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INLEIDING

Schildkliercarcinoom is een betrekkelijk weinig voorkomende vorm van kanker.

In Nederland komen per jaar ongeveer I63 nieuwe gevallen van schildklier-

carcinoora voor. (38»39J

Üe maligne tumoren van de Bchildkiier zijn onder te verdelen (classificatie

volgens W.H.O.) in:

type tumor

papillair

foiliculair

ongedifferentieerd

medullair

plaveiselcel

De prognostische classificatie volgens het Ï.N.M, systeem wordt vaak gebruikt

om de uitbreiding van het tumorproces aan te duiden, locaal en op afstand.(37)

T = locale xiitbreiding van ae tumor

W = aanwezigheid van regionale klieren

M = aanwezigheid van metastasen oi> afstand

Niet bij alle vormen van thyroidcarcinoom is dit WA.11. systeem belangrijk

omdat de prognose soms minder bepaald wordt 'loor de locale uitbreiding en de

aanwezigheid van metastasen dan door het histologische aspect van de tumorcellen.

Voor het anaplastisch thyroidcarcinoom is echter de uitbreiding van de tumor

wel van belang voor de prognose. Het p.T.N.M. systeem, de post-surgical histo-

pathological classification, is daarentegen weer van veel belang voor het

papillair thyroidcarcinoom.

rij dit onderzoek zijn de statussen van patiënten met een anaplastisch

thyroidcarcinoorn bewerkt met als doel de resultaten van de verschillende

behandelingsmethoden te beoordelen.

Er was een lijst met 99 patiënten beschikbaar in de periode 1948 tot 197^.

Deze lijst bleek niet helemaal juist te zijn samengesteld. Van alle patiënten

is het P.A. verslag beoordeeld en daarbij kwam de volgende verdeling tot stand:

Van een aantal patiënten

waar de diagnose:

anaplastisch niet zeker

was, is P.A. herbeoorde-

ling verricht.

anaplastisch
papillair

folliculair

medullair

kleincellig

28

10

19
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pat.
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LITERATUUROVERZICHT

Bij sch i ldk l i e rca rc inoom heef t men n i e t s l e c h t s te maken met de tumor

a l s zodanig, maar tevens met verandering van de s c h i l d k l i e r f u n c t i e ,

welke eveneens behandeld moet worden. Daarom i s het l i t e r a t u u r o v e r z i c h t

gesplitst in 3 gedeelten: fysiologie, pathologie en therapie.

1. Schildklierfysiologie

1.1. algemeen

1.2. schildklierfunctieonderzoek

2. Schildklierpathologie

2.1. algemeen

2.2. benigne tumoren

2.3. maligne tumoren

2.3.1. algemeen

2.3.2. onderzoekmethoden

2.3.3* papillair carcinoom

2.3.4. folliculair carcinoom

2.3.5» medullair carcinoom

2.3.6. anaplastisch carcinoom

3. Therapie van maligne schildkliertumoren

1. Schildklierfysiologie

1.1. Algemeen

De schildklier is een orgaan dat hormonen produceert, waarvan als

belangrijkste werkzaam zijn het thyroxine T. en trijodothyronine i' ,

geproduceerd in de follikelcellen en het calcitonine, dat het calcium-

en fosfaatgehalte van het plasma beinvloedt, in de parafolliculaire

(C) - cellen.

Voor de synthese van T, en T. is jodium nodig. Jodium uit het voedsel

wordt in de darm vrijwel volledig geabsorbeerd en de schildklier is in

staat tot actieve jodiumconcentratie. Jodiumopname kan worden gemeten

m.b.v. radioactieve isotopen en kan dienen als maat voor de schildklier-

functie. T, en T. worden in de schildklier gestapeld als colloid. In het

bloed zijn zij voor het grootste deel gebonden aan eiwitten, het thyroxine-

bindend globuline T3G, het thyroxinebindend albumine TBA en het thyroxine-

bindend pre-albumine TBPA. De vrije fractie van T. in bloed is 0,04'/ó,
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die van 'i' 0,3>.. Voor de biologische werking is T.. verreweg belang-
j 'J

rijker dan T..
De schildklieractiviteit wordt als volgt geregeld:

Hypothalamus

> — TRH

Hypofyse

TSH

Schildklier

fy

I—

I
en T

Bovendien is er een interne regeling in de schildklier door de

hoeveelheid aanwezige jodium, door verschillende enzymen en door

de mogelijkheid tot stapeling, als colloid, van de thyroidhormonen.

