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1. Lokale weefselanoxie bevordert de groei van implantatiemetastasen.

2. Het tijdsinterval tussen chirurgische en radiotherapeutische behan-
deling van het mammacarcinoom dient zo kort mogelijk te zijn.

3. Bij de mastectomie verdient een vervaardiging van "dikke", goed
doorbloede huidlappen de voorkeur boven dermale dissectie.

4. Bij de behandeling van het mammacarcinoom hoort de partiële
mastectomie niet thuis.

5. Bij de stagering van maligne aandoeningen verdient de term pre-
therapeutisch stadium de voorkeur boven klinisch stadium, aange-
zien facetten als ziekteduur en symptomen onbenoemd blijven.

6. In de kankerchirurgie is de toepassing van autotransfusies niet
geïndiceerd.

7. De aanwezigheid van peristaltiek sluit de diagnose acute mesenteri-
aalthrombose niet uit.

8. Bij twijfel tussen de diagnose appendicitis acuta en adnexitis verdient
een laparotomie via een wisselsnede de voorkeur boven een diagnos-
tische laparoscopie.

9. Patiënten met de ziekte van Grohn komen in principe niet in
aanmerking voor een continente ileostomie.

10. De frequentie, waarin een patholoog-anatoom een operatiekamer
bezoekt, dient evenredig te zijn aan het aantal preparaten, dat hij
vanuit dit vertrek voor onderzoek krijgt aangeboden.

11. Compressiesclerotherapie is een onjuiste behandeling bij varices,
welke het gevolg zijn van een insufficiënte saphenoiemorale over-
gang.

12. Bij de diagnostiek van een distaal van de nierarterieën gelokaliseerd
arterieel vaatlijden is de translumbale punctie-aortografie een veili-
ger onderzoekmethode dan de retrograde catheter-aortografie vol-
gens Seldinger via de arteria femoralis.

13. Een afspraakspreekuur geeft slechts het tijdstip aan, waarvoor de
patiënt niet geholpen wordt.

Stellingen behorende bij het proefschrift van A. P. Varckamp september 1978
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Dit proefschrift werd bewerkt in de Heelkundige Kliniek (Hoofd: Prof. Dr. M. Vink)
van het Academisch Ziekenhuis te Leiden.

De experimenten vonden plaats in het Laboratorium voor Experimentele Chirurgie
(Hoofd: Drs. H. J. Stol) en de afdeling Radiotherapie (Hoofd: Prof. Dr. P. Thomas).

Het pathologisch-anatomisch onderzoek geschiedde in het Pathologisch-Anatomisch
Laboratorium (Hoofden: Prof. Dr. Th. G. van Rijssel en Prof. Dr. A. Schaberg) met
medewerking van collega Dr. J. te Velde.

De statistische bewerking van de resultaten werd verricht door Dre. E. A. van der
Velde, afdeling Medische Statistiek (Hoofd: Dr. H. de Jonge).

Tekeningen en grafieken werden vervaardigd door J. van Leeuwen, J. J. Magdelijns en
J. Tinkelenberg.

De fotografische documentatie werd verzorgd door de Audio-Visuele Dienst.
Dit proefschrift werd op stijl en onjuist nederlands taalgebruik gecorrigeerd door Mevr.

A. van Schilfgaarde-Kooijman.

Financiële steun werd verleend door het Koningin Wilhelmina Fonds.

! & • •



INHOUD

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Literatuuroverzicht
2.1 Historisch overzicht van de chirurgische behande-

ling van het mammacarcinoom
2.2 Het lokaal recidief
2.3 Implantatiemetastasen
2.4 Het voorkomen van implantatiemetastasen

Hoofdstuk 3 Vraagstelling
3.1 Motivering van de proefopstelling
3.2 Formulering van de vraagstelling

Experimenteel gedeelte
Invloed van anoxie op implantatiemetasta-

Hoofdstuk 4

4.1 Inleiding
4.2 Materiaal en methode
4.3 Anoxie-proefopstelling
4.4 Uitvoering van het onderzoek
4.5 Resultaten
4.6 Discussie

Hoofdstuk 5 Invloed van radiotherapie op implantatieme-
tastasen

5.1 Inleiding
5.2 Materiaal en methode
5.3 Proefopstelling radiotherapie-experimenten
5.4 Uitvoering van het onderzoek
5.5 Resultaten

5.6 Discussie

Hoofdstuk 6 Samenvatting en conclusies

Summary

Literatuurlijst

13

17

17
21
32
37

39
39
43

44
44
45
54
56
58
65

71
71
75
77
80
83
95

103

108

112

,-'

t

i

p$% I
i - V r - A - . l

f

t V

SSSfSSR23ë2O8fcZi*X'*Z'.~J> -'„.-,-.....'::.



v X

"ƒ/ ir «ow, <w ?V t^flj then, as it may ever be
Conceptions from the past blind us to facts
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Het streven in de kankerchirurgie om definitieve genezing te bereiken
of, indien dit riet mogelijk blijkt te zijn, een betere overleving na te
streven, wordt in vele gevallen doorkruist door het ontstaan van lokaal
tumorrecidief in het operatiegebied bij in opzet curatief geopereerde
patiënten.

Zou men er in slagen het aantal lokale recidieven te verkleinen, dan
zou dit een daadwerkelijke terreinwinst op oncologisch gebied betekenen,
met name bij het mammacarcinoom, dat berucht is door het hoge
percentage lokaal tumorrecidief (Lewis en Rienhoff 1932, Auchincloss
1958, Zimmerman et al. 1966).

Over de ontstaanswijze van deze plaatselijke tumorgroei in het opera-
tiegebied is nog weinig bekend. Er bestaat een hypothese, die het
ontstaan tracht te verklaren door uitgroei van entmetastasen. Deze
zouden het gevolg zijn van onvolledige excisie van de primaire tumor,
van implantatie via het chirurgisch instrumentarium vanuit tumorcel-
bevattende bloed- en lymfevaten, of van retrograde uitzaaiing vanuit de
lymfedrainagewegen van de mamma, met name de intercostale, axillaire
en mammaria interna lymfebanen.

Een andere mogelijkheid is een later optredende zuiver haematogene
metastasering naar het operatiegebied.

Waarom lokaal tumorrecidief bij het mammacarcinoom zich nagenoeg
steeds beperkt tot het gebied van de bij de operatie gevormde huidlappen
is nog steeds onbekend. Haagensen (1971) verklaarde deze voorkeursloka-
lisatie uit de aanwezigheid van tumorcelembolieën in de vlak onder de
huid gelegen subcutane lymfebanen. Om deze reden staat hij het
vervaardigen van uiterst dunne huidlappen voor naast de reeds door
Halsted toegepaste zeer ruime excisie van de huid. Hierdoor zouden deze
lymfebanen in continuïteit met het amputatiepreparaat verwijderd
worden. Donegan et al. (1966) constateerden echter geen veischil in
frequentie waarin lokaal recidief optrad na primaire sluiting van de
operatiewond, in vergelijk met een ruime huidexcisie en de applicatie van
een vrij huidtransplantaat.

Ook Auchincloss (1958) zag, met inachtneming van de door Haagen-
sen gebezigde techniek, geen vermindering in het percentage lokaal
recidief en veronderstelde als ontstaanswijze een hernieuwde groei van
reeds aanwezige tumorhaarden in de lymfebanen van de borstwand, met

•--*!

13



name die van de arteria mammaria interna.
Urban (1952) onderschreef deze gedachtengang en ging zelfs over tot

een en bloc verwijdering van de nwmmaria interna lymfebanen bij de
mastectomieprocedure (super radicale mastectomie). Hij volgde hierin
Margottini, die als eerste in 1948 deze techniek propageerde, omdat zijns
inziens slechts deze operatie volledig aan de fundamentele regels van de
oncologische chirurgie zou voldoen (Margottini et al. 1963).

Anderen (Dahl-Iversen en Tobiassen 1963, Gould 1964, LaCour et al.

vorm echter weer op grond van hun eigen overlevingsresultaten, die
nauwelijks beter waren dan die van de klassieke mastectomie. Ook wat het
percentage lokaal recidief betreft, was er weinig verschil vast te stellen.
Gould (1964) vond 8% in beide series. Op grond van bovengenoemde
waarnemingen lijkt de mammaria interna lymfeketen als bron voor
achtergebleven tumorcellen die retrograad tot een recidief kunnen leiden,
minder uitgesproken dan aanvankelijk werd aangenomen.

Crile (1965) stelde daarentegen dat het vervaardigen van dikke
huidlappen een betere profylactische maatregel is ter voorkoming van
lokaal recidief. Hij verdedigt deze stelling op grond van de waarnemin-
gen van Robinson en Hoppe (1962) en Alexander en Altemeyer (I964),
die in beschadigde en ischaemische weefsels een snellere tumorgroei
constateerden. Volgens Crile ontstaan de recidieven in de huid zelf en
niet in de subcutis. Minutieuze verwijdering van het subcutane weefsel
lijkt zijns inziens derhalve zinloos. Bij een intact blijvende bloed- en
lymfestroom in de huid zouden juist daar eventueel aanwezige tumorcel-
len meegevoerd kunnen worden en zou de onbeschadigde huid zijn
natuurlijke weerstand behouden.

.Reeds White (1946) ziet het achterblijven van tumorcellen tijdens de
operatie als belangrijke oorzaak voor het ontstaan van latere lokale
recidieven en benadrukt de peroperatief in acht te nemen maatregelen ter
voorkoming van morsen van tumorcellen.

Om tumorrecidief in het operatieterrein te voorkomen wordt gewoon-
lijk in vele centra na de in opzet curatieve mastectomie een profylactische
bestraling toegediend op het operatieterrein en eerste regionale lymfe-
klierstations. Ongeveer twintig jaar geleden werd naast de primair
chirurgische therapie ook een. systemische behandeling met chemothera-
peutica ten tijde van de operatie gedurende enkele dagen toegepast. Deze
handelwijze was gebaseerd op de gedachte, dat tijdens de operatie
iatrogeen losgeraakte tumorcellen, die elders in het lichaam tot microme-
tastasen zouden kunnen leiden, hierdoor te gronde gericht zouden
worden (Fisher et al. 1968). De resultaten van deze trials zijn echter niet
overtuigend, zoals uit een overzicht van Tormey (1975) blijkt.

14
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Sedert enkele jaren vindt in sommige centra in trialvorm langdurige
chemotherapeutische behandeling (gedurende 6-24 maanden) als adju-
vans naast de chirurgische therapie plaats. Deze keuze stoelt op de
veronderstelling, dat bij een groot aantal van in opzet curatief geopereer-
de mammacarcinoompatiënten de ziekte ten tijde van de primaire
behandeling reeds occult gemetastaseerd is (Fisher et al. 1968, 1975). Ook
lijkt behandeling gedurende een langere tijd rationeel op grond van de
lange celcyclus van het mammacarcinoom (Post et al. 1977, Lundgren
1977).

Voor vroegtijdige metastasering pleit het feit, dat zelfs bij patiënten
met negatieve okselklieren, die een curatieve radicale mastectomie
ondergaan, in 25% der gevallen deze therapie onvoldoende blijkt en de
patiënten na verloop van tijd toch aan een gedissemineerd mammacarci-
noom overlijden (Fisher et al. 1975). De chemotherapie richt zich met
name op die tumorlokalisaties, die voor de lokaal blijvende chirurgische
en radiotherapeutische behandelingen onbereikbaar blijven. Uit prospec-
tief gerandomiseerde onderzoeken, die enkele jaren geleden gestart zijn,
lijkt de chemotherapie op grond van de voorlopige resultaten een nieuwe
aanwinst te vormen bij de behandeling van het mammacarcinoom. Met
name geldt dit voor de groep premenopauzale vrouwen met meerdere
positieve okselklieren (Fisher et al. 1975, B. Fisher 1977). Bovendien
wordt het ziektevrije interval tussen primaire behandeling en optreden
van een recidief vergroot (Bonadonna et al. 1976).

Men dient echter goed de risico's te beseffen, die deze vorm van
therapie voor de patiënt met zich meebrengt en men moet onophoudelijk
het nut van de behandeling afwegen tegen de gevaren ervan, met name
op langere termijn Qamieson en Ludbrook 1977, DeCosse 1977).

Ongeacht de herkomst van de in het operatieterrein aanwezige levende
tumorcellen, zijn er veel factoren, die een rol spelen bij het aanslaan en de
groei van tumorcellen in het wondgebied.

Tot deze factoren behoren de "virulentie" van de tumor en het aantal
aanwezige tumorcellen alsmede de algehele conditie en de afweermecha-
nismen van de patiënt en tenslotte lokale factoren in het wondbed.

Het vervaardigen van dunne huidlappen, zoals dit door Haagensen
gepropageerd wordt en het veelal onder enige spanning primair sluiten
van de huid, kan de circulatie in de huid belemmeren. Dit leidt tot een
verminderde oxygenatie in de huidlappen en in extreme gevallen zelfs tot
necrose van de huidranden. Lokale weefsel-anoxie of hypoxie* als gevolg
van deze verminderde oxygenatie zou één van de factoren kunnen zijn,
die bijdragen tot een eerder aanslaan of betere groei van ter plaatse nog
aanwezige of geïmplanteerde tumorcellen.

* In het vervolg zal van anoxic gesproken worden, ook al is. het mogelijk, dat zich geen
absolute anoxic voordoet, doch meer of minder ernstige hypoxie.
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Teneinde deze invloed van lokale weefselanoxie op het aanslaan en de
groei van aanwezige tumorcellen te onderzoeken, werd in het dierexperi-
ment op een aan de kliniek zo congruent mogelijke wijze de invloed van
een plaatselijk geïnduceerde huidanoxie op de groeisnelheid van geïm-
planteerde tumorcellen onderzocht.

Hoewel de waarde van aanvullende lokale radiotherapie in aansluiting
aan een radicale chirurgische ingreep door velen onderschreven wordt
(Paterson en Russell 1959, Robbins et al. 1966, Fletcher et al. 1968, 1972,
Fisher et al. 1970,), menen anderen (Dao en Kovaric 1962, Stjernsward
1974, 1977) dat dooreen aanvullende radiotherapeutische behandeling het
percentage recidieven juist groter wordt.

Dao en Yogo (1967) toonden in een dierexperiment een toename van
het aantal longmetastasen aan na lokale radiotherapie op de longvelden.
Zij zien dit als gevolg van een lokale weefselreactie op de bestraling. De
auteurs veronderstellen een vermindering van de plaatselijke weerstand
tegen tumorcellen in het bestraalde gebied en wijten deze niet aan een
suppressie van de immuniteit van de gastheer als gevolg van de radiothe-
rapie. De eerder genoemde weefselreactie treedt echter pas na enige tijd
op, waarbij de auteurs cellulair verval, degeneratie, necrose en de hierna
optredende fibrose alsmede de stasis in bloed- en lymfevaten hiervoor
verantwoordelijk achten.

Van den Brenk et al. (1973) zagen eveneens een toename van het
aantal longmetastasen na lokale voorafgaande bestraling, die een tot twee
weken aan de inoculatie van tumorcellen vooraf ging. Zij achtten
biochemische veranderingen, verband houdende met de celproliferatieve
activiteit in normale weefsels, verantwoordelijk voor het aanslaan en de
groei van geïmplanteerde tumorcellen. Evenals Dao en Yogo (1967) en
McCredie et al. (1973) wezen zij een verminderde algehele immuniteit als
gevolg van bestraling af.

Uitgaande van de hypothese, dat plaatselijk aanwezige hypoxie of
anoxie het aanslaan van aanwezige tumorcellen bevordert, zou omge-
keerd lokale hyperaemie die als vroeg effect na röntgenbestraling op-
treedt, het aanslaan en de groei van tumorcellen ter plaatse niet bevorde-
ren, maar eerder - al of niet tijdelijk - remmen.

Teneinde deze hypothese te toetsen werd getracht in een tweede
dierexperiment de invloed van lokale röntgenbestraling op de groeisnel-
heid van geïmplanteerde tumorcellen na te gaan, waarbij met name de
invloed van röntgenbestraling voorafgaand aan de implantatie werd
Ijestudeerd.

16

i



HOOFDSTUK 2

LITERATUUROVERZICHT •i

2.1 Historisch overzicht van de chirurgische behandeling van het
mammacarcinootn

Voor 1867 werd chirurgische behandeling van het mammacarcinoom
alleen toegepast in de vorm van een palliatieve excisie van de meestal
reeds ulcererende lokale tumor (Lewison 1953). In 1867 verwijderde
Moore in het Middlesex Hospita! (Engeland) als eerste de gehele mamma
in combinatie met de axillaire lymfeklieren. Hij was namelijk van
mening, dat hernieuwde groei van de tumor niet het gevolg was van
constitutionele aanleg - zoals tevoren steeds werd aangenomen - maar
van onvolledige verwijdering van het primaire gezwel.

Een volgende stap was de verwijdering van de fascie van de musculus
pectoralis, waarschijnlijk voor de eerste maal uitgevoerd door Volkmann
in 1875, die meerdere malen microscopisch tumor-doorgroei in deze laag
had vastgesteld, terwijl het onderliggende spierweefsel niet door de tumor
was aangetast.

Een laatste stap tot de huidige als radicale mastectomie bekend staande
ingreep werd gezet door Halsted in 1882 die, behalve het uitruimen van
de oksel, ook de musculus pectoralis maior opofferde. Bij zijn ruime
huidexcisie moest hij vaak gebruik maken van een vrij huidtransplantaat
om het ontstane huiddefect te bedekken. Hij was de grote voorvechter
van de "excisie en bloc" als profylaxe tegen "spillen" van tumorcellen
tijdens de ingreep (Halsted 1924).

Ongeveer gelijktijdig werd door Meyer een variant van deze operatie
beschreven. Deze laatste offerde tevens de musculus pectoralis minor bij
de mastectomie op. Gedurende lange tijd was dit type operatie de eerste
keuze. Handiey (1922) droeg in niet geringe mate bij tot het ingang doen
vinden van deze ingreep door zijn opvatting omtrent het metastaserings-
patroon van het mammacarcinoom. Hij veronderstelde, dat lymfogene
metastasering - met name naar de okselklieren - steeds vooraf ging aan
een haematogene uitzaaiing.

Deze opvatting heeft gedurende vele decennia zijn stempel op de keuze
van de chirurgische behandeling gedrukt (fig. I - Bruce 1975).

Daar de resultaten van deze radicale mastectomie niet bevredigend
waren (Lewis en Rienhoff 1932) en het belang van de overige lymfogene
metastaseringswegen van het mammacarcinoom meer werd beseft (Tur-
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'histologisch" aantoonbare maligniteit

"klinisch" aantoonbare maligniteit

lvmfeklier metastasen

hacmatogene verspreiding door het lichaam

I<ïi>. I- Vroegere opvatting omtrent metastasering van hel mammacarcinoom (naar Bruce
1975).

ner-Warwick 1959, Handley 1969), meenden velen, dat de radicale
mastectomie in principe niet als "radicaal" beschouwd kon worden.
Ingrijpender operatietechnieken werden door hen (Margottini et al.
1963, Urban 1952, Sugarbaker 1969) gepropageerd. Zij stonden een
"extended" radicale mastectomie voor, waarbij een dissectie van de
lymfeklieren langs de arteria mammaria interna aan de procedure van de
radicale mastectomie werd toegevoegd. Anderen bepleitten bovendien
nog een supraclaviculaire klieruitruiming bij de radicale mastectomie en
voerden het begrip "super radicale mastectomie" in (Dahl-Iversen en
Tobiassen 1963).

In dezelfde periode werd ook een minder ingrijpende operatie gepropa-
geerd, namelijk de gemodificeerde radicale mastectomie, waarbij de
musculus pectoralis maior in situ werd gelaten (Patey en Dyson 1948,
Madden et al. 1972, Robinson et al. 1976). De voorstanders van deze
methode verdedigden hun keuze op grond van het feit, dat ook op deze
wijze een adequate uitruiming van de oksel kan geschieden (Nemoto en
Pao 1975) en het interpectorale klierstation van Rotter van weinig
belang als metastaseringsweg schijnt (Madden et al. 1972, Handley
1974)'

Met de ontwikkeling van de radiotherapie en de erkenning van haar
waarde bij de behandeling van het mammacarcinoom, deed de ablatio
mammae in combinatie met een aanvullende radiotherapeutische behan-
deling zijn intrede als een in opzet curatieve therapie (McWhirter 1949).
Ook deze behandelingswijze stoelt nog op de oude opvatting omtrent de
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metastasering. McWrïirtcr immers veronderstelde een betere filterwer-
king van een intact gebleven (oksel)klierstation. Hij dacht met de
combinatie van een zo gering mogelijk operatietrauma en een snel hierop
volgende radiotherapeutische sterilisatie van de lyrnfèklieren een betere
profylaxe tegen mogelijke disseminatie van de tumor te bereiken.

Het al dan niet verwijderen van regionale lymfekHerstations, met name
het axillaire, in continuïteit met de primaire tumor, vormt een controver-
sioneel punt in de discussie over de chirurgische behandeling van het
mammacarcinoom.

Met name de immunologische afweerfunctie van deze klieren tegen-
over micrometastasen (Black en Speer 1960, Crile 1965, Crile en Scho-
fïeld 1969, Cutler et al. 1970, Gewant et al. 1971, Edwards et al. 1972,
Fisher en Fisher 1972, Berg et al. 1973) werd als argument tegen
okseluitniiming aangevoerd.

Op grond van een uitgebreide literatuurstudie en zijn eigen experi-
menten kwam Van de Velde (1977) tot de conclusie, dat regionale
lymfekliererj zich uitsluitend kwantitatief en niet kwalitatief van het
overige lymfbreticulaire systeem onderscheiden en bovendien een goede
voedingsbodem voor uitgioei van tumorcellen vormen.

Crile (1965, 1968, Crile en Esselstyn 1973) stond op grond van
immunologische overwegingen bij tot de mamma beperkt gebleven
tumoren een simpele ablatio mammae voor, zonder routinematige
nabestraling. De resultaten in zijn groep patiënten waren even gunstig
als die bij patiënten, die een uitgebreidere ingreep ondergingen. Dit werd
echter door andere auteurs bestreden (Anglem en Leber 1972).

Eveneens op immunologische gronden werd door sommigen bij mam-
macarcinomen in een vroeg klinisch stadium een tylectomie (partiële
mastectomie) gepropageerd, al (Wise et al. 1971, Atkins et al. 1972,
Prosnitz et al. 1977) dan niet (Crileen Esselstyn 1973) gevolgd dooreen
radiotherapeutische behandeling.

De resultaten van eigen series (Atkins et al. 1972) en die van anderen
(Bailey et al. 1973, van Dongen en Pernot 1973) waren echter beduidend
slechter dan die bij de radicale mastectomie. De laatstgenoemde auteurs
hebben op grond hiervan de tylectomie weer verlaten. Een verklaring
voor het uitblijven van het verwachte goede resultaat van deze ruime
excisie-procedure kan mede gevonden worden in de multifocale ont-
staanswijze van het rnammacarcinoom (Qualheim en Gall 1957, Urban
1969, Shah et al. 1973, Fisher et al. 1975, 1977, Morgenstern et al. 1975,
Patchefsky et al. 1977).

In hoeverre de nu gangbare chirurgische behandelingswijze in de
(nabije) toekomst door een integrale plaats van chemotherapie en
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immunotherapie bij de behandeling van het mammacarcinoom beïn-
vloed zal worden, is nog niet duidelijk. Op grond van momenteel tot onze
beschikking staande gegevens uit de literatuur (Payne et al. 1970, Bruce
1971, Fisher 1973, Roberts et al. 1973, Forrest et al. 1974, 1977, Haagen-
sen 1974, Hamilton et al. 1974, Lacour 1976, Robinson et al. 1976, B.
Fisher et al. 1977), lijken vooralsnog de (gemodificeerde) radicale mastec-
tomie en de procedure volgens McWhirter hun waarde nog niet verloren
te hebben.
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2.2 Het lokaal recidief

Het overlevingspercentage van het mammacarcinoom. bedraagt na
vijftien jaar - waarna de jaarlijkse sterfte aan deze ziekte die van een
vergelijkbare normale bevolkingsgroep niet meer overtreft - slechts 17 %
en na een correctie van de leeftijd amper 24 % (Brinkley en Haybittle
1968, Fisher et al. 1969).

Men kan dus stellen, dat van elke vier patiënten, die wegens een
mammacarcinoom in behandeling genomen worden, drie binnen een
periode van 15 jaar aan de gevolgen van hun ziekte zullen overlijden.
Van die groep patiënten die oorspronkelijk als te genezen werd be-
schouwd, is minstens 2/3 deel hetzelfde lot beschoren. Het verschijnen
van lokaal tumorrecidief betekent bij verreweg de meeste patiënten het
eerste teken van diffuse metastasering van het mammacarcinoom en een
ongunstige afloop binnen afzienbare tijd (Papaioannou et al, 1967). Een
nadere beschouwing van enkele aspecten van dit lokaal tumorrecidief
lijkt dan ook gewenst.

Bij optreden van tumorrecidief in het geopereerde of bestraalde gebied
van de thoraxwand, kan men onderscheid maken tussen twee soorten
recidiefgroei, te weten:

1. het regionaal tumorrecidief, dat wil zeggen het retrograad lymfogeen
optreden van tumorgroei in lymfeklieren bevattende gebieden op de
plaats van de arteria mammaria interna, de oksel en het supraclavicu-
laire gebied aan de operatiezijde;

2. het echte lokaal recidief, namelijk tumorgroei in huid en subcutane
weefsels van de borstwand op de plaats van de vroegere mastectomie.

