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INLEIDING

A. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK.

In de discussie over het toevoegen van nieuwe therapievormen aan

de standaard behandeling van het operabele mammaearcinoom lopen de

meningen over het aandeel van de radiotherapie in de behandeling

sterk uiteen (TIERIE, 19 76) . De behandeling van metastasen in de

parasternale klierketen met radiotherapie kan een curatief effect

hebben. De uitkomsten van alle gerandomiseerde trials, waarin de

resultaten van chirurgie alleen worden vergeleken met chirurgie

en aanvullende radiotherapie op regionale klierstations, laten

geen verschil in 10-jaars overleving zien (FLETCHER, 1978). De

auteur schrijft dit verschijnsel toe aan twee oorzaken:

1. De lymfeklieren van de parasternale keten hebben, tengevolge

van een anatomische variatie in ligging, buiten het bestralings-

veld gelegen.

2. De lymfeklieren van de parasternale keten hebben een inadequate

bestralingsdosis gekregen.

Met behulp van parasternale lymfoscintigrafie kan een inzicht

worden verkregen in de anatomische variaties wat betreft ligging

van de parasternale lymfeklierketen (EGE, 1976). In het Antoni

van Leeuwenhoek Ziekenhuis worden patiënten met een geopereerd

mammacarcinoom op indicatie parasternaal bestraald.

Dit onderzoek werd opgezet om de waarde van de parasternale lymfo-

scintigrafie na te gaan bij de behandeling van patiënten met een

mammacarcinoom. Hiertoe werd getracht uit de gegevens van het

scintigrafisch onderzoek van de parasternale klierketen een ant-

woord te verkrijgen op de volgende vragen:

1. Hoe dikwijls komen anatomische variaties van de parasternale

klierketen voor op zodanige wijze dat vorm en grootte van het

te bestralen volume gewijzigd dienen te worden?

2. Kunnen scintigrafische gegevens dwingen tot een aanpassing van

de bestralingsdosis?



B. BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK.

Dit proefschrift bestaat uit twee gedeelten:

Het eerste gedeelte is een literatuuronderzoek, waarin wordt

beschreven:

1. Lymfedrainage van de mamma.

2. Anatomie van de parasternale lymfeklierketen.

3. Regionale metastasering van het mammacarcinoom.

4. Aanvullende radiotherapie van het operabele mammacarcinoom.

5. Parasternale lymfoscintigrafie.

Het tweede gedeelte geeft het eigen onderzoek weer van 16 3 patiën-

ten met een geopereerd mammacarcinoom bij wie een parasternale

lymfoscintigrafie werd verricht. Achtereenvolgens worden beschre-

ven:

1. Patiëntengegevens.

2. Methoden van onderzoek.

3. Resultaten.

4. Discussie en beschouwingen.

5. Samenvatting en conclusies.



DEEL 1

LITERATUUR

Bibliotheken zijn de enige plaatsen

ter wereld waar waarheid en dwaling

rustig naast elkaar slapen.

P.C.V. Boiste



HOOFDSTUK I

LÏMFEDRAINAGE VAN DE MAMMA

De lymfebanen van de mamma zijn verdeeld in twee systemen:

1. Een groep oppervlakkig gelegen lymfebanen, die hun oorsprong

vinden in de huid van de mamma.

2. Een groep diep gelegen lymfebanen, die hun oorsprong vinden

in het klierweefsel van de mamma zelf.

Beide systemen hebben ontelbare verbindingen met elkaar. De lymfe

uit de mamma wordt uiteindelijk naar twee regionale groepen

lymfeklieren afgevoerd, namelijk:

1. De axillaire lymfeklierstations.

2. De parasternale lymfeklierstations.

De kennis omtrent de lymfedrainage van de mamma werd in vier

episoden verkregen.

I. Op het einde van de achttiende eeuw vinden CRUIKSHANK en

MASCAGNI, onafhankelijk van elkaar, met behulp van kwik-

injecties de twee wegen waarlangs lymfe wordt afgevoerd naar

de regionale lymfeklierstations. CRUIKSHANK (1786) herkent

een weg, waarin het kwik wordt vervoerd langs banen die de

arteria en vena thoracica externa begeleiden en een andere weg,

via lymfebanen, die de vena thoracica interna begeleiden. Het

eerste systeem van lymfebanen ontspringt uit de tepel en de

huid en loopt naar de oksel, soms kleine kliertjes passerend

halverwege de tepel en de oksel. Sommige van deze banen lopen

over de musculus pectoralis major en leiden naar klieren onder

het midden van de clavicula.

(In dit proefschrift wordt volgens het gangbare spraakgebruik

gesproken van lymfeklieren of kortweg klieren. De wellicht

betere omschrijving van lymfeknopen respectievelijk lymfonodus

zal zelden gebruikt worden).

Het tweede systeem ontspringt aan het postérieure gedeelte

van de mamma, dringt door de intercostaaispieren heen en komt



uit in een plexus achter het ribkraakbeen, die naast de

arteria en vena mammaria ligt.

MASCAGNI (1787) herkent naast lymfebanen die ontspringen aan

de oppervlakkige weefsels van de thoraxwand en het epigastrium

en naar de oksel verlopen ook lymfebanen die de epigastrische,

intercostale en retrosternale vaten begeleiden.

II. Honderd jaar lacer beschrijft SAPPEY (1885) eveneens een

oppervlakkig en diep gelegen systeem van lymfedrainage van

de thoraxwand. Twee fenomenen in SAPPEY's beschrijving van

het oppervlakkige systeem verdienen extra aandacht.

1. Alle lymfebanen van de anterolaterale thoraxwand draineren

direct naar de oksel.

2. Ter hoogte van de navel bestaat een min of meer scherpe

afscheiding tussen craniaal en caudaal verlopende lymfe-

banen. De craniale lymfebanen draineren alle naar de oksel,

de caudale naar de lies. zodat directe metastasering van

mammatumoren naar de lies practisch onmogelijk moet worden

geacht.

Het diepe systeem bestaat volgens SAPPEY uit een fijn netwerk

van lymfebanen dat gelegen is om de lobuli van het mamma-

parenchym. Dit netwerk mondt uit in lymfebanen die langs de

melkgangen zijn gelegen en uiteindelijk draineren in een

subareolaire lymfatische plexus. De lymfestroom beweegt zich

vanuit het netwerk centripetaal naar de subareolaire lymfa-

tische plexus. Vanuit deze subareolaire plexus lopen grote

lymfebanen naar de oksel.

III. Aan de hand van analyses van operatiepreparaten wordt later

aangetoond dat SAPPEY's beschrijving incompleet is.

HEIDENHAIN (1880) beschrijft de groei van mammacarcinoom in

submammair vetweefsel. Tussen het klierweefsel en de fascia

pectoralis bevindt zich los bindweefsel waarvan de diepere

vezels zich verenigen met de fascia pectoralis, die in schot-

ten penetreert in de spier. Het parenchym van de mamma breidt

zich via deze schotten uit tot in de spier. Hierin kunnen



zich ook localisaties van het carcinoom voordoen. Micro-

scopisch onderzoek leert HEIDENHAIN dat deze submammaire

carcinoomlocalisaties zich in lymfebanen bevinden: hij

gelooft dat deze lymfebanen zich vertakken en een plexus

vormen in de fascia pectoralis.

GROSSMAN (1896) vindt in de ruimte tussen de musculus

pectoralis major en de musculus pectoralis minor lymfe-

klieren en lymfebanen, die naar de oksel lopen.

ROTTER (1899) breidt deze bevindingen uit. Hij vervolgt de

lymfebanen, die ontspringen aan de achterzijde van de

mamma en stelt daarbij vast, dat deze de musculus pectoralis

major penetreren en verderop uitmonden in de interpectorale

lymfeklieren. Sindsdien zijn deze bekend als de 'lymfeklieren

van Rotter'.

