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Introductie

Ongeveer 70%-85% van patiënten die in aanmerking komen voor sentinel node (SN) procedure hebben geen 
kliermetastasen in de SN. Het ‘Clinicopathological-Gene expression profile’ (CP-GEP) is ontwikkeld en 
gevalideerd om patiënten te identificeren met een laag risico op SN-metastase zodat veilig afgezien kan worden 
van operatie. Het doel van deze studie was het evalueren van haalbaarheid om dit CP-GEP model in de 
dagelijkse praktijk te implementeren.

Methode

In vier Nederlandse melanoomcentra werden patiënten (>18j) met cutaan melanoom die in aanmerking kwamen 
voor SN-procedure geïncludeerd. Moleculaire analyse werd op het primaire melanoom uitgevoerd. De uitkomst 
van dit genexpressieprofiel werd gecombineerd met breslowdikte en leeftijd om risico op aanwezigheid van SN-
metastase te berekenen. Dit resulteerde in een CP-GEP ‘laag’ of ‘hoog’ risico op SN-metastasen. De 
haalbaarheid van implementatie werd gemeten in dagen vanaf inclusie tot terugkoppeling van CP-GEP 
testuitslag.

Resultaten

Er werden 177 patiënten geïncludeerd met een mediane leeftijd van 64 jaar (IQR 52-73). Mediane breslowdikte 
bedroeg 1.4mm (IQR 1.0-2.4). Van alle patiënten had 28.2% een T1, 40.7% een T2 en 20.9% een T3-
melanoom, waarvan respectievelijk 7%, 14% en 29% een SN-metastase had. Een CP-GEP laag risico kwam 
voor bij 37.1% van de patiënten. Van patiënten met een laag risico had 94.6% geen SN-metastasen (= negatieve 
predictieve waarde). Mediane turn-around tijd was 15 dagen.



Conclusie

Dit is de eerste prospectieve multicenter implementatiestudie voor het CP-GEP. Met behulp van het model 
konden patiënten met melanoom en laag risico op SN-metastase geïdentificeerd worden. Met een turn-around 
tijd van 15 dagen is het model geschikt voor klinisch gebruik.  
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