Klinisch kan lokaal tumorrecidief zich presenteren als een of meerdere
kleine tumoren, hetzij subcutaan hetzij oppervlakkig in de huid van de
borstwand gelegen. Bij uitbreiding en infiltratie in de dermate- en dieper
gelegen lymfevaten kan zich het beeld van een "cancer en cuirasse"
ontwikkelen. Minder frequent wordt de teleangiëctatische verschijnings-
vorm met een nodulair-hyperaemisch aspect gezien noch de ontstekings-
of erysipeloïdachtige verschijningsvorm, die met diffuse roodheid, warm-
te en oedeem van de huid gepaard gaat. Bij lokaal tumorrecidief van het
mammacarcinoom kan uiteindelijk zowel ulceratie als diepe infiltrerende
groei in de thoraxwand optreden (Carter 1977).

T'SI
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Lokaal tumorrecidief van het mammacarcinoom kent twee voorkeurs-
lokalisaties:

a. het vroegere operatielitteken of het gebied van het vrije huidtrans-
plantaat, tezamen met de aangrenzende huidlappen. In 10 - 20 % van
alle operaties wordt uiteindelijk in dit gebied tumorgroei aangetrof-
fen, waarbij het percentage afhankelijk is van de aanwezigheid van
positieve okselklieren (Pawlias et al. 1958, Spratt 1967, Haagensen
1971).

b. het parasternale gebied. Hier ontstaat in 2 - 5 % van alle operaties,
eveneens afhankelijk van het stadium en de lokalisatie van de
primaire tumor, een regionaal tumorrecidief.

Hodgkin (geciteerd door Salsbury 1975) merkte reeds in 1848 op, dat:
het karakteristieke van een maligniteit bestaat uit haar eigenschap om
opnieuw tot een kwaadaardig gezwel uit te groeien op die plaatsen,
waar zij in het stelsel vastloopt.
De kennis en het begrip van de wegen waarlangs een maligniteit zich

door het lichaam kan verspreiden, is van essentieel belang voor de
primaire behandeling van deze maligniteit. Met deze wetenschap kan
gericht onderzoek naar uitbreiding van het ziekteproces plaats vinden en
afhankelijk van de resultaten van zo'n onderzoek stagering van de ziekte
geschieden. Daarop berust weer de keuze van de te volgen behandeling.

Men kent een viertal mogelijkheden, waarop verspreiding van tumor-
cellen door het lichaam plaats kan vinden:

1. de lokale uitbreiding door infiltratieve groei in weefselspleten, waarbij
de mate van infiltratie sterk afhankelijk is van de aard van het weefsel
en sommige weefsels een grotere "weerstand" tegen lokale doorgroei
vertonen (bijvoorbeeld straf bindweefsel, bot, periost);

2. de lymfogene verspreidingsweg, die, omdat men in vele gevallen de
curabiliteit van de maligniteit hieraan correleerde (Handley 1922),
meer dan enige andere weg in de belangstelling heeft gestaan. Men
veronderstelde dat een tumorcelembolie - óf afkomstig van de
primaire tumor óf van reeds aanwezige metastasen - via de draineren-
de lymfebanen in de regionale lymfeklieren belandde. Deze lymfeklie-
ren functioneerden als een tijdelijke barrière (Zeidman en Buss 1954),
doordat de tumorcellen aldaar in de subcapsulaire sinussen vastliepen
(Wieberdink 1950). Een lymfeklierketen vormde bij deze gedachten-
gang dus een redelijke bescherming van de patiënt voor algehele
metastasering. Pas als de aangedane lymfeklier geheel met tumor-
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i weefsel doorwoekerd was, braken tumorcellen door de kapsel heen
naar het omgevende vet- en bindweefsel (Deelman 1958, Cole 1973).

Van daaruit konden zij via invasieve groei in kleinere venen tot
haematogene verspreiding leiden.

Een tweede mogelijkheid is via klierhilus en efferente lymfebanen
een volgend klierstation en uiteindelijk de ductus thoracicus te
bereiken om zo in de bloedbaan te komen (Van Rijssel 1959). Dat ook
bij het mammacarcinoom lymfogene tumorverspreiding een grote rol
speelt en metastasering niet alleen naar het okselklierstation maar
tevens naar de mammaria interna lymfeklieren plaats vindt, werd ook
onder andere door Handley (J969) en Haagensen et al. (1969) aange-
toond;

3. de haematogene verspreiding. Hoewel de aandacht bij het mammacarci-
noom op de lymfogene metastaseringsmogelijkheid was gericht,
wezen Dukes en Bussey (1941) reeds op het belang van haematogene
verspreiding van tumorcellen, nadat deze door de wand van capillai-
ren en venen in de bloedbaan geraakt zijn. Wood (1958) toonde aan,
dat zelfs grote tumorcellen zich door vervorming en elongatie aan de
diameter van het capiüairlumen aanpassen en zo een eerstvolgend
capillairbed kunnen passeren. Prinzmetal et al. (1948) namen waar,
dat tumorcellen door arterio-veneuze shunts van het ene naar het
andere orgaan kunnen migreren, zonder eerst een capillairbed te
passeren. Engell (1959) en Zeidman (1968) stelden vast, dat tumorcel-
len verschillende orgaan-capillairbedden kunnen passeren zonder ter
plaatse aan te slaan. Naast de passage door capillairen en grote
bloedvaten zijn door andere onderzoekers duidelijke verbindingswegen
tussen bloed- en lymfevaatstelsel aangetoond. Pressman en Burtz-
Simon (1961) toonden een directe verbinding aan tussen lymfeklieren
en venen, hetgeen door Bron et al. (1963) met een fluoroscopisch
onderzoek werd bevestigd. Perez-Tamayo et al. (1963) stelden de
aanwezigheid van een directe verbinding tussen vena portae en de ter
plaatse aanwezige lymfevaten vast. Korte tijd later werd transmigra-
tie van met Cr51-gelabelde tumorcellen vanuit de bloedbaan naar
lymfevaten experimenteel aangetoond door Fisher en Fisher (1966).
Óp grond van deze bevindingen kan men het metastaseringsmodel,
waarbij een duidelijke scheiding tussen lymfogene en haematogene
verspreiding gemaakt werd, (Walther 1948, Wieberdink 1950) ver-
vangen door een concept, waarin de nauwe relaties tussen deze
verschillende metastaseringswegen beter tot uitdrukking komen

(fig- 2).
Het is duidelijk, dat de keuze voor een therapie, die berust op de

veronderstelling, dat slechts sprake is van primair lymfogene metasta-
sering, hierdoor ter discussie gesteld kan worden.
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In plaats van beschouwd te worden als een lang lokaal blijvende tu-
mor met sterke voorkeur voor regionale lymfogene metastaseringkan het
mammacarcinoom beter opgevat worden als een ziekte, waarbij het
gehele mamma-epitheel multifocaal is aangedaan (Qualheim en Gali
1957, Morgenstern et al. 1975, Bruce 1975, Patchefsky et al 1977,
Lagios 1977) en die reeds snel na haar ontstaan als systemisch
beschouwd moet worden (Fisher 1977), mogelijk als gevolg van een
vroege haematogene metastasering (Handley 1969, Fisher 1977).

In dit metastaseringsmodel kan ook een verklaring gevonden
worden voor het latente mammacarcinoom - waarbij zonder klinisch
duidelijk aanwezige primaire tumor symptomen van metastasen in
axillaire lymfeklieren of op afstand als eerste verschijnen - en voor het
optreden van metastasen op afstand (met name botmetastasen) in een
klinisch vroeg stadium van de ziekte (Woodruff 1961, Galasko 1969).

De term "vergevorderd mammacarcinoom" ten tijde van het
diagnostiseren zou beter op zijn plaats zijn, als men zich realiseert, dat
een primaire tumor met een doorsnede van 1,0 centimeter, hetgeen
overeenkomt met de minimale afmeting nodig voor een klinische
detectie en over het algemeen beschouwd wordt als vroeg gediagnosti-
seerd carcinoom, reeds meer dan dertig celdelingen heeft doorge-
maakt.

Immers een totaal aantal delingen van veertig is letaal voor de
patiënt (Fisher 1977). Bovendien bezit slechts een gering percentage
van het mammacarcinoom bij ontdekking een doorsnede kleiner dan
1,0 centimeter.

'histologisch" aantoonbare
maligniteit

''klinisch" aantoonbare
maligniteit

lymfeklier metastasen

haematogene verspreiding
door het lichaam

• • - ; % Fig. 3. Huidige opvatting omtrent het metastaseringspatroon van het mammacarcinoom.
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Dit nieuwe inzicht in het metastaseringspatroon van het mamma-
carcinoom (fig. 3) waarmee de beperkte actieradius van chirurgie
en radiotherapie onderstreept wordt, vormt een van de pijlers,
waarop de toepassing van chemotherapie als adjuvanstherapie bij
deze ziekte gegrondvest is. Wellicht zal binnen niet al te lange tijd de
chirurgie of radiotherapie eerder voor de naam adjuvanstherapie in
aanmerking komen door toepassing van chemo-, hormonale- of
immunotherapie (Fisher 1977).

4. metastasering door implantatie. Bij deze verspreidingswijze kan men
onderscheid maken tussen:

a. spontane implantatie
b. iatrogene implantatie

Beide groepen vertonen dezelfde aspecten bij het metasteringsproces.
Implantatie van tumorcellen in huid of darmmucosa zal alleen plaats
vinden, als een onderbreking in het cellulaire oppervlak aanwezig is.
Daarentegen vindt wel tumorcel-implantatie plaats op intact endotheli-
aal oppervlak van borst- en buikholte. Deze spontane implantatie,
meestal het gevolg van ulceratie van de primaire tumor, wordt frequent
waargenomen bij tumoren, die uitgaan van maag, colon of ovaria.

De iatrogene implantatiemetastasen zullen onder 2.4 nader besproken
worden.

Bij het ontstaan van lokaal tumorrecidief in de onmiddellijke nabijheid
van het operatielitteken kan men met betrekking tot de oorzaak van de
tumorgroei vijf mogelijkheden onderkennen:

1. implantatie van tumorcellen in het subcutane weefsel tijdens de operatie,
door onjuist chirurgisch handelen (Alagaratnam en Ong 1977) of als
gevolg van snijden door tumorweefsel. Hierop zal later worden
ingegaan;

2. het persisteren van tumorweefsel in subcutis of lymfebanen van huid en
subcutane weefsels door onvolledige verwijdering tijdens de operatie
(Roth en Bayat 1968). Chu et al. (1976) veronderstellen deze ont-
staanswijze op grond van het feit, dat zij in een serie van 215
patiënten met lokaal tumorrecidief, bij wie 204 een standaard radica-
le mastectomie ondergingen, bij bijna de helft van hun patiënten (49 %)
tumorrecidief in de thoraxwand aantroffen. Daarentegen vonden
zij slechts bij 21% van deze patiënten metastasen in de regionale
klierstations.
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3.

Dit komt overeen met de bevindingen van Conway en Neumann
(1949), die in hun serie ruim 67 % van het lokaal recidief in
huidtransplantaten of rond het operatielitteken aantroffen.

De literatuur bevat tegenstrijdige mededelingen over de mate,
waarin de klinisch normale huid in de omgeving van een primair
mammacarcinoom microscopisch door tumorcellen is geïnfiltreerd.
Roberts et al. (1973) troffen in een aantal van 146 bij de eerste
operatie verrichte biopsieën van de boven de tumor gelegen huid in
geen er van tumorcellen aan, hoewel er zich toch bij negen patiënten
later lokaal recidief ontwikkelde. Evenmin had White (1946) bij
histologisch onderzoek ooit metastasering naar de huid in zijn eigen
operatiemateriaa! vastgesteld. Hiermee in tegenspraak zijn de bevin-
dingen van Fisher et al. (1975), die bij 946 patiënten met een
resectabel, invasief groeiend mammacarcinoom in 42 gevallen (4,4 %)
bij microscopisch onderzoek tumorcellen in de er boven gelegen huid
aantroffen. Desalniettemin lijkt doorgroei in de huid - voor zover
aanwezig - vrij beperkt te blijven.

Donegan et al. (1966) toonden bij hun patiëntengroep aan, dat
alleen significant verschil in optreden van lokaal recidief bestond,
indien de huidincisie minder dan 3,0 centimeter vanaf de tumorgrens
gesitueerd was. Boven deze minimumgrens konden zij geen relatie
van de recidief-frequentie met de incisie-afstand vaststellen. Ook
Spratt (1967) zag geen verschil in frequentie van optreden van lokaal
recidief bij huidincisies met een ruimere marge dan 3,5 centimeter
vanaf de tumorrand;

retrograde disseminatie vanuit intercostale, axillaire of mammaria inter-
na lymfeklieren. Met name bij parasternaal optredend lokaal recidief
werd in eerste instantie aan retrograde uitzaaiing vanuit reeds
aangetaste mammaria interna klieren gedacht (Auchincloss 1958,
Haagensen 1971). Urban (1952) merkte op, dat ruim 70% van de
tumorrecidieven in de thoraxwand (geen huidrecidieven) in het
parasternale gebied gelokaliseerd zijn. Deze zijn volgens hem zonder
twijfel afkomstig van deze lymfeklieren, omdat hij bij zijn patiënten
in ruim 52 % kliermetastasen in het mammaria interna-klierstation
aantrof.

Ook Pawlias et al. (1958) concludeerden uit het feit, dat bij
patiënten met lokaal tumorrecidief in de huid van de borstwand
tevens frequent axillaire kliermetastasen gevonden worden, dat retro-
grade embolisatie en doorgroei vanuit het lymfevaatstelsel verant-
woordelijk zijn voor lokaal recidief. Hun opvatting werd bevestigd
door hun eigen waarneming, dat bij tenminste 50 % van mediaal en
centraal gelokaliseerde primaire mammatumoren metastasen in de
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mammaria interna lymfeklieren vastgesteld konden worden. Evenzo
was Auchincloss (1958) van mening, dat de meeste lokale tumorreci-
dieven in werkelijkheid uitgroei betekenden van persisterende tu-
morhaarden in de lymfebanen van de thoraxwand, met name die van
de mammaria interna-keten.

De bevindingen van Chu et al. (1976) zijn hiermee in tegenspraak.
Zij vonden bij 215 patiënten met lokaal recidief slechts bij 8,3 %
metastasen in de regio van de arteria mammaria interna;

4. onvolledige verwijdering van de primaire tumor of een radiotherapeuti-
sche behandeling, onvoldoende om tumorresten te vernietigen. Aan-
gezien meer dan 50 % van de mammacarcinomen muhicentrisch in
oorsprong geacht kan worden (Qualheim en Gaü 1957, Morgenstern
et al. 1975, Lagios 1977) zou deze ontstaanswijze een goede verklaring
vormen voor het hoge percentage lokaal tumorrecidief, dat na
tylectomie (partiële mastectomie) optreedt (Atkins et al. 1972, Van
Dongen en Pernot 1973, Shah et al. 1973, Morgenstern et al. 1975);

5. haematogene metastaseringnaar het wondgebied. In de literatuur vindt deze
gedachte meer en meer ingang, mede door het gewijzigde inzicht in
het metasteringspatroon van het mammacarcinoom. Bruce et al.
(1970) vonden bij hun serie van 423 patiënten die een in opzet
curatieve procedure volgens McWhirter hadden ondergaan, in 31 %
der gevallen een later optredend lokaal recidief, voornamelijk geloka-
liseerd in axilla (21 %) en thoraxwand (20 %). Bij slechts 5 % van de
patiënten was dit klinisch de enige uiting van het mammacarcinoom-
recidief.

Uit het gelijktijdig verschijnen van lokaal recidief en metastasen op
afstand concluderen de auteurs, dat reeds ten tijde van de operatie
sprake was van disseminatie. Zij verwerpen de gedachte, dat algehele
metastasering het gevolg is van achterblijven en later uitzaaien van
tumorcellen in het operatieterrein.

Een tweede argument voor deze redenatie is het snelle optreden
van lokaal recidief, meestal reeds binnen een periode van vijfjaar na
de eerste behandeling, waarvan 50 % van het lokaal recidief al binnen
twee jaar na de operatie optreedt (Crile 1972, Chu et al. 1976).

Ook Oliver en Sugarbaker (1947) kwamen tot de conclusie, dat
frequent optreden van lokaal recidief impliceert, dat voor de chirurg
bij de operatie meestal niet al het maligne tumorweefsel bereikbaar is.
Ongeacht de uitgebreidheid van de ingreep had volgens hen de
maligniteit reeds als niet curabel beschouwd dienen te worden.

Het grootste aantal lokale recidieven treedt op binnen twee jaar na

28

'T
i



ft'

primaire behandeling (Dao en Nemoto 1963, Donegan et al. 1966, Crile
1972, Cu et al. 1976).

Ruim 80 % is binnen een tijdsverloop van vijfjaar verschenen (Pawlias
et al. 1958, Donegan et al. 1966, Bruce et al. 1970). Dit interval tussen
primaire behandeling en optreden van recidief wordt mede bepaald door
het aantal positieve axillaire klieren (Oliver en Sugarbaker 1947, Conway
en Neumann 1949, Dao en Nemoto 1963, Spratt 1967, Carter 1977).

Ook andere kenmerken van de primaire mammatumor zijn bepalend
voor het verschijnen van lokaal recidief. Meerdere auteurs onderkennen
een relatie tussen tumorgrootte en frequentie van optreden van recidief
(Conway en Neumann 1949, Shimkin et al. 1954, Donegan et al. 1966,
Fisher et al. 1969). Donegan et al. (1966) constateerden zelfs nieuwe
lokale tumorgroei bij 33 % van de primaire tumoren met een
doorsnede van meer dan 7 centimeter.

Invasieve groei van het mammacarcinoom in de er boven gelegen huid
of in de er onder geleger fascie blijkt eveneens een predisponerende factor
te zijn (Fisher et al. 1' ó).

Sommige auteurs (Auchincloss 1958, Spratt 1967) menen, dat ook
lokalisatie van de primaire tumor een rol speelt. Zij troffen in hun
patiëntcnmateriaal een hoger percentage lokaal recidief aan bij mediaal
gelegen tumoren. Anderen echter (Donegan et al. 1966, Fisher et al.
1969) vonden voor alle vier kwadrant-lokalisaties van de primaire tumor
een even hoog percentage recidief.

Dit laatste zou in overeenstemming zijn met het onderzoek van
Turner-Warwick (1959), over de lymfedrainage van de mamma. Deze
auteur stelde vast, dat de axillaire en mammaria interna klieren van alle
kwadranten lymfe ontvangen. Hij kon niet aantonen, dat een kwadrant
bij voorkeur in één richting draineert. Er bestaat geen duidelijkheid over
de invloed van de histologie van de primaire tumor op lokaal tumorreci-
dief (Pawlias et al. 1958, Fisher et al. 1975).

Het is ten enenmale onmogelijk om het percentage lokaal tumorreci-
dief te correleren aan het succes en de aard van de chirurgische behande-
ling aan de hand van de gegevens in de literatuur, daar diversiteit in
patiëntenmateriaal, stagering van de primaire tumor (Charlson en
Feinstein 1973) en behandelingswijze een vergelijking niet toelaten.

Zoals uit tabel 1 blijkt, wisselt het percentage lokaal recidief tussen 6,5
- 26,0 %. Enkele auteurs hebben vergelijkenderwijs in eigen series de
invloed van een bepaalde behandelingsmethode onderzocht. Bij vergelij-
king tussen groepen patiënten die een radicale mastectomie ondergingen
en die groepen, die behandeld werden met ablatio mammae in combina-
tie met postoperatieve radiotherapie (McWhirtcr-procedure), konden
verschillende auteurs geen verschil in frequentie van optreden van lokaal
recidief vaststellen (Kaae en Johansen 1969, Tough 1966, Roberts et al.
1973).
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Tab. 1 Overzicht lokaal recidiefpercentage in de literatuur

Auteur

Conway en Neuman
Haagensen
Auchincloss
Dao en Nemoto
Donegan et al.
Zimmerman et al.
Tough
Spratt
Bruce et al
Crile
Bailey et al.

(1949)
(1956)
(1958)
(1963)
(1966)
(1966)
(1966)
(1967)
(1970)
(1972)
(1973)

Aantall Aard
patiënten behandeling

255
356
152
135
704
243
474
704
163
401
50

rad. mastectomie
rad. mastectomie
rad. mastectomie
rad. mastectomie
rad. mastectomie
rad. mastectomie +
abiatio mammae +
rad. mastectomie
rad. mastectomie
ablado/gemod. rad.
tylectomie +

RTh
RTh

mast
RTh

% lokaal
recidief

17 %
15 %
14 %
10 %
20 %
16 %
25 %
21 %
26 %
6,5%

16 %

Daarentegen leidt tylectomie in vergelijking tot radicale mastectomie
ondanks aanvullende radiotherapie bij beide behandelingen tot een
beduidend hoger percentage lokaal recidief (Atkins et al. 1972, Bailey et
al. 1973, Forrest 1974).

Bruce et al. (1970) zagen bij een gerandomiseerd onderzoek tussen
patiëntengroepen, die hetzij een radicale mastectomie hetzij een
McWhirter-procedure ondergingen, geen statistisch signiilcant verschil in
overlevingsduur en evenmin in frequentie van lokaal recidief.

Door het veranderd inzicht in het gehele ziektebeeld van het mamma-
carcinoom komt naast de voornamelijk lokaal gerichte therapie van
lokaal recidief (chirurgische excisie en lokale radiotherapie) een systemi-
sche behandeling met chemo-, hormonale- en immunotherapie meer en
meer in de belangstelling. In het kader van deze studie zal op deze
verschillende behandelingsmethoden niet verder ingegaan worden.
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2.3 Implantatiemetastasen

Vanaf het moment, dat een in opzet curatieve resectie van een
primaire maligne tumor is verricht, wordt de chirurg geconfronteerd met
het verschijnsel van lokaal tumorrecidief (Gerster 1885, Lack 1896,
Lawrie 1906, Ackerman en Wheat 1955, Spratt 1967, Chu et al. 1976).

De eerste logische gedachtengang was, dat het ontstaan van tumorreci-
dief het gevolg was van achtergebleven of weer ingebrachte tumorcellen
in de operatiewond tijdens de chirurgische ingreep. Reeds meer dan een
eeuw geleden werd deze mogelijkheid van spillen van tumorcellen in een
operatiegebied onderkend.

Amper negen jaar na het verschijnen van Virchow's "Die Zellular-
pathologie" wees Moore (1867) al op deze mogelijke ontstaanswijze in een
commentaar over de chirurgische behandeling van het mammacarci-
noom:
- bij de operatie is het wenselijk, niet alleen het snijden in het gezwel na

te laten, maar ook de verspreiding ervan te voorkomen; duidelijk
aangetast weefsel dient niet bloot gelegd te worden, des te minder is de
kans dat hier bevindende actieve microscopische bestanddelen vrijko-
men en zich in de wond nestelen. Aangedane lymfeklieren moeten
tezamen met de mamma verwijderd worden, zonder daarbij de
tussenliggende lymfebanen door te snijden -
Hij gaf hiermee tegelijkertijd een richtlijn aan, waardoor het ontstaan

van een recidief zijns inziens voorkomen kon worden.

Wil lokaal tumorrecidief aan de definitie van een implantatiemetastase
beantwoorden, dan dient aan de volgende criteria voldaan te zijn, zoals
deze door Butlin (1907) als eerste zijn opgesteld.

1. De metastase dient eenzelfde histologisch beeld te vertonen als de
primaire tumor.

2. De primaire tumor moet ten tijde van de veronderstelde implantatie
in het operatieterrein bloot gelegen hebben.

3. Tussen de plaats van het primaire gezwel en die van de implantatie-
metastase moet contact mogelijk geweest zijn.

Later zijn door Zwaveling (1960) hieraan nog enkele voorwaarden
• toegevoegd.

4. Geen histologisch aantoonbare verbinding tussen primaire en secun-
daire tumor, of een histologisch bewezen, volledige excisie van het
primaire gezwel ten tijde van de mogelijke implantatie.
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5. Uitsluiting van een metastatisch proces of een histologisch verschillen-
de tumorgroei ter plaatse.

De bovengenoemde, nog in de vorige eeuw gevormde, hypothese werd
in later jaren geruggesteund door de bevindingen van auteurs als Ryall
(1907), die entmetastasen in steekwonden van wegens ascites verrichte
paracenteses aantrof, en Mayo (1913), die tumorgroei op de plaats van de
insteekopeningen van zijn hechtnaald waarnam.

Nog later werd de aanwezigheid van vitale tumorcellen op chirurgisch
instrumentarium (Ryall 1907, Mayo 1913, Saphir 1936), handschoenen
(Brandes 1946) en in het spoelvocht van operatiewonden (Hilberg et al.
1956, Smith et al. 1958) en wonddrainvocht (Nash et al. 1962) aange-
toond.

