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Beschrijving onderzoek 
De afgelopen jaren is immunotherapie met checkpoint inhibitors bij gemetastaseerd 
melanoom de nieuwe standaard behandeling geworden. De overleving drie jaar na start van 
immunotherapie is bij anti-CTLA4 monotherapie 34%, bij anti-PD1 monotherapie 52% en bij 
combinatietherapie 58% Wolchok et al, NEJM 2017, 377:1345-1356. Deze succesvolle 
nieuwe behandelmogelijkheden veroorzaken echter wel graad 3-4 bijwerkingen, 28% bij anti-
CTLA4, 21% bij anti-PD1 en in 59% van de gevallen bij combinatietherapie met beide 
middelen.(1) Checkpoint geïnduceerde hepatitis is een van de relatief zeldzame bijwerking 
van anti-PD1 en anti-CTLA 4 therapie. Gepubliceerde prevalenties variëren tussen de 3.5% 
en 23%(2, 3). Alleen al in 2018 verschenen meerdere artikelen die de diagnostisering, 
frequentie en behandelopties van checkpoint geïndiceerde hepatitis beschreven. (2-8) 
De lever wordt continu blootgesteld aan pathogenen en toxische producten vanuit de darm. 
Met behulp van gespecialiseerde cellen van het aangeboren immuunsysteem (o.a. Kupffer 
cellen, dendritische cellen en sinusoïdale endotheelcellen) kan de lever tolerant blijven in de 
gezonde situatie. Levermetastasen zouden een trigger kunnen zijn waardoor, in combinatie 
met immunotherapie, de zelftolerantie wordt doorbroken.  
Door analyse van de DMTR database willen we een beter beeld krijgen van de prevalentie 
van immune checkpoint geïnduceerde hepatitis en hoe vaak dit leidt tot het discontinueren 
van de therapie. Daarnaast zullen we kijken naar meerdere voorspellers voor het 
ontwikkelen van een hepatitis, waarbij we met name zullen focussen op enkele baseline 
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karakteristieken waaronder de prevalentie van hepatitis in patiënten met en zonder 
levermetastasen.  
 
 
Onderzoeksopzet: 
In eerste instantie zal worden geëvalueerd bij hoeveel  patiënten met een hepatitis  is 
geregistreerd in de DMTR. Vervolgens zal deze groep verder worden uitgesplitst in patiënten 
die met immunotherapie bij behandeld en patiënten met levermetastasen en zonder 
levermetastasen.  
Van de patiënten met een hepatitis zal vervolgens de duur, eventuele behandeling en 
gevolgen van de hepatitis worden beschreven.  
Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in of patiënten met hepatitis vaak ook andere immune 
related adverse events hebben en of er een verschil is in klinische response in vergelijking 
met patiënten met andere immune related adverse events en patiënten zonder immune 
related adverse events.  
 
Onderzoekspopulatie: 
Patiënten met gemetastaseerd melanoom die behandeld zijn met immunotherapie. Patiënten 
die geïncludeerd zijn in de DMTR tussen 1 juli 2012 en 1 december 2018, en uitgebreid zijn 
geregistreerd.  
 
Statistiek:  
- Baseline van alle uitgebreid geregistreerde patiënten die behandeld zijn met 
immunotherapie zal worden beschreven aan de hand van de volgende variabelen: leeftijd, 
geslacht, LDH waarde bij start immunotherapie, WHO, tijd tot het ontwikkelen van stadium 
IV, locatie van de primaire tumor, aanwezigheid van lever- en/of hersenmetastasen, het 
aantal behandelingen dat reeds heeft plaatsgevonden voor registratie in de DMTR, het 
aantal en de soort behandelingen die reeds hebben plaatsgevonden tijdens registratie in de 
DMTR (uitgesplitst in targeted therapie (BRAF- en MEK-remming), chemotherapie (DTIC), 
lokale therapie (RFA, melfalan, chirurgie, radiotherapie) en behandeling in studieverband. 
- Vervolgens zal de hierboven genoemde groep worden opgesplitst in patiënten met/zonder 
levermetastasen voor start immunotherapie. De twee groepen zullen worden vergeleken om 
te kijken of er wezenlijke verschillen zijn tussen de patiënten met/zonder levermetastasen op 
baseline.  Hierbij wordt o.a. gekeken naar de volgende baseline karakteristieken (leeftijd, 
geslacht, LDH, WHO, locatie van de primaire tumor, tijd tot het ontwikkelen van stadium IV), 
maar of patiënt reeds bekend is met leverziekte/-falen, een auto-immuunziekte heeft voor 
start van immunotherapie (met/zonder gebruik van immunosuppressiva) of een andere 
maligniteit in de voorgeschiedenis heeft. 
- Verschil in prevalentie van hepatitis zal vergeleken worden door middel van een Chi2 test 
en een ANOVA in patiënten met en zonder levermetastasen 
- Verschil in klinische response tussen patiënten met hepatitis, andere immuun gerelateerde 
adverse events en patiënten zonder immuun gerelateerde adverse events zal worden 
vergeleken met een chi2 test  
- Numerieke variabele zullen afhankelijk van de distributie middels een ongepaarde T-toets 
of een Mann-Whitney U test worden vergeleken 
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