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IN HET KORT

Histologische regressie als gunstige prognostische factor bij  

stadium 1 en 2 melanoom
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Histologische regressie ziet men bij 10-58% van de cutane 
melanomen. Wat is de prognostische waarde van regressie bij 
melanoom? Enerzijds zou regressie een ongunstig prognos-
tisch kenmerk zijn door onderschatting van de Breslow-dikte, 
anderzijds zou activatie van het immuunsysteem tegen het 
melanoom juist een gunstige prognostische factor kunnen zijn. 
El Sharouni et al. onderzochten in een cohort studie of his-
tologische regressie was geassocieerd met een betere of 
slechtere overleving bij patiënten met een primair cutaan 
melanoom, gediagnosticeerd tussen januari 2000 en decem-
ber 2014. Zij includeerden 17.271 Nederlandse patiënten en 
4.980 Australische patiënten. Er was sprake van regressie 
bij 6.121 (35,4%) melanomen uit het Nederlandse cohort en 
2.198 (44,1%) melanomen uit het Australische cohort. Voor 
Nederlandse patiënten was de hazard ratio bij aanwezigheid 
van regressie 0.55 voor recidief-vrije overleving en 0.87 voor 
algehele overleving. Voor Australische patiënten was de 
hazard ratio 0.61 voor recidief-vrije overleving en 0.73 voor 
algehele overleving. Subgroepanalyses toonden aan dat aan-
wezigheid van regressie bij melanomen met Breslow-dikte ≤ 4 
mm de recidief-vrije overleving verbeterde en bij superficieel 

spreidende melanomen zowel de recidief-vrije overleving als 
algehele overleving verbeterde.

Conclusie
Histologische regressie is een gunstige prognostische factor 
voor patiënten met stadium 1 en 2 melanomen, vooral bij 
Breslow dikte ≤ 4 mm en superficieel spreidend subtype. Een 
beperking van deze studie dat er geen richtlijnen bestaan 
voor de beoordeling en rapportage van histologische regressie, 
waardoor pathologen dit subjectief beoordeelden op basis van 
algemeen geaccepteerde patroonkenmerken. Andere kant-
tekeningen zijn het ontbreken van de mitose-index van het 
melanoom voor het Nederlandse cohort, geen informatie over 
behandeling met immunotherapie voor beide cohorten en de 
aanname dat patiënten zonder sentinel-node procedure wer-
den geclassificeerd als stadium 1 of 2.
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