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Summary 

 

Chapter one gives a general introduction as well as the outline of this thesis. Ovarian 

cancer is the tumour with the most unfavourable prognosis within the field of 

gynaecological oncology. The high mortality rate is mainly due to the fact that 

approximately 75% of the patients are diagnosed with advanced stage epithelial ovarian 

cancer (EOC). According to the International Federation of Gynaecology and Obstetrics 

(FIGO), EOC with lymph node metastases is classified as advanced FIGO stage IIIA1 

disease for which adjuvant chemotherapy is indicated. In contrast, at least for the 

majority of patients with early-stage disease that are adequately staged, adjuvant 

chemotherapy is not indicated. Therefore, recognition of lymph node metastases is of 

utmost importance to determine the correct FIGO stage and providing the appropriate 

treatment. 

 

Chapter two describes a review on the incidence of lymph node metastases in clinical 

stage I and II EOC. Included studies were prospective or retrospective cohort studies, 

which analyzed patients with clinical early-stage EOC who underwent a complete pelvic 

and para-aortic lymphadenectomy as a part of a staging laparotomy. 

Fourteen studies were included in the analysis. The mean incidence of lymph node 

metastases in clinical stage I-II EOC was 14.2% (range 6.1-29.6%), of which 6.7% only in 

the para-aortic region, 3.3% only in the pelvic region, and 4.3% both in the para-aortic 

and pelvic region. Grade 1 tumours had a mean incidence of lymph node metastases of 

4.0%, grade 2 tumours 16.5% and grade 3 tumours 20.0%. According to histological 

subtype, the highest incidence of lymph node metastases was found in the serous 

subtype (23.3%), the lowest in the mucinous subtype (2.6%). In unilateral tumours, 

pelvic lymph node metastases were found in 9.7% on both sides, 8.3% only at the 

ipsilateral side, and in 3.5% only at the contralateral side.  

It is concluded that the incidence of lymph node metastases in clinical early-stage EOC is 

considerable and concerns both the para-aortic and pelvic lymph nodes.  Based on the 

scarce literature data, omitting a systematic lymphadenectomy can only be considered 

in grade I mucinous tumours. 

 



Chapter three describes a review on the incidence of lymph node metastasis in clinical 

stage I and II non-EOC (sex cord stromal tumours and germ cell tumours). Included 

studies were prospective or retrospective cohort and cross-sectional studies analysing 

at least ten patients with clinical early-stage non-EOC who underwent 

lymphadenectomy or lymph-node sampling as part of a staging laparotomy.  

For sex cord stromal tumours, five articles including 578 patients were analysed. No 

lymph-node metastases were detected in the 86 patients who underwent lymph-node 

removal. The median number of removed lymph nodes was 13 (range 9−29).  

For malignant germ cell tumours, four articles were eligible including 2436 patients of 

whom 946 patients underwent lymph-node resection. The mean number of removed 

nodes was 10 (range 2–14) with a mean incidence of lymph-node metastasis of 10.9% 

(range 10.5–11.8 %).  

It is concluded that the incidence of lymph-node metastasis in patients with clinical 

stage I and II sex cord stromal tumours is low, whereas the incidence in patients with 

clinical stage I−II germ cell tumours is considerable, although limited data are available. 

 

Chapter four gives the study protocol for our feasibility study for a sentinel node (SN) 

procedure in early-stage ovarian cancer. The concept of sentinel lymph node surgery is 

to determine whether the cancer has spread to the very first lymph node or SN. If the SN 

does not contain cancer, then there is a high likelihood that the cancer has not spread to 

other lymph nodes. The SN technique has been proven to be effective in different types 

of cancer. Patients with a high suspicion of an ovarian malignancy in whom a median 

laparotomy and a frozen section analysis is planned were eligible.  

Before resecting the pathological adnex, blue dye and radioactive-colloid was injected in 

the ligamentum ovarii proprium and the ligamentum infundibulo-pelvicum followed by 

a 15 minutes time-interval. By injection the tracers in the ovarian ligaments instead of 

the ovarian cortex, possible spillage of tumourcells is avoided. The primary outcome was 

the percentage of patients in whom it is feasible to identify SNs. Another study 

parameter was the anatomical localisation of the SNs. 

 

The results of the feasibility study are described in chapter five. A SN procedure was 

performed in 21 patients and at least one SN location was identified in all patients using 

the gamma probe before retroperitoneal exploration. SNs were located in the para-



aortic and para-caval regions only in 67% of the patients, in the pelvic region only in 9%, 

and in both the para-aortic/para-caval and pelvic regions in 24% of patients. All but two 

SNs were found on the ipsilateral side. In six patients who underwent retroperitoneal 

exploration, one to four SNs were identified using the gamma probe and resected. Blue-

stained SNs were detected only in two patients. Positive SNs were detected in one 

patient with lymph node metastases. The amount of radiation exposed to the surgeon, 

theatre nurse and pathologist did not exceed the safe limit. 

