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Beschrijving onderzoek  
Superficieel spreidend (SSM) en nodulair melanoom (NM) zijn de twee grootste subtypes binnen de 
primaire melanomen, en betreffen respectievelijk 70% en 20% van alle nieuwe melanomen. (1, 2) 
Waar de SSM zich met name oppervlakkig uitbreiden, breiden de NM zich met name verticaal uit. (3) 
In eerste instantie werd er gedacht dat de twee subtypes in het verlengde van elkaar lagen in de 
ontwikkeling van het melanoom. Meerdere studies hebben echter aangetoond dat SSM en NM zich 
onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen. (4, 5) Er is echter weinig bekend over de invloed van 
deze subtypes op het zich ontwikkelen van het melanoom en de klinische implicaties van het 
subtype in een vergevorderd stadium van de ziekte.  
Een recente studie liet zien dat NM minder somatische mutaties bevat, wanneer vergeleken met 
SSM. Er werd echter geen verschil gezien in respons en overleving na behandeling met anti-PD-1 
(n=29) of anti-CTLA-4 (n=114), of combinatie behandeling (n=11).  
Dezelfde studie liet wel zien dat patiënten met een NM een slechtere overleving hadden volgend op 
BRAF/MEK-remming (n=65). De correctie die hier werd toegepast was enkel voor variabelen ten 
tijde van het primaire melanoom: leeftijd, dikte, ulceratie, mitotische index, stadium. (6) 
Middels de data die beschikbaar is in de DMTR willen wij de invloed van het primaire subtype en 
andere karakteristieke van het primaire melanoom onderzoeken in inoperabel melanoom. Daarbij 
kunnen we tevens de associatie tussen deze primaire karakteristieken en bekende prognostische 
variabelen in het vergevorderde stadium onderzoeken. Het aantal patiënten dat in de DMTR is 
geregistreerd met een anti-PD-1, anti-CTLA-4, anti-PD-1 + anti-CTLA-4, of BRAF/MEK-remming is 
vele malen groter dan wat de hierboven genoemde studie liet zien. Daarmee zullen wij beter in staat 
zijn om te kijken naar de daadwerkelijke verschillen in overleving tussen patiënten met een SSM of 
een NM.  
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