STILES (1899) bevestigt de bevindingen van de drie boven-

staande auteurs en beveelt aan de musculus pectoralis major

en minor bij een mamma-amputatie te verwijderen.

Overigens voerden HALSTED (1894) en MEYER (1894) deze wijze

van opereren al vöór die periode reeds uit.

Bij vrijwel alle auteurs gaat de aandacht echter alleen uit

naar de gedachtengang dat op welke manier dan ook de af-

voerende lymfebanen van de mamma naar de oksel gaan.

GEROTA (1896) toont lymfebanen aan, die de musculus pecto-

ralis major perforeren, door de intercostale ruimten lopen

en uitkomen in een lymfatische plexus, die de arteria mam-

maria interna omgeeft.

OELSNER (1901) vindt, dat deze lymfebanen binnendringen in

de eerste vier intercostaairuimten, vlak naast het sternum.

POIRIER (190 3) zegt: 'Het is belangrijk op te merken dat we



de rol van de lymfeklierketen langs de arteria mammaria inter-

na niet moeten overdrijven. Hoewel deze keten ontegenzeglijk

aanwezig is, lijkt invasie door mammacarcinoom in het vroege

stadium uitzonderlijk'.

HANDLEY (1906) en LEAF (1912) beschrijven lymfebanen, die

vanuit de musculus rectus abdominis naar prepericardiale

lymfeklieren lopen. Deze prepericardiaal gelegen lymfeklieren

voeren hun lymfe af naar de lymfeklierketen langs de arteria

mammaria interna. De toevoer van lymfe naar de prepericardiale

lymfeklieren is vierledig: vanuit het mediale onderkwadrant

van de homolaterale mamma, vanuit het diaphragma, vanuit de

musculus rectus abdominis en vanuit de lever.

BARTELS (1909) beschrijft directe verbindingen tussen de

oksellymfeklieren en de supraclaviculaire lymfeklieren (de

zogenaamde directe route).

MORNARD (1916) beschrijft een sporadisch voorkomende directe

verbinding tussen het diepe lymfebaanstelsel van de mamma en

de supraclaviculaire lymfeklieren.

STIBBE (1918) stelt vast dat de lymfeklieren van de paraster-

nale keten gewoonlijk zijn gelocaliseerd in de eerste, tweede,

derde en zesde intercostaalruimte direct achter de intercos-

taal musculatuur. Deze lymfeklieren zijn niet constant in

aantal en plaats. De lymfestroom beweegt zich vanuit het

diaphragma naar een groep lymfeklieren, die zich bevindt

achter het sternale uiteinde van de musculus sternocleido-

mastoideus.

IV. Na 1950 worden nieuwere technieken gebruikt bij het onderzoek

naar de lymfedrainage van de mamma.

MORL (1952) toont met behulp van ante mortem injecties met

inkt aan, dat alle kwadranten van de mamma draineren in de

'<''•? '•



parasternale lymfeklierketen.

HULTBORN (1955) bestudeert de lymfe-afvloed in operatie-

preparaten met behulp van radioactief goud dat in de mamma

wordt gespoten. Kr blijkt zowel afvloed naar de oksel als

naar parasternaal te zijn, onafhankelijk van de injectie-

plaats in de mamma. De oksellymfeklieren nemen 9 7-99% op

van het ingespoten isotoop, de parasternale lymfeklieren

slechts 1-3%.

TURNER-WARWICK (1959) gebruikt eenzelfde techniek en stelt

daarmee vast, dat zowel de okselklieren als de parasternale

klieren lymfe krijgen aangeboden uit de mamma. Hij kan van

geen enkel kwadrant aantonen dat het een voorkeur heeft om

in één bepaalde richting te draineren. Ongeveer driekwart

van de lymfe vloeit af naar de homolaterale okselklieren, de

rest wordt opgenomen in de parasternale klierketen.

TURNER-WARWICK kent, in tegenstelling tot SAPPEY (1885) en

ROUVIERE (1932), geen betekenis toe aan de subareolaire

plexus.

SOERENSEN (1951) en POLLACK (1958) beschrijven verbindingen

tussen de oksellymfeklieren en de parasternale lymfeklier-

keten. De lymfe-afvloed uit de mamma beperkt zich retroster-

naal niet exclusief tot de homolaterale zijde.

ARAO (1954) toont verbindingen aan tussen de homolaterale en

heterolaterale parasternale lymfeklierketen. Deze bestaan

volgens hem echter alleen op het niveau van de eerste inter-

costaalruimte. Eenzelfde fenomeen werd reeds eerder opgemerkt

door ROUVIERE (1932) en SLEDZIEWSKY (1937).

BOBBIO (1962) toont subcutane lymfebanen aan die de mediaan-

lijn passeren tot in de heterolaterale oksel. Dit fenomeen

wordt echter alleen gevonden na dissectie van de homolaterale

oksel en treedt uitsluitend op in één richting, namelijk van

rechts naar links. De lymfeklierstations in de oksel en langs

8



de arteria mammaria interna hebben tevens verbindingen met aan-

grenzende lymfekliergebieden.

TURNER-WARWICK (1959) beschrijft lymfebanen die vanuit de inter-

costaalruimten lopen naar de paravertebrale intercostale lymfe-

klieren. Deze ontvangen tevens lymfe uit de wervels en de pleura

parietalis.

HAAGENSEN (1969) beschrijft indirecte verbindingen tussen de

oksellymfeklieren en de supraclaviculaire lymfeklieren. Als

tussenstation dient hierbij een groep lymfeklieren in de hoek bij

de uitmonding van de vena jugularis in de vena subclavia.

Uit de voorafgaande gegevens kan men een beeld van de lymfe-

drainage van de mamma opbouwen.

I. Het oppervlakkige lymfebaanstelsel van de mamma.

Deze lymfebanen liggen subcutaan en anastomoseren enerzijds

met subcutane lymfebanen buiten de mamma en anderzijds met

de lymfebanen, die in het mammaparenchym gelegen zijn.

II. Het diepe lymfebaanstelsel van de mamma.

Deze lymfebanen liggen in het mammaparenchym en anastomoseren

met de regionale lymfekliergebieden.

III. Afvoerende lymfebanen.

a. Naar de regio axillaris:

1. direct

2. transpectoraal

3. interpectoraal

b. Naar de regio supraclavicularis:

1. direct

2. indirect via de oksel

c. Naar de regio parasternalis:

1. direct

2. indirect via het diaphragma

d. Naar de heterolaterale mamma:

1. direct

e. Naar de achterste paravertebrale klieren:

1. direct



-Lm.rect.abd.

Drainerende lymfebanen en lymfeklierstations
van de mammaklierschijf
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Lymfeklierstations:

A. Centrale okselklieren

B. Interpectorale klieren van Rotter

C. Subclaviculaire okseltopklieren

D. Supraclaviculaire klieren

E. Parasternale klieren

F. Diaphragmale klieren

Lymfebanen in de mamma:

I. Oppervlakkige lymfeplexus

II. Diepe lymfeplexus

Lymfebanen en verbindingen:

