziekte. Voor patiënten met klinisch vroeg stadium ziekte
wordt een chirurgische stagering geadviseerd. Het risico op lymfekliermetastasen in deze groep
patiënten blijkt laag, met name voor patiënten met een laaggradig ovariumcarcinoom en/of een
expansiel type mucineus ovariumcarcinoom.
In de WHO wordt sinds kort een onderscheid gemaakt in het mucineus en seromucineus
ovariumcarcinoom (Kurman 2016). Voor de huidige aanvraag worden de seromucineuse
ovariumcarcinomen buiten beschouwing gelaten.
De gradering van mucineuze tumoren is nog onduidelijk. Mucineuze ovariumcarcinomen worden ook
wel onderverdeeld in het expansieve en infiltratieve type (Lee and Scully 2000). Muyldermans
onderzocht de verschillen tussen deze groeitypen en concludeerde dat in hun studiepopulatie van 20
mucineuze ovariumcarcinomen, geen lymfekliermetastasen werden gezien in het expansieve type. In
de literatuur is geen andere studie bekend die deze twee groeitypen heeft onderzocht in relatie met
lymfkliermetastasen.
Sommige pathologen gebruiken de Silverberg/Shimizu-criteria waarbij graad gescoord wordt op
morfologisch patroon, nucleaire atypie en aantal mitosen. Met deze gradering is een onderscheid
tussen graad 1 en graad 2 mucineuze ovariumcarcinomen lastig. De enige studie die gradering en
type mucineuze tumoren betrekt bij de incidentie en behandeling van lymfekliermetastasen, is de
studie van Van Baal (2016). In deze studie worden 915 patiënten met een mucineus
ovariumcarcinoom beschreven.
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Ondanks het suboptimale graderingssysteem voor mucineuze ovariumcarcinomen werd een
significant hogere incidentie van lymfekliermetastasen gevonden in graad 3 tumoren, in vergelijking
met graad 1 en 2 tumoren. Ook werd een significant gunstigere ziektevrije overleving gezien
voor graad 1 en 2 tumoren ten opzichte van graad 3 tumoren. In deze studie werd geen verschil
aangetoond in ziektevrije overleving indien lymfekliersampling werd toegevoegd aan de stagering. Een
nagenoeg gelijke overleving was in deze grote groep echter te verwachten, gezien de zeer lage
incidentie van gevonden lymfekliermetastasen.
Aanbevelingen
De mediane incidentie van lymfekliermetastasen bij klinisch laag stadium mucineus ovariumcarcinoom
is 0,9% en is afhankelijk van de histologische tumorgraad van de tumor.

Lymfekliermetastasen die gediagnosticeerd worden bij het klinisch laag stadium mucineus
ovariumcarcinoom, worden zowel pelvien en/of paraaortaal, alsook ispsilateraal en/of contralateraal
gevonden.

Bij een klinisch stadium I laaggradig mucineus ovariumcarcinoom kan een lymfeklierdissectie
achterwege worden gelaten.

Bij een klinisch stadium I mucineus ovariumcarcinoom van het expansieve type kan een
lymfeklierdissectie achterwege worden gelaten.

Bij onbekende gradering of hooggradige (infiltratieve) tumoren moet een lymfekliersampling worden
overwogen.

Er zou gebruik moeten worden gemaakt van de binaire onderverdeling van mucineuze
ovariumcarcinomen (laaggradig versus hooggradig of expansief versus infiltratief).
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onafhankelijke voorzitter. Er is geen belemmering voor participatie in de werkgroep naar voren
gekomen. De verklaringen kunnen worden opgevraagd bij de NVOG.
NVOG-richtlijnen/modules beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in
gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan
geargumenteerd afwijken van een richtlijn/module wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk
maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de
objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt. Beleid op instellingsniveau
kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een richtlijn/module niet mogelijk is.
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De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de NVOGvoorlichtingsfolders, -standpunten, -richtlijnen etc., alsmede voor de gevolgen die de toepassing
hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor
attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders, standpunten
of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: kwaliteit@nvog.nl).
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BIJLAGEN
Kennislacunes
Het is niet (onvoldoende) onderzocht of lymfklierdissectie bij mucineus ovariumcarcinoom tot een
slechtere kwaliteit van leven leidt.
Indicatoren
Typering mucineus ovariumcarcinoom. Binaire onderverdeling in pathologieverslag.
Aantal patiënten dat lymfeklierdissectie ondergaat.
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Evidencetabellen
Study
referenc
e

