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Introductie

Identificatie van axillaire lymfekliermetastasen is een belangrijke prognostische factor voor de overleving van 
borstkanker, en de aanwezigheid van lymfekliermetastasen heeft consequenties voor verdere behandeling. De 
huidige gouden standaard voor de schildwachtklierprocedure bij patiënten met borstkanker is radiogeleide 
chirurgie met radio-isotoop technetium (99mTc), soms gebruikt in combinatie met patent blauw. Beide tracers 
kennen echter voor- en nadelen. Een nieuwe, veelbelovende techniek voor de schildwachtklierprocedure is het 
gebruik van fluorescentiebeeldvorming d.m.v. peri-areolaire injectie van Indocyanine Groen (ICG). In deze non-
inferioriteitsstudie evalueerden we de diagnostische waarde van ICG-fluorescente beeldvorming voor de 
schildwachtklierprocedure versus gebruik van 99mTc.

Methode

In deze klinische prospectieve trial onderzochten wij de detectieratio van ICG vergeleken met 99mTc bij 
patiënten met een indicatie voor borstsparende chirurgie met schildwachtklierprocedure. In iedere patiënt werd 
eerst de schildwachtklierprocedure met ICG uitgevoerd, waarna 99mTc als controle diende.

Resultaten

99 patiënten en 103 schildwachtklierprocedures werden geanalyseerd. Per procedure werden er gemiddeld 2 
lymfeklieren (IQR=1-3) verwijderd. De detectieratio voor ICG was 96.1% en voor 99mTc 86.4% 
(gecombineerd was deze 98.1%). In totaal was 76.8% van de schildwachtklieren positief voor beide tracers en 
3.2% negatief. Een klier met micrometastasen was negatief voor 99mTc, een klier met geïsoleerde tumorcellen 
negatief voor ICG, en een derde klier met macrometastasen was negatief voor beide tracers. Overige 
pathologische klieren waren positief voor beide tracers (n=12).



Tabel 1. Pathologie uitslagen van alle verwijderde schildwachtklieren (n=215).

Conclusie

ICG-fluorescentie toonde vergelijkbare resultaten met 99mTc voor de schildwachtklierprocedure met een hoge 
detectieratio.
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