1. Direct: mamma - oksel

2. Direct transpectoraal: mamma - oksel

3. Indirect transpectoraal: mamma - oksel

4. Direct: mamma - supraclaviculair

5. Direct: mamma - parasternaal

6. Direct: mamma - heterolaterale mamma

7. Direct: mamma - diaphragmaal

8. Direct: mamma - paravertebraal via intercostaalruimte

9. Verbindingen okselklieren

10. Verbindingen oksel - supraclaviculair

11. Verbinding parasternaal - subclaviculair

12. Verbinding parasternaal - heterolateraal

13. Verbinding parasternaal - oksel

14. Verbinding musculus rectus abdominis - parasternaal

15. Verbinding diaphragmaal - lever

11



HOOFDSTUK II

ANATOMIE VAM DE PARASTERNALE LÏMFEKLIERKETEN

De parasternale lymfeklierketen ontspringt uit de anterieure

prepericardiale lymfeklieren, gelegen aan de voorste bovenzijde

van het diaphragma en ontledigt zich via verschillende wegen in

de grote venen, gelegen in de bovenste thoraxapertuur. Aan de

linker zijde kan dit via de ductus thoracicus, aan de rechter

zijde via de ductus lymfaticus dexter. Soms eindigt de paraster-

nale lymfeklierketen aan beide zijden in de laagste lymfeklier

van de diepe cervicale groep lymfeklieren, gelegen achter het

mediale uiteinde van de clavicula en het distale einde van

de musculus sternocleidomastoideus. Tevens bestaat echter de

mogelijkheid dat de parasternale lymfeklierketen zich direct

ontledigt in de vena subclavia ter hoogte van de uitmonding van

de vena jugularis. De parasternale lymfeklierketen krijgt lymfe

toegevoerd via het ligamentum falciforme vanuit de lever, vanuit

het bovenste gedeelte van de musculus rectus abdominis en direct

vanuit de mamma. De aanvoerende lymfebanen vanuit het diepste

gedeelte van de mamma lopen aan de achterzijde in het submammaire

vet op de fascie van de musculus pectoralis major naar mediaal,

waar zij ter hoogte van het ribkraakbeen onder een scherpe hoek

vrijwel de gehele dikte van de onderliggende thoraxwand perforeren

en in de parasternale lymfeklierketen uitkomen.

Uit het onderzoek van TURNER-WARWICK (1959) blijkt, dat de

lymfeklieren van de parasternale lymfeklierketen meestal tussen

de ribben zijn gelegen, maar soms ook achter het ribkraakbeen.

De keten ontvangt niet alleen lymfe uit de voorste perforerende

lymfebanen, maar ook uit de lymfebanen die meelopen met de inter-

cos taalvaten, die aan de achterzijde de thoraxwand perforeren.

De bovenste vier intercostaalruimten bevatten vrij grote lymfe-

klieren aan de parasternale zijde en relatief kleine lymfeklieren

aan de paravertebrale zijde. Deze laatste liggen tussen de kopjes

van de ribben, dicht tegen de wervelkolom aan. In de vierde en

vijfde parasternale intercostaalruimte liggen kleinere klieren

12



dan daarboven. Er lijkt een soort waterkering te bestaan in de

lymfedrainage van de intercostaalruimten, dat wil zeggen: de

craniale lymfebanen hebben meer de tendens om in de parasternale

lymfeklierketen te draineren dan in de paravertebrale lymfeklier-

keten. Bij de caudale intercostale lymfebanen is die tendens

juist omgekeerd. De 'waterkeringslijn' loopt dus schuin over de

thorax van laterocraniaal achter naar mediocaudaal voor. De para-

sternale lymfeklierketen ligt, samen met de arteria en vena

mammaria interna, tussen de fascie van de intercostaal muscula-

tuur en de pleura parietalis ingebed in vetweefsel.

Wanneer de intercostaal musculatuur wordt verwijderd, blijft een

zeer dunne fascie bestaan, die het vetweefsel bedekt. HAAGENSEN

(1972) noemt deze de fascia mammaria interna. Tussen de pleura

parietalis en het vetweefsel bestaat eveneens, althans ter hoogte

van de eerste twee intercostaalruimten, een fascieblad dat zó

dun is, dat men daaronder de long kan zien bewegen. STIBBE (1918)

noemt dit de fascia costosternalis.

De parasternale lymfeklieren worden onderling verbonden door

lymfebanen. SLEDZIEWSKI (1931) vindt aan iedere zijde twee of

drie banen, die de lymfeklieren in verticale richting met elkaar

verbinden. Deze lymfebanen vormen tezamen met de lymfeklieren

de parasternale lymfeklierketen. De normale lymfeklieren van de

parasternale lymfeklierketen zijn klein: meestal één S twee

millimeter in diameter. Bij uitzondering worden lymfeklieren van

vijf S zes millimeter in diameter gevonden.

In het vet dat de parasternale lymfeklierketen omringt kunnen bij

microscopisch onderzoek kleine haardjes van lymfocyten gevonden

worden. De lymfeklieren liggen nooit verder verwijderd dan drie

centimeter van de laterale rand van het sternum. De meeste lymfe-

klieren liggen achter de tussenribsruimten tegen de fascia endo-

thoracica aan. Ter hoogte van het ribkraakbeen is deze fascie

hiermee dusdanig verbonden, dat er géén ruimte meer bestaat voor

lymfeklieren; men vindt dan ook zelden lymfeklieren achter het

ribkraakbeen.
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STIBBE (1918) vindt gemiddeld per individu acht en een halve

lymfeklier; in de bovenste drie tussenribsruimten aan beide zijden

van het sternum één klier; één in de zesde tussenribsruimte

beiderzijds en één extra in een van de bovenste drie tussenribs-

ruimten. Er worden meer lymfeklieren gevonden bij jonge dan bij

oude mensen. Het gemiddelde bedraagt 11,4 lymfeklieren per indi-

vidu bij kinderen en 6,6 lymfeklieren per individu bij mensen

boven de zeventig jaar.

SOERENSEN (1951) vindt bij exploratie van de parasternale lymfe-

klierketen in 39 obducties een gemiddelde van zeven klieren per

individu; drie en een halve klier aan iedere zijde van het sternum.

Hij vermeldt eveneens de zeer kleine afmetingen van de lymfeklie-

ren, die alleen door middel van microscopisch onderzoek waarge-

nomen kunnen worden.

PUTTI (195 3) vindt bij 47 obducties een gemiddelde van 7,7

lymfeklieren per individu.

ARAO (1954) vindt bij 100 obducties een gemiddelde van 16,2

lymfeklieren per individu; 8,9 lymfeklieren aan de rechter zijde

en 7,3 aan de linker zijde van het sternum.

JU (1972) vindt bij 100 obducties een gemiddelde van 6,2 lymfe-

klieren per individu; 3,1 aan iedere zijde van het sternum. In

tegenstelling tot STIBBE, die alle lymfeklieren situeert aan

de mediale zijde van de arteria mammaria interna, vindt JU dat

de lymfeklieren gelijkmatig verdeeld zijn over de mediale en de

laterale zijde van de ar.teria mammaria interna.

De door ROUVIERE (1932) en SLEDZIEWSKI (1937) beschreven ver-

bindingen tussen homolaterale en heterolaterale parasternale

lymfeklierketens worden bij 56 van de 100 patiënten ook beschreven

door ARAO. Deze verbindingen bestaan alleen ter hoogte van de

eerste tussenribsruimte en per individu worden 6,6 lymfeklieren

gevonden, die in de verbindende baan retromanubriaal gelegen zijn.
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HOOFDSTUK III

REGIONALE METASTASERING VAN HET MAMMACARCINOOM

De mogelijkheid tot uitzaaiing is een biologische eigenschap van

de meeste kankercellen en kan uiteindelijk resulteren in de

groei van metastasen, die onbehandeld tot de dood van de gastheer

kunnen leiden. Verplaatsing van kankercellen naar localisaties

op afstand van het primaire gezwel vindt plaats op vier manieren:

1. Hematogeen: kankercellen worden met het bloed als vehiculum

versleept naar capillairnetten, waarin de cellen vastlopen en

kunnen uitgroeien.

2. Lymfogeen: kankercellen worden met lymfe als vehiculum naar

een regionale lymfeklier versleept en kunnen daar uitgroeien.

3. Via lichaamsholten.

4. Iatrogeen: entmetastasering door versleping bij operatie.

In tegenstelling tot bloedcapillairen, die een continu circuit

vormen in het vasculaire systeem, beginnen afvoerende lymfebanen

als blinde buisjes. De lymfatische capillairen nemen lymfe op

uit interstitiële ruimten, gelegen in het omringende weefsel.