Study
characteristic
s

Patient
characteristics 2

Intervention
(I)

Comparis
on /
control
(C) 3

Follow-up

Outcome
measures and
effect size 4

Comments

Schmele
r 2010

One
institute/retr
ospective;
USA;
no funding;

Inclusion:19852007
mucinous;cT1

Intervention
was
lymphadenect
omy in 51
(some had
only
pelvic/pelvic
and pao/pao
only) together
with other
type of
staging

42 had no
lymphade
nectomy
but other
type of
staging

Length of fup:
63 and 67
months
Median 34
and 46
Range 1 – 254
and 2 – 220

OS:
83% (95% CI: 6791%) vs
69% (95%CI: 50% 82%)
p=0,23

10 yrs OS: 75% vs
69%, not
significant

Intervention
was complete
lymphadenect
omy in n=54

N=50 had
no
lymphade
nectomy
at all

Exclusion: unclear
N total: 93
Intervention:51
Control:42
Groups
comparable: yes

Oshita
2013

Multiple
institute
(n=16)/retros
pective/Japan
;
no funding
mentioned

Inclusion :19952005
mucinous as part
of all
histologies;cT1,2
Exclusion: unclear
N total:104
Intervention: 54
Control: n=50
Groups
comparable: yes

Lost to FU: no
info
Incomplete
outcome
data: none
mentioned
Length of FU:
median 1975
days; IQR
(1288–2761)
Lost to FU: no
info
Incomplete
outcome
data: none
mentioned

PFS:
80% (95% CI:
63-90%)
vs
63% (95% CI:
44-76%)
p=0,12

For the total
group cT1 and
cT2:
The 5-year
PFS and OS rates
were 83.5 % and
89.3 % in Group
LA
and 80.3 % and
86.2 % in Group
no-LA,
respectively
P = 0.3356 and P =
0.1477 for PFS
and OS
respectively
For the cT2 group
there was a
significant
difference both
for PFS and OS

In FU in both
arms 1 nodal
recurrence
Issues:
In both study
arms, 25%
received
chemotherapy
Indications for
chemotherapy
are not specified.
Issues:
1. no exact data
on PFS and OS in
cT1 mucinous
group. The total
group cT1 and
cT2 did not show
significant
differences in PFS
and OS, but cT2
alone was
significant
different.
Therefore, most
likely, the cT1
group was not
significant
different.
2. Chemotherapy
in both arms: > 50
% of patients
received
chemotherapy,
which would
influence OS and
PFS. It is unknown
whether patients
in subgroups cT1
and mucinous
received
chemotherapy.
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Cho
2006

Retrospective
observational
cohort study
(n=85)
Setting: 19902005, Korea
No funding
mentioned

Inclusion:
-clinical stage I
mucinous
epithelial tumor
-review pathology
MOC with stromal
invasion>3mm
-no documented
macroscopic
metastases
-staging
procedure: either
complete staging
with PAN+PLN or
incomplete
staging (>1
procedures was
left out)

N=26
complete
staging

N=59
incomple
te staging

Mean FU
complete
staging: 44.3
± 24.6 (36.5)
months
Mean FU
incomplete
staging: 69.6
± 45.6 (73.0)
months
Lost to FU: no
info
Incomplete
outcome
data: none
mentioned