1.2. Schildklierfunotieonderzoek

Voor de bepaling van de achildklierfunctie zijn de volgende onder-

zoeken mogelijk:

Onderzoek van:

Relatie hypothalamus - hypofyse

Relatie hypofyse - schildklier

V̂ erwerk_ing_va_n

Stapeling

Distributie

Organificatie

Afgifte van georganificeerd jodium

Hoeveelheid thyroidhormoon aanwezig

in de circulatie

f'rocedure:

ÏRH-stimuleringsproef

T3H-immunoassay

TSH-stimulatietest

T,-suppressietest

Onderzoek van de opname van

Uh en "MTc
Thyroidscintigrafie

KC1O, "Wash out" test4
FBI 131

foetxng van totaal T , vrij T ,

totaal T,, T, harsopname

= free thyroxine indexJ



2. üchildklierpathologie

2.1. Algemeen

Een aantal ziekten van de schildklier gaan gepaard aan een hyper-

of hypothyreoidie.

Bij hyperthyreoidie (thyreotoxicose) is er een overmaat schildklier-

hormoon werkzaam in het lichaam. Het kan voorkomen bij o.a.:

- ziekte van Graves, gepaard gaande aan oogverschijnselen

- toxische autonome nodulaire struma (ziekte van Plummer)

- zelden voorkomende ziektebeelden zoals thyreotoxicosis factitia,

TSH- of HCG- overproduktie en bij verschillende vormen van

thyreoiditis.

De klinische verschijnselen zijn o.a.: gejaagdheid, tachycardie,

warmte-intolerantie en tremor.

Bij hypothyreoidie is er onvoldoende vorming en afgifte van schildklier-

hormoon. Er is een primaire en secundaire hypothyreoidie mogelijk.

Bij primaire hypothyreoidie ligt de oorzaak in de schildklier:

bv.: - congenitale aplasie of een enzymstoornis in de schildklier-

ho rmo ons ynt he s e

- auto-immuun thyreoiditis (ziekte van Hashimoto)

- chronische thyreoiditis (ziekte van Riedel)

- jodiumdeficientie

- operatie of bestraling van de schildklier

Bij secundaire hypothyreoidie ligt de oorzaak in de hypothalamus of

hypofyse: bv.: panhypopituitarisme bij een hypofysetumor.

Ue klinische verschijnselen zijn hier: rayxoedeem, bradycardie,

verminderde defeacatie, traagheid.

Struma is een vergroting van de schildklier. Suthyreotische struma

wordt veroorzaakt door o.a.: jodiumdeficientie, medicamenten,

familiaire factoren en congenitale enzymdefscten. De struma ontstaat

door hyperplasie om toch de schildklierfunctie op peil te houden.

Ontsteking van de schildklier, thyreoiditis, komt in verschillende

vormen voor:

- acute bacteriële thyreoiditis, deze vorm is zeldzaam

- (sub)-acute niet-bacteriële thyreoiditis de Quervain, waarschijnlijk

viraal, vaak voorafgegaan door een atypisch ontstekingsbeeld van de

bovenste luchtwegen.



- Chronische (auto-immuun) thyreoiditis van Hashimoto. Er worden vaak

grote hoeveelheden antilichamen te^en thyreoglobuline en microsomen

aangetroffen. Later in het beloop van de ziekte ontstaat vaak een

hypothyreoidie door vernietiging van nchildkLierweefsel. Er ia een

verhoogde kans op thyroidcarcinoom. (36)

- Chronische scleroserende thyreoiditis van Riedel. De oorzaak ia onbekend.

2.2. Benigne tumoren

Deze komen frequent voor als gladde solitaire nodus of als multipele nodi,

die adenomateus of cysteus kunnen zijn. Adenomen kan men onderscheiden

in folliculaire, embryonale en foetale.