De dunne wand van lymfecapillairen wordt gevormd door één enkele

laag van vlak endotheel, dat nauwelijks te onderscheiden is van

omringende fibroblasten en waarmee de endotheelcellen door middel

van vezels verbonden zijn (BLOOM, 1968). Ontstaat in dit bind-

weefsel verhoogde druk door tumorgroei, dan leidt dit tot passieve

dilatatie van de lymfatische capillairen, waardoor deze ontvanke-

lijk worden voor invaderende tumorcellen (PULLINGER, 1935). Via

afferente lymfebanen worden tumorcellen versleept naar regionale

lymfeklieren. Lang niet altijd lopen de tumorcellen vast in het

eerste station; vooral bij okselmetastasering treedt regelmatig

'bypassing' op, waarbij lymfeklieren worden overgeslagen (MONROE,

1948).

Het al dan niet gemetastaseerd zijn van een primaire maligne

tumor is van prognostisch belang. Ook indien het tumorproces ten

tijde van de primaire behandeling zich nog uitsluitend tot de
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mamma lijkt te beperken, blijkt uit follow-up onderzoek over

langere tijd, dat in vele gevallen de aandoening toen al gemeta-

staseerd moet zijn geweest (HORTON, 1973). Aangezien deze meta-

stasering op het moment van het eerste onderzoek slechts subkli-

nisch bestaat, is zij van weinig invloed op de primaire behande-

ling zelf (KARPAS, 1970).

De factoren die van invloed zijn op de kans op het bestaan van

een dergelijke subklinische metastasering zijn drieërlei:

1. Grootte van de tumor (BLOOM, 1950)

2. Histologische differentiatie (NEALON, 1979)

3. Groeiwijze en groeisnelheid (MOURALI, 1974).

Alhoewel ons weinig methoden ten dienste staan om subklinische

hematogene metastasering op het spoor te komen, ligt de informatie

over regionale lymfogene metastasering als het ware voor het

grijpen indien bij de primaire behandeling van het mammacarcinoom

een excisie van het okselvet verricht wordt. Klinische waardering

alléén van de oksel leidt tot onvoldoende informatie aangezien

enerzijds louter microscopisch vast te stellen metastasering zich

aan de waarneming onttrekt, anderzijds niet iedere palpabele

vergrote lymfeklier metastasen bevat. HAAGENSEN (1972) vindt

bij 724 patiënten met een klinisch negatieve oksel bij 226 patiën-

ten lymfogene metastasen (31,2%). Dezelfde auteur vindt echter

ook het omgekeerde, dat wil zeggen: bij 198 patiënten met palpa-

bele okselklieren kleiner dan 2,5 cm doorsnede worden bij 50

patiënten gëén metastasen gevonden (25,3%). NOHRMAN (1948) komt

al eerder tot 28% fout-negatieve en 15% fout-positieve klinische

waardering van okselkliermetastasen.

De betrouwbaarheid van de vaststelling van okselkliermetastasen

is in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop het pathologisch-

anatomisch onderzoek wordt bedreven. SAPHIR (1948) vindt bij

30 patiënten bij wie oksellymfeklieren zijn onderzocht met behulp

van één doorsnede per lymfeklier géén metastasen. Worden dezelfde

lymfeklieren op serie gesneden (gemiddeld 332 coupes per klier)

en onderzocht, dan worden in 33% van deze patiënten toch nog
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•tetastasen gevonden. PICKREN (1961) en AUCHINCLOSS (1963) komen

met eenzelfde methodiek tot een percentage van 22%.

Het al of niet aanwezig zijn van okselkliermetastasering is niet

alleen van prognostisch belang, maar kan ook de indicatiestelling

voor aanvullende therapie beinvloeden. Deze aanvullende therapie

kan bestaan uit locoregionale radiotherapie met als doel:

1. tegengaan van uitgroei van achtergebleven carcinoomcellen in

het operatieterrein;

2. tegengaan van uitgroei van onbehandelde metastasering in regio-

nale lymfeklierstations.

Is radiotherapie slechts een locoregionale vorm van behandeling,

chemotherapie beoogt het tegengaan van uitgroei van subklinische

micrometastasering op afstand van het operatieterrein. De uitge-

breidheid van de okselkliermetastasering is een redelijke maat

voor de te verwachten uitgroei van subklinisch aanwezige meta-

stasen op afstand van het operatieterrein ten tijde van de pri-

maire behandeling.
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HAAGENSEN (1972) analyseert bij 626 patiënten de invloed van

okselkliermetastasering op de lü-jaars overleving.

Columbia
classificatie

A

B

C

D

Aantal okselklieren
met metastasen

geen

1 - 3

4 - 7

8 of meer

geen

1 - 3

4 - 7

8 of meer

geen

1 - 3

4 - 7

8 of meer

geen

1 - 3

4 - 7

8 of meer

Aantal
patiënten

279

88

18

17

37

51

33

33

11

15

7

26

0

2

1

8

10-jaars
overleving

76%

69%

22%

18%

70%

43%

36%

9%

45%

33%

29%

8%

-

50%

0%

13%

Niet alleen het aantal okselklieren waarin zich metastasen bevin-

den is bepalend voor de prognose, ook het niveau, waarin zich

deze metastasen bevinden, speelt hierbij een rol (HANDLEY, 1954).
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ROBBINS (1962) geeft in onderstaande tabel zijn analyse weer:

Niveau van
okselmetastasen

geen metastasen

niveau I

niveau II

niveau III

Aantal
patiënten

574

164

159

363

10-jaars
overleving

58%

41%

30%

15-è

Niveau I bevindt zich lateraal en caudaal van de musculus pecto-

ralis major.

Niveau II bevindt zich postérieur van de musculus pectoralis

minor.

Niveau III bevindt zich mediaal van de musculus pectoralis minor.

Voor FISHER (1975) zijn bovenstaande bevindingen aanleiding tot

een gerandomiseerde prospectieve trial, waarbij patiënten met

een operabel mammacarcinoom en okselkliermetastasering al dan

niet behandeld worden met adjuvant monochemotherapie (Melfalan).

BONNADONNA (1976) behandelt patiënten met een operabel mamma-

carcinoom en okselkliermetastasering met adjuvant tripelchemo-

therapie (Endoxan, Methotrexaat en Fluorouracil) in een gerando-

miseerde prospectieve trial.

Beide behandelingen vinden plaats onafhankelijk van het niveau

waarin zich de metastasen in de oksel bevinden en van het aantal

metastasen. In de EORTC-trial 10761, waarin patiënten met een

operabel mammacarcinoom en okselkliermetastasering worden behan-

deld met tripelchemotherapie en monochemotherapie (Endoxan,

Fluorouracil en Levamisole) wordt het aantal en niveau van oksel-

kliermetastasen wel als selectiecriterium gehanteerd. Zijn de

klieren uit het basale deel van de oksel positief, dan is dat

géén indicatie tot nabehandeling, tenzij de primaire tumor in het
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centrale of mediale gedeelte van do mamma is gelocaliseerd. Worden

slechts twee positieve klieren gevonden dan is dat alleen een

reden tot nabehandeling als deze zich op verschillende niveaus

in de oksel bevinden. Meer dan drie positieve klieren zijn zonder

meer een reden tot nabehandeling.

Een zeer aparte plaats wat betreft prognostische betekenis en

invloed op het therapiebeleid wordt ingenomen door metastasen in

de hoogste of subclaviculaire groep okselklieren. Worden bij

pathologisch-anatomisch onderzoek subclaviculaire okseltopmeta-

stasen gevonden dan is de kans op 10-jaars overleving 5% en is

de kans op locoregionaal recidief 46% (VAN DONGEN, 1977). Aan- *a

gezien bij subclaviculaire okseltopmetastasering de aandoening

incurabel moet worden geacht, is het onjuist deze patiënten een

mutilerende ingreep te laten ondergaan. De peroperatief uitge-

voerde subclaviculaire okseltopbiopsie wordt hierdoor het laatste

criterium aangaande de operabiliteit (VAN SLOOTEN, 1958). Valt

deze biopsie, met vriescoupe-onderzoek beoordeeld, positief uit,

dan wordt verdere chirurgische therapie nagelaten, aangezien met

locoregionale radiotherapie een acceptabele controle van de

tumor en de regionale metastasering kan worden verkregen (BURGERS,

1975) .

