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Abstract 

De diagnostiek van gepigmenteerde lesies van de mond en omgevende structuren kan bijzonder lastig zijn. 

In veel gevallen lijkt het verantwoord om op grond van bijvoorbeeld de leeftijd, de localisatie, de anamnese 

en het klinische aspect op alleen klinische gronden tot een diagnose te komen, maar in sommige gevallen is 

toch behoefte aan een meer zekere diagnose met behulp van weefselonderzoek. Het kan daarbij nodig zijn 

om immuunhistochemische kleuringen toe te passen, zoals de melanocytenmerker HMB-45 en de 

macrophagenmerker CD68, naast bijvoorbeeld routinematige kleuringen zoals de ijzerkleuring. De in de 

Engelse literatuur bekende ABCD checklist, waarbij de A staat voor asymmetry, de B voor border 

irregularities, de C voor verschillen in kleur en de D voor diameter ( > 6 mm) die wordt gebruikt bij de 

diagnostiek van melanomen van de huid is ten dele ook toepasbaar bij het maligne melanoom van het 

mondslijmvlies. Snel groeiende gepigmenteerde lesies dienen echter altijd te worden gebiopteerd. 

Localisatie van de pigmentatie op het palatum verhoogt de verdenking op de aanwezigheid van een maligne 

melanoom of eventueel een voorstadium daarvan en maakt derhalve een biopsie en/of langdurige controle 

noodzakelijk. 

Een kritische analyse van de bestaande literatuur over het orale maligne melanoom laat zien, dat er eigenlijk 

geen goed inzicht is in de etiologie en de pathogenese van deze kwaadaardige tumor. Bovendien zijn er 

geen betrouwbare gegevens beschikbaar over de beste manier van behandelen. Ten aanzien van de 

etiologie wordt door sommigen gesuggereerd, dat schadelijke stoffen uit het milieu carcinogeen kunnen zijn; 

het gaat daarbij in het bijzonder om tabakrook en formaldehyde. Er zijn echter maar weinig studies van het 

maligne melanoom van het mondslijmvlies die iets over deze factoren vermelden. Daarnaast wordt in 

sommige studies melding gemaakt van veranderingen in het p53 gen. 

Chirurgische verwijdering is de meest gangbare behandeling van een maligne melanoom van het 

mondslijmvlies. Chirurgische behandeling kan worden gecombineerd met bestraling, chemotherapie of 

immuuntherapie. De effectiviteit van dergelijke aanvullende behandelingen in combinatie met chirurgie of als 

enkele behandelmodaliteit is nooit met zekerheid aangetoond. 

In het onderzoek naar 14 patiënten met maligne melanoom van het mondslijmvlies, gediagnosticeerd in een 

periode van ruim 30 jaar op de afdelingen mondziekten en kaakchirurgie en keel-, neus- en oorheelkunde 

van het VU medisch centrum te Amsterdam blijkt duidelijk sprake van het kwaadaardige agressieve karakter 

van deze tumor. Vijf patiënten ontwikkelden een locaal recidief binnen een periode van 4-72 maanden en 

tien patiënten ontwikkelden metastasen op afstand, dat wil zeggen buiten het hoofd-halsgebied, binnen een 

periode van 6 tot 78 maanden. Tien patiënten zijn aan hun ziekte overleden binnen een gemiddeld interval 

van 40 maanden (spreiding 12-80 maanden). 

Van de tien patiënten van wie de 5-jaarsoverleving kon worden nagegaan, bleek er na vijf jaar één in leven 

te zijn met de ziekte, terwijl twee patiënten in leven waren zonder aanwijzingen voor aanwezigheid van de 

ziekte. Hoewel het bij kleine getallen niet verantwoord is om de gegevens in percentages uit te drukken, zou 

het voorgaande betekenen dat er sprake is van een 5-jaarsoverleving van 30%. Alle patiënten zijn 

uiteindelijk binnen tien jaar aan hun ziekte overleden. De bevinding vanuit de literatuur dat de voorgestelde 

histopathologische microstadiëring voor stadium I (maligne melanoom van mondslijmvlies, ongeacht de 

maximale afmeting, maar zonder aanwijzingen voor metastasering) voorspellende waarde heeft voor de 

overleving, werd niet bevestigd door de resultaten in het huidige onderzoek. 