Bij palpatie van de nodus kan men niet uitmaken of het een benigne of

een maligne tumor is. Een cytologische punctie kan waardevol zijn voor

de diagnose, maar kan ook een misleidende, "fout-negatieve", uitslag

geven. Proefexcisie met aansluitend P.A. onderzoek ia daarom de aange-

wezen weg wanneer de cytologie negatief is. Bovendien is een cytolo-

gische punctie en de beoordeling daarvan slechts verantwoord indien

verricht door een zeer geoefende cytoloog.

Wanneer de nodus kleiner is dan 1 cm kan men afwachten tot er progressie

optreedt.

Iedere nodulaire struma kan een carcinoom bevatten, een solitaire nodus

heeft echter grotere kans maligne te zijn dan multipele nodi. (3»36)

2.3» Maligne tumoren

2.3.1. Algemeen

Naast de in de inleiding genoemde carcinomen zijn er nog andere vormen

van kanker in de schildklier mogelijk. De belangrijkste daarvan zijn

het maligne lymfoom en de inetastasen van een tumor elders in het lichaam.

Verder is mogelijk een maligne teratoom. Wij zullen ons hier beperken

tot de bespreking van de carcinomen.

De oorzaak van thyroidcarcinomen is zoals van de meeste vormen van

kanker niet duidelijk. Wel zijn er enige etiologische factoren bekend:

- Langdurige TSH stimulus: er zijn (experimenteel geïnduceerde) tumoren

bekend t.g.v. ernstige jodiumdeficientie, t.g.v. gebruik van thyreo-

statica en na (sub)totale schildklierresectie. (36,40,41)

- Straling: bestraling van het hoofd-hals gebied geeft een verhoogde kans

op het optreden van thyroidkanker. (42,43)
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2.5.2. Onderzoekmethoden

Voor de diagnose van schildkliertumoren zijn de volgende methoden

beschikbaar:

- Inspectie en palpatie

- Thyroidscintigrafie

Er wordt een dosis radioactief jodium oraal gegeven (50 - 50_p Ci i)

of ^MTc-pertechnetaat intraveneus of oraal ( 1 - 5 mCi " yT?c).

24 uur na jodiumtoediening en £ - 1 uur na technetiumtoediening wordt het

seintigram gedaan waarbij met een detector de radioactiviteitsverdeling

in de schildklier wordt gemeten.

Het thyroidscintigram geeft een beeld van de plaatselijke schildklier-

fysiologie. Het normale beeld is een regelmatige verdeling over de hele

schildklier. i.'iet - functionerende, "-cold", gebieden en hyperfunctionerende,

"hot", gebieden zijn indicaties van afwijkingen van het normale beeld.

Thyroidcarcinoma presenteert zich vaak als een koud gebied, tenzij

het een hooggedifferentieerde, functionerende, folliculaire tumor

betreft, die een normaal of een hyperfunctionerend beeld kan geven.

- Cytologie en proefexcisie

- Röntgenonderzoek van de hals

Slikfoto's, thoraxfoto's en tracheafoto•s in 4 richtingen zijn van

belang om eventuele vernauwingen en verplaatsingen van de oesophagus

en de trachea vast te stellen.

- Echografie

Dit kan differentieren tussen een solide tumor of een cyste. Beide

kunnen echter maligne zijn.

- Laryngoscopie voor onderzoek van de stembanden en van verplaatsing van

de larynx. Stembandparalyse is meestal een kenmerk van doorgroei van een

maligne afwijking, zelden als gevolg van druk door thyreoiditis.

- Thyroidfunctieproeven

Hiermee kan slechts worden vastgesteld of een tumor de normale schild-

klierfunctie verhindert.

2.5.5. Papillair thyroidcarcinoom

Het is een gedifferentieerd carcinoom, komt vaak voor bij jonge mensen

en heeft dan de beste prognose van alle thyroidcarcinomen. Op oudere

leeftijd (ouder dan 50 jaar) zijn de tumoren vaak minder gedifferentieerd

en is de prognose ongunstiger. (19)



- 7 -

De tumor verspreidt zich intraglandulair en naar regionale lymfklieren.