De frequentie van parasternale kliermetastasering is afhankelijk

van twee factoren:

1. De primaire tumorlocalisatie. >.

2. De aanwezigheid van okselkliermetastasering.

Bevindt de primaire tumor zich in de mediale kwadranten of het

centrale gedeelte van de mamma en zijn er géén okselkliermetasta-

sen, dan is de kans op parasternale kliermetastasering 13%.

Bestaat er daarentegen wél okselkliermetastasering, dan is de

kans op parasternale kliermetastasering 50%. Bevindt de tumor .

zich in de lateraal gelegen kwadranten en zijn er géén oksel-

kliermetastasen, dan is de kans op parasternale kliermetastasering ;

4%. Bestaat er daarentegen wél okselkliermetastasering, dan is '$
''•$,

de kans op parasternale kliermetastasering 25% (DONEGAN, 1967) . 'i$
'?&

De kans dat er parasternale kliermetastasering optreedt neemt toe '•$
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naarmate er meerdere okselkliermetastasen aanwezig zijn (HANDLEY,

1954) .

Parasternale kliermetastasen zijn niet gelijkelijk verdeeld over

alle intercostaalruimten. De meeste metastasen komen voor in de

tweede en derde intercostaalruimte, zoals blijkt uit onderstaande

tabel.

Verdeling parasternale k
interaostaalruimten bij

Intercostaal ruimte

l

2

3

4

5

liermetastasering over de
100 patiënten (Urban* 1959)

Percentage metastasen

47

63

55

26

5

Metastasen in supraclaviculair gelegen klieren dienen niet be-

schouwd te worden als regionale metastasering, daar deze klieren

slechts bij uitzondering het eerste station vormen. Er blijken

vrijwel altijd al metastasen aanwezig te zijn in de subclavicu-

laire okseltopklieren, wanneer supraclaviculaire metastasen zijn

aangetoond. Andersom is er bij aanwezigheid van okseltopklier-

metastasen 25% kans dat er reeds subklinische supraclaviculaire

kliermetastasering bestaat (JACKSON, 1966).

De behandeling van metastasen in de parasternale klierketen kan

nog curatief effect hebben. Deze klieren zijn zeer makkelijk

toegankelijk voor radiotherapie en de behandeling verhoogt de

morbiditeit nauwelijks. Bestraling van de parasternale klierketen

wordt alleen uitgevoerd als de kans op daar aanwezige metastasen

aanzienlijk is. Deze kans is groot als de tumor zich centraal of

mediaal in de mamma bevindt of wanneer er, ongeacht de localisatie
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okselkliermetastasering wordt gevonden. Bij lateraal gelegen

tumoren zonder okselkliermetastasering is de kans op metastasering

in de parai:ternale klierketen z6 gering, dat radiotherapie weinig

heeft toe te voegen aan de resultaten van operatie alleen (TIERIE,

1976).

M

22 É



HOOFDSTUK IV

AANVULLENDE RADIOTHERAPIE BIJ DE BEHANDELING VAN HET OPERABELE

MAMMACARCINOOM

Postoperatieve radiotherapie als aanvullende behandeling van

het operabele mammacarcinoom is in het algemeen een zeer contro-

versieel onderwerp.

Het doel van een dergelijke locoregionale aanvullende therapie

is tweeërlei:

1. Het tegengaan van uitgroei van achtergebleven tumorcellen in

het operatieterrein.

2. Het tegengaan van uitgroei van chirurgisch onbehandelde meta-

stasen in regionale lymfeklierstations.

Aanvankelijk werd gemeend dat het mammacarcinoom zeer radioresis-

tent was; weliswaar trad na een bestraling tumorverkleining op

en was er microscopisch zichtbare schade aan de tumor, maar altijd

konden persisterende carcinoomcellen gevonden worden (LENZ, 1946).

Zelfs als de tumordosis met Orthovolt-therapie werd opgevoerd

tot 9500 rad werden bij 86 van de 101 patiënten (85,9%) nog per-

sisterende carcinoomcellen gevonden (BACLESSE, 1962) . Met de in-

voering van Megavolt-therapie werd het mogelijk patiënten met

een tumorproces van beperkte omvang te behandelen zonder een

mutilerende ingreep te verrichten, waarbij dezelfde 10-jaars

resultaten als met conventionele chirurgische therapie bereikt

werden (CALLE, 1978). Hiermee wil zeker nog niet gezegd zijn dat

dit de behandeling der keuze zou moeten zijn. Goed opgezet verge-

lijkend klinisch onderzoek is hiervoor nodig. Wel bewijzen de tot

nu toe gepubliceerde resultaten dat radiotherapie in staat is hst

locale mammacarcinoom definitief te cureren en daarmee locale

uitgroei te voorkomen.

Metastasen in regionale lymfeklierstations kunnen eveneens met

bestraling worden gesteriliseerd (WILLIAMS, 1951). GUTTMAN (1966)

geeft 5000 rad in vijf weken op de parasternale en supraclavicu-
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laire keten bij patiënten bij wie door middel van pathologisch-

anatomisch onderzoek parasternale lymfekliermetastasen zijn aan-

getoond. De 5-jaars overleving bedraagt 52% in een groep van 123

patiënten. Bij 20 van de overleden patiënten wordt bij obductie

géén tumor meer gevonden in de bestraalde lymfeklierstations.

Het blijkt dus mogelijk primaire mammacarcinoomcellen én hun

regionale metastasen met zorgvuldig uitgevoerde radiotherapie

tot complete regressie te brengen.

Wanneer de locale inoperabiliteitscriteria goed gehanteerd worden

en er tijdens de operatie géén oncologische principes in het ge-

drang komen, heeft thoraxwandbestraling als routineprocedure wei-

nig of niets toe te voegen aan de chirurgische behandeling, aan-

gezien de kans op locaal recidief slechts 5% bedraagt (TIERIE,

1976). Het overgrote deel van deze patiënten zou dan nodeloos be-

handeld worden. Indien de kans op een locoregionaal recidief

echter vergroot is, doordat bij de behandeling oncologische prin-

cipes niet goed gehanteerd konden worden, heeft locoregionale

bestraling ter voorkoming van locale problemen wel degelijk zin.

Is het locaal recidief eenmaal opgetreden, dan blijft het de

vraag of dit uitsluitend met locale therapie behandeld dient te

worden, aangezien het locale recidief vrijwel altijd samengaat

met de aanwezigheid van metastasen op afstand (SPRATT, 1967).

De prognose van patiënten met een aangetoond locaal recidief is

uiterst somber. In de serie van NORDMAN (1977) bleken alle pa-

tienten binnen vijf jaar na het vaststellen van de diagnose aan

algehele metastasering te zijn overleden.

Aangezien regionale lymfekliermetastasering zich beperkt tot

het gebied van de oksel en de parasternale lymfeklierstations,

lijkt het logisch deze op eenvoudige wijze chirurgisch te behande-

len. Is de chirurgische okselklierdissectie een tamelijk een-

voudige procedure, de chirurgische dissectie, extra- of intra-

pleuraal van de parasternale lymfeklierketen, daarentegen is

moeilijk en geeft een aanzienlijke kans op postoperatieve com-

plicaties (DAHL-IVERSEN, 1963). De mortaliteit echter van deze

superradicale operaties neemt in geoefende handen nauwelijks toe
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in vergelijking met radicale operaties (SUGARBAKER, 1964). Toe-

name van complicaties mag echter niet als bezwaar gelden als een

curatief effect bereikt kan worden, op voorwaarde dat ditzelfde

effect niet op eenvoudiger wijze verkregen kan worden (ZWAVELING,

1964) .