 

Chapter six describes the lymphatic drainage pathways of the ovary. Up to now, studies 

reporting the lymphatic drainage pathways of the ovaries on microscopic level are 

lacking. A series of three human female foetuses and tissues samples from one human 

cadaveric specimen were studied. Immunohistochemical analysis was performed on 

paraffin-embedded transverse sections (8 or 10μm) using antibodies against LYVE-1, 

S100, and alpha-smooth muscle actin to identify the lymphatic endothelium, Schwann 

and smooth muscle cells, respectively. Two major and one minor lymphatic drainage 

pathway from the ovaries were detected. One pathway drained via the ovarian ligament 

towards the lymph nodes in the obturator fossa and the internal iliac artery. Another 

pathway drained the ovaries via the infundibulopelvic ligament towards the para-aortic 

and paracaval lymph nodes. A third minor pathway drained the ovaries via the round 

ligament to the inguinal lymph nodes. Lymph vessels draining the fallopian tube all 

followed the lymphatic drainage pathways of the ovaries.   

 

Chapter seven describes a nationwide cohort study to establish the impact of lymph 

node resection and chemotherapy on the survival in 3658 patients with early-stage EOC. 

All patients with FIGO stage I-IIA and IIIA1 EOC in the Netherlands between 2000 and 

2012 were included. Data concerning age, FIGO stage, differentiation grade, histological 

subtype, hospital type, number of lymph nodes removed, whether or not adjuvant 

chemotherapy was given, and survival data were extracted from the Netherlands Cancer 

Registry. A total of 1813 patients (49.6%) had lymph nodes removed as part of the 

surgical staging procedure. The relative survival of patients with removal of lymph 

nodes (including patients with lymph node metastases) was significantly better than of 

patients without, also after correction for FIGO stage, tumour grade, histology, and age 

(89% and 82% respectively, relative excess risk (RER) 0.63, 95% CI 0.52-0.78). A 



significant correlation was found between the number of lymph nodes removed and 

overall survival. However, above twenty lymph nodes the survival benefit did not 

increase any further.  

In patients with a lymph node dissection of ≥10 lymph nodes no difference was found in 

relative survival in the group without chemotherapy compared to the group with 

chemotherapy (RER 0.62, 95% CI 0.24- 1.62). This also applied for the subgroup of 

patients with the high-risk features: FIGO stage IC and IIA and/or differentiation grade 3 

and/or clear cell histology (RER 1.00, 95% CI 0.49- 2.09). 

In early-stage EOC, adjuvant chemotherapy after lymph node dissection of ten or more 

lymph nodes does not seem to contribute to a better relative survival, even in patients 

with high-risk features. Therefore, adequate dissection of at least 10, but preferably 20 

of more lymph nodes should be the standard procedure for the staging of early-stage 

EOC. 

 

Chapter eight contains a general discussion. Conclusions of this thesis, and wider 

implications and suggestions for further research are given.  

 

Chapter nine gives a summary, a Dutch version is included. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Samenvatting 

 

Hoofdstuk één geeft een algemene introductie met daarbij een uiteenzetting van dit 

proefschrift. Het ovariumcarcinoom is binnen de gynaecologische oncologie de tumor 

met de slechtste prognose. De hoge mortaliteit is grotendeels te wijten aan het feit dat 

ongeveer 75% van de patiënten gediagnosticeerd wordt met een vergevorderd stadium 

epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC). Binnen de classificatie volgens de Internationale 

Federatie van Gynaecologie en Obstetrie (FIGO), wordt EOC met lymfkliermetastasen 

geclassificeerd als FIGO stadium IIIA1, ook bij afwezigheid van peritoneale metastasen. 

Voor deze patiënten is adjuvante chemotherapie geïndiceerd. Dit in tegenstelling tot de 

patiënten met een vroeg stadium EOC, wanneer zij adequaat gestadiëerd zijn, is 

adjuvante chemotherapie niet geïndiceerd. Daarom is het van groot belang om 

lymfkliermetastasen te herkennen. Zodat patiënten in het juiste FIGO stadium worden 

geplaatst en daarmee de juiste behandeling ontvangen. 

 

In hoofdstuk twee beschrijven we de resultaten van een review om vast te stellen wat 

de incidentie is van lymfkliermetastasen in een klinisch vroeg stadium EOC. 