De aanwezigheid van circulerende tumorcellen in het perifere bloed
tijdens operaties (Engell 1959, Delarue 1964, Sellwood et al. 1965, Dowan
en Thompson 1966, Golinger et al. 1977), de aanvulling van de bestaande
"filter-theorie" (Walther 1948, Wieberdink 1950) met het metastase-
ringsconcept, waarbij de scherpe scheiding tussen lymfogene en haemato-
gene metastasering wegvalt (Fisher en Fisher, 1966) als ook het aantonen
van verbindingswegen tussen deze beide vaatstelsels (Pressman en Burtz-
Simon 1961, Griffiths en Salsbury 1963), kunnen verklaren waarom het
recidief-verschijnsel persisteert. Ook bij het mammacarcinoom wordt in
deze gedachtengang het optreden van lokaal tumorrecidief, ondanks alle
in acht genomen profylactische maatregelen, gezien als een gevolg van
reïmplantatie van tumorcellen vanuit elders in het lichaam.

Vele onderzoekers probeerden na te gaan, welke factoren een rol spelen
bij het vastlopen van circulerende tumorcellen in weefsels en bij het
aanslaan na nesteling van de cellen. Wood (1958) nam waar, dat bij
hechting van tumorcellen aan de vaatwand en passage van deze cellen
door het vaatendotheel zich een microthrombus vormde. Hij veronder-
stelde, dat deze thrombusvorming essentieel was voor het ontstaan van
entmetastasen. Argumenten voor deze opvatting zijn ook te vinden in
experimenten van Cliffton en Agostino (1962) en Ryan et al. (1968), die
een vermindering van het aantal metastasen bij hun proefdieren waarna-
men na toediening van fibrinolysine en warfarine.

Aanslaan en groei van een tumor worden eveneens in belangrijke mate
bepaald door de weerstand van de gastheer en de mate van maligniteit
van de tumor (Koch 1939). In het knaagdier-experiment blijkt dit sterk
afhankelijk te zijn van de aard van de tumor (Andervont 1938), bij de
mens lijkt daarentegen de weerstand van de gastheer een veel grotere rol
te spelen (Handley 1969, Cole 1973). Graham en Graham (1955) toonden
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bij patiënten met verschillende tumoren de aanwezigheid aan van tegen
de eigen tumor gerichte antilichamen en het ontbreken hiervan bij
patiënten met een maligniteit in een vergevorderd stadium. Ook uit
onderzoek van Starzl et al. (1970), die bij patiënten met langdurige
immunosuppressieve therapie na orgaantransplantatie een frequentietoe-
name van het aantal maligniteiten waarnamen, kan afgeleid worden, dat
bij normale mensen een zekere weerstand tegen kwaadaardige gezwel-
groei aanwezig is. Cole (1973) wijt het lange tijdsinterval tussen operatie
en optreden van tumorrecidief aan suppressie van de groei van reeds
aanwezig geachte micrometastasen door deze weerstand of door immuni-
teit. Deze weerstand wordt weer beïnvloed door tal van andere factoren
als enzymen, cytotoxinen, antilichamen, virussen en fysische factoren.

De aanwezigheid van immunologische weerstand tegen eigen tumoren
werd bij de mens aangetoond door Southam en Brunschwig (1961). Het
onderzoek van Gershon et al. (1968) bevestigt eveneens de belangrijke rol
van de immuniteit bij uitgroei van micrometastasen. Deze auteurs zagen
in een experimenteel onderzoek bij hamsters, dat een transplantabele
lymphoma-tumor geen neiging tot metastasering vertoonde, indien de
tumor in situ gelaten werd, maar dat snelle metastasering optrad na
verwijdering van de primaire tumor. Zij verklaren dit door een vermin-
dering van de immuniteit als gevolg van de verwijdering van de tumor,
waardoor "enhancing" antilichamen kunnen verschijnen en eventueel
aanwezige micrometastasen de kans geboden wordt om uit te groeien.
Anderen (Roth et al. 1976) zagen een vermindering van de afweerfunctie
van lymfocyten als gevolg van een operatie, gedurende een periode van
circa vier weken.

Zij verklaarden hieruit de uitgroei van aanwezige entmetastasen.
Clifford et al. (1967) baseren hierop onder andere het effect van de

chemotherapie, welke op zichzelf geen curatie kan bieden, maar door
vernietiging van een groot aantal tumorcellen het afweersysteem van de
gastheer de kans biedt de nog resterende tumorcellen te overwinnen.

Hoewel nooit is aangetoond, dat trauma tot het ontstaan van een
primaire tumor kan leiden, is uit talloze onderzoeken bekend, dat een
trauma wel tot groei van entmetastasen kan leiden (Buinauskas et al.
1958, Robinson en Hoppe 1962, Alexander en Altemeyer 1964, Fisher et
al. 1967, Br0yn 1972). Men wijt dit zowel aan een toename van de
verspreiding van tumorcellen als aan een weerstandsvermindering van
het getraumatiseerde weefsel voor tumorgroei. Mede op grond van deze
overwegingen veronderstelde Crile (1965, 1972) verband tussen het
optreden van lokaal tumorrecidief van het mammacarcinoom en het
vervaardigen van dunne huidlappen bij de operatie.

Hij verdedigt derhalve het prepareren van dikkere huidlappen, waar-
bij de dikte van de lap afhankelijk van de adipositas van de patiënt
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varieert van 0,3 - 1,0 centimeter. Hij constateert namelijk, dat in het
subcutane vet (dat bij de vervaardiging van een dunne huidlap juist zo
zorgvuldig mogelijk verwijderd wordt) slechts een gering aantal lymfeba-
nen aanwezig is. Het belangrijke netwerk van lymfevaten, namelijk
de plexus subpapillaris van Sappey en de plexus van Arnold, bevindt zich
daarentegen volgens hem in de diepere lagen van de huid zelf en lean
derhalve nooit verwijderd worden, hoe dun de huidlap ook vervaardigd
wordt. Ook Auchincloss (1958) was bij zijn onderzoek naar lokaal
tumorrecidief deze mening toegedaan.

Naar de mening van Crile resulteert het minutieuze vrijprepareren
alleen in een belemmering van de bloed- en lymfecirculatie in de huid,
waardoor eventueel aanwezige circulerende tumorcellen gemakkelijker
kunnen vastlopen. Bovendien wordt zijns inziens de groei van deze cellen
in het getraumatiseerde weefsel bevorderd. Hierdoor zou een dunne
huidlap juist predisponeren voor het ontstaan van een entmetastasen
(Crile en Schofield 1969).

vlakkigbladvandt
fascia ptctorali*

tupwficiali»

—X-5Uli

<ligamant van Ccopar

Fig. 4 Huiddoorsnede met situering van de klievingsvlakken bij de mastectomie.

Met dezelfde doelstelling voor ogen - het voorkomen van lokaal
recidief bij het mammacarcinoom - propageerde Haagensen (1946) juist
het vervaardigen van uiterst dunne huidlappen en ruime huidexcisie bij
de mastectomie op grond van de volgende overwegingen. Hij stelde, dat
het gehele mammaweefsel dat zich steeds onder de oppervlakkige laag
van de fascia pectoralis superficialis bevindt verwijderd dient te worden.

Daarom meende hij, dat het klievingsvlak van de dissectie zich boven
het niveau van deze fascie dient te bevinden (fig. 4). Bovendien ligt
juist onder het niveau van dit fascieblad de laag van subfasciale,
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perforerende bloed- en lymfevaten, die zowel de mamma als de mamma-
huid draineren en naar zijn overtuiging mogelijke metastaseringswegen
zijn. Auchincloss (1958) was deze mening ook toegedaan en verrichtte
eveneens een "dermale dissectie". Hij meende dat, waarde mamma zich
uit de huid ontwikkelt, de subdermale lymfebanen als potentiële tumor-
bevattende weefselstructuren beschouwd dienen te worden. Derhalve
moeten deze zo volledig mogelijk verwijderd worden. Het door Haagen-
sen aanbevolen klievingsvlak bevindt zich op circa 3 - 4 millimeter onder
het huidniveau.

Zowel Crile als Haagensen schrijven het door hen verkregen lage
percentage lokaal recidief toe aan hun wijze van prepareren van huidlap-
pen. In het experimentele gedeelte zal een onderzoek naar de invloed van
de niet-optimale huidcirculatie in de dunne huidlappen besproken
worden, teneinde een beter oordeel bij de keuze van de te volgen techniek
te verkrijgen.
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2.4 Het voorkomen van implantatiemetastasen

Het streven lokaal tumorrecidief tegen te gaan, richtte zich in eerste
instantie op het opstellen van voorzorgsmaatregelen om verspreiding van
tumorcellen tijdens de operatie te voorkomen. Later zocht men naar
methoden om eventueel in de wond aanwezige tumorcellen te vernieti-
gen. Naast de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen werden ook
speciële profylactische maatregelen opgesteld, die aihankelijk waren van
de lokalisatie van de tumor.

Tot deze algemeen geldende profylactische maatregelen, die momenteel
nog niets van hun waarde verloren hebben, worden de volgende gere-
kend.

1. Het tot het uiterste beperken van de manipulatie van de primaire
tumor, zowel voor als ook tijdens de operatie, hetgeen geleid heeft tot
de zogenaamde "no-touch-techniek" (Cole 1955, Vink 1957, Turn-
bull et al. 1967, Ackerman en Del Regato 1970).

2. In principe de primaire tumor in zijn geheel en zo mogelijk in
continuïteit met zijn eerste regionale lymfeklierstation(s) verwijderen
en bij deze handelwijze het snijvlak ver in het gezonde omgevende
weefsel leggen (Mayo 1913),

3. Het wisselen van kleding en instrumentarium tussen biopsie en hierop
aansluitende definitieve - radicale - resectie (Ryall 1907, 1908).

4. Het zorgvuldig dichthechten van een biopsiewond, eventueel met
achterlaten van een in een met celdodende vloeistof gedrenkt gaas.

5. Het spoelen van de operatiewond met celdodende vloeistoffen voor
het sluiten van de wond (Mayo 1913, Collier et al. 1959, Zwaveling
1960, 1963, 1966, Thomas en Brown 1960, Vincent et al. 1964, Oates
et al. 1965, Vernick et al. 1964, 1966).

6. Het zodanig lokaliseren van punctieplaats of incisiewond voor een
biopsie, dat deze zich geheel in het later bij de definitieve operatie te
verwijderen huidgedeelte bevindt.

7. Indien mogelijk in plaats van een incisiebiopsie een excisiebiopsie
verrichten.

8. Het cauteriseren van bloot liggend tumoroppervlak (Mayo 1913).
9. Het zoveel mogelijk gebruik maken van het diathermisch mes bij

excisie van de tumor.

In de laatste decennia zijn hieraan een tweetal profylactische maatrege-
len toegevoegd, die zich echter van de bovengenoemde onderscheiden,
doordat deze zich niet tot het chirurgisch terrein beperken.
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10. Indien de lokalisatie van de primaire tumor zich hiertoe leent,
aanvullende radiotherapeutische bestraling van het operatieterrein
toepassen (Kramer 1976).

11. Chemotherapeutica aanvullend toedienen om losse cellen en micro-
metastasen in het lichaam - dus ook in het operatieterrein - te
vernietigen (Gruz et al. 1956, Fisher et al. 1975, Bonadonna 1976,
Donegan en DeCosse 1976, Rubin en Carter 1976).

In de loop der jaren is naast het streven om directe vernietiging van
aanwezige tumorcellen in het operatiegebied te bereiken ook een ander
aspect van de profylaxe in de belangstelling gekomen, namelijk om
aanslaan van deze cellen in het wondgebied van de primaire tumor te
voorkomen. Deze vorm van profylaxe bestaat hieruit, dat de natuurlijke
afweer tegen tumorcellen in het weefsel beïnvloed wordt. Naast maatre-
gelen om enting op beschadigd (mechanisch, thermisch of chemisch)
weefsel te voorkomen (Buinauskas et al. 1958, Robinson en Hoppe 1962,
Brayn 1972), worden de laatste jaren pogingen gedaan om de weefselweer-
stand te verhogen door aanvullende immunotherapie in de vorm van het
toedienen van aspecifiek immuunstimulerende stoffen als levamizolhy-
droxychloride, BCG-vaccin en het methanol-extractieresidu hiervan, of
specifiek antigene stoffen als bestraalde homologe tumorcellen (Morton
en Eilber 1970, Humphrey et al. 1968, 1971, Cole 1973, Rios en Simmons
1974, Donegan en DeCosse 1976, Enkerenjacobitz 1976). De definitieve
gevolgtrekkingen uit deze onderzoeken zijn echter nog niet bekend.

Ondanks wijziging in inzicht omtrent de oorzaak van lokaal recidief en
mogelijk ook van de carcinogenese zelf, blijft onverkort de verplichting
bestaan om door de huidige, tot onze beschikking staande methoden, het
"achterhoedegevecht" tegen het lokaal tumorrecidief voort te zetten.
Deze strijd zal pas door een doorbraak in het kankeronderzoek definitief
beslecht worden.
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HOOFDSTUK

VRAAGSTELLING

3.1 Motivering van de proefopstelling

Patiënten, lijdend aan mammacarcinoom vormen een groot bestand-
deel van het patiëntentableau van iedere chirurgische kliniek, aangezien
er op elke dertien vrouwen één is, die ooit in haar leven een mammacarci-
noom zal ontwikkelen (Leis 1977). In Nederland overlijden jaarlijks bijna
2480 vrouwen aan de gevolgen van deze ziekte, hetgeen overeenkomt met
bijna 5 % van de totale sterfte van de Nederlandse vrouwen.

Het sterftecijfer van het mammacarcinoom vormt sedert decennia bij de
vrouwen het grootste percentage van de totale sterfte aan maligniteiten,
in Nederland namelijk 21 % (CBS 1976) en in de USA 20 % (Nat. Cancer
Inst. 1977).

In verreweg de meeste klinieken ondergaat deze patiëntengroep een of
andere vorm van mastectomie (Zwaveling 1966, Forrest 1974).

Ongeacht de bij deze chirurgische ingreep gevolgde procedure van
prepareren van huidlappen - hetzij zoveel mogelijk ontdaan van subcut-
aan weefsel (Haagensen 1946), hetzij dik (Crile 1965) - moet tijdelijk een
niet-optimale circulatie in de huidlappen en dientengevolge een zekere
mate van lokale anoxie aanwezig geacht worden. Deze anoxie is enerzijds
het gevolg van tijdens het prepareren uitgeoefende tractie en in een later
stadium het vaak onder enige spanning houden en sluiten van de huid,
anderzijds wordt door de mastectomieincisie en de dissectie aan de
subcutiszijde van de huid een gedeelte van de bloedvoorziening uitge-
schakeld. Hierdoor wordt met name vlak bij de snijranden de huidcircu-
latie verslechterd.

Het mammacarcinoom is berucht door de hoge percentage lokaal
tumorrecidief in het operatiegebied. In de literatuur worden wisselende
percentages, namelijk tussen 6,5 - 31 % vermeld (Shimkin et al. 1954,
Dao en Nemoto 1963, Donegan et al. 1966, Zimmermanm et al. 1966,
Spratt 1967, Bruce et al. 1970).

Aangezien verreweg de meeste lokale recidieven van het mammacarci-
noom in de directe omgeving van het vroegere operatielitteken ontstaan,
42 % - 49 % (Donegan et al. 1966, Chu et al. 1976), rijst de vraag,
waardoor dit gebied zich dusdanig van zijn omgeving onderscheidt, dat
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een aanslaan van achtergebleven of geïmplanteerde tumorcellen hier
eerder mogelijk wordt. Het ligt voor de hand om de oorzaak te zoeken in
de tijdelijk verslechterde circulatie ter plaatse en alle hieruit voor het
weefselmilieu voortvloeiende veranderingen. Eén van de factoren, die
hierbij mogelijk een belangrijke rol speelt, is de gedurende langere tijd
aanwezige anoxie.

Argumenten pleitend voor een invloed van plaatselijke zuurstofspan-
ning op de groei van een tumor worden onder andere gevonden op het
gebied van de chemotherapie. Hier is gebleken, dat bij regionale perfusie
met chemotherapeutica het effect van de toegediende stoffen op de tumor
versterkt wordt door oxygenatie van het bloed in het geïsoleerde circuit
(Auerbach en Moser 1951, Ryan et al. 1958, Creech et al. 1959).

Ook bij een radiotherapeutische behandeling wordt door betere
oxygenatie van de tumor tijdens de bestraling een gunstiger resultaat
bereikt (Gray et al. 1953, Gray 1961, Powers en Tolmach 1963). Deze
kan tot stand gebracht worden hetzij door fractionering van de bestra-
lingsdosis (van Putten en Kallman 1968, Hawkes et al. 1968, Howes 1969,
Fowler et al. 1972) hetzij door toedienen van hyperbare zuurstof tijdens
de bestraling (Churchill-Davidson 1968, Plenk en Card 1968, Suit et al.
1972).

Daarentegen leidt anaemie tijdens bestraling tot een. lagere vijfjaars-
overleving en een hoger percentage lokaal recidief, waarschijnlijk als
gevolg van een toegenomen resistentie tegen radiotherapie door celhypo-
xie (Hierlihy et al. 1969).

Om de invloed van deze anoxiefactor na te gaan, werd in een dierexperi-
ment gezocht naar een zo getrouw mogelijke overeenkomst met de
klinische situatie. Deze werd gevonden in een proefopstelling met mui-
zen, waarbij de invloed van een mechanisch aangebrachte lokale anoxie
in de huid van het proefdier op de groei van een ter plaatse geïnoculeer-
de, gestandaardiseerde dosis tumorcellen bestudeerd kon worden.

Een aanzienlijk percentage (70 %) van de patiënten, die wegens
mammacarcinoom een in opzet curatieve chirurgische therapie in de
vorm van radicale mastectomie ondergaan, ontvangt - afhankelijk van
lokalisatie en uitbreiding van de primaire tumor - min of meer in
aansluiting aan de operatie radiotherapie (Zwaveling 1966). Volgens de
"Richtlijnen Behandeling Mammacarcinoom" (uitg. KWF-NOK 1971)
gelden voor de radiotherapie de volgende regels:

1. geen aanvullende radiotherapie bij laterale tumoren en negatieve
axillaire klieren;

2. bij centraal en mediaal gelegen tumoren zonder kliermetastasen
alleen een parasternale bestraling;
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3. bij laterale tumoren met klinisch suspecte okselkliercn (mits in
doorsnede ^ 2 cm) eveneens alleen een parasternale bestraling;

4. indien er sprake is van grotere axiilaire klieren, maar de okseltop vrij
van tumor is, volgt bestraling van het axiilaire, supraclaviculaire en
parasternale gebied;

5. bij een positieve okseltop kan een vijf-velden bestraling worden
toegepast, waarbij ook de thoraxwand radiotherapeutische bestraling
ondergaat;

6. bestraling van het gehele wondgebied volgt alleen dan, wanneer er
sprake is van "spillen" van tumorcellen, of de primaire tumor zeer
grote afmetingen heeft óf mogelijk tumorweefsel in de snijvlakken of
thoraxwand is achtergebleven.

Deze vorm van radiotherapie is in eerste instantie gericht op het door
bestraling vernietigen van eventueel nog aanwezige tumorcellen in de
lymfeklierstations. Zij is tevens bedoeld als maatregel ter voorkoming van
lokaal tumorrecidief in het operatieterrein, als dit het gevolg is van een
retrograde metastasering vanuit deze klierstations (Auchincloss 1958,
Pawlias et al. 1958).

Bij de thoraxwand-bestraling (vijf velden) heeft de radiotherapie
uiteraard ook een direct effect op het wondbed en de eventueel daarin
aanwezige tumorcellen.

Op grond van resultaten van vele onderzoekers blijkt dat door een
aanvullende postoperatieve radiotherapeutische behandeling in het
grootste gedeelte van de patiënten met een mammacarcinoom lokaal
tumorrecidief in borstwand en in axiilaire, supraclaviculaire en mamma-
ria interna lymfeklieren voorkomen kan worden (Kramer 1976). Toepas-
sing van lokale radiotherapie is echter ook mogelijk, eerst nadat patholo-
gische klieren tijdens de follow-up gepalpeerd worden (Paterson en
Russell 1959, Ghu et al. 1976, Forrest 1977).

In hoeverre de door radiotherapie te weeg gebrachte weefselverande-
ringen het ontstaan en de groei van latere implantatiemetastasen, als
gevolg van een haematogene uitzaaiing, tegengaan is niet duidelijk. Er
zijn meerdere waarnemingen, die suggereren dat een nidatie van tumor-
cellen in eerder bestraald gebied vergemakkelijkt wordt (Dao en Yogo
1967, Baral et al. 1977, Stjerrisward 1977), hetgeen ook geldt voor andere
tumoren dan het mammacarcinoom. Dit blijkt uit de waarneming van
Woodruff (1961), die melanoom-metastasen zag verschijnen in een
bestraald post-mastectomie huidgebied, jaren na de primaire excisie van
het melanoom.

Teneinde de invloed van een radiotherapeutische behandeling op het
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aanslaan en de groei van implantatiemetastasen in een door operatie
beschadigd huidgebied te evalueren werd in een dierexperiment getracht,
eveneens op zo congruent mogelijke wijze aan de kliniek, de invloed van
verschillende doses lokale röntgenbestraling op een circumscript huidge-
bied na te gaan.

In dit huidgedeelte was zowel tevoren, als na de bestraling, een vaste
hoeveelheid tumorcellen geïnoculeerd.
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3.2 Formulering van de vraagstelling

In de hierna te beschrijven dierexperimenten werd getracht om tot een
beantwoording van de volgende vragen te komen.

1. Wordt het aanslaan en de groei van nnplantatiemetastasen in een
operatiegebied beïnvloed door anoxie in het weefsel van het tumor-
bed?

2. Is dit eventueel aanwezige anoxie-effect op de groeisnelheid van
implantatiemetastasen afhankelijk van de tijdsduur van de anoxie en
in welke mate?

3. Zijn aanslaan en groei van implantatiemetastasen afhankelijk van het
tijdstip waarop de weefselanoxie bestaat. Met andere woorden is er
verschil in aanslaan en groei als de anoxie reeds bij de implantatie
aanwezig is of pas na de implantatie wordt geïnduceerd?

4. Is het groeiremmend effect van een voorafgaande lokale röntgenbe-
straling op implantatiemetastasen - het zogenaamde "tumorbedef-
fect" - reeds aanwezig in de eerste dagen na de bestraling, waarin
hyperaemie in de bestraalde weefsels het beeld bepaalt en treedt dit
effect ook bij een geringe stralendosis op?

5. Heeft hei tijdsinterval tussen implantatie en postoperatieve röntgen-
bestraling invloed op de groei van implantatiemetastasen?
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HOOFDSTUK 4

Experimenteel gedeelte

INVLOED VAN ANOXIE OP IMPLANTATïEMETASTASEN

4.1 Inleiding

Teneinde de invloed na te gaan van een mogelijk in het wondbed
bestaande anoxie op tumorcellen die tijdens een operatie geïmplanteerd
worden, werd gekozen voor een aan de kliniek zo identiek mogelijke
proefopstelling, die in een dierexperiment bij de muis werd bereikt.

Als proefdier werd voor de muis gekozen, daar dit dier een snelle
voortplanting heeft, gemakkelijk hanteerbaar is tijdens experimenten en
in genetisch zuivere stammen verkrijgbaar is.

Als entmetastase viel de keuze op een bij de muizenstam behorende
mammacarcinoomtumor, die - mits subcutaan geënt - vrij lang gelokali-
seerd blijft. Derhalve kan het groeigedrag van de tumor op de plaats van
enting goed bestudeerd worden, zonder het gevaar te lopen het proefdier
voortijdig te verliezen als gevolg van mctastasering elders in het lichaam.

In de proefopstelling werd uitgegaan van de aanwezigheid van vol-
doende tumorcellen, om het ontstaan van een enttumor te garanderen en
metingen mogelijk te maken. Omdat immers gestreefd werd naar een zo
groot mogelijke congruentie met de klinische situatie werd, voorafgaande
aan de inoculatie, op de plaats van de enting een kleine operatieve
ingreep verricht.

Deze bestond uit een huidincisie van een vastgestelde lengte, waarna
een subcutane pocket dwars op de lengterichting van de incisie werd
gevormd, eveneens van gestandaardiseerde afmetingen. Tenslotte werd
de huid weer zorgvuldig met geknoopte hechtingen gesloten.

Als parameter voor de groeisnelheid van de entmetastase werden
inhoud en gewicht van de ter plaatse ontstane tumor bepaald na een vast
tijdsinterval, volgend op de inoculatie.

De groeisnelheid van uit een gestandaardiseerde tumorceldosis ontsta-
ne implantatiemetastasen werd bij aselect gekozen proefdieren vergele-
ken tussen een groep, waarbij ten tijde van de inoculatie het entingsge-
bied gedurende kortere of langere tijd anoxaemisch gemaakt werd en een
controlegroep, waarbij eenzelfde hoeveelheid tumorcellen zonder anoxie
gedurende een tevoren vastgestelde tijdsperiode kon groeien.
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4.2 Materiaal en methode

Proefdier

Bij de beschreven experimenten werd als proefdier de CBA/Rij-muis
gebruikt. Deze voldeed aan de voor de proefopstelling gestelde eisen, te
weten:
- een snelle voortplanting;
- het niet of nauwelijks veranderen van de genetische eigenschappen

tijdens de voortplanting;
- het in eenzelfde mate en wijze: gevoelig zijn van alle dieren voor de te

gebruiken tumor;
- de gemakkelijke hanteerbaarheid tijdens de experimenten, met name

bij de röntgenbestraling.

