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In hoofdstuk 1 worden de epidemiologie en de etiologie van het 

plaveiselcelcarcinoom van de penis besproken. Vooral de rol van het seksueel 

overdraagbare humane papillomavirus (HPV) wordt belicht. Hoogrisico HPV 

types zijn betrokken bij de pathogenese van verschillende carcinomen van 

de anogenitale regio, het meest uitgesproken bij de carcinogenese van het 

cervixcarcinoom. De rol van HPV is minder duidelijk bij het peniscarcinoom. 

Het oncogene effect van hoogrisico HPV’s wordt toegeschreven aan de 

expressie van de oncoproteïnen E6 and E7, die in staat zijn de p53 and Rb 

tumor suppressor genen te inactiveren. De introductie geeft daarnaast 

een overzicht van diagnostiek en behandeling van het peniscarcinoom. 

Hoofdstuk 2 toont een uitgebreide analyse van 53 penistumoren, gericht 

op het onderzoeken van mechanismen die betrokken zijn bij de inactivatie 

van het p16INK4A/cyclin D/Rb pathway. Dit pathway speelt een belangrijke rol 

bij het controleren van de celcyclus. Daartoe werden de aanwezigheid van 

HPV, p16 INK4A expressie, p16INK4A promoter methylatie, en de expressie van het 

polycomb gen BMI-1 bepaald. Zestien tumoren (30%) bleken hoogrisico HPV 

DNA te bevatten, waarvan 15 tumoren HPV 16. De oncogene transcripten HPV 

16 E6/E7 werden gevonden in 13 van de 15 HPV 16 bevattende carcinomen 

(87%). Sterke immunokleuring van p16INK4A werd significant vaker gezien in 

carcinomen met hoogrisico HPV DNA (P<0,001) en binnen de tumoren met HPV 

16 DNA werd dit vaker gezien bij tumoren waarbij E6/E7 transcripten werden 

aangetoond (P=0,029). Dit ondersteunt de hypothese dat HPV E7 interfereert 

met het p16INK4A/cyclin D/Rb pathway. Methylering van de p16INK4A promoter 

of overexpressie van het BMI-1 polycomb gen zouden alternatieve methodes 

van inactivatie kunnen zijn. Deze mechanismen werden respectievelijk in 

15% en 10% van de peniscarcinomen aangetroffen, bij afwezigheid van HPV, 

en werden niet tegelijkertijd gevonden. Mogelijk zijn er dus tenminste drie 

mechanismen waardoor het p16INK4A/cyclinD/Rb pathway onderbroken kan 

worden, waaronder dus een mechanisme gebaseerd op een persisterende 

infectie met hoog-risico HPV. In hoofdstuk 3 werd de prevalentie van hoogrisico 

HPV onderzocht in een grote serie peniscarcinomen. Ook werd gekeken naar 

de relatie tussen HPV en overleving. Tumormateriaal van 171 patiënten met 
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peniscarcinoom werd geanalyseerd op de aanwezigheid van hoogrisico HPV 

DNA met behulp van GP5+/6+-PCR. Hoogrisico HPV DNA werd in 29% van de 

tumoren aangetoond waarbij het in 76% van de gevallen HPV 16 betrof. De 

ziektespecifieke 5-jaars overleving in de hoogrisico HPV negatieve en positieve 

groep was respectievelijk 78% en 93% (P=0,03). Verder kwam HPV status ook 

in een multivariate analyse als een onafhankelijke voorspellende factor voor 

ziekte-specifieke sterfte naar voren (P=0,01 , HR: 0, , 95% CI: 0,0 -0, ). 

Deze resultaten pleiten voor een overlevingsvoordeel voor patiënten met 

een HPV-positief peniscarcinoom. Hoofdstuk 4 beschrijft de nauwkeurigheid 

van het lichamelijk onderzoek en enkele beeldvormende technieken bij het 

bepalen van de uitgebreidheid van de primaire tumor. De uitgebreidheid 

van de primaire tumor bepaalt of een penissparende behandeling tot de 

mogelijkheden behoort en heeft ook prognostische betekenis. Bij 33 patiënten 

werden preoperatief lichamelijk onderzoek, echografie en MRI verricht. De 

grootte van de tumor werd het meest nauwkeurig bepaald door het lichamelijk 

onderzoek (residuele standaard deviatie (SD) van 8,1mm). De infiltratiediepte 

werd door echografie en MRI met vergelijkbare precisie gemeten (residuele 

SD: 3,7mm en 3,8mm). De positief voorspellende waarde voor het bepalen van 

infiltratie van het corpus cavernosum was 100% voor lichamelijk onderzoek, 

67% voor echografie en 75% voor MRI. Lichamelijk onderzoek bleek de meest 

betrouwbare methode voor het bepalen van de grootte van de primaire tumor 

en de aanwezigheid van corpus cavernosum infiltratie. Als er bij lichamelijk 

onderzoek twijfel is over infiltratiediepte kan in eerste instantie worden 

gekozen voor echografie. Echografie en MRI tonen vergelijkbare resultaten 

maar echografie is natuurlijk veel goedkoper. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid 