Prospectieve en retrospectieve cohort studies zijn geïncludeerd, waarbij patiënten 

werden geanalyseerd met een klinisch vroeg stadium epitheliaal ovariumcarcinoom, 

met een complete pelviene en para-aoartale lymfadenectomie als onderdeel van een 

stadiëringslaparotomie. Er werden veertien studies geïncludeerd. De gemiddelde 

incidentie van lymfkliermetastasen in FIGO stadium I-II EOC was 14.2% (range 6.1-

29.6%), hiervan werd 6.7% alleen para-aortaal gevonden, 3.3% alleen pelvien en 4.3% 

in beide regio’s. De incidentie van lymfkliermetastasen in graad 1 tumoren was 4.0%, 

graad 2 tumoren 16.5% en 20.0% in graad 3 tumoren. Wat betreft het histologische type 

zagen we de hoogste incidentie bij sereuze tumoren (23.3%), het laagste bij het 

mucineuze type (2.6%). Bij unilaterale tumoren werden pelviene metastasen aan beide 

kanten gevonden in 9.7%, alleen aan de aangedane zijde in 8.3%, en in 3.4% alleen aan 

de contralaterale zijde. We kunnen concluderen dat de incidentie van 



lymfkliermetastasen in klinisch vroeg stadium EOC aanzienlijk is en zowel gevonden 

wordt in de para-aortale en pelviene lymfklieren. Gebaseerd op de beperkte literatuur 

zou een systmatische lymfadenectomie achterwege gelaten kunnen worden in graad 1 

mucineuse tumoren. 

 

 

In hoofdstuk drie bespreken we een review welke de incidentie van 

lymfkliermetastasen laat zien in klinisch stadium I-II sexcord-stromaceltumoren en 

maligne kiemceltumoren van het ovarium. De geïncludeerde studies zijn prospectieve en 

retrospectieve cohort studies en cross-sectional studies die minstens tien patiënten 

analyseerden die een lymfadenectomie of een lymfkliersampling ondergingen als 

onderdeel van een stadiëringslaparotomie. Voor de sexcord-stromalceltumoren werden 

5 artikelen geïncludeerd met in totaal 578 patiënten, waarbij in 86 patiënten lymfklieren 

werden verwijderd. Bij geen van deze patiënten werden lymfkliermetastasen gevonden. 

Het gemiddeld aantal verwijderde lymfklieren was 13 (range 9-29). 

Voor maligne kiemceltumoren werden vier artikelen geïncludeerd met daarin 2436 

patiënten, waarbij in 946 patiënten lymfklieren werden verwijderd. Het gemiddeld 

aantal verwijderde lymfklieren bedroeg 10 (spreiding 2-14). In 10.9% (spreiding 10.5-

11.8%) werden lymfkliermetastasen gevonden. De incidentie van lymfkliermetastasen 

van patiënten met een klinisch stadium I-II sexcord-stromaceltumor is laag, echter de 

incidentie van lymfkliermetastasen bij patiënten met maligne kiemceltumoren is 

aanzienlijk. Maar dit is gebaseerd op slechts een beperkte hoeveelheid beschikbare data. 

 

Hoofdstuk vier geeft een overzicht van het studie protocol van het 

haalbaarheidsonderzoek voor een sentinel node (SN) procedure bij het vroeg stadium 

ovariumcarcinoom. Het doel van de SN chirurgie is om te bepalen of de kanker zich heeft 

uitgebreid naar de eerst volgende lymfklier, de SN. Als de SN geen kanker bevat, dan is 

het zeer waarschijnlijk dat de kanker zich niet heeft uitgebreid naar de verdere 

lymfklieren. Deze SN techniek is bewezen effectief in andere soorten kanker. Patiënten 

met een hoge verdenking op een maligniteit van het ovarium waarvoor mediane 

laparotomie met vriescoupe, werden geïncludeerd. Voor het starten van de chirurgische 

stadiëringsprocedure, werden blauwe kleurstof en radioactief colloid geïnjecteerd in het 

ligamentum ovarium proprium en het ligamentum infundibulo-pelvicum. De primaire 



uitkomstmaat betrof het percentage van patiënten waarbij SN(s) werden herkend. Een 

secundaire uitkomstmaat was de anatomische locaties van de SN(s). 

