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SAMENVATTING 





Het carcinoma basocellulare (basadcelcarcinaorn, BCC) zoals wij dat 
kennen, dateert ai uit Si000 jaar v.Chr., hetgeen gebleken is tijdens opgravin- 
gen in Egypte waarbij de skeletten van mummies reeds kenmerken vertoon- 
den die wij n u  kennen als passend bij het basaal cel naevus syndroom. Door 
de eeuwen heen heeft deze tumor steeds meer bekendheid gekregen. Het 
BCC is nu wereldwijd de meest voorkomende huldmaligniteit, die hoofdzake- 
"k ontstaat onder invloed van  UV (usn)licht, waarbij de vergrijzing van de 
bevolking en het veranderde zongedrag van de laatste decennia een belang- 
rijke rol hebben gespeeld -en nog steeds spelen- in de haast dramatische 
stijging van de incidentie cijfers van deze tumor. 

In dit proefschrift worden de verschillende gangbare behandelings- 
modaliteiten voor het BCC, alsmede een nieuwe experimentele therapie na- 
der geëvalueerd op basis van hun effectiviteit en cosmetisch eindresultaat, 
om zodoende uiteindelijk aanbevelingen te kunnen doen voor diagnostiek, 
optimale behandeling, follow-up en preventie van het BCC. 

HOOFDSTUK EEN 

In het eerste hoofdstuk worden de epidemiologische gegevens betref- 
fende registratie, incidentie, etiologie/risicofactoren, morbiditeit/mortaliteit 
en preventieve maatregelen omtrent het BCC nader beschreven voor Neder- 
land, noord- en west-Europa en de rest van de wereld. Het blijkt dat es we- 
reldwijd, behoudens voor het melanoom, geen nauwkeurige registratie 
bestaat voor huldkatnker, en dus ook niet voor het BCC. De incidentie van 
het BCC in Nederland werd in 1994 geraamd ap 18.000 nieuwe tumoren per 
jaar. Op het einde van het vorige millennium leek het [geschatte) aantal 

reeds rand dlle 30.000 te liggen, hetgeen duidelij~k meer was dan men op 
grond van eerdere getallen had verwacht. Oak in de rest van Europa, de 

Verenigde Staten, midden-Amerika en AustsallE wordt een soortgelijke irici- 
dentiesitj,jging gezien, al liggen de absolute getallen in de laatste drie gebieden 
veel hoger dan in Nederland. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de 
excessievere blootstelling aan zonlicht in deze gebieden, hetgeen de belang- 
rijkste risicofactor is voor het ontwikkelen van BCC's, vooral wanneer dit 

geschiedt tijdens de kinderlaren en de vroege adolescentie. Eventuele andere 



exogene rísicoiactoren kunnen zijn excessieve$chronische blootstelling a m  
ioniserende straling of chemische carcinogenen of psotahen (PUVA therapie). 
Enkele pati8ntgebonden risicofactoren daarentegen zijn een licht hu idme ,  
geringe neiging tot bruin worden bij blootstelling aan zonlicht, het mannelijk 
geslacht, en verdere een aantd gemotypische factoren die gepaard gaan. met 
een stoornis h het herstel van door zonlicht geïnduceerde DNA schade, zoals 
xeroderma pigmentosurn en het basaal-cel-naewiuis-syndroom, Ook een min- 
der goed functionerend immuunsysteem, een voorgeschiedenis of familie- 
anamnese met BCC, alsmede het hebben v m  een predisponerende derrna- 

tose [nelirus sebaceus, Pinhs%mor) kunnen de k m s  op een BCC vergoten. 
Van d e  histologische sub-types blijkt het nodulairejsollde type het meest 
voor te komen (45-60 %), gevolgd door het supesficiele type (15-35 %). De 
meer agressieve, en vaker infiltratief groeiende types zijn duidelijk in de 
minderheid (4- 17 96). CrngeJukkigerurPjze, maar wel verklaarbaar, ontstaan de 
meeste BCC's op de aam zonlicht blootgestelde delen zoals het gelaat en de 
m g .  Het BCC is een tumor die zelden metastaseert en derhdve ook een zeer 
lage rnartditeit kent, maar bij onvolledige of te late behandeling kunnen met 
name de agressieve types tot rnutilerende littekens en derhalve tot grote 
morbiditeit leiden. 