ingegaan op de behandeling van de primaire tumor. Er werd gekeken naar 

T1 en T2 tumoren. Na penissparende behandeling was het vijfjaars locaal 

recidiefvrije percentage voor T1 en T2 tumoren vergelijkbaar (P=0,1) en 

voor de hele groep 63% (95% CI: 54%-72%). Na (partiële) amputatie was 

dit percentage significant hoger met 88% (95% CI: 81-95%, P=0,0003). Bij 

een lokaal recidief na een penissparende behandeling kon in 94% (51/54) 

van de gevallen met een tweede behandeling toch lokale controle worden 

7 21 66 7
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verkregen. Negen van de 10 patiënten met een lokaal recidief na amputatie 

stierven aan peniscarcinoom.

7 van de 21 (33%) patiënten met een lokaal recidief na een penissparende 

behandeling van een T1 tumor ontwikkelden tijdens de follow-up regionale 

kliermetastasering tegenover maar 3 van de 47 patiënten (6%) zonder lokaal 

recidief (P=0,005). Bij T2 tumoren waren deze percentages wel vergelijkbaar: 

27% (9/33) bij patiënten met en 22% (12/56) bij patiënten zonder lokaal 

recidief (P=0,56). Gezien het feit dat de tijd tot het inguinale klierrecidief 

vergelijkbaar is voor patiënten met en zonder lokaal recidief en er geen 

verhoogde incidentie van kliermetastasering is bij patiënten met T2 tumoren, 

waarbij bij het merendeel er een pathologische stadiëring en/of behandeling 

van de regionale klieren heeft plaatsgevonden, lijkt het erop dat een lokaal 

recidief niet de bron is voor een regionaal recidief. Een lokaal recidief kan 

wel gebruikt worden als een voorspeller van een regionaal klierrecidief bij 

patiënten waarbij geen pathologische stadiëring van de regionale klieren heeft 

plaatsgevonden. In de praktijk zullen dit met name de patiënten betreffen 

met T1 tumoren aangezien bij deze groep nog vaak een conservatief beleid 

wordt gevoerd ten aanzien van de regionale klieren. Hoofdstuk 6 belicht 

de klinische, morfologische en immunohistochemische aspecten van het 

sarcomatoïde peniscarcinoom. Vijf van de 341 patiënten (1,4%), die tussen 

1956 en 2001 in ons instituut voor peniscarcinoom werden behandeld, bleken 

een peniscarcinoom van het sarcomatoïde type te hebben. Vier van hen 

ontwikkelden afstandsmetastasen en stierven binnen 1 jaar na de diagnose 

aan de ziekte. De diagnose wordt gebaseerd op de immunohistochemische 

expressie van keratine filamenten in een overwegend spoelcellige penistumor 

of op de identificatie van carcinomateuze en sarcomatoïde gebieden in de H&E 

gekleurde coupes van de primaire tumor. Sarcomatoïd peniscarcinoom lijkt 

dus een subtype van het plaveiselcelcarcinoom van de penis te zijn met vroege 

hematogene metastasering en een slechte prognose. Hoofdstuk 7 beschrijft 

de klinische implicaties van sentinel node biopsie bij het plaveiselcelcarcinoom 

van de penis. In totaal werden 90 patiënten met klinisch negatieve regionale 

lymfklieren prospectief geïncludeerd. Preoperatieve lymfoscintigrafie werd 
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verricht na intradermale injectie van 99mTc-nanocolloid rond de primaire 

tumor met een dubbelkops gammacamera. Vervolgens vond sentinel node 

biopsie plaats met behulp van intradermaal toegediend patent blauw en een 

gammastralendetector. Pathologisch onderzoek van de sentinel node bestond 

uit sprongseries en immunohistochemische kleuring. Alleen indien tumor werd 

gevonden in de sentinel node werd een regionale lymfklierdissectie verricht. 