 

De resultaten van de studie naar de uitvoerbaarheid van een SN procedure in vroeg 

stadium ovariumcarcinoom worden gepresenteerd in hoofdstuk vijf. De SN procedure 

werd verricht in 21 patiënten, waarbij tenminste één SN lokalisatie herkend werd in 

elke patiënt met behulp van een gammaprobe voor het openen van het retro-

peritoneum. De SNs waren in 67% gelokaliseerd in de para-aortale en para-cavale regio, 

in 9% in de pelviene regio en in 24% zowel para-aortaal/para-cavaal en pelvien. Alle 

SNs, behalve twee, werden gevonden aan de  zelfde zijde als van de tumor. In zes 

patiënten die retroperitoneale exploratie ondergingen werden één tot vier SNs 

gevonden met de gammaprobe en vervolgens verwijderd. Blauw verkleurde lymfklieren 

werden slechts bij twee patiënten herkend. Positieve SNs werden gevonden in één 

patiënt met lymfklier metastasen. De hoeveelheid straling waaraan de gynaecologisch 

oncoloog, operatie assistent en de patholoog werden bloot gesteld bleeg binnen de 

gestelde veiligheidsnormen. 

 

In hoofdstuk zes is de lymfdrainage van het ovarium onderzocht. Tot nog toe is 

verrassend genoeg de lymfedrainage van het ovarium slechts zeer beperkt onderzocht. 

Om de locaties van de SNs te kunnen voorspellen is het van belang om de routes van 

lymfdrainage van het ovarium te weten. Een serie van drie menselijke vrouwelijke 

foetus en een weefsel preparaat van een vrouwelijk volwassen kadaver werden 

bestudeerd. Immunohistochemische analyse werd uitgevoerd op een paraffine 

ingesloten transverse coupes (8 of 10μm), waarbij gebruikt werd gemaakt van 

antilichamen tegen LYVE-1, S100 en alpha-gladde spier actine om het lymfatisch 

endotheel, Schwann en gladde spiercellen te identificeren. Twee belangrijke 

lymfdrainage routes en één minder uitgesproken lymfdrainage route werden ontdekt. Er 

was een route via het ligamentum ovarium proprium, naar de lymfklieren in de 

obturator fossa en de arterie illiaca externa. Een andere belangrijke route liep van het 

ovarium naar het ligamentum infundibulopelvicum naar de para-aortale en para-cavale 

lymfklieren. Een derde maar minder prominente route werd gevonden van het ovarium 

naar het ligamentum rotundum en de inguinale lymfklieren. De lymfvaten die tuba 

draineerden volgden dezelfde route als die van het ovarium. 



 

In hoofdstuk zeven werd een nationale cohort studie verricht om vast stellen wat de 

impact is van lymfklierresectie en chemotherapie op het verdere klinische beleid en 

overleving bij 3658 patiënten met een vroeg stadium EOC. Alle patiënten met een FIGO 

stadium I-IIA en IIIA1 EOC in Nederland tussen 2000 en 2012 werden geïncludeerd. De 

volgende gegevens werden verkregen uit de Nederlandse Kanker Registratie: leeftijd, 

FIGO stadium, differentiatie graad, histologisch subtype, type ziekenhuis, aantal 

verwijderde lymfklieren, of er wel of niet adjuvante chemotherapie werd gegeven en 

overlevingsdata. In 1813 (49.6%) patiënten werden lymfklieren verwijderd als 

onderdeel van de stadiëring. De relatieve overleving van patiënten waarbij lymfklieren 

werden verwijderd (inclusief de patiënten met positieve klieren) was significant beter 

dan bij patiënten waarbij geen lymfklieren werden verwijderd, ook na correctie voor 

FIGO stadium, gradering, histologie en leeftijd (89% en 82% respectievelijk, RER 0.63, 

95% CI 0.52-0.78). Een significante relatie werd gevonden tussen het aantal verwijderde 

lymfklieren en de overall overleving. Echter boven de 20 lymfklieren werd geen effect 

meer gezien op de overleving. In patiënten met een lymfklierdissectie van 10 

lymfklieren of meer er was geen verschil gevonden in relatieve overleving tussen de 

groep die chemotherapie kreeg en de groep zonder chemotherapie (RER 0.62, 95% CI 

0.24- 1.62). Dit gold ook voor de groep met hoog risico kenmerken: FIGO IC en IIA en/ of 

graad 3 en/ of clear cell histologie (RER 1.00, 95% CI 0.49- 2.09). 

In vroeg stadium EOC, adjuvante chemotherapie na lymfklierdissectie van tien of meer 

lymfklieren leek niet bij te dragen aan een betere overleving, zelfs niet in de patiënten 

met hoog risico kenmerken. Een adequate lymfklierdissectie van minimaal 20 

lymfklieren zou een standaard procedure moeten worden in de stadiëring van vroeg 

stadium EOC. 

 

Hoofdstuk acht  bevat een algemene discussie. Besproken worden de conclusies van dit 

proefschrift, een breder perspectief en suggesties voor toekomstig onderzoek. 

 

Hoofdstuk negen bevat een samenvatting in het Engels en het Nederlands. 

 