De keuze van het proefdier werd voornamelijk bepaald door de bij
deze stam behorende adenocarcinoma mamma tumor. Alle proefdieren
werden betrokken uit de stallen van het Radiobiologisch Instituut-TNO
te Rijswijk en waren afkomstig uit een Ectromelia-vrije stal. Bij de
proefnemingen werd uitsluitend gebruik gemaakt van muizen van het
vrouwelijk geslacht. De proefdieren hadden bij het begin van de experi-
menten een leeftijd, variërende tussen 1 5 - 1 8 weken.

De huisvesting van de proefdieren bestond uit standaardkooien van
Macroion met de afmetingen van 180 x 130 x 120 mm. De kooideksels
waren vervaardigd van gegalvaniseerd getrokken staaldraad met inge-
stanste voederruif en opening voor een drinkflesnippel. De temperatuur
in de muizenstal werd met een thermostaat op ongeveer 22° Celsius
gehouden. De vochtigheid van de lucht in de stal varieerde in de periode
van de proefnemingen tussen 50 - 65 % (relatief). Tweemaal per week
werden alle dieren in schone kooien met nieuw zaagsel overgeplaatst. De
oude kooien werden vervolgens gedurende minimaal twintig uur in een
Halamid oplossing ontsmet en vervolgens huishoudelijk gereinigd. Een-
zelfde procedure vond plaats met drinkflessen en kooideksels.

Alle proefdieren werden gedurende de gehele periode van de proefne-
mingen gevoed met laboratorium-muizenkorrels ad libitum. Water werd
eveneens ad libitum verstrekt .door middel van de met een drinknippel
uitgeruste drinkwaterflessen.

Tumor

Voor de proefnemingen werd als tumor gekozen voor een adenocarci-
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noma mammae, die in 1961 spontaan is ontstaan bij muizen van de
CBA/Rij-stam in de stallen van TNO te Rijswijk. Deze tumor werd daar
steeds bij muizen van dezelfde stam subcutaan overgeënt en bij zijn 61-ste
passage in 1963 ingevroren en in vloeibare stikstof gepreserveerd. Deze
ingevroren 61-ste tumorpassage werd verkregen van het Radiobiologisch
Instituut TNO en op identieke wijze bij CBA/Rij-muizen van het
vrouwelijk geslacht overgeënt.

Voor de proefnemingen werden alleen de 69-ste - 71 -ste tumorpassages
gebruikt.

Veranderingen in eigenschappen van deze als Tumor 2661/61 bij
TNO-Rijswijk geregistreerd staande tumor werden bij de overentingen
niet waargenomen.

Dit adenocarcinoma mammae vertoont bij de CBA/Rij-stam een
verwaarloosbare transplantatie-antigeniteit, hetgeen door titratieproeven
in de periode 1965-1966 bij TNO-Rijswijk werd aangetoond en later door
Van de Velde (1977) in zijn experimenten werd bevestigd. Bij eerder
verrichte proefnemingen in het Radiobiologisch Instituut bleek de tumor
geen voorkeur voor een van beide geslachten te vertonen.

Voor de hier beschreven proefnemingen werd voor de tumor TNO
2661/61 gekozen op grond van de volgende overwegingen:

- de tumor is lokaal relatief langzaam groeiend;
- mits subcutaan geënt blijft de tumor lang op de entingsplaats gelokali-

seerd;
- de tumor vertoont een bolvormige groei en laat zich vrij gemakkelijk

van de omgevende weefsels scheiden;
- de tumor gaat uit van hetzelfde orgaan, als waarvoor het model

bedoeld was;
- het metastaseringskarakter vertoont gelijkenis met de overeenkomstige

tumoren bij de mens (lymfogeen en haematogeen);
- de transplantatie-antigeniteit is te verwaarlozen (Klein 1959).

De tumor heeft een bolvormig aspect en een vast-elastische consisten-
tie. De kleur ervan is grijswit. Hij is matig gevasculariseerd en vertoont bij
voldoende grootte, d.w.z. bij circa 25 mm in doorsnede, veelal centraal
een uitgebreide necrose.

Microscopisch toont de tumor het beeld van een zeer weinig gedifferen-
tieerd carcinoom, opgebouwd uit matig polymorfe cellen met ruim
pyroninophiel cytoplasma met soms een PAS-positief paranucleair gebied
en ronde kernen met grote nucleoli.

Er zijn veel mitosen zichtbaar. De tumor breidt zich infiltrerend uit in
het omgevendr bindweefsel. In centrale gebieden treedt necrose op en
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/•V». *> Microscopisch beeld van een cntmetastase, ontstaan door subcutane inornlalie van
adenocarcinoma mammae-cellen.
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Fig. 6 Centraal gebied met perivasrulaire manehetten, waarbuiten de rellen los in oedeem
komen te liggen. Methacrylaat, 2 miernn Gomori, originele vergroting x-100.

Microscopisch detail van adeno carcinoma mamma 2<ifil (il.
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resteren voornamelijk perivasculaire manchetten van vitaal, mitoserijk
tumorweefsel (fig. 5 en 6).

Tumorcelsuspensie

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van één tumorcelsuspensie,
die uit meerdere tumoren bereid werd, zodat alle proefdieren met een
identieke suspensie en eenzelfde aantal levende tumorcellen per volume-
eenheid van de suspensie geënt konden worden.

De benodigde tumoren werden met inachtneming van de grootst
mogelijke steriliteit uit de subcutis van de donormuizen geëxcideerd. De
aldus verwijderde tumoren werden vervolgens in een steriele Petrischaal
met een Hanks-kalverserumoplossing geïncubeerd en met een klein steriel
schaartje tot zeer kleine brokjes fijngeknipt. De zo ontstane grove
tumorsuspensie werd daarna door een steriele zeef, bestaande uit een
zesvoudige laag gasgesteriliseerde nylonkous (met specificatie: 50-Gauge,
20 Denier), geperst met behulp van een roestvrij stalen spatel. De zeef
werd tenslotte nagespoeld met Hanksoplossing tot er per gram verwijder-
de tumormassa ongeveer 8 ml Hanksoplossing was toegevoegd. De op
deze wijze bereide tumorcelsuspensie werd bij een temperatuur van circa
4° Celcius in een koelkast bewaard.

In de periode voorafgaande aan de eigenlijke proefnemingen werd de
houdbaarheid van de tumorcelsuspensie getest. Met tussenpozen van
dertig minuten werden tot vier uren na het tijdstip van bereiding van de
suspensie telkens vijf muizen met eenzelfde hoeveelheid tumorcelsuspen-
sie (0,1 ml) subcutaan geënt. Bij sectie na veertien dagen bleken bij alle 45
muizen tumoren op de entplaats te zijn ontstaan. Deze enttumoren
vertoonden onderling nauwelijks een verschil in afmeting. De doorsnede
van de tumoren bedroeg 9,1 ± 0,8 mm.

De Hanks-kalverserum-oplossing waarin de tumorcellen gesuspen-
deerd en geïncubeerd werden, was als volgt samengesteld. Per 100 ml
Hanks-oplossing werd toegevoegd:
- 5 ml foetaal kalverserum
- 10.000 E Penicilline-G
- 10 mg Streptomycine

In de aldus samengestelde vloeistof, die ook in het Radiobiologisch
Instituut wordt gebruikt, blijft het percentage levende tumorcellen
gedurende twee uren vrijwel constant, hetgeen voor het enten van de
tumorcelsuspensie van groot belang is.

De Hanks-oplossing werd bij een temperatuur van circa 4° Celsius in
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de koelkast bewaard. Hoewel de oplossing geacht moet worden weken-
lang houdbaar te zijn, werd bij de proefnemingen steeds een vers bereide
oplossing gebruikt.

Zowel bij de bereiding als na afloop van de inoculatie-procedure
werden bacteriële kweken afgenomen. Geen van de kweken liet echter
een bacteriële groei zien.

Zowel voor aanvang als ook na afloop van het enten werd het aantal
levende tumorcellen in de bij het enten gebruikte suspensie geteld op de
hierna beschreven wijze. Uit de eerder genoemde tumorcelsuspensie werd
in een leucocytenpipet 0,05 ml celsuspensie opgezogen en vervolgens met
een 2 % eosine-oplossing tot 1,0 ml aangevuld, zodat de celsuspensie
twintig maal verdund werd. De eosine maakt bij het tellen der cellen
onder een microscoop onderscheid tussen levende en dode cellen moge-
lijk, daar in tegenstelling tot de levende cellen de dode cellen deze
kleurstof opnemen. Hierna werd de met eosine verdunde celsuspensie in
de leucocytenpipet gedurende enkele minuten goed geschud, waarna de
zich in de suspensie bevindende cellen in een leucocyten-telkamer volgens
Bürker onder de microscoop geteld werden.

In de periode, voorafgaande aan de eigenlijke experimenten, werd
enkele malen tijdens de tumorpassages op de hierboven beschreven wijze

Tab. 2. Afname van het aantal levende cellen in de gebruikte tumorcelsuspensie.

Tijdstip na
suspensie-
bereiding

Suspensie I 30 minuten
60 minuten
90 minuten

120 minuten

Suspensie II 30 minuten
60 minuten
90 minuten

120 minuten

Suspensie III 30 minuten
60 minuten
90 minuten

120 minuten

Totaal aantal
cellen/ml

21,4 x 106
19,2 x 106

17,8 x 106

18,2 x 106

20,2 x 106
16,4 x 106

18,6 x 106

19,8 x 106

17,8 x 106

19,6 x 106

17,0 x 106

18,8 x 106

Levende cellen
per ml

8,2 x 106

7,2 x 106
6,4 x 106

6,6 x 106

7,8 x ]06

6,0 x 106

7,2 x 106
7,2 x 106

6,6 x 106

7,8 x 106

6,2 x 106

7,2 x 106

Percentage
levende cellen

38%
37%
36%
36%

39%
37%
39%
36%

37%
40%
36%
38%
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een tumorcelsuspensie bereid en het aantal levende cellen daarin geteld
op verschillende tijdstippen na de bereiding.

Zoals uit de in tabel 2 vermelde uitkomsten blijkt, nam het aantal
levende cellen in de suspensie niet noemenswaardig af binnen een
tijdsperiode van twee uren na de bereiding. Bij alle proefnemingen was de
benodigde tijd voor het enten van de dieren steeds korter dan 105
minuten.

De celtellingen werden zowel ten tijde van de tumorpassages als ook
tijdens de experimenten bij kamertemperatuur verricht. Bij het tellen van
de cellen werden in de telkamer meestal losse cellen waargenomen,
hoewel regelmatig conglomeraten van tumorcellen van 1 0 - 1 2 cellen
werden gezien. Zelden werd een tumorbrokje met een groter aantal
cellen aangetroffen.

De resultaten van het aantal getelde levende cellen in de bij het enten
gebruikte tumorcelsuspensie, zowel voorafgaand aan de enting alsmede
na afloop hiervan, worden in onderstaande tabel 3 vermeld. Zowel voor
als na het enten van de gehele groep muizen werden de levende cellen in
de entsuspensie tweemaal geteld.

Tab. 3. Aantal levende cellen in de celsuspensie.

Ie Anoxie-experiment Aantal levende cellen per ml
Ie telling 2etelling

Voor de inoculatie (15 minuten na bereiding) 2,0 x 106 2,4 x 106

Na de inoculatie (90 minuten na bereiding) 2,8 x 106 2,0 x 106

2e Anoxie-experiment

Voor de inoculatie (15 minuten na bereiding) 4,4 x 106 3,6 x 106

Na de inoculatie (105 minuten na bereiding) 4,0 x 106 3,6 x 106

Anaestfusie

Teneinde een volledige immobilisatie van de proefdieren tijdens de
röntgenbestraling en de anoxie-periode te verkrijgen, vonden alle hande-
lingen plaats onder algehele anaesthesie, die werd verkregen door een
intraperitoneale injectie van een Nembutaltei-oplossing in een dosering
van 50 mg/kg lichaamsgewicht.
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Voor kortdurende ingrepen, als scheren van de rughuid en subcutane
enting van de tumorcelsuspensie, werd een ether inhalatie-anaesthesie
gebruikt, die zich hiervoor uitstekend leent. i

• t *

De inoculatie

Alvorens tot inoculatie van tumorcellen werd overgegaan, werd in
ether inhalatic-anacsthcsie de rughuid van de proefdieren vanaf de
schoudergordel tot aan de staartwortel met een elektrische tondeuse
kaalgeschoren.

Na jodering werd de rughuid in de mediaanlijn over een lengte van
15 mm geïncideerd en vervolgens een subcutane pocket gevormd dooreen
prepareerschaartje dwars op de incisierichting onderhuids te spreiden,
zodanig dat een pocket met een totale breedte van 15 ± 2 mm ontstond.

De huidwond werd hierna met een drietal atraumatische zijden
hechtingen (5-0) geknoopt gesloten. De wondranden werden zeer zorg-
vuldig geapproximeerd, zodat lekkage van later ingebrachte tumorcelsus-
pensie door de wond niet mogelijk was.

Hierna werd met behulp van een 1,0 ml injectiespuit en een zogenaam-
de Mantoux-naald (afmetingen: 0,5 x 12 mm) een gestandaardiseerde
hoeveelheid tumorcellen in 0,5 ml suspensie via een aparte insteekope-
ning juist naast de huidincisie in de subcutane pocket ingebracht. Het
inoculeren geschiedde, afhankelijk van de groepsindeling, op wisselende
tijdstippen na het aanbrengen van de huidwond.

Tumorcelsuspensie

Alle bij de experimenten gebruikte proefdieren werden geënt met
eenzelfde hoeveelheid tumorcelsuspensie, die na verdunning en telling
eenzelfde aantal levende tumorcellen bevatte.

Bij het eerste anoxie-experiment bedroeg het aantal ingespoten levende
cellen: 1,0 - 1,2 x 10«.

Bij het tweede anoxie-experiment was het aantal geïnoculeerde levende
tumorcellen: 1,8 - 2,2 x 106.

Alle dieren uit beide experimenten werden binnen een tijdsperiode van
55 minuten met de tumorcelsuspensie geïnoculeerd. Na de inoculatie
vond tot tweemaal toe een controle-telling van het aantal levende cellen
in de suspensie plaats (tab. 3).
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Parameters

Aangezien de tijdsperiode tussen de inoculatie en het opofferen van de
proefdieren steeds constant was - veertien dagen - en het aantal levende
tumorcellen bij de enting voor alle dieren hetzelfde was in elke proefop-
stelling, werd de invloed van lokale anoxie en lokale röntgenbestraling
beoordeeld naar de groeisnelheid van de op de plaats van de inoculatie
ontstane implantatiemetastase onder de rughuid. Deze werd bij opoffe-
ring van de proefdieren in alle gevallen aangetroffen. De groeisnelheid
van deze lokale entmetastase werd gerelateerd aan inhoud en gewicht
van de tumor, waarbij de inhoud een nauwkeuriger maat bleek te zijn
dan het tumorgewicht.

Na opoffering van het proefdier werd de inhoud van de tumor bepaald
door meting van de grootste afmeting in drie onderling loodrecht op
elkaar staande richtingen. De zo verkregen drie waarden - in millimeters
- werden met behulp van een schuifmaat met nonius bepaald. Na
vermenigvuldiging van deze drie waarden werd de uitkomst hiervan als
tumorinhoud in mm3 geregistreerd.

Het door de bolvormige tumor opgelichte deel van de rughuid, meestal
wel met de tumor vergroeid, kon goed van de nog losse rughuid
onderscheiden worden. Met uitzondering van dit met de tumor vergroei-
de gedeelte - op de plaats van de naald-insteekopening - werd de rughuid
met een klein prepareerschaartje verwijderd. De aldus vrijgeprepareerde
tumor werd gewogen op een geijkte balans met een schaalverdeling van
0,02 gram. Het tumorgewicht werd, indien nodig, afgerond tot op 0,01
gram en geregistreerd.

De inhoudsmeting geschiedde steeds voorafgaande aan de sectie, zodat
bij elke meting de huiddikte tweemaal werd meebepaald. Aangezien
echter mag worden aangenomen, dat de huiddikte bij alle proefdieren
nauwelijks varieert, kan deze "meetfout" als een constante beschouwd
worden. Voor de gewichtsbepaling werd de entmetastase in continuïteit
met de zich boven de tumor bevindende rughuid vrijgeprepareerd,
waarna de losse rughuid werd weggeknipt.

Op een enkele uitzondering na liet de tumor zich steeds zonder enige
moeite van de onderliggende laag rugspieren scheiden.

Na bepaling van inhoud en gewicht van de entmetastasen vond een
macroscopische controle plaats op eventuele metastasen elders in het
lichaam, te weten: longen en pleuraholte, buikholte met lever, milt en
andere buikorganen.

Gedurende de periode van de proefnemingen werden bij geen van de
proefdieren binnen een tijdsduur van maximaal dertig dagen macrosco-
pische aanwijzingen gevonden voor lymfogene of haematogene metasta-
sen in longen, lever, milt en maag-darmkanaal.
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4.3 Anoxie-proefopstelling

Om de kliniek in het dierexperiment zo veel mogelijk te benaderen,
moest getracht worden om op de plaats van de subcutaan geïnoculeerde
levende tumorccllen, gedurende een variabele tijdsduur, een anoxie van
de huid bij de entplaats te bewerkstelligen.

Bovendien moest aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

a. de anoxie mocht na afloop geen huidnecrose tot gevolg hebben;
b. de anoxie diende na afloop van de tevoren vastgestelde tijdsduur

volledig opgeheven te kunnen worden;
c. de mate van anoxie diende bij alle dieren in dit experiment constant

te zijn;
d. er moest getracht worden steeds eenzelfde huidoppervlakte anoxae-

misch te maken.

Een oplossing hiervoor werd gevonden in de toepassing van een niet-
kwetsende disposible verende arterieklem, de Edwards Parallel Jaw
Spring Glip®, met een klemlengte van 12 millimeter. In het totaal werden
tijdens het experiment dertig arterieklemmen gebruikt met een gemiddel-
de compressiekracht in de klemveer van 504 ± 35 gram.

Met deze arterieklem gelukte het een volledige bloedloosheid van de
huid te verkrijgen. Dit werd nagegaan door bij twaalf muizen met de
arterieklem een huidplooi af te klemmen en de huid distaal van de klem
te reseceren en vervolgens de bloedloosheid in het resectievlak gedurende
een periode van minimaal twee uren volgende op de huidresectie te
controleren. Na afname van de klem en schoonvegen van de resectievlak-
ken van de huid met een in fysiologisch zout-oplossing gedrenkt gaas was
na deze twee uur binnen enkele minuten weer een normale doorbloeding
van de huidranden vast te stellen.

De huidanoxie op de entplaats werd bewerkstelligd door een huidplooi
op de rug, waarin zich de incisiewond bevond, met een fijn chirurgisch
pincet tentvormig van de onderlaag op te lichten. De op deze wijze
ontstane driehoekige configuratie van de rughuid werd aan de basiszijde
van de lichaamscirculatie afgesloten door het plaatsen van een Edwards
arterieklem in de lengterichting van het dier.

De arterieklem werd zodanig geplaatst, dat de huidplooi de gehele
klemlengte (12 millimeter) besloeg. De zo ontstane huidplooi werd
gedurende een wisselende tijdsperiode in de arterieklem gefixeerd (fig.
7)-
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Fig. 7 Afbeelding van de inoculatie van tumorcellen in een door mechanische compressie
anoxaemisch geworden huidgedeelte.
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4.4 Uitvoering van het onderzoek

Tachtig aselect gekozen muizen werden onder algehele anaesthesie,
door middel van een intraperitoneale injectie van Nembutal®, voorzien
van een incisie in de rughuid met een lengte van 15 millimeter, die na het
maken van een subcutane pocket vervolgens weer minutieus werd
dichtgehecht. Deze proefdieren werden vervolgens onderverdeeld in een
drietal hoofdgroepen, te weten:

Hoofdgroep I : anoxie voorafgaand aan de inoculatie (30 dieren)
Hoofdgroep II : anoxie volgend op de incoulatie (30 dieren)
Hoofdgroep III: controlegroep (zonder anoxie) (20 dieren)

De hoofdgroepen I en II werden in drie groepen van elk 10 dieren
onderverdeeld, waarbij op de eerder beschreven wijze met een Edwards
arterieklem een anoxie van de huidplooi bij de inoculatieplaats werd
aangebracht gedurende een arbitrair vastgestelde tijdsduur van achter-
eenvolgens: 30, 60 en 90 minuten.

De proefdieren bleven gedurende de gehele anoxie van de huidplooi
volledig onder algehele anaesthesie. Dit diende om een eventuele acci-
dentele verplaatsing of verwijdering van de arterieklem te voorkomen.

Alle tachtig dieren werden geïnoculeerd met eenzelfde dosis van 0,5 ml
tumorcelsuspensie, die bij telling: 1,0 - 1,2 x 106 levende cellen bevatte.

Alle dieren werden na een vaste tijd - veertien dagen - volgend op de
inoculatie en anoxie opgeofferd en de groei van de bij de huidincisie
ontstane entmetastase werd geregistreerd aan de hand van de door
meting verkregen inhoud en het gewicht van de tumor. Dit experiment
werd als Anoxieproef I geregistreerd.

Het experiment werd op een later tijdstip op identieke wijze herhaald,
waarbij echter de tumorcelsuspensie nu per dosis een verdubbeld aantal
levende cellen bevatte, namelijk: 1,8 - 2,2 x 106 per dosis. Ook bij dit
experiment werden tachtig proefdieren gebruikt, die op eenzelfde wijze
als hierboven beschreven, werden onderverdeeld. De resultaten van dit
experiment staan onder Anoxieproef II geregistreerd. Het gehele schema
van de anoxieproefopstelling is grafisch in figuur 8 weergegeven.
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Fig, 8 Schematische voorstelling van de anoxie-experimenten
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4.5 Resultaten

Op de uit de beide anoxie-experimenten verkregen gegevens betreffen-
de inhoud en gewicht van de tumor veertien dagen na de inoculatie, werd
een enkelvoudige variantieanalyse toegepast (De Jonge 1963). Men zou
het probleem immers kunnen opvatten als het onderling vergelijken van
zeven groepen (namelijk 1 controlegroep en 6 behandelingsgroepen) in
ieder experiment. Een bekende toets voor deze situatie is de F-toets voor
het vergelijken van k steekproeven. Dit is een generalisatie van de toets
van Student voor twee steekproeven.

De toetsingsgrootheid F heeft steeds de vorm:

F =
'SS tussen groepen'/DF

'SS binnen groepen'/DF binnen

waarbij:
SS tussen groepen = kwadratensom tussen groepen
SS binnen groepen = kwadratensom binnen groepen
DF = degrees of freedom = vrijheidsgraden ( G W )

De 'SS tussen groepen' is gevoelig voor verschillen tussen de gemiddel-
de van de 7 groepen.

De 'SS binnen groepen' is daarentegen niet gevoelig voor verschillen
tussen de 7 groepen, maar wel voor verschillen tussen de waarnemingen
binnen de steekproeven.

De toets let niet op een structuur binnen het experiment. Gelet op de
structuur van het anoxie-experiment, zoals tevoren beschreven, kan men
de 'SS tussen groepen' opsplitsen in 4 componenten, te weten:
a. 'SS tussen tijden anoxie vooraf: deze is gevoelig voor verschillen tussen de

drie gemiddelden van 30', 60' en 90' anoxie voorafgaand aan de
inoculatie (Hoofdgroep I);

b. 'SS tussen tijden anoxie na: deze is gevoelig voor verschillen tussen de
drie gemiddelden van 30', 60' en 90' anoxie volgende op de inoculatie
(Hoofdgroep II);

c. .SS voor versus na': gevoelig voor verschil tussen het "overall gemiddel-
de" voor en na de inoculatie;

d. 'SS controle versus behandeling': gevoelig voor verschil tussen "overall
gemiddelde" van de behandelde groepen en de controlegroep.

Deze F-toets werd in beide experimenten zowel voor het volume als
ook voor het gewicht toegepast.
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4):
De gegevens uit het eerste anoxie-experiment waren de volgende (tab.

Tab. 4. Anoxie-experiment I.

Anoxie vooraf

90 minuten
60 minuten
30 minuten

Anoxie na enten
30 minuten
60 minuten
90 minuten

controlegroep

n

10
10
10

10
10
10

20

g

.56

.54

.36

.53

.49
.49

.24

«R

.07

.10

.13

.11

.15

.13

.08

V

427
378
259

416
362
375

190

Sv

66
98
71

82
83
56

68

waarin n = aantal proefdieren
g = gemiddeld gewicht (in gram)
sg = standaard-deviatie gewicht
v = gemiddeld volume (in mm3)
»v = standaard-deviatie volume

Teneinde de F-toets te kunnen toepassen, werden eerst uit de in tabel 4
vermelde waarden voor inhoud en gewicht de kwadratensommen voor de
verschillende groepen berekend.

De uitkomsten hiervan zijn in tabel 5 weergegeven.