Vamuit preventief oogpunt is met name de primaire preventie van be- 
lang olm de incidentie stijging een halt toe te roepen. Naast het onder de aan- 
dacht brengen van het feit dat een gebruinde huid wel populair rnoge zijn, 
maar zeker niet gezond is, moeten patiEnten gewezen worden op het posi- 
tieve aspect van zelf-onderzoek en op het wennijden van (exogene) 
siaicofactoren. Het nut van secundaire preventie in de vorm van (vrijwillige 
deelname aan) screeningscmpagnes voor het BCC is twijfelachtig, omdat 
het ECC geen invloed heeft op de uiteindelijke (ower)levingsduur van de 
patidnt na het stellen van deze diagnose. 

HQOFDSTW TWEE 
Op grond van de 5-jaars recidief percentages uit de literatuurstudie en 

het cosmetisch resultaat op de lange termijn, lijkt het gerechtvaardigd om 
voor de behandeling van het BCC een keuze te maken wilt een drietal 

standaard therapie moda%iteiten, te weten Mohs' rnicrographische chirurgie, 
chirurgische excisie en cryochirurgie. Van deze behandelingsmethoden 
worden in dit hoofdstuk de historie, het werlkingsprincipe en de praktische 
toepassing nader uiteengezet. Omdat het laatste deel van dit proefschrift 



over de -nog steeds experimentele- photodynamsiche therapie handelt, wordt 
ook van deze behandelingsvorrn de ontwikkelng, het werkingsrnechanisrne 
en de praktische uitvoering beschreven. 

HOOFDSTUK ORB 

In dit hoofdstuk wordt de systematische analyse beschreven van de in 
de wereldliteratuur gepubliceerde studies over de resultaten (recidief percen- 
tages] van verschillende therapie modaIiteiten die voor behandeling van het 
BCG: worden toegepast. Hiervoor werden alle, bissen 1970 en 1997 gepubli- 
ceerde, engels-, frans-, dults- en nederlandstellige, alsmede de Spaanse en 
italiaanse studies geëvalueerd, die rapporteerden over recidief percentages 
van BCC na  de volgende behandelingen: Mokis' micrographische chirurgie, 
conventionehe chirurgische excisie, cryochirurgie, curettage/electrodesicczu- 
tie, radiotherapie, immunotherapie met interferon en fluorauracil en photo- 
dynamische therapie. Van alle studies die aan bovengenoemde criteria 
voldeden werd op kritische wijze de opzet en uitvoering gewaardeerd. Alleen 
prospectief uitgevoerde studies, bij minimaal 50 primaire (onbehandelde) 
BG@% die minimaal 5 jaar vervolgd waren, werden gebruikt in een poging om 
het aanvankelijke doel van deze Ilteratuurstudie te realiseren: het opstellen 
van richtlijnen voor de behandeling van het DCC op grond van gewogen 
gemiddelde 5-jaars recidief percentages van de verschillende therapie 
modaliteiten. 

Van de 298 studies die geselecteerd werden uit de werschiIlende elec- 
tronische databases (Medline Standard en Advanced, Embase, Cancerlit), 
dermatologische handboeken en naslagwerken, reviews, bestaande richt- 
lijnen en referenties van de gewonden studies, voldeden er slechts 18 aan de 
gestelde criteria. Bij de analyse werd duidelijk dat er absoluut geen onder- 
linge uniformiteit in de wijze van rapportage wan de gegevens bestond tussen 
deze studies. Er werden ofwel "nuwe", d m  wel "exact" berekende J-jaars 
recidief percentage vermeld. Slechts in enkele studies werd het cumulatieve 

