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Introductie

Lymfeklieren hebben een cruciale rol in de diagnose, behandeling en prognose van colorectaal carcinoom 
(CRC). Aanwezigheid van metastasen in lymfeklieren verslechtert de prognoses aanzienlijk. Ook tumor 
negatieve lymfklieren kunnen ons informatie geven over de prognose bij CRC. Veranderingen in de 
histmorfologische kenmerken (HMFs) in deze zogenoemde ‘negatieve lymfeklieren’ (LNneg) en toename in 
grote van de LNneg kunnen duiden op een betere host antitumor respons (HAR). Bij patiënten geopereerd voor 
een oesophagus carcinoom blijkt de LNneg grote een significante voorspeller van HAR en gerelateerd aan een 
betere overleving. Het doel van deze systematic review is het in beeld brengen van de kennis over de relatie 
tussen LNneg HMFs, de HAR en overleving in CRC.

Methode

Een uitgebreide zoekopdracht is uitgevoerd in Pubmed, Embase, Medline, CINAHL en Cochrane in februari 
2021. De PRISMA-richtlijnen zijn gehanteerd. Er zijn enkel studies geselecteerd die rapporteerden over HMFs 
in LN en hun relatie met overall survival.

Resultaten

Een totaal van 8119 artikelen zijn geïdentificeerd, waarvan 9 studies zijn geïncludeerd in deze systematic 
review. 7 studies zagen een duidelijk positief verband tussen toegenomen immunologische activiteit in de 
LNneg of een toegenomen grote van de LNneg met de overleving bij stadium II colorectaal carcinoom. 
Vanwege heterogeniteit was het poolen van de data niet mogelijk. 

Conclusie



De resultaten van deze review tonen aan dat er een verband bestaat tussen de toegenomen activiteit en grote van 
LNneg en de overleving bij CRC, conform de bevindingen bij het oesophaguscarcinoom. Hierin ligt mogelijk de 
sleutel tot verdere therapieën.
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