Uit de bij het Anoxie-experiment I verkregen resultaten blijkt, dat de
gemiddelden van alle groepen proefdieren die enige vorm van lokale
anoxie toegediend kregen, zowel voor het volume als voor het gewicht
van de tumor significant verschilden (PO0.005) met die van de dieren uit
de controlegroep (tab. 4 en 5). Daar de behandelde groepen en de
controlegroep van elkaar slechts in één opzicht verschilden, namelijk in
de applicatie van de huidanoxie, 'kan gesteld worden dat het aanbrengen
van lokale anoxie leidt tot snellere of sterkere groei van geïmplanteerde
tumorcellen. Ook zou lokale anoxie kunnen leiden tot een dusdanige
wijziging in het weefselmilieu ter plaatse, dat in de eerste tijdsperiode
volgend op de inoculatie minder tumorcellen te gronde gaan.

Zo zou een groter aantal levende cellen aanwezig zijn om tot de groei
van entmetastasen bij te dragen.
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Tab. 5. Anoxie-experiment I.

Bron

tussen tijden anoxie vooraf
tussen tijden anoxie na
vooraf versus anoxie na
controleversus behandeling
tussen groepen
binnen groepen

totaal

waarin DF
*

DF kwadratensom F

gewicht volume gewicht volume

2
2
1
1
6
73

.2585

.0098

.0032

.9972
1.2687
.8405

149327
15892
13145

480803
659212
409476

11.2*
.4
.3

86.6*
18. *

13.3*
1.4
2.3

85.7*
20. *

79 2.1092 1068680

= degrees of freedom
= significant voor P < 0.005

f*1

Er kon geen verschil in effect vastgesteld worden tussen de anoxie-
applicatie voorafgaand aan de inoculatie en een huidanoxie volgend op
de enting met tumorcellen. Klaarblijkelijk zijn de veranderingen in het
weefselmilieu in de eerste tijdsperiode na het opheffen van de anoxie zo
minimaal, dat eenzelfde effect wordt waargenomen als bij het voortduren
van de anoxie.

Wel kan een relatie worden vastgesteld tussen tumorgroei en duur van
de aan implantatie voorafgaande anoxieperiode. Zowel voor het gewicht
als het volume van de tumor is een significant verschil waarneembaar
tussen de langer en korter durende anoxieperiode (P < 0.005). Naarmate
de anoxieduur afneemt, benadert de tumorgroei de waarden van de
controlegroep en lijkt de positieve invloed van anoxie op de tumorgroei af
te nemen.

Invloed van de duur van de anoxie, volgend op de inoculatie, kon niet
worden aangetoond. Langdurige anoxie resulteerde noch in een toename,
noch in een vermindering van de groeisnelheid van de entmetastase.

In figuur 9 zijn de resultaten van de Anoxieproef I grafisch weerge-
geven.
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Fig. 9. Resultaten van Anoxie-experiment I

60' 90' controlegroep

In een latere fase van de proefnemingen werd hetzelfde experiment
herhaald, zij het met een dubbele hoeveelheid geïnoculeerde tumorcel-
len, namelijk 1,8 - 2,2 x 106 cellen per dosis. De door meting van gewicht
en volume van de tumor verkregen waarden zijn in onderstaande tabel 6
en 7 vermeld.
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Tab. 6. Anoxie-experiment II.

Anoxie vooraf

90 minuten
60 minuten
30 minuten

Anoxie na enten

30 minuten
60 minuten
90 minuten

controlegroep

n

9
10
9

10
10
10

20

g

1.38
1.34
1.08

sg

.30

.17

.07

1.38 .36
1.29 .26
1.06 .34

.52 .15

1390 386
1325 182
1078 283

1037 418
895 214
771 349

480 89

waarin n = aantal proefdieren
g = gemiddeld gewicht tumor (in gram)
* = standaard-deviatie gewicht
v = gemiddeld volume tumor (in mm3)
9> = standaard-deviatie volume

Tab 7. Anoxie-experiment II

DF kwadratensom F
gewicht volume gewicht volume

tussen tijden anoxie vooraf 2 .4696 491075 3.97° 3.24°
tussen tijden anoxie na
vooraf versus anoxie na
controle versus behandeling
tussen groepen
binnen groepen

2
1
1
6

71

.5365

.0102
7.9826
8.9989
4.2009

355882
1931731
5315196
8093885
5365164

4.53°
.17

135.*
25.*

2.35
26.*
70.*
18.*

totaal 77 13.1998 13459050

waarin DF
#

< o

= degrees of freedom
= significant voor P < 0.005
= significant voor P < 0.05
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Op aan de eerste anoxieproef identieke wijze werd een variantie-
analyse en de F-toets voor het vergelijken van k steekproeven toegepast.

Evenals bij de eerste anoxieproef is zowel voor het gewicht als ook voor
het volume een significante beïnvloeding (P < 0.005) van de anoxie-
applicatie op de tumorgroei in positieve zin vast te stellen.

De duur van de aan de inoculatie voorafgaande anoxieperiode blijkt
ook bij deze tweede anoxieproef van invloed te zijn op de tumorgroei
(P<0.05).

De invloed van de anoxieduur na de enting op de tumorgroei kon bij
de Anoxieproef II evenmin overtuigend worden bewezen. In vergelijking
tot de eerste proef kwam het kwantitatieve verschil in tumorgrootte als
gevolg van de verschillende aantallen geïnoculeerde cellen in gewicht en
volume van de entmetastase duidelijk tot uiting.

Ondanks verdubbeling van het aantal geënte cellen bij een gelijkblij-
vende anoxaemische huidoppervlakte bleef het eflect van de anoxie in
ongewijzigde mate aanwezig. Als gevolg van de arbitrair gekozen
maximale anoxieduur van negentig minuten, waarbij deze keuze wel
beïnvloed werd door het feit, dat binnen deze tijdsperiode het percentage
levende tumorcellen in de suspensie in vitro nauwelijks afnam, valt uit
geen van beide proefnemingen vast te stellen, gedurende welke tijdsduur
de weefselanoxie zijn positieve invloed op de tumorgroei blijft behouden.

In onderstaande figuur 10 zijn de resultaten van de Anoxieproef II
grafisch weergegeven en in figuur 11 zijn de resultaten van beide proe-
ven samengevat.
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Fig. 10. Resultaten van Anoxie-experiment II

60' 90' controlegroep

De gegevens uit het tweede anoxie-experiment waren de volgende
(tab. 6): Om ook bij dit experiment een variantie-analyse toe te kunnen
passen, werden hier eveneens de kwadratensommen berekend uit de in tabel
6 vermelde waarden voor inhoud en gewicht. De kwadratensommen en de
F-waarden zijn in tabel 7 weergegeven.

;1
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Combinatie anoxit-txptrimtnttn

anoxteduur in minuttn
• — • gtwicht anoxit I
• — • volumt anoxi* I
o o gtwicht anoxit II
o — o volumt anoxit II

90' controUgrotp

gtwicht controUgrotp I
volumt controUgrotp I

gtwicht controUgrotp II
volumt controUgrotp II

1'lg. II. Gecombineerde resultaten van beide Anoxie-experimenten
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4.6 Discussie

Langenbeck zou volgens Paget (1889) eens gezegd hebben:
"Wat bepaalt welke organen getroflen zullen worden bij de uitzaaiing
van een kanker? Als een plant zaad vormt, worden deze zaden in alle
richtingen verspreid, maar zij kunnen alleen in leven blijven en ontkie-
men als zij in vruchtbare grond terecht komen".

Deze opvatting over de relatie tussen de circulerende tumorcel en het
orgaan waarin zij vastloopt, leeft nog steeds. Het is van praktische
betekenis om een beter inzicht te krijgen in deze relatie en de lokale
factoren die de relatie beïnvloeden.

De aanwezigheid van circulerende tumorcellen in het perifere bloed
tijdens een mastectomie werd door Sellwood et al. (1965) en Salsbury
(1977) aangetoond en de aanwezigheid van cellen in de regionale
bloedbanen door DclaRue et al. (1964) en Golinger et al. (1977). Deze
tumorcelembolieën leiden echter in een zeer gering percentage tot
metastasevorming (Deelman 1958, Handley 1969), doordat een groot
deel van de cellen snel te gronde gaat (Warren en Gates 1936, Doran en
Thompson 1966, Fisher et al. 1967). Waarschijnlijk zijn circulerende
tumorcellen reeds vijf uur na hun verschijnen in de bloedstroom niet
meer in staat om metastasen te vormen (Salsbury 1977).

Hoewel de aanwezigheid van circulerende tumorcellen ook door
andere auteurs is aangetoond (Pool en Dunlop 1934, Engell 1959, Cole et
al. 1965, 1973) en de micropathologie van de vastgelopen tumorcel in
vivo door Wood (1958) en Zeidman (1968) is onderzocht, is nog weinig
bekend over de lokale factoren die bepalen waarom een tumorcel op de
ene plaats tot een metastase voert en op een andere lokalisatie in hetzelfde
weefsel niet (Deelman 1958).

Wood (1958) toonde aan, dat adhesie van de tumorcel aan het
endotheel van een capillair of arteriole evenals penetratie van de tumor-
cel in het extravasculaire weefsel noodzakelijk is, alvorens zich een
metastase kan ontwikkelen.

Hij toonde tevens aan, dat als deze penetratie naar de extravasculaire
ruimte plaats vindt binnen een periode van zes uur na het vastlopen van
de tumorcel zich een metastase ontwikkelt, ongeacht de aanwezigheid
van een lokale thrombusvorming, die tevoren als essentieel voor metasta-
sevorming werd beschouwd.

Clifl'ton en Agostino (1962) en Hoover et al. (1976) stelden vast, dat
toediening van anticoagulantia het aantal optredende metastasen sterk
doet afnemen; dit in tegenstelling tot farmaca als corticosteroïden, die tot
een stijging van het aantal experimentele tumormetastasen leiden (Baser-
ga en Shubik 1955, Kodama en Kodama 1975).
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Robinson en Hoppe (I962) zagen in een experiment bij konijnen, dat in
één extremiteit te weeg gebrachte lokale ischaemie of lokaal trauma tot
een hoger percentage metastasen leidde dan in de niet beschadigde
extremiteit, na een intra-aortale injectie met tumorceüen. Zij verklaren
dit uit een verhoogde doorlaatbaarheid van het endotheel als gevolg van
veranderde lokale weefselfactoren (anoxie, stapeling van zure metabolie-
ten, capilaire stasis met optreden van exsudaat en lokale spiemecrose).
Door deze factoren wordt het aantal tumorcellen dat ter plaatse aan kan
slaan, groter en penetratie door het endotheel gemakkelijker. Dat het
aantal aanwezige tumorcellen een grote rol speelt bij het ontstaan van
metastasen is door diverse auteurs aangetoond (Zeidman et al. 1950,
Fisher en Fisher 1959).

Ook Alexander en Altemeyer (1964) bevestigden de positieve invloed
van een lokaal trauma op het ontstaan van metastasen. Zij vonden een
significant hoger aantal metastasen bij konijnen waarbij door middel van
een stikstofmosterdgasinjectie miltbeschadiging was veroorzaakt dan bij
een groep dieren zonder miltbeschadiging, na een intra-arteriële inspui-
ting met tumorcellen. Crile (1956) benadrukt de mogelijkheid van
optimale condities voor het aanslaan en de groei van tumorcellen in de
eerste fase van wondgenezing in de operatiewond. Hij baseert dit op een
onderzoek van Dunphy en Udupa (1955), die in deze periode een snelle
mobilisatie van groeibevorderende biochemische stoffen in genezende
weefsels waarnamen.

Tevens oppert deze auteur de mogelijkheid, dat het aanslaan van in
het bloed circulerende tumorcellen elders in het lichaam vergemakkelijkt
wordt tijdens de operatie door factoren als een anoxie-periode of hypoten-
sie of door voor de narcose benodigde farmaca. De lokalisatie van de
metastasen wordt volgens hem bepaald door de mate van weefselbescha-
diging door deze factoren.

Buinauskas et al. (1958) bevestigden experimenteel de positieve invloed
van een operatietrauma op het percentage entmetastasen. Ook een
thermisch trauma, zowel koude als warmte, beïnvloedt de metastasevor-
ming in positieve zin (Griffiths et al. 1961, Brayn 1972).

Crile's gedachtengang, dat anaesthesie een factor zou kunnen vormen
bij het aanslaan van haematogene metastasen, werd gesteund door een
onderzoek van Humphrey et al. (1970), die als gevolg van een 1 %
halothaan/zuurstofnarcose bij muizen en mensen een sterke daling van
het aantal lymfocyten in het perifere bloed vaststelden.

Bovendien zagen Park en Wallace (1971) dat lymfocyten in het perifere
bloed na een algehele anaesthesie hun immuniteitsfunctie verloren. Dit
uit zich in een verminderde mogelijkheid tot synthese van DNA, die
essentieel is voor antigene herkenning en het in gang zetten van de
afweerreactie, zelfs na maximale stimulatie met phytohaemagglutininen.
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Humphrey et al. (1970) stelden vast, dat bij normale proefpersonen na
een anaesthesieduur van een uur een significante daling van het leucocy-
tenaantal optrad, hetgeen naar hun inzien pleitte voor vermindering van
de immuniteit van de patiënt tijdens de operatie.

Fidler (1975) toonde in een experiment aan, dat na intraveneuze injectie
met een gelijk aantal radioactief gelabe:lde tumorcellen zowel in de lever als
ook in de long, er zich drie weken later alleen metastasen in de long
ontwikkelden. Een verklaring hiervoor zou zijn, dat het "metabole milieu"
van het weefsel volledig geschikt moet zijn voorde circulerende tumorcelen
dit milieu van weefsel tot weefsel verschilt (Salsbury 1977). Deze verklaring
vormt een ondersteuning van Crile's hypothese (1956), dat operatiewonden
in de eerste genezingsfase een goede voedingsbodem voor eventueel aanwe-
zige tumorcellen zijn als gevolg van een veranderd milieu ter plaatse.

Zoals eerder vermeld spelen ook afweermechanismen bij de gastheer -
veelal nog onbekende - een rol bij het al dan niet aanslaan van
tumorcellen. De bevindingen van Alexander en Altemeyer (1964), dat
lokaal trauma het ontstaan van metastasen ter plaatse bevorderde, werd
door Broyn (1972) bevestigd, die de positieve invloed van mechanische,
thermische en ischaemische beschadiging op het ontstaan van implanta-
tiemetastasen in de mucosa van het colon aantoonde en door Jewell en
Romsdahl (1965), die haematogene implantatiemetastasen van een
oesofaguscarcinoom in de donorplaatsen van huidtransplantaten waarna-
men.

Tegenover de tumorgroei-bevorderende invloed van ischaemie in de
darm staat de groei-remmende invloed van hyperbare zuurstof zoals deze
door Kluft (1965) is aangetoond. Deze onderzoeker constateerde, dat
hyperbare zuurstof gedurende enige tijd remmende invloed uitoefent,
zowel op de groei van een subcutaan geënte mammatumor als ook op die
van geïnduceerde longmetastasen bij muizen.

Ondanks vele hypothesen betreffende de oorzaken van groeibevorde-
ring van entmetastasen en talloze experimenten die hiertoe verricht zijn,
is nog nimmer een onderzoek verricht naar de groei van niet-
haematogene implantatiemetastasen met de anoxiefactor als enige vari-
abele. Deze opstelling wordt nog het meest benaderd in de proefnemin-
gen van Robinson en Hoppe (1962). Na cen intra-arteriële injectie met
tumorcellen van een anaplastisch plaveiselcelcarcinoom dat grote neiging
tot metastasering in spierweefsel vertoonde, onderbraken zij permanent
de circulatie in één van de extremiteiten van de als proefdier gebruikte
konijnen door onderbinden van de hoofdvene en -arterie 1 minuut na de
celinjectie. Zij zagen hierna een sterke toename van het aantal metasta-
sen in de ischaemische extremiteiten, hoewel bij meer dan de helft van het
aantal dieren naast de beoogde ischaemie ook thrombosevorming in de
kleinere bloedvaten en omvangrijke spiernecrose optrad.
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Argumenten die pleiten voor een invloed van lokale zuurstofspanning
op de tumorgroei worden ook gevonden op het gebied van de chemo-
therapie, waar blijkt, dat bij regionale perfusie met een chemotherapeuti-
cum het effect van de farmaca op de tumor versterkt wordt door
oxygenatie van het bloed in het geïsoleerde circuit (Auerbach en Moser
1951, Ryan et al. 1958, Creech et al. 1959).

Ook bij de radiotherapie ziet men, dat door betere oxygenatie van de
tumor tijdens de bestraling een beter resultaat bereikt wordt (Gray et al.
1953, 1961, Powers en Tolmach 1963). Dit kan geschieden door fractione-
ring van de bestraling (Van Putten en Kallman 1968, Hawkes et al. 1968,
Suit en Schiavone 1968, Howes 1969, Fowler et al. 1972) of door
toediening van hyperbare zuurstof tijdens de behandeling (DuSault 1963,
Churchill-Davidson 1968, Plenk en Card 1968, Suit et al. 1972).

Uit het eigen experiment blijkt lokale huidanoxie, kort voor of na
implantatie van tumorcellen, een groeiversnelling van de hieruit ontstane
implantatiemetastasen te weeg te brengen. Dit effect neemt toe, naarmate
de anoxie voor de implantatie langer duurt. Of er sprake is van een
rechtstreeks effect van de anoxie of dat daardoor lokale factoren geïndu-
ceerd worden, die verantwoordelijk zijn voor deze bevordering, valt uit
het experiment niet af te leiden.

De meest voor de hand liggende factoren zijn: een pH-verandering in
het weefsel, metabolietstapeling, exsudaatvorming en vrijkomen van
groei-bevorderende enzymen al of niet als gevolg van weefselnecrose.

In elk geval kan uit de resultaten van het experiment afgeleid worden,
dat lokale anoxie een niet te onderschatten factor vormt bij het ontstaan
van entmetastasen.

Het verdient daarom aanbeveling te ,'illen tijde bij de chirurgische
behandeling van het mammacarcinoom weefteianoxie in het operatieter-
rein zo veel mogelijk te voorkomen.

Ook dient traumatisering van weefsel zo veel mogelijk voorkomen te
worden, zoals Crile (1965) reeds voorstond, teneinde de lokale weerstand
tegen aanslaan en groei van geïmplanteerde tumorcellen zo weinig
mogelijk te verminderen.

Op grond van bovenstaande overwegingen kunnen de volgende
richtlijnen worden aanbevolen:

a. de huidincisie dient niet al te ruim te zijn om onnodige huidtransplan-
taties te vermijden en bovendien de huidcirculatie zo min mogelijk te
onderbreken. Hierbij geldt wel, dat een minimale marge van 3,5
centimeter vanaf de perifere tumorgrens wordt aangehouden. Noch
Donegan et al. (1966), noch Spratt (1967) zagen verschil in het
percentage lokaal recidief tussen deze marge en ruimere huidexcisies.
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White (1946) trof bij histologisch onderzoek van de huid van amputa-
tiepreparaten nooit tumorcelembolieën hierin aan.

Hieruit kunnen dus evenmin argumenten geput worden, die tegen
een beperkte huidexcisie pleiten. Ook het onderzoek van Roberts et
al. (1973) levert onvoldoende bewijs voor het nut van een ruime
huidexcisie. Bij 146 primaire mamma-amputaties werd een biopsie van
de boven de tumor gelegen huid genomen. Hoewel in geen van deze
biopsieën tumorcellen werden aangetroffen, ontwikkelde zich later toch
bij negen patiënten een lokaal recidief.

b. een wonddefect, dat bedekking met een vrij huidtransplantaat nood-
zakelijk maakt, moet worden voorkomen, mits een goede circulatie in
de huidlappen gewaarborgd is. De bevindingen van dit anoxie-
experiment zouden een verklaring kunnen vormen waarom nauwe-
lijks verschil waarneembaar is tussen het percentage lokaal tumorreci-
dief bij primair gesloten wonden en operatiewonden die met behulp
van een huidtransplantaat gesloten worden (Oliver en Sugarbaker
1947, Conway en Neumann 1949, Haagensen 1971, Auchincloss
1958, Dao en Nemoto 1963, Donegan et al. 1966, Spratt 1967).
In de eerste tijdsperiode volgend op de applicatie van het huidtrans-
plantaat is dit immers voor zijn voeding geheel op diffusie vanuit de
onderlaag aangewezen. Het metabolisme zal derhalve niet optimaal
zijn en de aanwezige zuurstof zal waarschijnlijk geheel door het
transplantaat verbruikt worden. Door de zo ontstane anoxie in het
wondbed kan een implantatie van tumorcellen vergemakkelijkt wor-
den;

c. de huidlappen worden niet verder ontwikkeld dan strikt noodzakelijk
is voor de latere exploratie van de okselholte;

d. bij het vervaardigen van huidlappen wordt de tractie hieraan zo
gelijkmatig mogelijk verdeeld met behulp van een groot aantal weinig
traumatiserende eentandshaken of kogeltangen en worden de huid-
lappen zo veel mogelijk ongemoeid gelaten. Derhalve dient men
alleen geringe tractie uit te oefenen op die plaats, waar dit voor het
prepareren noodzakelijk is en haken of tangen zo spoedig mogelijk
weer te verwijderen;

e. tijdens het verdere beloop van de operatie wordt elke vorm van druk
op de huidlappen, als bijvoorbeeld steunen met een arm of haemosta-
se door comprimerende gazen onder de huidlappen vermeden;

f. de abductie van de arm aan de operatiezijde wordt beperkt tot

69



maximaal 60°, opdat een optimale circulatie in de huid van de
bovenste thoraxwand en schouderregio behouden blijft;

g. een ovaalvormige huidincisie in schuin-horizontale richting verdient
de voorkeur boven een in verticale richting, aangezien de bloedvoor-
ziening van de huid hierdoor het minst wordt onderbroken;

h. om de huidcirculatie te waarborgen en anoxie te voorkomen, wordt
het natuurlijke plan de clivage van de subcutis - gelegen op 0,3 - 1,0
centimeter onder de huidoppervlakte - bij voorkeur aanbevolen
(Grile 1972). Het door Auchincloss en Haagensen (1946) gepropa-
geerde niveau voor het klievingsvlak van de huidlappen ligt juist
boven de oppervlakkige laag van de fascia pectoralis superficialis op
circa 3 millimeter onder de huid. De toepassing van deze techniek kan
echter de huidcirculatie nadelig beïnvloeden en daardoor anoxie in de
hand werken;

i. het wondbed wordt voor het sluiten van de operatiewond niet met
celdodende vloeistoffen, wier werking op de oxyderende eigenschap
van een radicaalgroep berust (bijvoorbeeld de natrium-hypochloriet
oplossing volgens Dakin) gespoeld, maar met een geen zuurstof
consumerende, hypotone vloeistof die tumorcellen osmotisch bescha-
digt (bijvoorbeeld steriele aqua destillata);

j . bij de geringste twijfel omtrent de vascularisatie van de huidlappen
bij het approximeren van de wondranden moet zonder meer gekozen
worden voor spanningsloos sluiten van de wond en gebruik van een
h.uidtransplantaat;

k. na de operatie mag op de wond geen compressie door middel van
drukkende verbanden uitgeoefend worden;

1. overrekking van de huid door seroomvorming in de postoperatieve
fase moet worden voorkomen door adequate vacuumdrainage van de
wond en eventuele punctie van het seroom.
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HOOFDSTUK 5

INVLOED VAN RADIOTHERAPIE OP IMPLANTATIE-
METATASEN

5.1 Inleiding

Aangezien het technisch onmogelijk is bij een radicale mastectomie
de primaire tumor in continuïteit met alle eerste regionale lymfekliersta-
tions te verwijderen en slechts het interpectorale en axillaire klierstation
in samenhang met de tumor geëxcideerd kan worden, werd de radicale
mastectomie alléén door sommigen niet als afdoende beschouwd (Mar-
gottini et al. 1963, Urban 1967, Dahl-Iversen en Tobiassen 1963,
Sugarbaker 1969).

Zij stonden een ingrijpender operatie voor, waarbij de overige lymfe-
klierstations - namelijk die langs de arteria mammaria interna en die
welke supraclaviculair gelokaliseerd zijn - eveneens worden uitgeruimd.
Deze uitgebreide lymfeklierdissectie resulteerde echter niet in een over-
tuigend beter overlevingspercentage van hun patiënten ten opzichte van
die, welke een radicale mastectomie ondergingen (Kaae en Johansen
1965, Fisher 1973, Haagensen 1971).

In de laatste dertig jaar werd in meerdere centra ook de "extended"
radicale mastectomie uitgevoerd, waarbij naast de procedure van de
radicale mastectomie tevens de parasternale lymfeklierketen werd uitge-
ruimd (Margottini et al. 1963, Sugarbaker 1969). Margottini stelde, dat
hij hiermee de fundamentele principes van kankerchirurgie in acht nam
en vond in zijn eigen serie patiënten een beduidend hoger vijfjaars-
overlevingspercentage (55%) dan in een groep patiënten die alleen een
orthodoxe radicale mastectomie onderging (26 %). In een gerandomiseerd
trial bleken deze resultaten later echter niet reproduceerbaar te zijn en
werd geen significant verschil in overlevingscijfers of in percentage lokaal
recidief gevonden (Lacour et al. 1976). Derhalve menen deze auteurs dat
behalve misschien voor de groep kleine, mediaal gelegen tumoren met
axillaire metastasen, geen indicatie meer voor een "extended" radicale
mastectomie bestaat. Om toch radicaliteit te bereiken, wordt - afhan-
kelijk van de lokalisatie van de primaire tumor en de daaruit voortvloei-
ende meest waarschijnlijke metastaseringswegen - door anderen gekozen
voor aanvullende radiotherapeutische behandeling van de regionale
lymfeklierstations in aansluiting aan de standaard radicale mastectomie.