5-jaars recidief percentage gegeven, tenvijl dit in sommige andere studies wel 

uit de gegevens berekend kon worden. De recidief percentages die in de be- 
treffende studies waren vermeld konden derhalve geenszins met elkaar 
vetgegieken worden, om op grond daarvan evidence-based richtlijnen voor de 
behandeling van BCCs op te stellen. Het bleek dat tumoren die met Msha' 
microg~aphische chirurgie waren behandeld na 5 jaar het laagste recidief 
percentage vertoonden /0,8-1,l %), successievellijk gevolgd door de conven- 



tionele excisie, c-yachimr@e, radiotherapie en curethge/electrodesiccaiele. 
P rak~sch  geziten betekent dit zeker niet dat alle ]&CC'S nu met Mohs" 

micrographische chirurgie moeten worden behandeld, hetgeen tot absolute 
overbehmdeung m u  leiden. Deze speciale techniek zou vooral toegepast 
moeten warden bij grotere tumoren met een agressieve (histologische) goei- 
wijze, gelokdiseerd in de H-mne w a n  het gelaat, en bi. recidief tumoren. De 
overige BCC's kunnen effectief met de conventionele excisie behandeld 
worden. De anidere behmdelingsmodaliteiten zouden beter gereserveerd 
kunnen worden voor situaties waarbij er contra-indicaties voor chirurgische 
intementie bestaan. 

HCIOFDSTW VIER 

Hoewel de cryochirurgie voor de behandeling van het BCC nog op grote 
schaal wordt toegepast, is het cosmetisch restultsiat van deze therapie op de 
langere termijn niet altijd even fraai, waarbij met name de iocalisatie en de 

natuurlijke hwldakleur/huidtype mede het eindresultaat zullen bepalen. in 

dit hoofdstuk worden de cosmetische eindresultaten een jaar na cryo- 
chirurgie en chirurgische excisie vain primaire nodulaire en superficiële 
BCC9s in de hoofd/hds regio met elkaar vergeleken aan de hand v a n  

gestandaardiseerde dia" (overzicht en detail) die direct voer en 1 jaar na de 
behandeling zijn genomen. De beoordeling van. de resultaten rgoed, matig of 
slecht"] geschiedde zowel door de patiënt zelf, ais door een onafhankelijk 

panel, bestaande uit een mannelijke dermatoloog, een vrouwelijke derma- 
tologe/Mohskhimrge, een plastisch chirurg, een dermatologisch verpleeg- 
kundige en een schoonheidsspecialiste, die allen niet eerder in de studie 

geparticipeerd hadden en die ook niet op de hoogte waren welke therapie bij 
welke patiCnt was toegepast. 

Zowel door de padent als door de panel-leden werden de resultaten na 
cryochirurgie als Inferieur ten opzichte van de resultaten na excisie beoor- 
deeld. Alleen voar de schoonheidsspecialiste was deze voorkeur voar excisie 
niet signiificmt. De mate van overeenkomst in de beoordeling [bepaald als de 

kappa-waasde) tussen de pil.nel-leden onderling was relatief hoog. De 
palienten daarentegen waardeerden de resultaten in het algemeen duideiijk 
beter dan de panel-leden. Voor de mannellijke dermatoloog 4 s  enige, was de 
localisatie van de ingreep van invloed op zijn beoordeling; de resultaten na 
excisie in de regio wang, periauriculrrir en nek werden als kwalitatief minder 
goed beoordeeld dan in de rest van het gelaat [neus, kin, peri-oculair en 



voorhoofd/ slaap). 
Deze gerandomiseerde, prospectief vergeîijkende studie toont aan, dat 

het voor de dermatoloog van de toekomst belangrijk is om over ruime ewa- 
ring in chhgische ingrepen te beschikken, om zodoende de patignt een 
optimale behandeling te bieden, zowel vanuit curatief als vanuit cosmetisch/ 
functioneel opzicht. 