Wordt een nauwkeurige analyse verricht van patiënten die een su-

perradicale ingreep, in de zin van een radicale mamma-amputatie

met 'en bloc1 dissectie van de parasternale lymfeklierketen, heb-

ben ondergaan, dan blijkt slechts de groep met kleine mediaal en

centraal gelegen tumoren met okselkliermetastasen een statistisch

significant betere 5-jaars overleving te hebben (LACOUR, 1976).

Deze groep van 190 patiënten maakt echter maar 13% van het totale

materiaal uit, zodat 87% wordt 'overbehandeld' en het een open

vraag blijft of deze behandelwijze, gezien de morbiditeit, ver-

antwoord is.

Is de chirurgische benadering van de parasternale lymfeklier-

keten moeilijk en mutilerend, de radiotherapeutische benadering

daarentegen is tamelijk eenvoudig en nauwelijks mutilerend. Aan-

gezien bewezen is dat regionale lymfekliermetastasering goed

behandeld kan worden met radiotherapie, ligt een therapieplan,

bestaande uit radicale mamma-amputatie, eventueel, wanneer daar-

toe een indicatie bestaat, in combinatie met regionale radio-

therapie, voor de hand.

In alle trials tot 19 77, waarin het resultaat van radicale mamma-

amputatie wordt vergeleken met radicale mamma-amputatie en aan-

vullende radiotherapie, wordt géén verschil in overleving waar-

genomen (FLETCHER, 1978). Het optreden van locoregionaal recidief

wordt echter minder en het ziekte-vrije interval neemt toe

(PATERSÜN, 1959).

In een gecontroleerde klinische trial (H0ST, 1979), waarin de

waarde van regionale radiotherapie bij 1090 patiënten werd nage-

gaan, werden voor het eerst statistisch significante verschillen,

wat betreft 8-jaars overleving, waargenomen. In het eerste
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gedeelts van het onderzoek werd Orthovolt, in het tweede gedeelte

Megavolt radiotherapie gebruikt. Bij patiënten zonder okselklier-

metastasen had bestraling van de parasternale en supraclaviculaire

klierstations geen invloed op het optreden van locoregionaal reci-

dief noch op de overleving, zowel met Orthovolt als met Megavolt

radiotherapie. Bij patiënten met okselkliermetastasen werd met

Orthovolt radiotherapie het optreden van locoregionale recidieven

verminderd, maar er werd géén positief effect op de overleving

verkregen. Met Megavolt radiotherapie werd zowel op het optreden

van locoregionaal recidief als op de overleving een positief re-

sultaat verkregen, zeker bij dié patiënten met mediaal en centraal

gelegen tumoren. Hieruit kan worden begrepen dat regionale bestra-

ling van de parasternale lymfeklierketen en de supraclaviculair

gelegen lymfeklierstations even waardevol is als superradicale

chirurgie.

De supraclaviculair gelegen lymfeklieren dienen bij het operabele

mammacarcinoom niet te worden bestraald als aanvullende therapie.

Er bestaan slechts in een uitermate gering aantal gevallen direc-

te lymfewegen tussen de mamma en de supraclaviculaire lymfeklie-

ren en wanneer metastasen gevonden worden in de supraclaviculaire

lymfeklieren, worden deze ook gevonden in de subclaviculaire ok-

seltopklieren (SOUTHWICK, 1961). Zijn er supraclaviculaire lymfe-

kliermetastasen dan dient de aandoening dus vrijwel steeds als

reeds hematogeen gemetastaseerd beschouwd te worden. Worden de

inoperabiliteitscriteria juist gehanteerd, met name de patholo-

gisch-anatomische uitkomst van de durante operationem verrichtte

subclaviculaire okseltopbiopsie, dan is de kans op supraclavicu-

laire lymfekliermetastasering zo gering dat hierin géén indicatie

tot bestraling als aanvullende therapie na een radicale mamma-

amputatie gevonden kan worden.

Het volgende therapieplan als behandeling van het operabele

mammacarcinoom is dan gerechtvaardigd:

1. Lateraal gelegen carcinomen zonder okselkliermetastasering:

(gemodificeerde) radicale mamma-amputatie zonder aanvullende

radiotherapie.
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2. Mediaal en centraal gelegen mammacarcinomen zonder okselklier-

metastasering: (gemodificeerde) radicale mamma-amputatie met

parasternale radiotherapie.

3. Mammacarcinomen onafhankelijk van hun primaire localisaties,

maar met okselkliermetastasering: (gemodificeerde) radicale

mamma-amputatie met parasternale radiotherapie.

De vraag of patiënten met okselkliermetastasen tevens moeten

worden nabehandeld met aanvullende chemotherapie is vooralsnog

niet opgelost. De 5-jaars overlevingsuitkomsten uit de trial van

BONNADONNA (1979) lijken wel in die richting te wijzen, althans

voor de groep der premenopauzale patiënten.
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HOOFDSTUK V

PARASTERNALE LYMFOSCINTIGRAFIE

De enig betrouwbare wijze waarop informatie omtrent het optreden

van lymfogene metastasering kan worden verkregen, is het ver-

richten van een chirurgisch uitgevoerde biopsie en patholoog-

anatomische beoordeling van het verkregen biopt. Het chirurgisch

verwijderen van de parasternaal gelegen lymfeklierstations geeft

een aanzienlijke kans op postoperatieve complicaties, zodat deze

procedure meestal wordt nagelaten en de indicatiestelling voor

aanvullende radiotherapeutische behandeling van de parasternale

lymfeklierketen wordt afgeleid uit de kans op aanwezigheid van

metastasen in de keten. De voornaamste gegevens hiervoor kunnen

worden verkregen uit de volgende informatiebronnen:

1. de localisatie van de primaire tumor;

2. de aanwezigheid van okselkliermetastasen.

Aangezien op deze wijze lymfeklierstations worden behandeld

zonder over de zekerheid te beschikken dat deze inderdaad meta-

stasen bevatten, mag het geen verwondering wekken dat men gezocht

heeft naar andere methodieken, die de aanwezigheid van lymfogene

metastasen waarschijnlijk maken. Sinds de beschrijving van de

lymfografie (KINMONTH, 1952) wordt deze techniek aangewend tot

het verkrijgen van diagnostische en prognostische gegevens omtrent

abdominaal gelegen tumoren en daarbij betrokken lymfeklierstations.

De parasternale lymfeklierketen is echter niet goed toegankelijk

voor lymfografisch onderzoek (EGE, 1976).

Radioactief goud colloid kan selectief door lymfeklieren worden

opgenomen en geconcentreerd (SHERMAN, 1953). Para-aortale lymfe-

klieren kunnen scintigrafisch zichtbaar gemaakt worden na in-

spuiting van radioactief goud colloid in het dorsum van de voet

(ZUM WINKEL, 1963). De aldus verkregen scintigrambeelden kunnen

zeer goed worden gecorreleerd met lymfogrambeelden (ZUM WINKEL,

1965) .
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Door lymfografie worden microtraumata en ontstekingsbeelden in de

lymfeklieren teweeg gebracht, die bij lymfoscintigrafie nauwe-

lijks worden waargenomen (KAZEM, 1971). Lymfoscintigrafie van

da parasternale lymfeklierketen wordt vrijwel gelijktijdig door

ROSSI (1966) en SCHENK (1966) voor het eerst beschreven. Verschei-

dene andere auteurs (DIETHELM, 1966; KAZEM, 1968; SEIFERT, 1970;

ANEZYRIS, 1971; MEYER-BURG, 1971; POKORNA, 1971) verrichtten

pionierswerk op dit gebied.