Deze verspreiding treedt vaak al heel vroeg op, zodat een groot percentage

van de patiënten al regionale metastasering heeft bij de diagnose. Dit

beïnvloedt de prognose overigens niet. ue px"ognose wordt bepaald door

de differentiatiegraad, de leeftijd en het al of niet doorgegroeid zijn

door de kapsel.

Metastasering elders in het lichaam komt voornamelijk in de longen voor.

Deze verspreiding gaat meestal via de lymfbanen, haematogene verspreiding

komt minder vaak voor. De tumor en zijn eventuele raetastasen groeien erg

langzaam, zodat zelfs calcificatie en ossificatie kan optreden.

2.5»4. Folliculair thyroidcarcinoom

Het is eveneens een gedifferentieerd carcinoora en ':omt over het algemeen

voor bij mensen boven de 40 jaar. De prognose is slechter dan voor het

papillair carcinoom, maar beter dan voor het medullair en anaplastisch

carcinoom.

De primaire lesie is vaak ingekapselr! en vertoont weinig uitzaaiing in

de schildklier zelf. Wel is er vaak al vroeg metaatasering naar bet en

inwendige organen, in het bijzonder naar de longen en hersenen. Metasta-

sering naar regionale lymfklieren komt minder vaak voor. De uitzaaiing

gebeurt vooral haematogeen. jij langdurig bestaande folliculaire tumoren

is er een transformatie mogelijk naar het anaplastisch carcinoom. (6)

2.5.5. Medullair thyroidcarcinoom

Het is een carcinoom dat uitgaat van de parafolLiculaire (c)-cellen en

hoofdzakelijk voorkomt bij mensen boven de 50 jaar. De prognose is

slechter dan voor' het folliculaire carcinoom.

De weg van verspreiding lijkt veel op die van het papillaire carcinoom,

maar daarnaast is er uitzaaiing via het bloed naar lever, long en bot.

je tumorcellen nemen slecht jodium op zodat er een koude nodus in het

schildklierscintigram te zien is.

Van verder belang voor de diagnostiek is, dat de tumorcellencalcitonine

uitscheiden waardoor een verhoogd gehalte in het bloed kan worden aangetoond.

Ook is mogelijk dat stoffen zoals ACTH en serotonine worden geproduceerd

waardoor het medullair carcinoom gecombineerd kan zijn met andere ziekte-

beelden zoals bv. pheochromocytoma, geassocieerd met deze verhoogde secretie

(vaak familiair).
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2.5.6. Anaplastisch thyroidcarcinoom

Deze tumor heeft een zeer slechte prognose en komt niet vaak voor:

ongeveer 10% van alle thyroidcarcinomen. De leeftijd van de patient

is gewoonlijk boven de 50 jaar.

Tot voor kort was men gewoon deze ongedifferentieerde tumoren onder

te verdelen in 2 typen:

a) tumorcellen zijn klein: small cell carcinoma

b) tumorcellen zijn groot: giant cell carcinoma

Het was altijd erg moeilijk onderscheid te maken tussen de kleincellige

tumor en een maligne lymfoom. Bij herbeoordeling blijkt deze kleincellige

tumor meestal een maligne lymfoom of een variatie ervan te zijn.

In ons onderzoek sloten we daarom alle kleincellige tumoren uit en

bewerkten alleen de grootcellige.

Het anaplastisch carcinoom is vaak gecombineerd met papillaire of

folliculaire elementen. Het is mogelijk dat deze menging al vanaf

het begin aanwezig is, maar veel waarschijnlijker is het dat er een

overgang, zg. histologische progressie, van een eerder bestaand folli-

culair of papillair carcinoom naar een anaplastisch carcinoom is. (3,Ut 12,22,

Teel patiënten hebben een vaak al jaren bestaand struma.

De tumor is niet ingekapseld, met uitbreiding in de omgeving. Huid, spieren,

zenuwen, bloedvaten, larynx en oesophagus zijn vaak al snel geïnfiltreerd

met turaorweefsel. De consistentie van de tumor varieert van week tot

steenhard. Klinisch is er een snelgroeiende, vaak pijnlijke, vergroting

van de schildklier. Symptomen als heesheid, slikklachten en stridor zijn

meestal vroeg aanwezig door de snelle locale uitbreiding. Ook metastasen

op afstand treden vaak vroeg op.