Tijdens lymfoscintigrafie werden 217 sentinel nodes in 159 liezen van 88 

patiënten. In totaal werden 208 sentinel nodes geëxcideerd uit 149 liezen van 

88 patiënten. Metastasering in de sentinel node werd gevonden in 19 liezen 

van 18 patiënten. Vier van de acht patiënten met een klinisch unilaterale N1 

status hadden een tumorpositieve contralaterale sentinel node. Gedurende een 

mediane follow-up van 36 maanden (spreiding: 5-95), trad bij vier patiënten 

een regionaal recidief op na excisie van een tumornegatieve sentinel node. 

Bij een vijfde patiënt trad een regionaal recidief op in een niet geëxploreerde 

lies na unilaterale visualisatie. Dit resulteerde in een foutnegatief percentage 

van 22% (5/23). De driejaars ziektespecifieke overleving was 98% en 71% voor 

patiënten met respectievelijk een tumornegatieve en tumorpositieve sentinel 

node (P=0,0018). Deze studie laat zien dat occulte lymfkliermetastasen bij 

peniscarcinoom met een sensitiviteit van ongeveer 80% kunnen worden 

gedetecteerd met sentinel node biopsie. Deze aanpak maakt het mogelijk om 

een vroege lymfklierdissectie bij de meeste lymfklierpositieve patiënten uit te 

voeren. Daarnaast verschaft de sentinel node status belangrijke prognostische 

informatie. Morbiditeit als gevolg van electieve klierdissecties kan worden 

vermeden bij lymfkliernegatieve peniscarcinoompatiënten. In hoofdstuk 8 

wordt de overleving vergeleken van klinisch kliernegatieve patiënten die 

werden behandeld met een periodieke controle van de regionale lymfklieren 

en patiënten waarbij op basis van sentinel node biopsie klier- metastasering 

in een vroeg stadium werd ontdekt en behandeld. 85 patiënten met een T2-

3N0M0 peniscarcinoom die werden behandeld met een ‘wait and see’ policy 

bestaande uit een driemaandelijkse controle van de liezen en 68 patiënten 

die een sentinel node biopsie ondergingen werden geïncludeerd. Beide 

populaties verschilden niet significant voor wat betreft prognostische factoren 
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als leeftijd, klinisch T-stadium, tumorgraad, aanwezigheid van angioinvasie 

en infiltratiediepte. Toch was er een significant verschillende driejaars 

ziektespecifieke overleving van 79% voor de observatiegroep en 91% voor 

de sentinel node groep. (P=0.04). Het vroeg detecteren en verwijderen van 

kliermetastases verbetert dus de ziektespecifieke overleving. Hoofdstuk 9 

beschrijft de pathologische kenmerken van inguinale lymfkliermetastasen 

die van voorspellende waarde zijn voor tumorpositiviteit van de pelviene 

lymfklieren en overleving. De tumorgraad van de tumorpositieve lymfklieren 

(OR 6.0 (CI 95%: 1.2-30.3)) en het aantal tumorpositieve klieren (≤2 vs. >2) 

(OR 12.1 (CI 95%: 3.0-48.1)) waren onafhankelijke voorspellers voor de 

aanwezigheid van tumorpositieve pelviene klieren. Extracapsulaire groei (OR 

2.3 (CI 95%: 1.1-4.8), de aanwezigheid van tumorpositieve klieren in beide 

liezen (OR 3.4 (CI 95% 1.2-9.4)) en tumorpositieve pelviene klieren (OR 3.1 

(CI 95%: 1.4-6.6)) bleken onafhankelijke voorspellers voor ziektespecifieke 

overleving. Patiënten met slechts één of twee tumorpositieve lymfklieren 

zonder extracapsulaire groei en geen slecht gedifferentieerde tumor in deze 

klieren hebben maar een klein risico op tumorpositieve pelviene klieren en 

hebben een goede prognose met een vijfjaars ziektespecifieke overleving 

van 90%. Een pelvien kliertoilet lijkt in deze gevallen onnodig. Hoofdstuk 

10 geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies van dit proefschrift. 

Verder worden in de discussie enkele nieuwe beeldvormende technieken 

besproken voor het opsporen van occulte kliermetastasen. Genetische analyse 

van de primaire tumor zal mogelijk al in de nabije toekomst een nauwkeurige 

voorspelling kunnen geven over het klinische gedrag van de tumor per 

individuele patiënt. 