EGE (1976) komt in haar onderzoek betreffende 848 patiënten tot

de volgende conclusies:

1. De techniek is reproduceerbaar.

Bij 140 patiënten werd het onderzoek herhaald na een periode

variërend van 3 dagen tot 3 weken. Bij 88 patiënten (63%)

bleek het tweede scintigram identiek aan het eerste. Bij 44

patiënten (31%) bleek het tweede scintigram niet geheel iden-

tiek, maar gaf géén verschil in interpretatie. Bij 8 patiënten

(6%) gaf het tweede scintigram aanleiding tot verschil in in-

terpretatie .

2. De techniek is betrouwbaar.

Bij 100 patiënten bij wie het parasternale lymfoscintigram

als normaal werd beoordeeld, kwam de verdeling en het aantal

vastgestelde lymfeklieren in de tussenribsruimten overeen met

wat door andere auteurs bij obductie gevonden werd.

3. Anatomische variaties wat betreft de localisatie van de lymfe-

klieren kunnen vastgesteld worden. Hierdoor wordt de mogelijk-

heid geboden de grootte van het parasternale bestralingsveld

individueel per patient te bepalen.

4. Het parasternale lymfoscintigram dient als pathologisch beoor-

deeld te worden als één van de volgende fenomenen zich voor-

doet:

- verminderde afbeelding van lymfeklieren in één tussenribs-

ruimte op voorwaarde dat van de lymfeklieren, die craniaal

hiervan gelegen zijn, géén afbeelding wordt verkregen;

- Ontbreken van afbeelding van de gehele keten op voorwaarde

dat er tenminste één diaphragmale of xiphosternale klier

wordt afgebeeld.
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MATSUO (1974) gaat de correlatie na tussen het vaststellen van

pathologie in het lymfoscintigram en de pathologisch-anatomische

beoordeling van de door biopsie verkregen lymfomen. Bij 106 pa-

tienten werd het lymfoscintigram 20 maal als pathologisch beoor-

deeld; 18 maal (90%) werden metastasen door microscopisch onder-

zoek bevestigd. Bij 33 patiënten werd het lymfoscintigrani als

'verdacht' beoordeeld; 15 maal (45,5%) werden metastasen door

microscopisch onderzoek bevestigd. Bij 5 3 patiënten werd het

lymfoscintigram als niet-pathologisch beoordeeld; bij microsco-

pisch onderzoek werden gëén metastasen gevonden.

EGE (1977) komt aan de hand van 1072 patiënten met een mamma-

carcinoom, bij wie een parasternale lymfeklierscintigrafie werd

verricht, tot de conclusie, dat de methode gegevens biedt die

vergelijkbaar zijn met de waarnemingen die worden verkregen door

middel van chirurgische excisie en pathologisch-anatomisch onder-

zoek.
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HOOFDSTUK I

MATERIAAL

Het onderzoek behelst 16 3 vrouwen met een unilateraal gelocali-

seerd carcinoom van de mamma, die deels door chirurgen van het

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, deels door chirurgen elders,

zijn geopereerd. De verdeling naar leeftijd, endocriene status,

localisatie, T.N.M.-classificatie, P.A.-diagnose en okselklier-

status wordt beschreven.

1. Aantal onderzochte patiënten.

Tussen 1-11-1977 en 1-11-1978 werd bij 202 patiënten met een

benigne of maligne afwijking van de mamma een parasternale lymfo-

scintigrafie verricht. Bij 8 patiënten werd, ook na herhaald

onderzoek, geen afbeelding van de parasternale lymfeklierketen

verkregen, zodat 194 patiënten voor analyse beschikbaar bleven.

Bij 13 patiënten werd een benigne afwijking gevonden, zodat het

aantal patiënten met een maligne afwijking 181 bedroeg. Bij 18

patiënten werd de afwijking als inoperabel beschouwd, zodat 16 3

patiënten werden geopereerd.

Tabel 1: Aantal onderzochte patiënten.

totaal aantal scintigrammen

geen beeld verkregen

voor analyse beschikbaar

benigne afwijkingen

maligne afwijkingen

niet operabele maligne afwijkingen

geopereerde maligne afwijkingen

202

8

194

13

181

18

163

32



2. Analyse van de 163 geopereerde patiënten met een carcinoom

van de mamma.

1. Alle patiënten zijn vrouwen.

Het mammacarcinoom komt bij de man echter wél voor. Volgens

HAAGENSEN (1971) bedraagt het voorkomen van het mammacarci-

noom bij de man 0,8% van alle mammacarcinomen.

2. 39 patiënten werden door een staflid van het Antoni van

Leeuwenhoek Ziekenhuis in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

geopereerd. 34 patiënten werden door een staflid van het

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis geopereerd in een ander

ziekenhuis dan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 90

patiënten werden elders geopereerd en voor nabehandeling naar

de afdeling Radiotherapie verwezen (tabel 2).

Tabel 2: Verdeling naar instelling waar de operatie werd uitge-

voerd.

Ins te Hing

buiten AvL

AvL-chirurg
niet in AvL

AvL

Aantal

90

34

39

163

%

55,2

20,9

23,9

100
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3. Verdeling naar leeftijd.

Tabel 3: Verdeling naar leeftijd.

Geb.

1257

1947

1937

1927

1917

1907

1897

jaar

- 1948

- 1938

- 1928

- 1918

- 1908

- 1898

- 1888

Lee f tij d

21

31

41

51

61

71

81

- 30

- 40

- 50

- 60

- 70

- 80

- 90

Aantal

3

10

26

46

46

27

5

163

%

2

6

16

28

28

17

3

100

Deze verdeling komt vrijwel overeen met de gegevens van HAAGENSEN

(1971) (tabel 4 ) .

Tabel 4: Verdeling naar leeftijd (HAAGENSEN, 1971).

Leeftijd

20 -

30 -

40 -

50 -

60 -

70 -

80 -

90

29

39

49

59

69

79

89

Aantal

70

648

1676

1612

1230

609

147

8

6000

1

10

27

27

20

10

2

0

100

Of
/o

,2

,8

,8

,0

,5

,1

,4

,1
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De incidentie voor een standaardpopulatie per leeftijdsgroep, die

net voor het intreden van de menopauze is gesitueerd, daalt vlak

daarna, om vijf jaar na het intreden der menopauze verder te

stijgen (CLEMMESEN, 1948). Aangezien de menopauze op steeds latere

leeftijd begint (JASZMANN, 1969) , valt hieruit wellicht de ver-

klaring te vinden voor de verschuiving van de incidentie in dit

patientenmateriaal, vergeleken met de gegevens van HAAGENSEN,

wiens gegevens zijn ontleend aan patientenmateriaal tussen 1916

en 1966.

4. Verdeling naar endocriene status.

Tabel 5: Verdeling naar endocriene status.

Endocriene status

premenopauzaal

postmenopauzaal

onbekend

Aantal

49

96

18

163

%

30,1

58,9

11,0

100

Er is onderscheid gemaakt tussen premenopauzale en postmenopauzale

patiënten, voornamelijk om dit gegeven in de follow-up te kunnen

gebruiken. Onder premenopauzale patiënten wordt die groep patiën-

ten verstaan, die nog regelmatig menstrueerden 6p het moment of

binnen een jaar v66r het moment dat de endocriene status werd

geëvalueerd. Indien de laatste menstruatie ëén jaar of meer v66r

het moment van evaluatie plaatsvond, werden de patiënten als

postmenopauzaal aangemerkt (ROZENCWEIG, 1975). Patiënten die een

hysterectomie ondergingen en op het moment van evaluatie 55 jaar

of ouder waren, werden als postmenopauzaal aangemerkt, terwijl

bij jongere patiënten de endocriene status onbekend werd genoemd.

In deze laatste groep zijn ook de patiënten ondergebracht, waar-

van de gegevens van de menstruatie niet vermeld waren.
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5. Verdeling naar localisatie in linker of rechter mamma.

Tabel 6: Verdeling naar localisatie in linker of rechter mamma.