De tumorcellen zijn ongedifferentieerd en nemen geen jodium op, waardoor

bij het thyroidscintigram een koude nodus gevonden wordt.

5. Therapie van maligne schildkliertumoren

Voor de behandeling van schildkliercarcinomen bestaan er de volgende

mogelijkheden:

a) chirurgie

b) radiotherapie - u i t w e n di£ . 131
inwendig met radio-isotopen ( I)

c) chemotherapie
d) hormonale therapie (toediening van thyroidhormoon)

e) combinatie van a t/m d
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aij schildkliercarcinoom is de chirurgische therapie er op gericht

zoveel mogelijk turaorweefsel te verwijderen. Daarom wordt behalve

de tumor ook de schildklier weggenomen (om onopgemerkte tumorhaarden

mee te kunnen nemen) en zoveel mogelijk halslymfklieren, de zg.

gemodificeerde halsblockdissectie.

De gebruikelijke toepassing van therapie bij de verschillende soorten

thyroidcarcinoom is als volgt:

- Papillair carcinoom: chirurgie; bij irradicale operatie gevolgd door

inwendige of uitwendige radiotherapie. Toediening van I is

slechts mogelijk indien de tumorcellen jodium opnemen.

Bovendien wor:lt hormonale therapie toegepast, waarbij thyranon in hoge

doses wordt gegeven,om eventuele occulte metastasen te behandelen,

dan wel te voorkomen, aangezien de gedifferentieerde tumoren Boms

van TSH afhankelijk zijn. (3,6,40)

- Folliculair carcinoom: chirurgie, deze wordt gevolgd door behandeling

met radioactief jodium mits de halsopname > 5?& is* Evenals bij

het papillair carcinoom is hormonale therapie in bepaalde gevallen

effectief.

Een behandeling met I gebeurt vaak in etappes:

1 stap: de na "totale" strumectomie vaak toch achtergebleven

resten wegstralen

2 stap: eventuele jodium-opnemende metastasen behandelen

met volgende doses ^ I

- Medullair carcinoom: chirurgie eventueel gevolgd door uitwendige

radiotherapie.

- Anaplastisch carcinoom: de therapie is meestal palliatief. Aangeraden

wordt om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen gevolgd door

bestraling en/of chemotherapie.(15,31) Bestraling alleen, toegepast

omdat men een operatie niet zinvol acht, geeft wel een regressie in

de meeste gevallen, maar deze is over het algemeen slechts tijdelijk.

Een voorafgaande operatie zou, door verkleining van de tumormassa,

het effect van bestraling zowel als van chemotherapie vergroten.
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4. Doelstelling

De vraagstelling van het onderzoek is als volgt: " Wat is het effect van

de therapie binnen het R.R.T.I, geweest bij patiënten met een anaplastisch

thyroidcarcinoom en kan er een optimale therapie aangewezen worden"?

Uit de retrospectieve gegevens van het R.R.T.I, wordt, door vergelijking

van de toegepaste behandelingsmethoden, nagegaan welke behandeling de

beste resultaten geeft. De gegevens worden getoetst aan de literatuur.

De volgende gegevens worden in het onderzoek verwerkt:

- leeftijd en geslacht van de patient

- diagnose; P.A. verslag

- de locale uitbreiding van de tumor en het al of niet aanwezig zijn

van metastasen op afstand bij het begin van de 1 therapie in het

R.R.T.I.

- de aard en de eventuele dosis van de toegepaste therapie

- het effect van de therapie en de overlevingstijd van de patient

Tabel

5. Werkwijze

Het plan waB de statussen van de patiënten met behulp van bestaande

formulieren uit te trekken en daarna te bewerken. Het bleek echter,

dat er te veel variabelen waren die niet in de formulieren konden

worden opgenomen zonder het onderzoek onoverzichtelijk te maken. Daarom

werd in overleg met dhr. Hop besloten de gegevens van elke patient

afzonderlijk op een lijn in de tijd af te zetten.

6. Resultaten van het onderzoek

In de jaren 1948 t/m 1977 zijn er in totaal 28 patiënten met een

anaplastisch thyroidcarcinoom in het R.R.T.I, geweest. Van deze 28

patiënten kregen 25 een behandeling, 3 niet.