Een ander aspect van het onderzoek betrof onderzoek naar maligne melanomen van andere slijmvliezen in 

het hoofd-halsgebied, in het bijzonder van de neus- en neusbijholten. Er werd daarbij een vergelijking 

gemaakt tussen de behandelingsresultaten van patiënten met een maligne melanoom van het 

mondslijmvlies en die met een maligne melanoom van de neus- en neusbijholte. Opvallend genoeg bleek 

dat patiënten met een maligne melanoom van het mondslijmvlies gemiddeld ongeveer tien jaar jonger waren 

dan de patiënten van de andere groep. De 5-jaarsoverleving was voor patiënten met een maligne melanoom 

van het mondslijmvlies beter dan voor patiënten met een maligne melanoom elders in het hoofd-halsgebied. 

Daarbij zij echter opgemerkt, dat het om relatief kleine aantallen patiënten gaat. 

Verder bleek dat de kans op locaal recidief en/of regionale en afstandsmetastasering groter was bij 

patiënten, die niet werden nabestraald. Verrassenderwijs bleek echter de 5-jaarsoverleving voor patiënten 

die alleen met chirurgie waren behandeld – dus zonder postoperatieve bestraling – beter te zijn dan voor 

patiënten die werden nabestraald. Gelet op het retrospectieve karakter van het onderzoek en het op 

sommige plaatsen niet volledig zijn van de patiëntendossiers ten aanzien van de indicatie voor 

postoperatieve bestraling, kan geen betrouwbare uitspraak worden gedaan over de mogelijke waarde van 

postoperatieve bestraling bij het orale maligne melanoom. Gelet op de relatieve zeldzaamheid van het 

maligne melanoom in het hoofd-halsgebied is het niet zonder meer mogelijk een prospectieve studie op dit 

gebied uit te voeren. 

In ons onderzoek hebben wij melding gemaakt van een nogal ongewone casus van een maligne melanoom 

van het mondslijmvlies waarbij tevens sprake was van pseudo-epitheliomateuze hyperplasie. Er waren in de 

betreffende casus een aantal argumenten, die het inderdaad het meest waarschijnlijk maakten dat hier 

sprake was pseudo-epitheliomateuze hyperplasie van het overliggende plaveiselepitheel en dat het niet ging 

om een plaveiselcelcarcinoom met melaninepigmentatie. 

Een andere bijzondere casus die in ons onderzoek werd opgenomen, betrof een patiënt met 

melaninepigmentatie in de kleine speekselklieren van het gehemelte. Bij deze patiënt werd vier jaar later een 

maligne melanoom op de betreffende plaats gediagnosticeerd. Aanwezigheid van melaninepigment in 

epitheliale cellen van kleine speekselklieren is uitzonderlijk en er is geen goede verklaring voor dit 

fenomeen. In de literatuur wordt wel de term "melanogene metaplasie" genoemd, maar er is weinig 

wetenschappelijke ondersteuning voor een dergelijk concept. Verder is de vraag of het aantreffen van 

melaninepigment in kleine speekselklieren inderdaad als een potentieel kwaadaardig fenomeen moet 

worden beschouwd. 

Uit de literatuur blijkt, dat ongeveer 30% van het maligne melanoom van het mondslijmvlies geassocieerd is 

of mogelijk jarenlang voorafgegaan is door pigmentatie van het mondslijmvlies. Er kan daarbij sprake zijn 

van aanwezigheid van atypische melanocyten zonder dat op dat moment de diagnose maligne melanoom 

kan worden gesteld. De aanwezigheid van dergelijke atypische melanocyten lijkt als een pre-invasief 

stadium van een maligne melanoom te oeten worden beschouwd. 

Een naevus naevocellularis, zoals deze op de huid kan voorkomen, komt een enkele maal ook in de mond 

voor. De voorkeursplaats van orale naevi komt sterk overeen met die van een maligne melanoom. Het ligt 

daarom voor de hand om te veronderstellen, dat orale naevi wellicht voorloperlesies zijn van een maligne 

melanoom van het mondslijmvlies. Uit een landelijk onderzoek, waarbij dankbaar gebruikgemaakt is van het 

landelijke geautomatiseerde bestand van de pathologen (PALGA) werd echter geen ondersteuning voor 



deze hypothese gevonden. Geen van de 119 patiënten met een naevus naevocellularis van het 

mondslijmvlies heeft in een gemiddelde nacontrole periode van 8.6 jaar een maligne melanoom ontwikkeld. 

 


