Referat af repræsentantskabsmøde i dansk melanom gruppe den 1. marts 2005

1) formandens beretning
2004 har været et stille år i DMG regi. Der har været to møder i forretningsudvalget den
28/6-04 og 11/2-05.
Referater af DMG's repræsentantskabsmøder er tilgængelige på www.melanoma.dk.
Der har været to udskiftninger blandt medlemmerne i forretningsudvalget.
Repræsentant for patologi Ole Clemmensen, Odense, er trådt tilbage og Eva Spaun,
Aalborg, er tiltrådt forretningsudvalget.
Den dermatologiske repræsentant Henrik Sølvsten, Marselisborg, er trådt tilbage og
Henrik Lorentzen er trådt ind i forretningsudvalget.
Der har været en del forespørgsler til DMG's database i løbet af året.
Nina Hastrup har forespurgt hvor mange patologiskemaer der er tilsent sekretariatet
udfyldt med ”tumor uvist benign/malign”
Annette Chakera har fået fået foretaget to udtræk med henblik på HRP opgørelse og
Ph.D. projekt vedr. lymfescintigrafi.
Fra Århus er der kommet en forespørgsel på patientdata til brug i en undersøgelse af
tumorcelle volumen.
Alle forespørgsler er blevet ekspederet.
Vedr. Dmg Database.
Databasen er blevet leveret. Den foreligger nu i færdig form, og er velfungerende.
Endvidere er der blevet udfærdiget en beskrivelse til brug af basen.

2) Beretning fra udvalgene.
Patologisk Udvalg, Nina Hastrup.
Vedr. sentinel node.
Sidste år afventedes EORTC retningslinjer for udskæring af sentinel lymfeknuder, men
disse er ikke fremkommet endnu.

Nina Hastrup har tilskrevet EORTC, men har ikke fået svar på tidspunktet for
repræsentantskabsmødet.
En protokol skulle foreligge i foråret 2005.
Hvis der er drastiske ændringer forelægges disse DMG's repræsentantskab.
Kirurgisk udvalg, K.T. Drzewiecki
Skandinavisk melanomstudie er anmeldt til præsentation i Vancouver til september 2005.
Der er anmeldt ca. 240 patienter fra Danmark.
Jørgen Lock-Andersen spørger om proceduren skal ændres mht. ekscisions margin efter
præsentation af studiet.
Forretningsudvalget får af repræsentantskabet mandat til at ændre protokollerne hvis det
bliver aktuelt.
Vedr. gravide og sentinel node biopsi.
I England foretages SN biopsi efter 30. graviditetsuge. Udvalget finder ikke at SN skal
tilbydes gravide.
Det diskuteres om der skal være en differentieret procedure. Det besluttes at vente med at
tage endelig stilling til problemstillingen.
Forretningsudvalget fortsætter debatten.
K.T.Drzewiecki vil kontakte nuklearmediciner Birger Hesse vedrørende spørgsmålet.
Diagnostisk udvalg, Karin Dahlstrøm
Diagnostik udvalget har beskæftiget sig med drænage til iliaca regionen. Der er foretaget
litteratur søgninger, men udvalget er ikke kommet frem til en konklusion på baggrund af
disse.

Onkologisk udvalg, Lars Bastholt
Der redegøres for adjuverende behandling af malignt melanom i henhold til nordisk
melanom gruppes protokol.
Melanomer på mindst 4 mm eller hvor der foreligger lymfeknudemetastaser allokeres til
tre arme.
Observation
IFN 10 MU x 3 ugentlig i 1 år
IFN 10 MU x 3 ugentlig i 2 år
I Danmark indgår patienter fra Odense og Århus. Ialt er der randomiseret 820 patienter,
hvoraf 150 stammer fra Odense og 80 fra Århus.
Der er foretaget en interim analyse der viser at det ikke kræves, at der randomiseres flere
patienter til undersøgelsen.
Der redegøres for adjuverende vacciner til melanom patienter, EORTC 18961.
Patienter med malignt melanom, der udvikler antistoffer mod gangliosid GM2, har bedre
prognose end dem der ikke udvikler disse antistoffer.
Protokol EORTC 18961 er adjuverende gangliosid GM2-KLH/QS-21
vaccinationsbehandling for patienter med primær melanom med tykkelse mellem 1.5 og
4mm.
Der randomiseres til to arme, observation og GM2-KLH/QS-21 2 y.
Igangværende afhandlinger:
Disputatsarbejde:
Henrik Schmidt, Århus
Kliniske, immunologiske og molekylærbiologiske parametre for respons og overlevelse
ved stadium I-IV malignt melanom
Ph.d. Projekt:
Lone Duval, Århus
Studies of a T-Lymphocyte cell-line in the treatment of patients with metastatic melanoma
– clinical and immunologic response
Forskningsårsprojekt:
Maria van der Wehl, Århus
Inflammationscellers rolle ved interleukin-2 baseret immunterapi ved metastatisk malignt
melanom

Metastatisk Malignt Melanom, Aktuelle protokoller
Decrescendo IL-2 og IFN (Odense og Århus)
Dendritcelle vaccination (Herlev)
Fase II undersøgelse af Thalidomid:
Ptt der ikke kan få IL-2
Metastaserende okulære melanomer
3) Status for igangværende registreringsprotokol og skemaer mhp.
Kvalitetsudvikling.
Der foreligger ingen problemer for de rapporterende DMG centre med hensyn til
registreringen. Århus rapporterer imidlertid ikke DMG 2003 og det diskuteres hvorledes
dette skal behandles. Det besluttes at K.T.Drzewiecki vil tage kontakt til Århus.
4) Forslag til nye videnskabelige protokoller.
Der foreligger ingen nye protokoller.
5) Valg af formand.
K.T. Drzewiecki genopstiller til formandsposten. Repræsentantskabet bifalder dette og K.T.
Drzewiecki vælges for en ny periode.
6) Nedsættelse af nye udvalg.
Forretningsudvalget har ikke drøftet nedsættelse af nye videnskablige udvalg i det
forløbne år.
K.T. Drzewiecki påpeger at dermatologerne er svagt repræsenteret i DMG. Det foreslås at
det dermatologiske medlem af forretningsudvalget skal have en plads i diagnostik
udvalget.

7) Evt.
Jørgen Lock-Andersen spørger til melanoma.dk's videnskabelige del.
Lars Bastholt svarer, at de videnskabelige udvalg vil forfatte reference lister der vil blive
publiseret på hjemmesiden. .
Ligeledes vil DMG's nyhedsbreve blive publiseret på hjemmesiden.
Vedr. næste års årsmøde.
Indput og forslag til næste års program vil velkomment og forretningsudvalget ser frem til
eventuelle forslag.
K.T. Drzewiecki takker deltagerne for fremmødet. Det har været et godt møde, med nyttigt
fagligt indhold. Forretningsudvalget vil komme med et nyt oplæg til næste års årsmøde.
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