Er waren 9 mannelijke patiënten en 19 vrouwelijke patiënten. De

man:vrouw verhouding is 1: 2,1. In de literatuur komen nogal gevarieerde

waarden voor: 1: 1,5 (35), 1:1,6 (31), 1:9 (34), 1:3 (22).

De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 66,4 jaar (42 - 85), dit komt

goed overeen met de literatuur: 66 (22), 71 (3l), 66 (34), 64 (35).
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Om te onderzoeken of er verschillen tussen de behandelingsmethoden bestaan

wat •etreft de resultaten en de overlevingsduur, zijn de locale resultaten

van de le therapie binnen het R.R.T.I, en de overlevingsduur vanaf het

begin van deze therapie nader bekeken.

De locale resultaten worden uitgedrukt in regressie, progressie en

status quo. Onder regressie wordt verstaan iedere verkleining van de

tumor.

Q

Tabel I;Locale resultaten binnen 6 weken na het einde van de 1 therapie in het fi.H.T.I.

"chir./rad. rad. chir./rad./chem. rad./chem. chem.

Regressie
(aantal pat.)

Progressie

Status quo

Resultaat niet
(duidelijk

Totaal

4

2

2

1

9

5

4
-
1

10

v / betekent combinatietherapie

De operatie, indien uitgevoerd, gebeurde over het algemeen elders, kort

voor opname in het R.R.T.I, en was in alle gevallen irradicaal.

Volgens de T.N.M, classificatie hadden alle patiënten een tumor of

tumorrest stadium T..

4
Bij 3 patiënten was het niet mogelijk de resultaten van de behandeling

te onderzoeken, aangezien de therapie (radiotherapie) niet kon worden

voltooid vanwege de slechte toestand van de patiënten. 3 andere patiënten

werden niet in het R.R.T.I, behandeld voor hun anaplastisch thyroidcarci-

noom, 2 daarvan vertoonden na een(waarschijnlijk) totale strumectomie

geen recidief, de derde overleed voordat behandeling kon worden gegeven.

Wat betreft "resultaat niet duidelijk": 1 patient vertoonde een regressie

van 7 weken, maar het was niet onmogelijk dat dit alleen verdwijning

van operatie-infiltraat betekende. De andere patient overleed te kort

na het einde van de therapie om heb resultaat goed te kunnen beoordelen.

De regressieduur varieerde in de groep chir. + rad. van 5 tot >13 weken,

in de groep met alleen rad. van 4 tot >65 weken. De regressieduur van

de andere 3 patiënten lag in de orde van 6 tot 20 weken.
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Conclusie: er zijn te weinig patiënten om een betrouwbare conclusie te

trekken. Wat betreft de groepen chir. + rad. lijkt er geen verschil

te bestaan tussen de resultaten. Bij 1 patient was de duur van de

regressie 65 weken, bij de overige patiënten van beide groepen lag

de regressieduur in dezelfde orde van grootte, terwijl het aantal

patiënten met een regressie ook niet verschilde.

De overlevingskansen van de patiënten zijn weergegeven in de volgende

curven, waarbij 2 groepen patiënten (totaal 22 patiënten) met elkaar

vergeleken zijn nl. A: chir. + rad. als 1 therapie en B: alleen

rad. als le therapie in het R.R.T.I, je overlevingsduur is daarbij

berekend vanaf het begin van deze le therapie.
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Tussen de beide therapeutische groepen A en B is, wat betreft de overlevings-

kansen, geen duidelijk verschil aan te tonen, maar deze conclusie is

statistisch gezien niet betrouwbaar (p = 0,92).

De overlevingstijden van de 3 patiënten met als 1 therapie chir./chem./rad.,

chem./rad. en chem. waren respectievelijk: 23, lü en 19 weken.

De overlevingstijden van de 3 patiënten die niet in het R.R.T.I, weraen

behandeld voor hun anaplascisch carcinoom waren: 6 weken, 1 jaar en 3 jaar/4 mnd,

(deze laatste patiënte leeft nog steeds en is in redelijk goede conditie).

