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Differentiatie myoom/sarcoom en morcellatie

Myomen: een update
Etiologie, beeldvorming en behandeling
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66 patienten met reïnterventies gerelateerd aan morcelleren
systematic review

Pereira, JMIG, 2015



Direct morcellation injury









FDA communicatie

 17 April 2014: Quantitative Assessment of the Prevalence of 

Unsuspected Uterine Sarcoma in Women Undergoing Treatment of 

Uterine Fibroids

 24 November 2014: UPDATED Laparoscopic Uterine Power 

Morcellation in Hysterectomy and Myomectomy: FDA Safety 

Communication (voor bedrijven, zorgverleners en patiënten)

 December 2017: FDA updated Assessment of the use of laparoscopic

power morcellators to treat uterine fibroids

 ‘FDA continues to caution against the use of LPMs in the majority of 

women undergoing myomectomy or hysterectomy for treatment of fibroids’ 



Wensdenken



Wetenschap of politiek? 



Invloed van ‘safety communication’ op beleid

FDA, update 2017



Data from the Sentinel System covering over 425 million person-years
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Prevalenties sarcoom in vermeende uterus myomatosus
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Prevalentiestudies uitgelicht

 Is de prevalentie van uterussarcoom overschat?
 0 sarcomen bij 1216 laparoscopische morcellaties (Pados, 2017)

 Patholoog-anatomen een andere kijk? 
 In 631 gemorcelleerde uteruspreparaten werden 8 sarcomen 

gevonden (1.2%) (Pavlakis, 2017)

 Grote Chinese database met gemorcelleerde preparaten: 
 54/33.723 (0.16%) (Yang, 2018)

1/625



FDA update december 2017



MyCenA-WGE enquête in 2017; gemorcelleerde maligniteiten
In de afgelopen 3 jaar per methode van weefselextractie

Morcellatie

 Vaginaal: 2

 Laparoscopische open: 1

 Laparoscopisch in-bag: 3

 Totaal: 6



Heel erg klein

ESGE survey: 22 3 0.57%
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TVE: necrose en veel flow

Bijkomende kenmerken in relatie tot kans op uterus sarcoom: 
‘Non-reassuring’ ‘Reassuring’
- Hypervasculariteit - multiple myomen
- Necrose (‘lacunae’)           - ronde vorm
- Postmenopause - geen groei
- US/MRI solitaire myoom
- US/MRI afmeting grootste myoom ≥ 8 cm
- LDH verhoogd
- Abnormaal uterine bloedverlies
- Hematocriet < 30%

Non reassuring

Adviseer geen open morcellatie

< 40 jaar

Reassuring

Bespreek de andere (dan sarcoom-)risico’s
van het open morcelleren en biedt

desgewenst
in-bag morcelleren aan

Patiënten met voorgenomen laparoscopisch morcelleren van myoom

≥ 40 jaar

TVE: geen combinatie van necrosis en veel vaten

LH met ‘in-bag’ morcelleren of indien
techniek niet beschikbaar AUE



Uterussarcoom preoperatief verwacht

 Aandeel ‘verwachte’ sarcomen: 
 6/7 1

 11/16 2 

 7/20 3

 4/10 4

 Totaal: 28/53= 53%

1. Mettler 2017, 2. Multinu 2018, 3. Kostun 2017, 4. Ludwin 2018, 

myoma or

sarcoma? 



Vascularisatie van myomen
score 1-4

Exacoustos, J Clin US, 2007



Kleurendoppler van 2 LMS

Exacoustos, J Clin US, 2007



Test karacteristieken van echo-parameters

Exacoustos, J ClinUS, 2007
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Effect van morcelleren op de levensverwachting van patiënten
met een uterien sarcoom

LGESS n Age follow-
up

Recurrence 5 yrs DFS ORmv

No 
Morcellation

27 45,3 64 3/27 84%

Morcellation 23 43,6 66 8/23 55% 4,03 (1-15)

LMS n Age follow-up recurrence 5 yrs DFS ORmv

No 
Morcellation

31 47,9 52 7/31 65%

Morcellation 25 46,4 27 13/25 40% 3,11 (1-9)

LGESS = low grade endometrial stroma sarcoma, LMS = leiomyosarcoma, DFS = disease free survival 
ORmv=odds rate mortality after morcellation in a multivariate analysis