Daarbij gaan zij uit van het primair lymfogene metastaseringspatroon
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van het mammacarcinoom (Haagensen et al. 1969). Deze aanvullende
behandeling bestaat uit een in opzet tumorceldodende bestraling van de
lokale lymfeklierstations en lymfebanen (parasternaal, intercostaal, axil-
lair en supraclaviculair).

Tevens worden eventueel in het operatieterrein achtergebleven of
gespilde tumorcellen door de zogenaamde "schampvelden"-techniek
vernietigd. Door deze vorm van bestraling wordt alsnog een curatief
karakter van de ingreep nagestreefd. McWhirter (1949) ging van dezelfde
primaire lymfogene mctastasering uit en koos voor een totale mastecto-
mie met een daarop volgende bestraling van operatieterrein en axillaire,
supraclaviculaire en parasternale gebieden in plaats van de radicale
mastectomie. Zijns inziens is de effectiviteit van radiotherapie bij een
intact gelaten axillair klierstation aanzienlijk groter. In de loop van de
daarop volgende jaren bleken bij verschillende klinische onderzoeken de
overlevingspercentages van beide behandelingsmethoden elkaar niet veel
te ontlopen (Brinkley en Haybittle 1968, Kaae en Johansen 1968, Forrest
et al. 1970, Bruce 1971, Roberts et al. 1973, Hamilton et al. 1974, Burn
1974).

De waarde van radiotherapie wordt nog eens onderstreept door
auteurs die een primaire curatieve radiotherapeutische behandeling van
het mammacarcinoom mogelijk achten en de chirurgische therapie
beperken tot een ruime excisie (biopsie). Zij staven deze opvatting met de
bevinding, dat in hun patiëntenseries het percentage vijfjaars-overleving
even hoog is als in die series patiënten, bij wie een radicale mastectomie
had plaats gevonden. Bovendien constateerden zij geen toename van het
percentage lokaal recidief (Wise et al. 1971, Prosnitz et al. 1977).
Anderen verlieten op grond van aanzienlijk slechtere resultaten deze
behandelingswijze weer (Atkins et al. 1972, Bailey et al. 1973, Van
Dongen en Pernot 1973).

Met het zich wijzigend inzicht in het metastaseringspatroon werd de
zin van aanvullende radiotherapie ter discussie gesteld (Fisher et al.
1970), mede op grond van gelijkblijvende overlevingspercentages bij
vergelijkende onderzoeken (Paterson en Russell 1959, Dao en Kovaric
1962, Cole 1964, Robbins et al. 1966, Fisher et al. 1970).

Al mag radiotherapie bij de behandeling van het mammacarcinoom
niet geleid hebben tot een duidelijk beter overlevingspercentage, volgens
vele auteurs staat wel vast, dat radiotherapie de kans op het optreden van
lokaal tumorrecidief sterk vermindert (Paterson 1962, Cole 1964, Rob-
bins et al. 1966, Zimmerman et al. 1966, Fletcher et al. 1968,2972, Fisher
et al. 1970, Kim et al. 1975, Weichselbaum et al. 1976).

Het optreden van lokaal tumorrecidief gaat in ruim de helft van de
gevallen met een gelijktijdig optreden van regionale kliermetastasen of
metastasen op afstand gepaard (Pawlias et al. 1958, Bruce et al. 1970) en
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is in nagenoeg alle patiëntenseries de eerste uiting van een gedissemineerd
mammacarcinoom (Oliver en Sugarbaker 1947, Donegan et al. 1966,
Bruce et al. 1970, Marshall en Cady 1974). Dit pleit in vele gevallen
eerder voor geheel nieuwe tumorgroei in het vroegere operatiegebied als
gevolg van haematogene metastasering dan voor trage uitgroei van ter
plaatse achtergebleven tumorresten (Dao en Nemoto 1963).

Waarom het vroegere operatiegebied een predilectieplaats vormt voor
het ontstaan van tumorrecidief is niet duidelijk. Sommigen zien hierin
juist een argument voor de hypothese van het lokaal persisteren van
tumorcellen vanaf het tijdstip van de operatie (White 1946, Conway en
Neumann 1949, Auchincloss 1958, Pawliasetal. 1958). Andere verklaren
de voorkeur voor deze lokalisatie uit een verminderde weerstand tegen
tumorgroei ter plaatse door mechanische beschadiging van het weefsel
(Crile 1965, Brayn 1972), door vrijkomen van een lokale tumorgroei
bevorderende factor, waarschijnlijk het product van dode of afstervende
normale cellen (Fisher et al. 1967), of door vermindering van de cellulaire
immuniteit die tumorgroei tegen gaat (Park en Wallace 1971).

In hoeverre lokale postoperatieve radiotherapie deze weefselfactoren
beïnvloedt is niet bekend. Enkele auteurs menen op grond van experi-
mentele onderzoeken, dat lokale radiotherapie het aanslaan van tumor-
cellen bevordert (Kaae 1953, Dao en Yogo 1967, Van den Brenk et al
1973).

Dao en Kovaric (1962) zagen zelfs bij hun eigen serie patiënten een
toename van het percentage lokaal recidief na radiotherapie, hetgeen
aoor anderen niet bevestigd kon worden (Chu et al. 1967, Fletcher et al.
1968, Fisher et al. 1970, Weichselbaum et al. 1976). .

Aangezien het in de kliniek niet mogelijk is om bij het ontstaan van
lokaal tumorrecidief in het operatieterrein een duidelijk onderscheid te
maken tussen enerzijds uitgroei van tijdens de operatie geïmplanteerde
tumorcellen of in weefselspleten, bloed- en lymfevaten achtergebleven
tumorresten en anderzijds latere reïmplantatie als gevolg van haematoge-
ne metastasering, is het effect van lokale radiotherapie op elk van beide
soorten recidief afzonderlijk niet goed beoordeelbaar.

Getracht werd in een met de idiniek zo congruent mogelijke proefop-
stelling in het dierexperiment te komen tot evaluatie van het vroege effect
van lokale röntgenbestraling op implantatiemetastasen. Hierbij is bewust
uitgegaan van het model, dat implantatie óf reeds tijdens de operatie óf
binnen een korte tijd na de behandeling heeft plaats gevonden.

Doelbewust is in dit experiment niet getracht het late effect van een
lokale bestraling, waarin fïbrosering en vaatarmoede in het weefsel op de
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voorgrond staan (Warren 1942, 1943, Rubin en Cassarett 1968, Arcange-
li et al. 1974) te bestuderen.

In de proefopstelling werd bij aselect gekozen muizen een gestand-
aardiseerde hoeveelheid levende tumorcellen subcutaan geïnoculeerd in
aansluiting aan een huidincisie om het operatietrauma en het postopera-
tieve wondgenezingsproces zo veel mogelijk te benaderen. Vervolgens
werden de aldus geïnduceerde entmetastasen aan een wisselende dosering
lokale röntgenbestraling blootgesteld met uitzondering van de controle-
groep. De groei van de entmetastasen in het tevoren bestraalde huidge-
bied werd bestudeerd.

Bovendien werd onderzocht in hoeverre het tijdsinterval tussen inocu-
latie en röntgenbestraling van invloed was op de groeisnelheid van de
metastasen. De groeisnelheid van de ontstane tumoren werd bepaald aan
de hand van inhoud en gewicht ervan na een tevoren vastgestelde
tijdsperiode.
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5.2 Materiaal en methode

Proefdier

Als proefdieren werden muizen gebruikt van de CBA/Rij-stam, alle
van het vrouwelijk geslacht en bij het begin van de proefnemingen in
leeftijd variërend tussen 1 5 - 1 8 weken. Voor een verdere beschrijving
van het proefdier en de motivatie van de keuze wordt verwezen naar 4.2.

?•*'

Tumor

Ook bij dit experiment werd gebruik gemaakt van de bij de CBA/Rij-
muizenstam behorende carcinoma mammae tumor, bij TNO-Rijswijk
geregistreerd als tumor TNO 2661/61, die eveneens onder 4.2 uitvoerig
beschreven is.

Op identieke wijze als bij het anoxie-experiment werd een suspensie
van levende tumorcellen bereid en werd elk proefdier met een gestan-
daardiseerde hoeveelheid levende tumorcellen subcutaan geïnoculeerd.
Het aantal geënte tumorcellen bedroeg: 1,0 - 1,2 x 106 pêr dosis (in 0,5
milliliter).

Deze dosis was hier eveneens ruim voldoende om in 100 % der gevallen
tumorgroei te garanderen.

Anaesthesie

Evenals bij de anoxie-experiment werd gebruik gemaakt van algehele
anaesthesie door een intraperitoneale injectie van een Nembutal®-
oplossing in een dosering van 50 mg/kg lichaamsgewicht en bij de
kortdurende handelingen van een ether inhalatie-anaesthesie.

Inoculatie

Ook bij deze proefopstelling werd een huidincisie in de mediaanlijn
van de rughuid aangebracht, als eerder beschreven onder 4.2., welke na
vorming van een subcutane pocket weer met geknoopte hechtingen werd
gesloten. Hierna werden de tumorceilen subcutaan geïnoculeerd, waarop
röntgenbestraling van de entplaats volgde.
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Parameters

Als parameter voor de groeisnelheid van de implantatiemetastasen
werden inhoud en gewicht van de enttumor gebruikt, na een van te voren
vastgestelde tijdsperiode (veertien dagen) na de inocuiatie.
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5.3 Proefopstelling radiotherapie-experimenten

Bij het experiment, waarbij de inoculatieplaats aan een variërende
dosis röntgenbestraling werd blootgesteld, speelden de volgende overwe-
gingen een rol:

a. een keuze diende gemaakt te worden tussen algehele bestraling van
het proefdier en lokale radiotherapie van de entplaats. Om een zo
congruent mogelijke proefopstelling met de kliniek te verkrijgen en
mede gezien de kans op beïnvloeding van het experiment door directe
gevolgen van de bestraling op andere organen van het proefdier (met
name de tractus digestivus), werd gekozen voor lokale bestraling van
de inoculatieplaats op de rug en de directe omgeving ervan. De
afmetingen van het bestralingsveld op huidniveau bedroegen 15 x 15
millimeter;

b. bij toepassing van lokale röntgenbestraling dienden de overige delen
van het lichaam van het proefdier adequaat tegen de straling
beschermd te worden. Hiertoe werd een halfcylindervormige loden
plaat met een dikte van 1,5 millimeter gebruikt, waarin zich op de
plaats van de entlokalisatie op de rug een vierkante uitsparing bevond
met afmetingen van: 15 x 15 millimeter. De loden plaat werd passend
op de speciaal voor de röntgenbestraling vervaardigde muizenhouder
aangebracht (fig. 12).

c. het proefdier diende tijdens de gehele duur van de bestraling volledig
geïmmobiliseerd te blijven. Een goede immobilisatie van de muizen
tijdens de röntgenbestraling werd verkregen door intraperitoneale
Nembutal®-anaesthesie in combinatie met een speciaal voor dit doel
geconstrueerde muizenhouder, waarin de dieren voortreffelijk gefi-
xeerd konden worden. Deze muizenhouder was vervaardigd uit een
vijftal disposable injectiespuiten van 50 milliliter, die evenwijdig aan
elkaar op een 3 mm dikke persplex grondplaat waren vastgelijmd.
In de lengterichting van de injectiespuiten werd een sleuf gefreest,
teneinde de muizestaarten aan de persplex-plaat te Fixeren, (fig. 12
en 13).

d. de keuze van de toe te passen stralingskwaüteit. In overleg met de
afdeling Radiotherapie (Hoofd: Prof. Dr. P. Thomas) werd voor dit
experiment, mede op grond van uit de literatuur verkregen gegevens
(Inch en McCredie 1963, Niibe et al. 1969, Fisher en Fisher 1969,
Shaeffer et al. 1972) gekozen voor een röntgenbestraling met de
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/•7j>. 12 Opslelling van de proeldieren bij de lokale röntgenbestraling.
Voor de röntgenbestraling geconstrueerde muizenhouder met daarop passende
loden plaat.

l'ig. II Opstelling tijdens de lokale röntgenbestraling
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volgende kwaliteit:
100 kV - 20 mA - 4,0 millimeter Al-filter met een focusafstand van 400
millimeter.

e. de keuze van de dosering ven de röntgenbestraling. Daar de tumorcel-
suspensie subeutaan geïnoculeerd werd en het streven bestond dieper
gelegen organen van het proefdier zo min mogelijk te beïnvloeden en
tevens geen volledige tumorceldodende dosering werd beoogd, werd
mede op grond van in de literatuur vermelde doseringen gekozen voor
een drietal doses (Inch en McCredie 1963, Powers en Tolmach 1964,
Hawkes et al. 1968, Niibe et al. 1969, Shaefier et al. 1972, Fowler
1972). De in deze proefopstelling toegepaste doseringen waren:
- een eenmalige dosis van 1000 R
- een eenmalige dosis van 2000 R
- een gefractioneerde dosis van 2000 R, die in vier gelijke doses van

500 R werd toegediend in vier achtereenvolgende dagen.

f. de keuze van het tijdsinterval tussen inoculatie en radiotherapie.
Om de invloed van het tijdsinterval tussen inoculatie en bestraling te
kunnen evalueren werden arbitrair als tijdstippen voor de radiothera-
pie gekozen:

- één dag na entdatum
- 4, 7 en 10 dagen na entdatum

Ook bij de aan de enting voorafgaande bestralingen werden deze
tijdsintervallen aangehouden.

f*1
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5.4 Uitvoering van het onderzoek

Een aantal van 140 aselect gekozen muizen werd onder algehele
anaesthr 'e, door middel van een intraperitoneale injectie van een Nem-
butalR-oplossing, voorzien van een huidincisie in de rughuid met een
lengte van 15 millimeter. Deze werd na het vervaardigen van een
subcutane pocket, als beschreven onder 4.2, weer zorgvuldig dichtge-
hecht.

Vervolgens werden alle dieren met eenzelfde dosis levende tumorcellen
(1,0 - 1,2 x 106 cellen per dosis) subcutaan geïnoculeerd op de plaats van
de op de rug aangebrachte huidincisie. Dit totale aantal van 140
proefdieren werd vervolgens in vier hoofdgroepen onderverdeeld, name-
lijk drie groepen van elk 40 dieren en een groep van 20 muizen, die als
controlegroep diende.

De hoofdgroepen waren met betrekking to de te geven dosis röntgen-
bestraling ingedeeld in:

Hoofdgroep I: deze groep werd met 1 x 1000 R bestraald
Hoofdgroep II: deze groep werd met 1 x 2000 R bestraald
Hoofdgroep III: deze groep kreeg in vier achtereenvolgende dagen

4x 500 R toegediend

Ldere hoofdgroep was onderverdeeld in vier groepen van elk 10
muizen, die alle weliswaar een gelijke dosering röntgenstraling ontvin-
gen, maar op vier arbitrair vastgestelde, onderling verschillende tijdstip-
pen na de inoculatie.

Deze tijdstippen waren respectievelijk: de eerste, vierde, zevende en
tiende dag, volgend op de dag van inoculatie.

Tijdens de gehele duur van de bestraling werden alle proefdieren
geïmmobiliseerd in de eerder beschreven muizenhouder en vond de
röntgenbestraling onder Nembutalw-anaesthesie plaats. De dieren van de
controlegroep werden op de vierde dag na enting op dezelfde wijze onder
narcose gebracht en gefixeerd.

Op de 14e dag na de entdatum werden alle 140 dieren opgeofierd en
werden de afmetingen en het gewicht van de op de entplaats ontstane
implantatiemetastasen gemeten en geregistreerd.

Na deze registratie vond een macroscopische controle plaats op
eventueel aanwezige metastasen elders in het lichaam, zoals onder 4.2
beschreven werd.

In iigimr 14 is de proefopstelling bij het bestralingsexperiment grafisch
weergegeven voor de Nabestralingsexperimenten.
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Hoofdgroep I
IX 1000 R

Hoofdgroep II :
1 X 2000 R

Hoofdgroep III:
4 X 500 R

Controlegroep:
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Enting aantal dagen na inoculatie

t
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f
t
t

— t
t
14

X = bestralingsdatum
A = anaesthesie zonder bestraling
f = 14 dagen na inoculatie

Fig. 14. Schematische voorstelling van het naliesiralingsexperiment

Een aantal van veertig proefdieren, onderverdeeld in vier gelijke
groepen van elk 10 muizen onderging een éénmalige röntgenbestraling
voor inoculatie.

Dit had ten doel de groei van entmetastasen in een met röntgenbestra-
ling voorbehandeld wondgebied te kunnen bestuderen en dit tumorbed-
effect van radiotherapie te kunnen onderscheiden van het bestralingsef-
fect op geïmplanteerde tumorcellen.

De röntgenbestraling vond op eenzelfde wijze plaats als bij het eerder
beschreven nabestralingsexperiment. De dosering van de eenmalige
röntgenbestraling bedroeg 1 x 1000 R.

Ook bij dit voorbestralingsexperiment werd het tijdsinterval tussen
bestraling en inoculatie wisselend gekozen, gelijk aan die bij het nabestra-
lingsexperiment. De veertig dieren werden aselect uit een groep van
zestig proefdieren gekozen. De resterende twintig muizen werden als
controlegroep gebruikt, die op de vierde dag voor de inoculatiedatum
onder aneasthesie geïmmobiliseerd werden, maar geen röntgenbestraling
kregen. Op de veertiende dag na de enting werden alle dieren gedood en
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de tumorinhoud en het gewicht ervan geregistreerd. In figuur 15 is de
procedure bij dit experiment weergegeven.

Voorbestralingsgroep:
1 X 1000 R

Controlegroep:

X
-X-

0-
0-

-X- -0-
-X—0-

A-
410 7

aantal dagen
vóór inoculatie

1
Enting

•t
t

•f
-f

X = bestralingsdatum
A = anaesthesie zonder bestraling
f = 14 dagen na inoculatie

Fiji. / ' Schematische voorstelling van het voorbestralingsex,jeriment

;
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Tab. 8. Voorbestraiingsexperiment.

Bestraling vooraf n Sg

10 dagen
7 dagen
4 dagen
1 dag

controlegroep

10
10
10
10

.54

.12

.22

.24

.18

.09

.16

.07

236
76
167
241

125
64
92
83

20 .49 .17 526 215

if?

waarin: n = aantal proefdieren
g = gemiddeld gewicht tumor (in gr)

sg = standaard-deviatie gewicht
v = gemiddeld volume tumor (in mm3)

sv = standaard-deviatie volume
logg = log gewicht tumor
slog-g = standaard-deviatie loggewirht
logv = log volume tumor
slog-v = standaard-deviatr logvoiume
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5.5 Resultaten

In tabel 8 zijn de resultaten van het voorbestraiingsexperiment (1 x
1000 R) vermeld, zoals deze werden verkregen door meting van volume
en gewicht van de entmetastasen op de veertiende dag na de inoculatie.
Ook bij dit experiment werd een enkelvoudige variantie-analyse (De
Jonge 1963) en de F-toets voor het vergelijken van k steekproeven
toegepast, zoals onder 4.5 beschreven. De uit deze variantie-analyse
verkregen relevante gegevens zijn in tabel 9 vermeld.

i
•i

a

n logg slog-g logv siog-v

10 dagen
7 dagen
4 dagen
1 dag

controlegroepen

10
10
10
10

-0.67
-2.28
- 1.70
- 1.46

.38

.59

.63

.32

5,36
4.09
4.95
5.43

.47

.71

.69

.35

20 - 0.76 .33 6.19 .38
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Tab. 9. Voorbestralingsexperiment

Bron DF kwadratensom F
gewicht volume gewicht volume

3
1
4

55

59

DF

.9872

.5838
1.5710

1.1874

2.7585

log
gewicht

177096
1597367
1774463

1192211

2966674

log
volume

15.24°
27.04°
18.19°

2.72
73.70°
20.5°

log log
gewicht volume

tussen tijdstippen onderling
bestraling versus controle
tussen groepen

binnen groepen

totaal

tussen tijdstippen onderling 3 13.367 11.336 21.4° 14.21C

bestraling versus controle
tussen groepen
binnen groepen

totaal

1
4

55

7.749
21.115
11.453

20.469
31.805
14.630

37.2°
25.3°

76.95°
29.89°

59 32.568 46.435

waarin DF = degrees of freedom
° = significant voor P < 0.05

Het blijkt, dat zowel voor het gewicht als het volume een significant
versch il bestaat tussen de controlegroep enerzijds en alle bestralingsgroepen
anderzijds (P < 0 05).

Ongeacht het tijdsinterval tussen röntgenbestraling en inoculatie
- althans binnen een tijdsbestek van tien dagen - blijkt lokale röntgenbe-
straling een duidelijk remmende invloed op de groei van enttumoren in
hei bestraalde gebied te hebben. Hier is dus uitsluitend sprake van een
effect op het tumorbed. Aangezien er in de tijd tussen inoculatie en
opoffering van de dieren geen verschil in behandeling tussen de verschil-
lende groepen muizen bestond en een ongestoorde exponentiële groei van
de geïmplanteerde tumorcellen verondersteld mocht worden, werd tevens
een berekening van de logarithmische waarden van gewicht en volume
gemaakt. Deze afleiding leidde echter tot hetzelfde significante verschil
tussen behandelde groepen en controlegroep.
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Tab. 10. Voorbestralingsexperiment (zonder 10e-dagswaarden).

Gewicht
£•;

Bron

tussen bestralingen
bestraling versus controle
tussen groepen
binnen groepen

totaal

DF Kwadraten-
som

2
1
3
46

49

0,0807
1.0526
1.1333
0.8938

2.0271

2.08 >0.05
54.2 < 0.0001
19.4 < 0.0001

Volume
tussen bestralingen
bestraling versus controle
tussen groepen
binnen groepen

totaal

Log (gewicht)

Tussen bestralingen
bestraling versus controle
tussen groepen
binnen groepen

totaal

Log (volume)

tussen bestralingen
bestraling versus controle
tussen groepen
binnen groepen

2
1
3

46

49

2
1
3

46

49

2
1
3

46

135619
1596219
1731838
1052186

2,784024

3,5614
13,1842
16,7457
10,1680

26,9137

9,191
22,612
31,803
12,649

2.96
68.6
25.2

8,05
59,6
25,3

16,7
82,23
38,6

>0.05
< 0.0001
< 0.0001

< 0.005
< 0.0001
< 0.0001

< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001

ttfl

totaal 49 44,452

Bij vergelijking van de groepen met een onderling verschillende
voorbestralingsdatum kan eveneens een statistisch signiflcant verschil
vastgesteld worden voor gewicht, loggcwicht en logvoiumc (P < 0.05).
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De afgeleide F-waarde voor het volume is net niet significant. Dit kan
verklaard worden uit het feit, dat voor het volume de standaardafwijking
in de controlegroep aanzienlijk groter is dan bij de overige groepen en de
hier toegepaste F-toets wellicht niet geheel gerechtvaardigd is; dit in
tegenstelling tot de toepassing bij logvoiumc

De tijdsduur tussen de röntgenbestraling en de daarop volgende
inoculatie heeft dus invloed op de groei van geïmplanteerde tumorcellen
en wel in die zin, dat het remmend effect toeneemt, naarmate dit
tijdsinterval groter wordt. Circa zeven dagen voor de enting wordt het
maximale effect bereikt.

Bij een nog groter wordend tijdsinterval (tien dagen) is de remming
veel minder uitgesproken en benaderen de gevonden waarden die van de
controlegroep.

Daar uit de waarnemingen afgeleid zou kunnen worden, dat de
remmende invloed van röntgenbestraling voor de inoculatie, bij een
tijdsinterval van 10 dagen maar in geringe mate aanwezig is, werd om
een nauwkeuriger inzicht in deze remming te verkrijgen, een tweede

1x1000 R voorbestraling

u i inoculatie

dagen vóór enting
o o gewicht
o — o volume

Fig. 16 Resultaten Voorbestralingsexperiment (1 x 1000 R)
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variantie-analyse toegepast op het voorbestralingsexperiment. De op de
tiende dag verrichte waarnemingen werden hierbij echter niet betrokken.
De hieruit verkregen gegevens zijn in tabel 10 vermeld.

Voor geen van de onderzochte parameters (gewicht, volume, loggewicht,
logvoiume) werd een andere uitkomst verkregen als bij de berekening met
inbegrip van de tiende dagswaarnemingen.

Alleen werden de verschillen tussen de bestralingsgroepen en de controle-
groep enerzijds en tussen de bestralingsgroepen onderling anderzijds
duidelijker (P < 0.005 en P < 0.0001).

In figuur 16, zijn de resultaten van het voorbestralingsexperiment
grafisch weergegeven.

Tab. 11. Nabestralingsexperimenten.