De gemiddelde overlevingsduur van de patiënten, exclusief de nog levende

patiënte, berekend vanaf de diagnose was 4»2 maanden. Dit komt overeen

met de literatuurwaarden: 4»5 mnd (22), 7,2 mnd (34), 6,2 mnd (35).

Van de 22 patiënten die een le therapie in het R.R.T.I, ontvingen, kregen

7 patiënten een 2 e therapie, bij 1 patiënte werd de le therapie voortgezet

en 14 patiënten werden niet verder behandeld. Deze 14 patiënten overleden

gemiddeld 7 weken na het einde van de eerste therapie in een verslechterde

algemene toestand t.g.v. progressie locaal en/of elders in het lichaam.

De patiënte bij wie de therapie werd voortgezet kreeg in totaal 4 chemo-

therapie-kuren; tussen de 2 en 3 kuur kreeg zij een onvolledige radio-

therapie: een dosis van 1500 Had in 3 dagen, er moest gestopt worden wegens

de slechte toestand van de patiënte. Behalve een kleine regressie gedurende

ongeveer 7 weken na de eerste twee kuren was er voortdurend progressie, zowel

locaal als elders. Ze overleed 4 weken na de laatste chemotherapie-kuur.

De gegevens van de 7 patiënten die een 2 therapie kregen staan in tabel II.

Tabel II:

Resultaten binnen 6 weken na het einde van de 2 therapie in het R.R.T.I.

Reden van therapie Soort therapie Resultaat

1) Recidief locaal chemotherapie +

2) Progressie longmetast. chemotherapie

3) Ontstaan longmetast. chemotherapie

4) Progressie locaal chemotherapie

5) Recidief locaal + chemotherapie +_ (locaal)
ontstaan longmetast. - (metastasen)

6) Ontstaan longmetast. chemotherapie +_

7) Progressie metast. 1^1I +

+ betekent regressie, - progressie, = status quo, j+ niet duidelijk of niet
goed te beoordelen
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Slechts bij 1 patient werd een duidelijke regressie waargenomen, deze

duurde 10 weken. Daarna kreeg hij een 2e recidief en metastasen in longen

en bot. De overige patiënten hadden geen goede resultaten.

1 patient kreeg een "^I-therapie, waarvan-bekend is dat deze bij de

anaplastische tumoren geen resultaat heeft, omdat de anaplastische

tumorcellen geen jodium opnemen. In dit geval heeft men ala "wanhoops-

poging" deze therapie gegeven wegens het bestaan van een folliculaire

component in de anaplastische tumor. Over het resultaat valt niets te

zeggen, aangezien de patiënte na 2 weken overleed.

Bij 1 patient werd de 2 e (chemo)-therapie voortgezet. Hij kreeg in totaal

4 chemotherapie-kuren. Behalve een kleine locale regressie gedurende on-

geveer 1 week na de 2e kuur, trad er voortdurend progressie op, zowel

locaal als elders, dij overleed 2 weken na de laatste chemotherapie-kuur.

6 patiënten kregen geen verdere therapie: 4 patiënten overleden tijdens

of kort na de therapie, 1 patient overleed 3 maanden na het begin van de

2 e therapie zonder duidelijke progressie en 1 patient overleed kort na

een 2e recidief met tevens progressie elders in het lichaam.

Het verschil in overlevingsti.jd tussen patiënten met- en patiënten

zonder metaBtasen op afstand bi.i aanvang van de therapie is onderzocht

door de overlevingskansen van deze 2 groepen te berekenen.
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Conclusie: er wordt een significant verschil gevonden (p 0,0l). Uit deze
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De invloed van de stralendosering, bij de radiotherapie, op het effect

van de behandeling is onderzocht door 2 groepen patiënten met als

1 behandeling radiotherapie met elkaar te vergelijken.

Groep A: patiënten met een locale regressie na bestraling

Groep fl: patiënten met een locale progressie na bestraling

(Deze resultaten binnen 6 weken na het einde van de therapie)
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Over het algemeen geeft een hogere stralend sering, bij eenzelfde gevoelig-

heid van de tumor, een beter resultaat.