Park, 2011



Resultaten meta-analyse van gemorcelleerde sarcomen

Bogani, Gynecol Oncol, 2015
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Voor- en nadelen van in bag morcelleren

 Voor
 Verkleining van de kans op verspreiding (‘spill’) van benigne 

en maligne cellen in de buikholte
 Minder kans op directe morceleerletsels
 Tijdwinst door het niet hoeven zoeken naar chips

 Tegen
 Tijdverlies door plaatsen van de steriele zak 
 Leercurve 
 Kosten 
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Methoden om het optreden van spill vast te stellen

 Controleren van intactheid van de zak

 Weefsel (buiten de zak) in de buikholte 

 Gebruik van kleurvloeistof

 Spoelcellen in peritoneaalvocht



Literature search in-bag morcellation bij LH en spill

 Aoki Y, Matsuura M, Matsuno. Bag check

 Cohen SL, Einarsson JI, Wang KC, Brown D, Boruta D, Scheib SA, Fader AN, and Shibley T (2014) 

indifferent tissue check

 Cohen SL, Morris SN, Brown DN, Greenberg JA, Walsh BW, Gargiulo AR, Isaacson KB, Wright KN, 

Srouji SS, Anchan RM et al (2016) tissue check, bag check and colour dye

 Leal MA, Pinera A, De SJ, and Zapardiel I (2017) bag check

 Rimbach S, Holzknecht A, Nemes C, Offner F, and Craina M (2015) spindle cells

 Rimbach S, Holzknecht A, Schmedler C, Nemes C, and Offner F (2016) Spindle cells

 Rimbach S and Schempershofe M (2017) spindle cells

 Serur E, Zambrano N, Brown K, Clemetson E, and Lakhi N (2016) bag check and tissue check

 Srouji SS, Kaser DJ, and Gargiulo AR (2015) bag check

 Steller C, Cholkeri-Singh A, Sasaki K, and Miller CE (2017) bag check

 Vargas MV, Cohen SL, Fuchs-Weizman N, Wang KC, Manoucheri E, Vitonis AF, and Einarsson JI 

(2015) bag check

 Winner B, Porter A, Velloze S, and Biest S (2015) bag and tissue check



Health Failure Mode Effect Analysis

 For containment bags with openings 131 risks were 

identified of which 68 should be eliminated. Of the 

10 causes most at risk to cause spillage, two can be 

eliminated by using appropriate bag materials. 

 Myomectomy appears to be more at risk for residual 

tissue spillage compared to total hysterectomy.

Van den Haak, Surg Endosc, 2018



Is verspreiding sarcoomcellen bij myomectomie te 
voorkomen? 



Technieken voor in bag morcelleren

 Power morcelleren

 Manueel abdominaal

 Manueel vaginaal



Manuele morcellatie via abdomen 



MyCenA-WGE enquête 2017; methode van weefselextractie

Ingreep vaginaal Vag morcell Open lapsc
morcell

In-bag 
morcell

(Mini)lap

Alle (n gem. 
[med]/jaar)

36 [25] 5,3 [1,0] 6,5 [0] 4,7[0] 2,0[0]

LH % [med] 81 [90] 8,2[1,0] 3,8[0] 6,7[0] 0,3[0]

LM % [med] 2,7 [0] 0,25 [0] 44,9[50] 51,1[50] 1,1[0]

LSH % [med] 0 6,7[0] 20[0] 60,3 [100] 13[0]

VH % [med] 96,2[100] 5,1[0]

LH=laparoscopische hysterectomie, LM=laparoscopische myomectomie
LSH=laparoscopische supracervicale hysterectomie VH=vaginale hysterectomie



Conclusies

 Prevalentie onbekend maar 0.15%-0.4% aannemelijk

 Preoperatief is een sarcoom niet met zekerheid vast te 

stellen. Gebruik van flowchart (checklist) raadzaam. 

 Iedere ‘disruption’ van een stadium 1 sarcoom (dus ook 

morcelleren) kan de prognose negatief beïnvloeden

 In bag morcelleren met een zodanige techniek dat ‘spill’ van 

cellen en weefsel in het abdomen zo veel mogelijk wordt 

voorkomen, wordt aanbevolen
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