Bestraling na enting
1 x 1000 R
1 dag
4 dagen
7 dagen

10 dagen

controlegroep

n g

10
10
10
10

20

.50

.68

.74

.49

.94

.15

.16

.14

.15

.22

520
645
715
432
«
826

152
186
134
129

251

"i

l x 2000R

1 dag
4 dagen
7 dagen

10 dagen

controlegroep

10
10
10
10

.53

.54

.64

.38

.11

.10

.18

.19

437
446
481
250

144
137
170
152

20 .94 .22 826 251

' , ; ' . •

1i:-

4x500R

1 dag
4 dagen
7 dagen

10 dagen

controlegroep

10
10
10
9

.52

.60

.58

.56

.15

.12

.24

.12

487
553
500
443

116
94
220
152

20 .94 .22 826 251
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Resultaten nabestralingsexperiment

Bij het nabestralingsexperiment zijn er twee variabelen die de groei-
snelheid van de geïmplanteerde tumorcellen kunnen beïnvloeden, name-
lijk de dosis van de röntgenbestraling en het tijdstip, waarop deze
bestraling na de inoculatie werd toegediend.

Ook bij dit experiment werden volume en gewicht van de ontstane
enttumoren op de veertiende dag na de inoculatie gemeten en geregi-
streerd. De uitkomsten van deze metingen zijn in tabel 11 vermeld.

In de figuren 17, 18, 19 en 20 zijn de gemiddelden voor volume en
gewicht van de verschillende bestralingsdoseringen grafisch weergegeven.

Zowel voor gewicht als voor volume werd bij alle drie groepen met
verschillende röntgendosis een lager gemiddelde gevonden dan dat bij de
controlegroep. Na toepassing van de eerder beschreven variantie-analyse
bleek dit verschil significant te zijn (P < 0.001).

gram

1.00

0.90

1 x 1000 R nabestraling

0.30 300
inocu- 1
latlt

o—o gtwicht
o—o volumt

dagtn na «riting

controlc-
grotp

Fig. 17 Resultaten Nabestralingsexperiment (1 x 1000 R)
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Fig. 18 Resultaten Nabestralingsexperiment (1 x 2000 R)
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fig. 19 Resultaten Nabestralingsexperiment (4 x 500 R)
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Fig. 20 Gecombineerde resultaten van de Nabestralingsexperimenten
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i Dit significante verschil was onafhankelijk van het tijdsinterval tussen
inoculatie en bestraling. Derhalve kan gesteld worden, dat lokale nabe-
straling in de eerste tien dagen na subcutane inoculatie van levende
tumorcellen een - in ieder geval tijdelijke - remmende invloed op lokale
tumorgroei heeft.

Zoals uit de resultaten (tab. 11) blijkt, zijn de waarden voor alle
groepen dieren die op de tiende dag na inoculatie bestraald werden, sterk
afwijkend van de overige waarden. Dit geldt zowel voor volume als voor
gewicht.

De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat tijdens het grote tijdsinterval
tussen inoculatie en röntgenbestraling de tumor niet in zijn natuurlijke
groei gehinderd werd. De bestraling vindt derhalve bij duidelijk grotere
tumoren plaats. Door de bestraling bij deze tumorgrootte trad bij
nagenoeg alle dieren binnen enkele dagen necrose en uitgebreide ulcera-
tie van de tumor op, hetgeen resulteerde in een aanzienlijke gewichts- en
volumevermindering bij de metingen op de veertiende dag.

Het lijkt dus volledig verantwoord om deze sterk storende waarnemin-
gen buiten beschouwing te laten, omdat deze ulceratie en necrose bij alle
doseringen röntgenbestraling in gelijke mate optrad.

Het reeds vastgestelde verschil tussen controlegroep en alle overige
groepen bleef na toepassing van de variantie-analyse op de hierdoor
gewijzigde afleidingen even significant (P < 0.001).

De uit de variantie-analyse verkregen gegevens (met weglating van de
tiende dags-waarnemingen) zijn vermeld onder tabel 12.

Uit de variantie-analyse blijkt, dat bij dit experiment voor de gekozen
doseringen röntgenbestraling geen significant verschil in beïnvloeding
van de tumorgroei aangetoond kan worden tussen éénmalige lokale
toediening van 2000 R en gefractioneerde bestraling in vier achtereenvol-
gende dagen met 4 x 500 R.

Duidelijk verschil in remming van de tumorgroei kon daarentegen
vastgesteld worden tussen de doseringsgroep 1 x 1000 R en de beide 2000 R
- groepen (P < 0.05 voor het gewicht en P < 0.005 voor het volume).
De duur van het tijdsinterval tussen inoculatie en bestraling bleek -
althans in de hier beschreven proefopstelling - weinig invloed op de
groeisnelheid van de entmetastasen te hebben.

De vraag kan rijzen, in hoeverre de resultaten van de 4 x 500 R groep
in onderstaande tabel 12 juist genoteerd zijn, met alle consequenties voor
de uitkomsten van de hierop toegepaste variantie-analyse. Deze groep
immers heeft op de eerste dag van haar gefractioneerde bestraling slechts
een kwart van de gehele dosis gehad, en men kan stellen, dat het effect
van de totale dosis pas volledig een aanvang neemt na beëindiging van de
totale bestraling, dus vier dagen later.
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Tab. 12. Nabestralingscxperiment (zonder lOc-dagswaardcn).

Bron DF kwadratensom F
gewicht volume gewicht volume

1 x2000Rvs4x500R
i innn» (1x2000 R1 x 1000 R vs

( lx500R
tussen behandelingen
tussen dagen
dagen x behandelingen
tussen groepen
binnen groepen

totaal

1

1

2
2
4
8

81

89

0.0001

0.1052

0.1053
0.2822
0.1326
0.5201
1.9389

2.4590

51509

407646

459156
117883
122436
689475

2132703

2822178

0.04

4.39°

2.20
5.90*
1.38

1.95

15.48*

8.72*
2.24
1.07

waarin DF = degrees of freedom
° = significant voor P < 0.05
* = singiflcant voor P < 0.005

Dit houdt in, dat de waarden van de eerste dag van deze 4 x 500 R
groep muizen onder de resultaten van de vierde dag van de overige
groepen gerangschikt dienen te worden en evenzo de vierde dags-
uitslagen van deze ene groep onder de zevende dags-waarden van de
overige groepen.

Hierdoor veranderen de bij de statistische bewerking benodigde
kwadratensommen. De na hergroepering gewijzigde waarden van de
variantie-analyse zijn in tabel 13 vermeld.
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Tab. 13. Nabestralingsexperiment (zonder IOe-dagswaarde).

Bron DF kwadratensom F
gewicht volume gewicht volume

1 x 2000R vs 4 x 500R

s

tussen behandelingen
tussen dagen
dagen x behandelingen
tussen groepen
binnen groepen

totaal

1 0.0099

1 0.2421

31810 0.44

471504 10.11°

2
1
2
5

54

0.2520
0.0936
0.0051
0.3507
1,1099

503314
49364

3613
556291

1104078

6.13°
4.55*
0.12

1.56
23.1°

12.3 °
2.42
0.09

59 1,4605 1660368

waarin DF = degrees of freedom
* = significant voor P < 0.05
o = significant voor P < 0.005

Door deze hergroepering van de meetuitkomsten wordt de grafische
voorstelling van het nabestralingsexperiment gewijzigd conform figuur
21.

Uit de gegevens van tabel 13 blijkt, dat het verschil in remmend effect
tussen de 2000 R-groep en de 1000 R-groep ook nu duidelijk is vast te
stellen (P < 0.005).

Nog steeds is geen verschil aantoonbaar tussen eenmalige en gefractio-
ncerde toediening van 2000 R op de tumorgroei in dit experiment.
Evenmin is onderscheid aantoonbaar tussen de verschillende tijdstippen
van bestraling, wat betreft de beïnvloeding van de groei.

De negatieve invloed van röntgenbestraling na de inoculatie blijft,
zoals te verwachten was, onverkort aantoonbaar (P < 0.005).
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5.6 Discussie

Tijdens de operatieve verwijdering van een tumor bestaat de kans, dat
losse tumorcellen en tumorbrokjes met de circulatie meegesleept en
verspreid worden en zo kunnen leiden tot metastasering op afstand of een
later lokaal tumorrecidief. Op grond van deze hypothese is langs verschil-
lende wegen getracht tot een aanvullende therapie van de primaire
tumor te komen, alvorens deze operatief te verwijderen. Door deze
voorafgaande behandeling - gewoonlijk radiotherapie - van de nog
intact zijnde tumor werd getracht een dusdanige verandering in de
tumorcellen teweeg te brengen, dat zij na verspreiding door het lichaam
tijdens de operatie geen implantatiemetastasen meer konden vormen
(Quan et al 1960, Inch en McCredie 1963, Fletcher 1967, Powers 1969).

Het spoelen van de operatiewond aan het eind van de chirurgische
ingreep met celdodende vloeistoffen (Collier et al. 1959, Zwaveling 1960,
1963, Thomas 1961, Vernick en Hoppe 1966) om een directe destructie
van aldaar aanwezige losgeraakte, vitale tumorcellen te bewerkstelligen
vormt een alternatief voor deze aan de operatie voorafgaande behande-
ling.

De achtergrond van de soms gekozen preoperatieve radiotherapeuti-
sche behandeling kan gevonden worden in de proefnemingen van Puck
en Marcus (1956), die aantoonden, dat reeds een kleine stralingsdosis
(vanaf 100 R) chromosomale veranderingen en zelfs de dood van maligne
cellen kan veroorzaken.

Hoye en Smith (1961) namen bij verschillende muizentumoren na een
bestraling 24 uur tevoren een duidelijke afname in de metastasevorming
van de primaire tumor waar. Zij veronderstelden een onvermogen om
"aan te slaan" bij de circulerende tumorcellen als gevolg van beschadi-
ging door de bestraling.

Deze mening werd gedeeld door Olch et al. (1959), die in een
dierexperimenteel onderzoek eveneens een negatief effect van voorbestra-
ling van een tumor op de metastasevorming vaststelden. Zij namen het
maximale effect van de bestraling waar bij een tussenliggende tijdsperi-
ode van drie dagen.

Als gevolg van eenmalige röntgenbestraling van een adenocarcinoom
bij de muis constateerden Bramlet en Goldman (1966) een duidelijke
vermindering in aanslaan van de tumor, indien deze na excisie, bij
hetzelfde dier op een andere plaats opnieuw geïmplanteerd werd.

De auteurs leidden hieruit een direct gevolg van de bestraling op de
tumor zelf af. Ook Shaeffer et al. (1972) kwamen tot deze conclusie op
grond van hun experimenten.
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Ook Powers en Tolmach (1964) bereikten met een voorafgaande lage
dosis röntgenbestraling een significant hoger genezingspercentage bij
muizen na excisie van een subcutaan geïmplanteerde lymfosarcoomtu-
mor dan na tumorexcisie zonder voorbestraling.

Toch heeft de toepassing van preoperatieve bestraling als profylaxe
voor metastasering tijdens de operatie wel enige bezwaren. Hiertoe
behoren onder meer: uitstel van de operatie als gevolg van de radiothera-
peutische behandeling, bemoeilijking van de chirurgische ingreep door
weefselveranderingen die na bestraling optreden, en vaak postoperatief
optredende vertraagde of zelfs gestoorde wondgenezing (Inch en McCre-
die 1963). Overigens stelden deze laatste auteurs wel een significante
vermindering in het aantal lokale recidieven van verschillende soorten tu-
moren bij muizen en ratten vast na eenmalige bestraling van de tumor
met 2000 R 24 uur voor de excisie.

Crile en Deodhar (1971) verklaarden daarentegen het effect van
voorbestraling op metastasevorming uit een toename van de gastheerim-
muniteit tegen de tumor. Volgens hen komen door de bestraling antigene
stoffen vrij uit de beschadigde tumorcellen, die een toename van de
immuniteit induceren, welke in staat is om verspreide vitale tumorcellen
elders in het lichaam te vernietigen.

Zij toonden dit aan in een dierexperiment, waarbij het aantal longme-
tastasen in muizen na resectie van een primair fibrosarcoom in een
extremiteit significant verminderde als de primaire tumor voor de
amputatie met een eenmalige dosis van 4000 R bestraald was.

Deze hypothese werd niet door anderen gedeeld. McCredie et al.
(1973) zagen geen verschil in frequentie van optreden van longmetastasen
bij muizen met een in een van de extremiteiten geïmplanteerd fibrosar-
coom, die hetzij met lokale radiotherapie, hetzij met amputatie behan-
deld werden. De beide vormen van therapie vertonen volgens deze
auteurs dus geen verschil in beïnvloeding van het immunologisch appa-
raat van de gastheer.

Bij toepassing van voorbestraling van een tumor is het gemeten effect
de resultante van directe invloed van de bestraling op de tumor zelf en
door bestraling in het tumorbed teweeg gebrachte veranderingen.

Teneinde een beter inzicht in deze materie te verkrijgen is door vele
onderzoekers in het verleden (Stenstrom et al. 1955, Vermund et al. 1956,
Olch et al. 1959, Summers et al. 1964, Hewitt en Blake 1968, Fisher en
Fisher 1969, Saeki 1971) de invloed van bestraling op het tumorbed
bestudeerd. Alle auteurs namen een remming van later geïmplanteerde
tumoren waar op langere termijn. Zij konden echter niet vaststellen dat
dit tumorbed-effect de immuniteit van de gastheer beïnvloedde.

Wel bleek uit meerdere experimenten dat de remming afhankelijk was
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van de aard van het tumorbed-weefsel (Summers et al. 1964). Dat
verschil in weefsel een belangrijke rol speelt, bleek ook uit andere
onderzoeken waarbij na voorbestraling een toename van tumorgroei in
leverweefsel (Koike et al. 1963) en longen (Dao en Yogo 1967, Fisher en
Fisher 1969) werd vastgesteld.

De juiste aard van dit indirecte bestralingseffect op de tumor is nog
onbegrepen. In de literatuur worden een aantal hypothesen vermeld:

door bestraling komen diffundeerbare toxinen of factoren vrij, die op
enigerlei wijze de tumorgroei negatief beïnvloeden (Hoffmann en Schro-
der 1954).

Hierdoor wordt echter niet verklaard, dat het tumorbedeffect tot zelfs
negen maanden na bestraling (Summerset al. 1964) nog waarneembaar
is en dat het effect uitsluitend tot bestraald gebied beperkt blijft. Evenmin
wordt verklaard waarom - afhankelijk van de lokalisatie - verschil in
effect waarneembaar is (Fisher en Fisher 1969, Van den Brenk et al.
1973).

Volgens deze hypothese zou men bovendien een dosis-afhankelijke
relatie tussen bestraling en remmend effect mogen verwachten, hetgeen
door het merendeel van de onderzoekers niet is vastgesteld (Hewitt en
Blake 1968, Fisher en Fisher 1969), terwijl door anderen (Summers et al.
1964) slechts gedeeltelijk een evenredige stijging van het effect met de
stralendosis werd gezien;

de tumorgroeiremming is het gevolg van compressie en blokkade van
capillairen en lymfevaten door bindweefselverandcringen ter plaatse
(Jolles en Koller 1950), die bestaan uit collageentoename en hyalirüsatie
(Warren 1947).

Dao en Yogo (1967) verklaarden met dezelfde gedachtengang (name-
lijk die van vernauwing van de vaatlumina en extravasculaire fibrose)
juist een vastlopen van circulerende tumorcellen. Het lokale weefsel zou
als gevolg van vaatwandbeschadiging zelfs een betere voedingsbodem
voor tumorgroei zijn, menen deze auteurs. Fisheren Fisher (1969) namen
in hun experimenten, waarbij zij metastasering in voorbestraalde levers
bij muizen bestudeerden, wel een toename van het aantal metastasen
waar, maar geen toename in het aantal "vastgelopen" tumorcellen.
Dao's hypothese wordt door hun onderzoek derhalve niet bevestigd.

Met deze basis-hypothese kan evenmin het eerder bestraald gebied als
voorkeurslokalisatie voor latere entmetastasen (Woodruff 1961, Dao en
Kovaric 1962, Van den Brenk et al. 1973, Stjernsward 1977) verklaard
worden, noch het feit dat bij bestraling van sommige organen juist een
toename van tumorgroei waargenomen wordt (Dao en Yogo 1967, Fisher
en Fisher 1967, Baral et al. 1977, Stjernsward 1977). Bovendien zou met
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deze redenatie een dosis-afhankelijk effect van de tumorgroei verwacht
mogen worden;

door bestraling wordt het vaatendotheel beschadigd. De vroegst
optredende veranderingen als hyperaemie en intimazwelling en verhoog-
de permeabiliteit van de capillairwand worden snel gevolgd door toena-
me van fragiliteit, hyalinisatie en verdikking van de vaatwanden. Met de
daaropvolgende thrombosevorming, hyalinisatie en fibrosering zou een
barrière voor de voedingstoffen voor de tumor ontstaan, waardoor de
tumorgroei afneemt (Warren 1947). Door de verhoogde permeabiliteit
van de vaatwanden zou men na bestraling eerder betere tumorgroei als
gevolg van vergemakkelijkte passage van de tumorcellen naar het
extravasculaire weefsel mogen verwachten.

Ook de thrombosevorming ter plaatse zou met het eigen groeibevorde-
rende effect hiertoe moeten bijdragen (Wood 1958). De resultaten van het
eigen voorbestralingsexperiment zijn met deze hypothese niet in overeen-
stemming, evenmin als die van andere auteurs (Vermund et al. 1956,
Olch et al. 1959, Summers et al. 1964, Hewitt en Blake 1968);

door de bestraling treedt verminderde vorming van capillairen op
(Saeki 1971, Reinhold en Buisman 1973, 1975), waardoor de tumorgroei
door gebrek aan benodigde voedingsstoffen beperkt wordt (Merwin en
Hill 1955). Volgens deze gedachtengang kan men na bestraling eerst een
korte latente periode verwachten, waarna met het groter worden van de
tumormassa een progressieve toename van het remmend effect merkbaar
moet worden. Met behulp van de constatering, dat lokale hyperaemie
een groeiremmend effect heeft kan het reeds in de eerste dagen vast te
stellen tumorbed-effect verklaard worden, zoals dit in het eigen voorbe-
stralingsexperiment werd waargenomen en ook door Vermund et al.
(1956, 1959) werd vastgesteld. Dit reeds bij lage stralendosis optredend
tumorremmend effect (Stenstrom et al. 1955, Summers et al. 1964,
Hewitt en Blake 1968) kan verklaard worden uit de al of niet directe
invloed van oxygenatie van huid en subcutaan weefsel.

Hyperaemie in de huid in de eerste periode na bestraling kan door
extra goede oxygenatie de tumorgroei negatief beïnvloeden. Een aankno-
pingspunt hiervoor wordt gevonden in de bevindingen van Kluft (1965),
die bij muizen groeiremming bij subcutaan geïmplanteerde tumoren
vaststelde, als gevolg van toediening van hyperbare zuurstof en in de
resultaten van de eigen anoxie-experimenten, waarbij betere tumorgroei
bij lokale huidanoxie werd waargenomen.

In de eerste fase na de bestraling is de hyperaemie nagenoeg geheel
verantwoordelijk voor de groeiremming. Naarmate in de hierop volgende
tijdsperiode dit hyperaemie-effect afneemt, neemt het effect van de
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capillaire groeibeperking toe. Deze laatste bepaalt uiteindelijk de gehele
remming en zou mogelijk de verklaring kunnen vormen voor het
verschijnsel, dat tumorcellen in eerder bestraald weefsel gedurende een
zeer lange tijdsperiode (maanden tot zelfs vele jaren) inert of "slapende"
blijven (Vermund 1959).

Hiermee is ook het persisteren van het tumorbed-efFect gedurende een
zeer lange tijd verklaard. In hoeverre met deze hypothese het wisselend
effect in verschillende weefsels (Fisher en Fisher 1969) verklaard kan
worden, is niet duidelijk. Evenmin kan hiermee de voorkeur van een later
optredende metastasevorming voor een eerder bestraald gebied verklaard
worden.

De tumorgroei-remmende invloed van tumorbedbestraling kan vol-
gens sommige auteurs lang merkbaar blijven. Hewitt en Blake (1968)
constateerden nog tot zestig dagen na bestraling van het tumorbed
groeiremming van een geïmplanteerde tumor. Summers et al. (1964)
vonden zelfs een persisteren van het tumorbedeffect tot negen maanden
na radiotherapie. Bovendien stelden zij vast, dat het tumorbed-effect
evenredig met de bestralingsdosis - tussen 1000 R en 4000 R - was met
een maximaal effect bij 3000 R. Fisher en Fisher (1969) zagen in hun
experimenten daarentegen geen invloed van de stralendosis op het
tumorbedeffect. Ook Hewitt en Blake (1968) constateerden slechts een
minimale drempel bij circa 500 R en bemerkten geen verschil in effect in
dosering tussen 1500 R en 4000 R.

Bovendien leidden Summers et al. (1964) uit hun experimenten af, dat
in de eerste periode van de tumorgroei nog geen duidelijke groeiremming
als gevolg van het tumorbed-effect optreedt, maar pas als de tumor een
"kritische" grootte van enkele millimeters bereikt heeft. Hewitt en Blake
(1968) zagen eveneens pas een remmend bestralingseffect optreden bij
een minimale tumorgrootte van enkele millimeters, maar het tijdsinterval
tussen bestraling (2000 R) en inoculatie bedroeg in hun proeven twee tot
drie weken.

Summers verklaart dit verschijnsel met de hypothese, dat beneden deze
kritische grootte de in het tumorbed nog aanwezige intacte bloedvaten de
tumor in voldoende mate van voedingsstoffen kunnen voorzien. Pas als
vaatproliferatie voor verdere tumorgroei noodzakelijk wordt, kan het
remmend effect tot uiting komen. Door bestraling treedt immers bescha-
diging op van het vermogen tot proliferatie van de capillairen (Saeki
1971, Reinhold en Buisman 1973, 1975).

Hiermee wordt de opvatting van Vermund (1959) en Summers et al.
(1964) gesteund, die beïnvloeding van lokale bloedvoorziening door
bestraling verantwoordelijk stellen voor de remming van de tumorgroei.
Fisher en Fisher (1969) sluiten deze mogelijkheid evenmin uit.
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Shaeffer et al. (1972) zagen geen verschil in groeiremming bij een
muizentumor die zowel in vivo als in vitro voorbestraald was. Zij
kwamen tot de conclusie, dat het bestralingseffect op de groei louter het
gevolg is van directe invloed op de tumorcellen en niet van tumorbed-
effect of interactie tussen gastheer en tumor.

Dat het tumorbed-effect niet steeds een groeiremmende invloed uitoe-
fent, werd aangetoond door Dao en Kovaric (1962), Dao en Yogo 1967,
en Fisher en Fisher (1969), die een toename van het aantal huid- en
longmetastasen waarnamen na lokale voorbestraling, zowel dierexperi-
menteel als bij de mens. Laatstgenoemde auteurs achten het tumorbed-
effect orgaanspecifïek, gezien het feit, dat de groei afhankelijk is van de
lokalisatie van de tumor. Ook Olch et al. (1968) zagen in hun dierexperi-
ment na voorbestraling van een primaire tumor bij een klein percentage
dieren geen vermindering maar juist een toename van het aantal
metastasen op afstand. Zij hadden voor het verschillend effect van de
bestraling op eenzelfde soort tumorcellen geen verklaring.

Van den Brenk et al. (1973) stelden eveneens een toename van het
aantal en van de groei van longmetastasen na lokale voorbestraling vast.
Zij weten dit aan biochemische veranderingen ter plaatse, die verband
houden met de celproliferatieve activiteit van normale weefsels, waardoor
aanslaan van tumorcellen vergemakkelijkt wordt. Deze mening wordt
niet gedeeld door Chu et al. (1967), die bij hun patiënten geen toename
van metastasering in huid en longen na lokale bestraling konden vaststel-
len. In hoeverre het tumorgroei-remmend effect van lokale radiotherapie
reeds in de eerste dagen na voorbestraling aanwezig is, is niet bekend,
daar in bovengenoemde onderzoeken de inoculatie steeds een tot twee
weken na de lokale bestraling plaats vond.

Het vroege effect van röntgenbestraling op de huid bestaat in de eerste
dagen uit een hyperaemie, die zich binnen enkele weken tot een volledig
erytheem kan ontwikkelen, waarbij histamine-achtige stoffen en prote-
asen een rol zouden spelen (Rubin en Casarett 1968). De maximale
reactie van een eenmalige dosis röntgenstraling van 2000 R op een
muizehuid wordt na ongeveer tien dagen gezien (Fowler et al. 1972). Uit
de resultaten van het eigen voorbestralingsexperiment blijkt het tumor-
bed-effect reeds na een eenmalige dosis röntgenstraling met 1000 R in de
direct op de radiotherapie volgende periode aanwezig te zijn.

Dit remmend effect op de groei van implantatiemetastasen neemt
evenredig toe met het tijdsinterval tussen bestraling en inoculatie. Het
maximale effect werd gezien bij een tussenliggende periode van zeven
dagen, hetgeen overeenkomt met de bevindingen van Fowler et al.
(1972). De resultaten van dit onderzoek stemmen bovendien overeen met
die van Powers en Tolmach (1964), die in hun dierexperiment ook bij

101



t •«!

lage doses röntgenbestraling een duidelijk tumorbedeflect vaststelden.
In het eigen experiment kon de door Summers et al. (1964) en Hewitt

en Blake (1968) beschreven latente periode - alvorens het remmend effect
waarneembaar was - niet bevestigd worden.