In dit geval kan uit de gegevens geen statistisch verantwoorde conclusie

worden getrokken. De doses gegeven bij de groepen A en B lopen door elkaar,

er is geen duidelijke scheiding aan te brengen.
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De therapie bij het anaplastisch carcinoom is vrijwel altijd palliatief, het

is daarom belangrijk na te gaan of er ook werkelijk palliatie bereikt is.

Bij alle patiënten, die in het R.R.T.I. behandeld zijn voor een anaplastisch

thyroidoarcinoom, is de aanwezigheid van klachten, die kunnen optreden als

bijwerking van de therapie of als gevolg van de druk van de tumor, voor,

tijdens en na de 1 therapie onderzocht.

Het bleek dat de eerste behandeling bij 5 patiënten een duidelijk palliatief

effect gaf, bij 9 patiënten werden de klachten ernstiger en bij 11 patiënten

bleven de klachten ongeveer hetzelfde of waren niet goed te beoordelen.

Het is duidelijk dat het optreden van een palliatief effect niet inhoudt

dat de tumorgroei gestopt is of dat de tumor kleiner geworden is. Het is

namelijk mogelijk dat bv. de druk op de stembanden verkleind wordt, waardoor

de patient minder hees wordt, maar dat dezelfde tumor op een andere plaats

snel progressief is zonder dat de patient daar last van heeft.

Bij de patiënten was de gemiddelde duur van eerste symptoom tot diagnose

6 maanden, literatuur: 3 nmd (34)» 5»8 mnd (35)• Overeenkomstig de

literatuur waren deze symptomen meestal: dikker worden van de hals,

slikklachten, keelpijn, heesheido

Bij 7 patiënten was er sprake van langdurig (3 - >3C jr) bestaande struma.

Dit aantal (25$) is lager dan in de literatuur vermeld wordt:

77,3% (4), 41,8% (14), 53,3% (34).

Door veel onderzoekers wordt aangenomen dat het anaplastisch thyroidcar-

cinoom een transformatie is van een goed-gedifferentieerd carcinoom. Daarom

is nagegaan in hoeveel gevallen er sprake was van een folliculaire/

papillaire component.

Bij 6 patiënten bleek er een folliculaire/papillaire component (resp. 5 en l)

te bestaan. In procenten uitgedrukt: 21,4%. In de literatuur worden

ver uiteenlopende waarden gevonden: 5-10% (il), 9,9% (22), 89,2% (35).
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Enkele opmerkingen:

- iien retrospectief onderzoek als dit heeft ala nadeel dat er vaak

geen uniformiteit van behandeling bestaat, zodat de resultaten

ntabistisch gezien niet zo goed te beoordelen zijn.

- liet aantal patiënten was te klein om statistisch verantwoord

onderzoek te doen.

- In verband met de bovenstaande twee opmerkingen zou het zeer nuttig

zijn indien er samenwerking tussen de verschillende centra in ons

land tot stand kwam, zodat:

a) er een uniforme behandeling ingesteld kan worden en

b) het aantal patiënten dat voor dit onderzoek in aanmerking komt

vergroot wordt, waardoor

c) statistisch verantwoord onderzoek mogelijk wordt.

- Om het resultaat en eventuele bijwerkingen van de therapie te kunnen

onderzoeken is het noodzakelijk dat de statussen van de patiënten

wat betreft deze punten zo volledig mogelijk zijn ingevuld. Bij

ieder onderzoek van de patient dient daarom duidelijk de grootte van

de tumor en metastasen en de klachten van de patient vermeld te worden.
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SAMENVATTING

Van 28 patiënten met een anaplastisch thyroidcarcinoom werden de

resultaten van de toegepaste behandeling onderzocht. Tevens werd

nagegaan of er een optimale therapie was aan te wijzen.

Het uitvoeren van een operatie voor de radiotherapie leek de

prognose niet te verbeteren (statistisch gezien is deze conclusie

niet geheel gerechtvaardigd).

De aanwezigheid van metastasen (op afstand) bij het begin van de

therapie gaf aanleiding tot een duidelijk slechtere prognose dan

de afwezigheid van metastasen.

Over het nut van chemotherapie als combinatiebehandeling met

chirurgie en/of radiotherapie kon geen conclusie worden getrokken

aangezien slechts 2 patiënten dese behandeling kregen.
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