HOOFDSTUK LTJF 

Om een indruk te krijgen vani de wijze waarop het BCC door de 

nederlandse dermatologen gtdiagnostiseerd en behandeld wordt, werd een 
anonieme, schriftelijke enquète gehouden onder deze beroepsgroep. A m  dle  
293, in Nederland practiserende dermatologen werd in 1996 een lijst 

toegestuurd met 15 vragen betreffende deze Wee aspecten. In totaliteit 
h a m e n  18 lijsten te v e n d e n ,  wegens beEindiging wan de praktijk of omdat 
er 1 lijst per vakgroep was ingevuld. De uiteindelijke respons op deze 

enquête bedroeg 76 Yo (208 van de 275), waardoor de resultaten als 
representatief mogen worden beschouwd voor de gemiddelde dermato- 
logische praktijk ui Nederland. De diagnose BCC werd doorgaans, doch niet 
altijd, op grond van histopathologisch onderzoek gesteld (71 % van de res- 
pondenten; 84 % in geval van recidief tumoren). Voor alle subtypen BCC 
bleek de chirurgische excisie de voorkeursbehandeling. Als tweede keuze 

gold de cryochirurgie of de curettage/electrodesiccatie. Rontgencontact- 
therapie werd vrijwel niet meer toegepast. Nieuwe behandelingen zoals foto- 
dynamische therapie en immunotherapie werden slechts sporadisch op ex- 
perimentele basis toegepast, De meerderheid wam de BCC's werd door de 
dermatologen zelf behandeld; een enkele keer vond doowenivijzing plaats 
naar de plastisch chirurg, met name bij de grotere tumoren. De meeste 
dermatologen beschouwden recidief tumoren d s  een groter probleem d m  
primaire tumoren. Door adviezen te geven ten aanzien van risicofacturen 

(zonlicht) probeerden zij de ontwikkeling van nieuwe BCC" te beperken. 
Concluderend kon gesteld worden dat er nog onvoldoende gebruik 

werd gemaakt van de diagnostische biopsie, zeker bij recidief tumoren, om 
een optimale therapiekeuze te kunnen maken bij de behandeling van het 

BCC. 

HIC; IOFDrn  ZES 
Vanwege de forse stijging van het aantal personen met multipele BCC's 



in het ge l a t ,  maar oak op de romp, bestaat er een toenemende behoefte aan 
niet-in~asieve therapie modaliteiten die bij voorkeur ook nog selectief op het 
tumoweefsel werken; dit in tegenstelling tot de niet-scherpe, maar ook niet- 
tseleetieve cryochirurgie en radio.Elnerapie, waarbij naast tumorweefsel tevens 
een hoeveelheid gezond weefsel wordt gedestrueerd, hetgeen tot cosmetisch 
minder fraaie resu1;tatem kan leiden. Photodynamische therapie (PD'ï) is een 
dergelijke niet-invasieve, selectieve behandelingsmodaliteit, die echter nog in 
een fase w a n  onderzoek verkeert. Het werkingsprincipe berust op een tumor- 
gelohliseerde fotosensibele staf die geactiveerd wordt doos licht v a n  een 

bepaalde golflengte, waarbij o.a. qtoltoxísche producten ontstaan die 
uiteindelijk celdood in de tumor induceren. Met name de oppervlakkig groei- 
ende ECC's kunnen effectief behandeld worden met PDT, gebruikmakende 
van de topicaal toegepaste fotosensitber 5-aminolevwlinezuur (AM),  maar bij 
de dikkere nodulaire BCC% die nu  juist het meest voorkomen, lijkt de 
penetratie van ALA of van de Ilichtbundel een beperkende factor te zijn. 

In hoofdstuk zes wordt de effectiviteit van topicale ALA-PDT onderzocht 
bij een groep wan 24 nodulaire BCC's, waarbij drie weken voorafgamd aan 
de behandeling een paisUiEle debulkbng van de turnomassa werd verricht, 
met als doel om aodoerrde de penetratie van zowel de sensitber als de 
lichtstraal tot In de bodem van de tumor mogelijk te makerr. Op de dag van 
de behandeling werd 20 % A M  crerne op en rond het BCG aangebracht, 

waarna deze tumor gedurende 6 uur met lichtwerend occlusief verband werd 
afgedekt. Aansluitend werd de tumor eenmalig continu met 630 nrn belicht 
(totale lichtdosis van 120 J cm2  bij een intensiteit van 1010 rnW cm-a). Drie 
maanden na PDT werden alle "lesies" geexcideerd en histopathologisch 
onderzocht op tumorresten. 