De resultaten van het nabestralingsexperiment komen overeen met die
van andere onderzoekers, die een remmende invloed van eenmalige en
gefractioneerde röntgenbestraling op tumorgroei vaststelden (Hawkes et
al. 1968, Cheshire en Lindop 1969, Niibe et al. 1969, Howes 1971, Fowler
et al. 1972). Dit steunt de opvatting, dat aanvullende radiotherapie van
waarde is bij de profylaxe van implantatiemetastasen , Robbins et al.
1966, Donegan et al. 1966, Chu et al. 1967. Fletcher et al. 1968, 1972,
Weicheselbaum et al. 1976).

Bij het streven naar een beter behandelingsresultaat moet door het
gewijzigd inzicht in het metastaseringspatroon van het mammacarci-
noom een grote doorbraak niet verwacht worden op het terrein van
chirurgie of radiotherapie, maar veeleer op dat van chemotherapie of
immunotherapie. Wel dient onophoudelijk getracht te worden met de
huidige ter beschikking staande behandelingsmogelijkheden een onnodig
optreden van lokaal tumorrecidief tegen te gaan c.q. adequaat te
bestrijden, daar zowel kwaliteit als duur van het resterende leven van de
patiënten door het optreden ervan ernstig geschaad wordt.

Men kan het beleid voor de radiotherapie afstellen op een uit practi-
sche overwegingen gemaakt onderscheid tussen regionale en lokale
tumorrecidieven. De eerste zijn het gevolg van uitgroei van tumorcellen
in de drainerende lymfeklierstations (parasternaal, axillair en supraclavi-
culair), de laatste beperken zich tot het vroegere operatiegebied en zijn
het gevolg van al of niet bij de operatie aanwezige of geïmplanteerde
tumorcellen (door morsen of achterblijven, haematogeen of lymfogeen).
Radiotherapie dient overwogen te worden bij suspectie opof histologisch
bewijs van metastasen in de regionale lymfeklieren ten einde een region-
aal recidief te voorkomen. Hierbij dient men te beseffen, dat de overle-
vingsduur van de patiënten door deze behandeling hoogstwaarschijnlijk
niet verlengd wordt (Paterson en Russell 1959, Dao en Kovaric 1962,
Fisher et al. 1970, Stjernsward 1974, Weichselbaum et ai. 1976). De
radiotherapeutische nabehandeling van deze klierstations is afhankelijk
van lokalisatie en uitbreiding van de primaire tumor (Richtlijnen
Behandeling Mammacarcinoom - KWF/NOK 1971).

Bij de behandeling van een in opzet curabel mammacarcinoom,
waarbij men bij operatie ver van de primaire tumor is gebleven en geen
tumorcellen gemorst zijn, kan aanvullende bestraling van het operatiege-
bied als maatregel om lokaal tumorrecidief tegen te gaan achterwege
blijven. Volstaan kan worden met spoelen van de operatiewond met
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celdodende vloeistoffen. Op grond van de resultaten van het anoxie-
experiment, verdient het voorkeur vloeistoffen met een osmotische
werking te gebruiken in plaats van die met een radicaalgroep als
werkzaam bestanddeel.

Spoelen van de operatiewond is niet afdoende als de uitbreiding van de
primaire tumor dusdanig is, dat achterblijven van tumorcellen als gevolg
van doorgroei per continuïtatem in de omgevende weefsels waarschijnlijk
geacht moet worden. In dat geval dient bestraling van de thoraxwand
naast die van de regionale klierstations plaats te vinden, en wel zo kort
mogelijk na wondgenezing. Eenzelfde procedure verdient aanbeveling,
indien het vermoeden of de zekerheid aanwezig is, dat tijdens de ingreep
door onjuiste chirurgische handelwijze tumorcellen "gespild" zijn of
onverhoopt door tumorweefsel is gesneden.

Hierbij dient nogmaals gewezen te worden op de noodzaak anoxie in
het operatiegebied te voorkomen: enerzijds om aanslaan en groei van
geïmplanteerde tumorcellen zoveel mogelijk te belemmeren en onge-
stoorde wondgenezing te bevorderen, anderzijds om een beter resultaat
van de bestraling te bewerkstelligen door goede doorbloeding van het
toekomstige bestralingsgebied. Het belang van een primaire wondgene-
zing en het hieruit voortvloeiende korte tijdsinterval tussen operatie en
radiotherapeutische behandeling wordt onderstreept door experimenten
van Vermund et al. (1959). Deze toonde aan, dat bij muizen bestraling -
tot een maximum van 6000 R - van een adenocarcinoma mammae niet
meer succesvol was, indien het tijdsinterval tussen tumortransplantatie en
röntgenbestraling meer dan drie weken bedroeg.
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HOOFDSTUK 6

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het overlevingspercentage van het mammacarcinoom is gedurende de
laatste decennia nauwelijks verbeterd ondanks vele pogingen om door
ingrijpende wijzigingen in de gangbare behandelingsmethoden een beter
resultaat te bereiken. Evenmin is verbetering te bemerken bij de frequen-
tie, waarin tumorrecidief in het vroegere operatiegebied voorkomt. Zelfs
wanneer volledige genezing reeds door patiënt en arts verondersteld
wordt, kan na vele jaren nog tumorrecidief optreden. Dit recidief wordt
nagenoeg steeds binnen afzienbare tijd gevolgd dooralgehele metastase-
ring van het mammacarcinoom, hetgeen onveranderlijk tot een letale
afloop voert.

De opvattingen omtrent het primaire lymfogene metastaseringspa-
troon van het mammacarcinoom en omtrent de fiu°rtheorie bij de
metastasering zijn gewijzigd. Daar bovendien circu' e vitale tumor-
cellen in de bloedbaan reeds tijdens de operatie aantoonbaar zijn en de
aanwezigheid van uitgebreide verbindingswegen tussen lymfe- en bloed-
vaatstelsel vastgesteld is, lijkt de huidige loco-regionale behandeling van
het mammacarcinoom - chirurgisch en radiotherapeutisch - in principe
onvoldoende te zijn.

Nu het mammacarcinoom al in een vroeg stadium van de ziekte als
gedissemineerd beschouwd kan worden, moeten nieuwe wegen gezocht
worden om een systemische en adequate behandeling in de eerste fase van
de ziekte te bewerkstelligen. Volgens de huidige verwachtingen leiden
deze wegen naar het terrein van chemotherapie en immunotherapie. De
voorlopige resultaten van enkele recente onderzoeken met betrekking tot
de chemotherapie lijken aan deze verwachtingen te beantwoorden.

Tot een volledige doorbraak in de therapie tot stand is gekomen, dient
binnen het scala van de huidige ter beschikking staande mogelijkheden
getracht te worden terreinwinst te boeken door een verbeterde, vroege
diagnostiek. Daarnaast dient men te streven naar vermindering van het
percentage lokaal tumorrecidief, omdat ook de morbiditeit als gevolg
hiervan patiënt en behandelend arts voor grote problemen stelt.

Over dit lokaal tumorrecidief handelt deze thesis. Daartoe is een
literatuurstudie verricht, die in het eerste gedeelte beschreven is. Een
aantal maatregelen om lokaal recidief tegen te gaan wordt daar bespro-
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ken. Over de invloed van anoxie en radiotherapie hierop wordt nader
ingegaan.

Bij de maatregelen ter voorkoming van lokaal recidief in het operatie-
terrein staan de meningen van Haagensen en Crile met betrekking tot de
vervaardiging van de huidlappen bij de mastectomie diametraal tegen-
over elkaar als gevolg van geheel verschillende uitgangspunten. Haagen-
sen propageert het vervaardigen van uiterst dunne huidlappen, om de
direct onder de fascia pectoralis superficialis gelegen drainagewegen van
huid en mamma in continuïteit met de primaire tumor te verwijderen.
Hij meent hiermee een belangrijke metastaseringsweg te hebben uitge-
schakeld. Crile daarentegen stelt, dat de meeste lokale recidieven juist in
de huid zelf ontstaan en niet in het subcutane weefsel. In het subcutane
vet - meent hij - zijn slechts weinig lymfebanen aanwezig, terwijl de
enige belangrijke plexus van lymfebanen zich in de diepe lagen van de
huid zelf bevindt. Deze zal derhalve nooit verwijderd kunnen worden,
hoe dun men de huidlappen ook vervaardigt. Bovendien wil hij de
huidcirculatie intact laten om vastlopen van tumorcellen te voorkomen en
de lokale weerstand tegen de tumor in de huid niet te verminderen. Hij
raadt aan dikke huidlappen te vervaardigen omdat hierdoor subfasciale
bloed- en lymfevaten gespaard blijven. Over dit punt is echter nooit een
definitief oordeel geveld. Daarom is een onderzoek verricht naar de
invloed van lokale weefselanoxie als gevolg van een slechte huidcirculatie
op aanslaan en groei van implantatiemetastasen.

De invloed van lokale weefselanoxie werd onderzocht in een dierexpe-
riment, waarin bij twee groepen aselect gekozen muizen en gestan-
daardiseerde hoeveelheid tumorcellen subcutaan geïnoculeerd werd. Ver-
volgens werd door mechanische compressie een reversibele huidanoxie in
een vastgesteld huidoppervlak rond de inoculatieplaats bewerkstelligd,
gedurende 30, 60 en 90 minuten voor of na de cel-inoculatie. Deze beide
groepen dieren werden vergeleken met een controlegroep, bij wie geen
lokale anoxie was geappliceerd. De invloed van anoxie werd afgeleid uit
de mate van tumorgroei, die veertien dagen na enting aan de hand van
volume en gewicht van de ontstane implantatiemetastasen werd bepaald.
Uit de resultaten van deze proefneming bleek lokale anoxie - ongeacht
het tijdstip van applicatie - een statistisch significant betere tumorgroei te
bewerkstelligen ten opzichte van de controlegroep. Bovendien kon
vastgesteld worden, dat de tumorgroei significant toeneemt met de duur
van de aan de enting voorafgaande anoxie. Daar de arbitrair gekozen
maximale anoxieduur slechts negentig minuten bedroeg, kon uit deze
proefopstelling niet afgeleid worden, in hoeverre en in welke mate
weefselanoxie zijn groeistimulerende invloed op implantatiemetastasen
behoudt. Het experiment werd in een latere fase van de proefnemingen
herhaald met een verdubbeling van het aantal geïnoculeerde tumorcel-

105



len. De resultaten hiervan leidden tot dezelfde conclusies als die bij het
eerste anoxie-experiment.

Tevens is op grond van het in de radiotherapie bekende effect van
tumorbedbestraling, namelijk groeiremming van geïmplanteerde tumo-
ren, getracht om de invloed van radiotherapie op het tumorbed in de
eerste fase van tumorgroei te evalueren. Hiertoe is in een dierexperimen-
tele studie nagegaan, of het tumorbed-effect aanwezig is, als de bestraling
aan de implantatie vooraf gaat, of hierop volgt. Dat wil zeggen, voordat
later optredende weefselveranderingen een rol zouden kunnen spelen,
daar in de eerste fase het bestralingseffect voornamelijk wordt gevormd
door hyperaemie in huid en onderliggende weefsels. De invloed van
radiotherapie op het tumorbed werd in een voorbestralingsexperiment
onderzocht. Hierbij werd bij vier groepen aselect gekozen muizen, alle
met een gestandaardiseerde hoeveelheid tumorcellen subcutaan geïnocu-
leerd, op arbitrair gekozen tijdstippen (een, vier, zeven en tien dagen
voor de inoculatie), de huid op de entplaats aan een éénmalige dosis
lokale röntgenstraling van 1000 R blootgesteld.

De groei van de ontstane implantatiemetastasen werd veertien dagen
na enting bepaald aan de hand van gewicht en volume van de tumor en
vergeleken met die van een controlegroep, die geen bestraling onderging.
Het door andere auteurs beschreven remmend effect op de tumorgroei
werd in dit experiment bevestigd. Het remmend effect bleek toe te nemen
met het tijdsinterval tussen bestraling en inoculatie. Een maximaal effect
werd bereikt bij een interval van zeven dagen, maar was in de eerste
dagen na de bestraling ook reeds waarneembaar.

Ook de door vele auteurs beschreven groeiremmende invloed van
postoperatieve radiotherapie op implantatie-metastasen werd bevestigd
in een nabestralingsexperiment. Bij drie groepen aselect gekozen muizen
werd eveneens een gestandaardiseerde hoeveelheid tumorcellen subcu-
taan geïnoculeerd. Vervolgens werden de dieren op arbitrair gekozen
tijdstippen na de inoculatie (een, vier, zeven en tien dagen) aan een
variabele dosis lokale röntgenbestraling blootbesteld, zowel in een een-
malige (1000 R en 2000 R) als in een over vier achtereenvolgende dagen
gefractioneerde dosering (4 x 500 R). De invloed van nabestraling op
tumorgroei werd geëvalueerd aan de hand van de veertien dagen na
inoculatie vastgestelde grootte van de ontstane implantatiemetastasen.

Deze werd door meting van gewicht en volume van de tumor bepaald
en vervolgens vergeleken met de tumorgroei in een controlegroep, die
geen bestraling na de inoculatie onderging.

Bij alle doseringen was significante remming van de tumorgroei waar
te nemen, waarbij geen correlatie met het tijdstip van bestraling werd
vastgesteld. Evenmin kon in deze proefopstelling een significant verschil
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in remming tussen de beide groepen die een stralendosis van 2000 R
ontvingen, ten gunste van gefractioneerde toediening waargenomen
worden.

Wel bleek de remming - althans bij dosering van 1000 R en 2000 R -
afhankelijk te zijn van de dosisgrootte.

Op grond van deze bevindingen kan geconcludeerd worden, dat de
door Grile - op geheel andere gronden - gepropageerde techniek van het
vervaardigen van dikke huidlappen bij een mastectomie gerechtvaardigd
lijkt. Een door minutieuze verwijdering van subcutis in gevaar gebrachte
huidcirculatie kan gemakkelijk tot anoxie in de huidlappen leiden en zo
een betere bodem vormen voor de groei van tumorcellen in het wondbed.

De aanwezigheid van vitale tumorcellen werd - ondanks alle in acht
genomen maatregelen ter voorkoming van "spillen" - eerder aange-
toond, zowel per- als ook postoperatief in het wondvocht. Het verdient
derhalve aanbeveling de huidcirculatie bij een mastectomie zo veel
mogelijk intact te laten. Dit impliceert dat, behalve het vervaardigen van
dikke huidlappen, elke vorm van spanning en tractie bij de huidlappen
vermeden dient te worden, zowel tijdens de ingreep als ook in de
postoperatieve periode.

De bevindingen van het anoxie-experiment verklaren tevens, waarom
nauwelijks verschil waarneembaar is in het percentage lokaal tumorreci-
dief tussen pni/iair gesloten operatiewonden en die wonden, die met
behulp van een vrij huidtransplantaat gesloten worden. In de eerste
periode volgend op de applicatie van het huidtransplantaat is dit voor
zijn voeding volledig op diffusie vanuit de onderlaag aangewezen. Het
metabolisme zal daarom niet optimaal zijn en de aanwezige zuurstof zal
waarschijnlijk geheel door het transplantaat verbruikt worden. Door de
aldus aanwezige mate van hypoxie in het wondbed wordt groei van
geïmplanteerde tumorcellen vergemakkelijkt.

Ongeacht het mechanisme van het groeiremmend effect van tu-
morbed-bestraling zou op grond van de hier en in de literatuur beschre-
ven bevindingen een indicatie voor pre-operatieve bestraling bestaan. Dit
geldt voor die operaties in de oncologische chirurgie, waarbij spillen van
tumorcellen door de lokalisatie van de tumor als onvermijdelijk be-
schouwd wordt. Bij die operaties, die als niet-radicaal beschouwd moeten
worden, respectievelijk bij die ingrepen, waarbij onvoorzien "gespild" is,
is er een indicatie voor postoperatieve radiotherapie.

De vraag in hoeverre als gevolg van bestraling in een later stadium de
optredende fibrose in het subcutane weefsel anoxie in het bestraalde
gebied tot gevolg heeft en zo dit huidgebied meer ontvankelijk voor
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implantatie van circulerende tumorcellen maakt, kan bij de gekozen
opzet van dit experiment niet beantwoord worden. Dit zou wel een
verklaring voimen voor het feit, dat lokaal tumorrecidief vaak als eerste
verschijnsel van een gemetastaseerd mammacarcinoom optreedt.

Uitgaande van de conceptie, dat diffuse metastasering reeds vroeg
plaats vindt, - derhalve ook naar het vroegere operatieterrein - dient,
indien aanvullende radiotherapie geïndiceerd is, het tijdsinterval tussen
operatie en eerste bestraling zo kort mogelijk te zijn, met het oog op de
exponentiële groei van eventueel geïmplanteerde tumorcellen in het
operatiegebied. Hetzelfde argument geldt ook voor het tijdsinterval
tussen voorbestraling en operatietijdstip. Bovendien lijken bestraalde
tumorcellen met het groter worden van dit tijdsinterval hun potentie tot
metastasevorming te herwinnen, zoals uit de onderzoekingen van Olch et
al. (1959) geconcludeerd kan worden.

Vooralsnog lijkt chemotherapie bij het voorkomen van lokaal recidief
van het mammacarcinoom niet in de plaats te treden van de in principe
loco-regionaal gericht chirurgie en radiotherapie. Indien men door
chemotherapie erin zal slagen voor meer patiënten een langere overle-
vingsduur te bewerkstelligen, is dientengevolge een langere periode
beschikbaar, waarin lokaal tumorrecidief kan ontstaan. Het belang van
een optimale lokale behandeling van het mammacarcinoom wordt
hiermee nog eens onderstreept.
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SUMMARY

t-sl The survival rate for carcinoma of the breast has hardly improved
during the last decades, in spite of many of attempts to attain better
results by drastic changes in the methods of treatment. This is equally
true of the frequent local recurrences in the former area of operation,
often after a period of many years, so when a complete cure has already
been assumed by patient and doctor. This local recurrence is nearly
always followed after a short period by the symptoms of a complete
dissemination, which invariable leads to a lethal end.

By abandoning the conceptions of primary lymphogenic spread of
carcinoma of the breast and the metastatic filter theory, and also the
demonstration of tumour cells already circulating in the blood during the
operation and the presence of numerous communications between the
lymph and blood vascular systems, the present-day locoregional therapy
- i.e. surgery and radiotherapy - for carcinoma of the breast seems to be
mainly insufficient.

Considering an early dissemination of the cancer, new roads have to
be sought in order to achieve a systemic, and thus an adequate treatment
in the early phase of the disease Nowadays, as was to be expected, these
roads lead to the fields of chemotherapy and immunotherapy. The
interim reports of recent chemotherapeutic research seem of great
interest. Until a break-through in therapy has been achieved, one has to
aim at a decrease in local recurrence rate with the available possibilities,
such as earlier detection and diagnosis of carcinoma of the breast and the
prevention of local recurrences, which result in morbidity, causing great
problems to both patient and doctor.

This thesis deals with the local recurrence. For that purpose a study has
been made of the available literature, which has been described in the
first part and a number of prophylactic measures has been mentioned in
this same part. The influence of anoxaemia and radiotherapy on local
recurrence has also been discussed.

As for the prophylactic measures to prevent local recurrences in the
area of operation, Crile's opinion, concerning the preparation of skin
flaps during the mastectomy procedure is set against Haagensen's, as a
result of completely different approaches to the problem.

Haagensen propagates the preparation of extremely thin skin flaps in
order to remove the draining pathways of lymphatics of the breast and
overlying skin, as they are directly underneath the superficial layer of the
superficial pectoral fascia, in continuity with the primary tumour, thus
tending to eliminate an important route of metastasis.

Crile, on the other hand, holds the view that most of the local
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recurrences start in the skin itself and not in the subcutaneous tissues. As a
result of his opinion, that there are only a few lymphatic vessels in the
subcutaneous tissue and also that the only important network oflympha-
tics is located within the deeper layers of the skin itself, and cannot
therefore be removed (however thin the skin flaps may be), Crile
propagates the preservation of the circulation of the skin. His advice is to
prepare thick skin flaps, thus preventing the arrest of tumour cells and a
dimunition of local resistance against tumour growth in the skin. About
this aspect of the operation there has not been a consensus of opinion,
which is why research has been made into this.

At the same time the influence of radiotherapy on the tumour bed has
been evaluated in the early phase of tumour growth, on account of the
well-known effect of irradiation of the tumour bed in diminishing tumour
growth. In an experimental study the influence of local anoxaemia in skin
and subcutaneous tissue on the growth of implanted tumour has been
evaluated, just as the especially early effect of irradiation of the tumour
bed, when hyperaemia forms the most pronounced local effect. In order
to investigate the influence of local anoxaemia a standardized number of
tumour cells was inoculated subcutaneously in two groups of aselected
chosen mice, afterwhich a reversible anoxaemia of the skin at the site of
inoculation was created by mechanical compression for a variable period
of 30, 60 and 90 minutes, both preceding and following the time of
inoculation.

These two groups were compared with a control group, in which no
anoxaemia was applied. The influence of anoxaemia was deducted form
the weights and measures of the implanted tumours after a period of
fourteen days following the time of inoculation. The results of this
experiment showed a significant increase in growth of the tumours as a
result of local anoxaemia, by comparison with the control group,
notwithstanding the time of application of the anoxaemia. Also, there was
a positive relationship between the time of duration of anoxaemia and the
increase of tumour growth. In this experiment it was impossible to foretell
the duration of increasing effect of anoxaemia. In another experiment, in
which the number of inoculated cells has been doubled, the same results
were found.

The influence of radiotherapy on the tumour bed has been evaluated
in a pre-irradiation experiment. A standardized number of tumour cells
was inoculated subcutaneously in four groups of aselected chosen mice.
At arbitrarily chosen times (one, four, seven and ten days before
inoculation) the skin at the site of the injection was treated with a single
dose of roentgen irradiation (1000 R).
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The mice were killed fourteen days after the inoculation and tumour
growth was deducted from the weights and measures of the implanted
tumours. The growth of these tumours were compared with a control
group, which had not been irradiated. In this experiment the effect of
diminishing tumour growth of a pre-irradiation, as described by other
authors, has been confirmed. In the first days after irradiation the effect
was already demonstrable and its maximum effect was determinated at
an interval of seven days.

Also has been confirmed the effect of diminishing tumour growth of a
postoperative irradiation as described by many authors, in a post-
irradiation experiment. In this experiment three groups of aselected
chosen mice were inoculated subcutaneously with a standardized number
of tumour cells. At arbitrarily chosen times after the inoculation (one,
four, seven and ten days) the mice were irradiated with a single dose of
roentgen irradiation (1000 R and 2000 R) or with a fractionated dose (4x
500 R) during four following days.

The animals were killed fourteen days after inoculation and weights
and measures of the implanted tumours were taken. These groups were
compared with a control group, which has not been irradiated after the
inoculation.

In this experiment an effect of diminishing tumour growth has been
demonstrated at all times of irradiation, independant of the interval
between irradiation and inoculation. This effect was indeed dependant on
the quantity of the irradiation dose, but no difference could be shown
between a single dose of 2000 R and the fractionated one of 4 x 500 R.

The results of these experiments seem to justify the preparation of thick
skin flaps as Crile has been propagating, although on different considera-
tions. For a meticulous removal of all the subcutaneous tissue could easily
lead to anoxaemia by a diminishing of the circulation of the skin above
and so form a better soil for the implantation of tumour cells in the area of
operation. The presence of these vital tumour cells has been demonstra-
ted by different authors both pre- and postoperatively, in spite of all the
precautions taken against the spilling of tumour cells. Therefore the
preservation of the circulation of the skin as much as possible is strongly
recommended.

This also involves avoiding any form of stretching and traction on
the skin flaps, both during the operation and in the postoperative period.

The findings of the anoxaemia-experiment also explain the lack of any
difference in local recurrence rate in primary closed wounds and those,
where a skin graft has been used in closing of the operation wound. In the
first period following the transplantation of the skin graft, the graft
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depends completely for its nutricients on diffusion. Probably its metabo-
lism is not optimal and the oxygen at the site would most likely have been
used completely by the transplant.

An implantation of tumour cells would be facilitated by the causation
of anoxaemia as a result of the non-optimal metabolism at the site of the
transplant.

Irrespective of the mechanism of the growth diminishing effect of an
irradiation on the tumour bed, on account of the results of the experi-
ments described here and the findings in literature, an indication for a
preoperative irradiation exists in those oncological operations where
spilling of tumour cells during operation is considered inevitable, and for
a postoperative irradiation in those cases, which have to be considered
non-radical or where spilling has unexpectedly taken place.

In these experiments no answer could be given as to whether the
subcutaneous fibrosis as a late result of irradiation leads to an anoxaemia
in the irradiated area and thus facilitates the implantation of circulating
tumour cells. It would be a possible explanation for local recurrence as
the first symptom of a fully disseminated carcinoma of the breast.

Thinking in terms of an early dissemination - also to the former area of
operation - the interval of time between operation and postoperative
radiotherapy should be as short as possible with regard to the exponential
growth of the implanted tumour cells in the operation field. The same
argument could be applied for the interval between the time of preopera-
tive irradiation and surgery. Moreover, irradiated cells seem tot regain
their potency in growing metastases, as the interval between irradiation
and operation increases.

For the time being, in preventing local recurrence of carcinoma of the
breast chemotherapy does not seem to be a substitute for the loco-regional
directed surgery and radiotherapy, but does seem to be a complementary.
Local treatment of carcinoma of the breast will become even more
important, if longer survival is achieved by the use of chemotherapeutics,
whereby a longer period is available for the originating of a local
recurrence.
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