Exclusion: None
mentioned
N total: 85 MOC
Intervention: 26
Control: 59
Important
prognostic
factors2:
Not specified for
MOC

Retrospective
observational
cohort study
Setting: 19932011, Belgium
No funding
mentioned

Inclusion: all MOC
Exclusion: metastatic
invasive MOC, borderline tumor.
-microinvasive
carcinoma, Seromucinous
carcinoma
N total: 44 MOC,
of whom 20
underwent
staging PAN+PLN
Intervention:
n=10
Control: n=10

Including 179
borderline
tumors:
Complete vs
incomplete
staging:
>significantly
longer duration of
surgery (188.6 ±
51.7 min versus
97.9 ± 46.6 min),
>more bloodloss
(304.5 ± 410.3 ml
versus 106.1 ±
155.2 ml),
>more hospital
days (15.9 ± 6.9
versus 9.6 ± 4.7
days)
>more
complications
(12.9% versus
1.0%)

In group of
incomplete
staging, it is
unknown which
procedure was
omitted
Reasons for
incomplete
staging were not
specified
Number of
removed lymph
nodes is unknown

No difference
number of
recurrences:
11.5% (complete
staging) versus
6.8% (incomplete
staging)

Groups
comparable:yes

Muylder
mans
2013

In n=26, no lymph
node metastases

Expansile type
MOC

Infiltrativ
e type
MOC

Median FU
FIGO I: 63.7
months
Loss-to-FU:
not
mentioned

Exp type: 0/10
LNM
Infil type: 3/10
LNM =33%

Survival data not
specified
between relevant
groups

G1: 0/4 LNM
G2: 1/12 LNM =
8.3%
G3 2/3 LNM =
66.7%

Reasons for
chemotherapy
yes/no
unspecified

FIGO I MOC:
G1 (n=17): two
recurrence (did
not receive
chemo)
G2 (n=15): no
recurrence (12
had chemo)
G3 (n=1): no
recurrence (no
chemo)

Exp type (n=21),
no recurrence (11
patients received
chemo)
Infil type (n=12),
16.7% recurred
(patients who had
chemo (n=4) did
not develop
recurrence)
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Van Baal
2016

Retrospective
observational
cohort study
Setting: 20022012, The
Netherlands
Source of
funding:None

Inclusion:
- All MOC
Exclusion:
-borderline, IEC
-metastasis from
different primary
origin

Lymph node
sampling
during staging
procedure

Staging
without
sampling

Length FU:
>24 months
Loss-tofollow-up:
unknown

N total: 915 MOC,
of whom 648
clinical FIGO I/II

Total group early
MOC who had
lymph node
sampling (n=426):
1.9% LNM
Per tumor grade:
G1 = 4/190=2.1%
G2 = 1/115=0.9%
G3 = 3/22=13.6%
→ P<0.001

Reasons for not
performing
complete staging
are unknown
Data on tumor
grade was
missing in 229
(out of 915)
patients

PFS Intervention
group versus
control group
comparable
(p=0.29)

Intervention:
n=426
Control: n=222
Groups
comparable: yes
Ditto
2012

Prospective
cohort study
Setting: 20032011, Italy
Source of
funding:
None

Inclusion:
-Clinically eEOC
(FIGO I and II)
-Staging incl
system PLN+PAN

Staging +
system PLN
and PAN

n/a

Length FU:
n/a

0/15 eMOC had
LNM
In 16/111 eEOC
(14.4%)
complications
related to
lymphadenectomy

Complications not
specified for
patients with
MOC

Exclusion:
-Extrapelvic
metastases
-borderline tumor
-previous
retroperitoneal
surgery
N total: 15 eMOC
(total 111 eEOC)

Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Ayhan 2005
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Chang 2012
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Poncheville 2001
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Fournier 2009
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Kim 2010
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Xianxian Li 2013
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Maggioni 2006
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Roger 2008
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Simsek 2009
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Skirnisdottir 2005
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Svolgaard 2014
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Timmers 2010
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Urmancheeva
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Zhou 2016
Niet gespecificeerd voor mucineus histotype
Carnino 1997
Klinisch stadium voor mucineus type niet bekend
Colomer 2008
Onbekend totaal aantal mucineus ovariumcarcinoom patiënten
Harter 2007
Klinisch stadium niet zeker
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Zoekverantwoording
Database Zoektermen
1. "Ovarian Neoplasms"[Mesh] (70416)
Medline
2. ovar*[tiab] AND (neoplas*[tiab] OR cancer*[tiab] OR
(PubMed)
carcin*[tiab] OR tumour*[tiab] OR tumor*[tiab] OR malig*[tiab])
(91126)
3. Mucinous[tiab] OR epitheli*[tiab]
(396502) 4. (#1 OR #2) AND #3 (19111)
5. lymphadenectom*[tiab] OR (lymph node*[tiab] AND
dissection[tiab]) OR (lymph node*[tiab] AND sampling[tiab])
(32947)
6. "Lymph Node Excision"[Mesh]
(39028) 7. #5 OR #6 (54707)
8. #4 AND #7 (317)
9. (#4 AND #7) Filters: Publication date from 2000/01/01 to
2016/12/31;
English
(205)
1.
'ovary tumor'/exp (114555)
EMBAS
2. ovar*:ti,ab AND (neoplas*:ti,ab OR cancer*:ti,ab OR
E
carcin*:ti,ab OR tumour*:ti,ab OR tumor*:ti,ab OR malig*:ti,ab)
(117061)
3. Mucinous:ti,ab OR epitheli*:ti,ab
(477748) 4. (#1 OR #2) AND #3 (24790)
5. lymphadenectom*:ti,ab OR (lymph node*:ti,ab AND
dissection:ti,ab) OR (lymph node*:ti,ab AND sampling:ti,ab)
(49430)
6. 'lymph node dissection'/exp
(55589) 7. #5 OR #6 (72030)
8. #4 AND #7 (618)
9. #4 AND #7 AND [english]/lim AND [2000-2016]/py (503)
1. MeSH descriptor: [Ovarian Neoplasms] explode all trees (1483)
Cochrane
2. ovar* AND (neoplas* OR cancer* OR carcin* OR tumour* OR
tumor* OR malig*) (4686)
3. Mucinous OR epitheli*
(6425) 4. (#1 OR #2) AND
#3 (970)
5. lymphadenectom* OR (lymph node* AND dissection) OR (lymph
node* AND sampling) (2140)
6. MeSH descriptor: [Lymph Node Excision] explode all trees
(1306) 7. #5 OR #6 (2633)
8. #4 AND #7 (44)
9. #4 AND #7 AND Publication Year from 2000 to 2016 (41, CDSR: 26,
CENTRAL: 13)
Totaal zonder duplicaten: 735
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Aanbevolen termijn voor herbeoordeling (jaartal)
Tags:
Zorgproces (Preventie, diagnostiek, behandeling, prognose,
screening, nazorg)
Symptomen (volgens ICPC)

Behandeling

Aandoening (volgend ICD10)

Invasief mucineus
ovariumcarcinoom
Gynaecologie

Specialisme (relevant voor welke specialismen)
Trefwoorden (overige relevante termen, maximaal 2)
Koppelingen andere aanbevelingen
Gerelateerde modules (die geen onderdeel van de huidige
richtlijn zijn)
Gerelateerde richtlijnen
Bijlagen
HTML Bijlagen (welke bijlagen wilt u koppelen, graag juiste
naam en volgorde doorgeven)

Denk aan indicatoren,
kennishiaten

Hyperlinks (welke hyperlinks wilt u relateren, graag juiste
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Bijlagen als bestand (bijv. word of excel)

Denk aan www.kennisinstituut.nl,
link naar patiëntenorganisatie
Denk aan stroomschema
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