Biij 2 van de S4 behandelde tumoren werden na drie maanden klinisch 

nog turnarreaten waargenomen, hetgeen ook histopathologisch werd beves- 
tigd. Bij de overige 22 BCC's waren zowel klinisch ds histologisch geen 
tumorcellen meer te traceren, hetgeen het "volledige responsm-percentage van 

92 940 zou kunnen betekenen. Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden 
dat voor de histologische controle gebruik werd gemaakt van standaard 
histopathologisch onderzoek, waarbij tumorcellen soms gemist kunnen 
worden. De resultaten van deze studie rechtvaardigen echter toch de verdere 
toepassing van deze gemodificeerde toepassing van topicale PDT bij 
nodulaire BCC's in een grotere, prospectieve studie met langere follow-up, 
om het werkelijke 5-jaars recidief percenttage van deze therapie te kunnen 



bepalen. 
Het cosmetisch resultaat na  PDT bleek bij d l e  behandelde tunoren excellent 
te zijn. Verder werden er geen bijwerkingen of complicaties waargenomen. 

HOOFDSTUK ZEVEN 
Een tweede manier om de sensitizer bij PDT dieper in de modulaire 

tumoren te krijgen, zou de intratumorale injectie van ALA kunnen zijn. Deze 

techniek was echter tot dusverre niet beschreven in de literatuur. Derhdve 
werd eerst een stabiele, isotone ALA-oplossing met een pH van S ontwikkeld. 
Vervolgens werd in een diermodel, op gezonde huid, toxicologisch en dosis- 
respons onderzoek uitgevoerd met verschillende concentraties en volumina 
van de injectievloeistof, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Hierbij werd de 

kanetiek van de door ALPI geinduceerde pmtoporfyrine IX-fluorescentie aan 
het oppervlak van de huid voor elke dosis gemeten en vergeleken met de 
waarden bij topicale toepassing van 20 9% ALA creme (de mate van fluor- 
escentie kan ;als een indicatie gezien worden voor de hoeveelheid aanwezige 
sensitizer in het weefsel, en dus indirect ds een maat voor het te verwachten 

effect van PDT). Aansluitend werd de belich.ting uitgevoerd en n a  48 en 96 
uur  werd de dom PDT geïnduceerde schade aan de huid zowel visueel als 
histologisch ondemocht voor de verschillende concentra~esfvolurnina. 

Deze in vivo studie toonde aan dat intracutane Injectie van 3 mg ALA of 
meer, leidt tot het sneller ontstaan van significant hogere fluorescentie waar- 

den dan na  topicale toepassing van  de 20 % ALA creme. Het fluorescentie- 
niveau na  intracutane toediening van ALA tot een hoeveelheid van 10 mg 
bleek een dosis-afhankelijk mechanisme te zijn. Bij toediening wan hogere 

doses werd geen verdere toename van de fluorescentie meer gezien, hetgeen 
zou kunnen betekenen dat de omzetting van ALA in PplX vanwege een verza- 
diging van de enzymsystemen constant blijft. Het fluorescentie-niveau na 
topicde applicatie van 20 % ALA kwam overeen met het fluorescentie-niveau 
van een 2 % ALA injectie vloeistof bij een identieke totale dosis. N a  injectie 

van 2 mg ALA of meer, bleek de door PDT geïnduceerde huidschade na 

belichting met 60 J (100 mW significant groter dan na topicale 

applicatie van 20 % ALA crerne. 

NIOCTFDSSZTS( ACHT 
Behalve de toedieningswijze en de totaal toegediende dosis ALA, zou het 

uiteindelijke effect van PDT ook beinvloed kunnen worden doar het toege- 