Localisatie

rechts

links

Aantal

87

76

163

%

53,4

46,6

100

Het mammacarcinoom komt linkszijdig meer voor dan rechtszijdig

met een verhouding van 1,04 : 1 (15.991 patiënten; GARFINKEL,

1959). De door ons gevonden verhouding van 1 : 1,14 (tabel 6)

is echter niet statistisch significant verschillend van boven-

staande bevinding. Een gelijktijdig bilateraal mammacarcinoom

komt in de onderzochte groep niet voor. De kans dat een gelijk-

tijdig bilateraal mammacarcinoom gevonden kan worden is 1%

(KESSELER, 1976).

6. Verdeling naar localisatie in de mamma.

Tabel 7: Verdeling naar localisatie in de mamma.

Localisatie

lateraal boven

lateraal onder

mediaal boven

mediaal onder

centraal

diffuus

Aantal

63

19

53

20

38

1

194

Of

7o

32,5

9,9

27,3

10,3

19,5

0,5

100

57,6%
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Een strikte verdeling naar kwadranten is onmogelijk aangezien

ëën tumor in meerdere kwadranten kan voorkomen. Bij 7 tumoren was

de primaire localisatie onbekend, van de overige 156 tumoren

werden 194 localisaties vastgelegd. DONEGAN (1967) komt tot de

volgende verdeling (tabel 8).

Tabel 8: Verdeling naar looalisatie in de mamma (DONEGAN, 1967).

Localisatie

lateraal boven

lateraal onder

mediaal boven

mediaal onder

centraal

diffuus

TOTAAL: 764 pat.

Aantal in %

48

11

15

6

17

3

100

41%

Het grootste gedeelte van de tumoren (bijna 55%) komt voor in het

bovenste laterale kwadrant. Door HAAGENSEN (1971) wordt dit toe-

geschreven aan het feit dat zich in dit kwadrant het grootste

volume mammaweefsel bevindt.

In het eigen onderzoek worden de tumoren relatief minder in de

twee buitenste kwadranten gesitueerd. Hieraan ligt ten grondslag

dat 90 patiënten (55,2%) verwezen werden vanuit andere instellin-

gen dan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis om parasternaal te

worden bestraald. Dat wil zeggen dat deze groep voor het meren-

deel bestaat uit patiënten met mediaal en centraal gelegen

tumoren, of lateraal gelegen tumoren met okselkliermetastasen.

Omdat de indicatie tot parasternale bestraling deels wordt gevon-

den in de primaire localisatie in de mamma en de okselklierstatus

werd een andere indeling gevolgd (tabel 9).
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Tabel 9: Verdeling naar* looalisatie en okselklierstatus.

Looalisatie

uitsluitend lateraal

alle andere dan
uitsluitend lateraal

Aantal

54

109

163

Okselklierstatus

geen meta's
wel meta's

geen meta's
wel meta's

Aantal

13
41

67
42

163

Op grond van de localisatie en de okselklierstatus kwamen 150

patiënten (92,0%) in aanmerking voor parasternale bestraling.

7. Tumorafmeting.

De in de ziektegeschiedenissen aangegeven en door palpatie ver-

kregen afmetingen werden gebruikt. De verdeling naar tumorgrootte

wordt weergegeven in tabel 10.

Tabel 10; Verdeling naar tumorafmeting.

Doorsnede in cm's

1

2

3

4

5

6

7

8

onbekend

Aantal

19

24

31

28

11

9

4

1

33

160

%

11,6

14,8

19,0

17,1

6,7

5,5

2,5

0,6

22,2

100

Drie patiënten hadden een niet palpabel carcinoom.
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8. Verdeling naar T-elassifioatie.

Voor de tumorstadiëring werd gebruik gemaakt van de T.N.M.-

stadiëring volgens de U.I.C.C.-indeling (zie tabellen 12 en 15).

De verdeling van onze gevallen wordt weergegeven in de tabellen

11, 14 en 16.

Tabel 11: Verdeling naar T-olassificatie.

T-olassifieatie

To

Tla

Tlb

T2a

T2b

T3a

T3b

T onbekend

Aantal

3

27

1

83

2

13

1

33

De tumorgrootte werd palpatoir vastgesteld.
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Tabel 12: Verklaring van T-stadiëring.

To

Tl

T2

T3

Geen aantoonbare primaire tumor

Tumor kleiner dan 2 cm in grootste afmeting

T, zonder fixatie aan de fascia pectoralis en/of spier
J. cl

T , met fixatie aan de fascia pectoralis en/of spier

Tumor tussen 2 en 5 cm in grootste afmeting

T2 zonder fixatie aan fascia pectoralis en/of spier

T?, met fixatie aan fascia pectoralis en/of spier

Tumor groter dan 5 cm in grootste afmeting

T, zonder fixatie aan fascia pectoralis en/of spier

T,, met fixatie aan fascia pectoralis en/of spier

9. Verdeling naar okselklierstatus pre-operatief.

Tabel 13: Verdeling naar okselklierstatus pre-operatief.

Okselklieren

geen palpabele klieren

palpabel, mobiel, niet
verdacht

palpabel, mobiel, ver-
dacht

Aantal

129

3

31

163

%

79,2

1,8

19,0

100
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10. Verdeling naai- N-classificatie.

Tabel 14: Verdeling naar N-alassifioatie.

N-classificatie

No

Nla

Nlb

N2

N3

Aantal

129

3

29

0

2

163

O1
/Q

79,1

1,8

17,8

0

1,2

100

N.B. 1: Voor de T.N.M.-indeling gelden als regionale klieren van

de mamma: de oksel, infra- en supraclaviculaire klieren.

N.B. 2: Histologische gegevens over de klieren kunnen door toe-

voeging van - en + worden aangegeven.

Tabel 15: Verklaring van N-stadiëring.

No

Nl

N2

N3

Geen palpabele homolaterale okselklieren

Homolaterale, mobiele okselklieren

N klieren worden geacht geen tumor te bevattenx a
N . klieren worden geacht tumor te bevatten

Homolaterale okselklieren aan elkaar of aan

andere structuren gefixeerd

Homolaterale supraclaviculaire of infraclavicu-

laire klieren of oedeem van de arm
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11. Metastasen o-p afstand.

Bij het routine-onderzoek, bestaande uit:

1. volledig lichamelijk onderzoek;

2. röntgenfoto van de thorax in twee richtingen;

3. lever- en nierfuncties;

4. BSE, Hb, leucocyten;

5. klinisch chemisch onderzoek, met name: Na, K, Cl, Ca en PO.,

en op indicatie verricht specieel onderzoek, konden bij de be-

schreven 163 patiënten gëén metastasen op afstand worden aange-

toond.

12. Verdeling naar T.N.M.-olassifiaatie.

Tabel 16: Verdeling naar T.N.M.-alassifieatie.

Stadium I:

Stadium II:

T.N.M.-alass.

To No Mo
TlaN0 M0

TlaNlaM0

TlaNlbM0

TlbN0 M0

T.N.M.-olass.

T2aN0 M0

T2aNlaM0

T2aNlbM0

T2bN0 M0

T3aN0 M0

T3aNlbM0

Aantal

3

24

1

2

1

Aantal

62

2

19

2

8

5
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Stadium III: T.N.M.-class.

T3bNlbM0

Tx N0 M0

Tx NlbM0

Tx N3 M0

Aantal

1

29

2

2

Stadium IV: Alles met M,

ML: geen metastasen op afstand aantoonbaar.

M : metastasen op afstand aantoonbaar.

13. Verdeling naav pathologisch-anatomische diagnose.

Bij 10 van de 16 3 patiënten werd een mengvorm van twee typen

carcinomen, dan wel een tweede carcinoom elders in de mamma

gevonden, zodat in totaal 173 pathologisch-anatomische diagnoses

werden verkregen.

Tabel 17: Verdeling naar pathologisch-anatomische diagnose.

P.A.-diagnose

ihtraductaal carcinoom

carcinoma solidum

adenocarcinoom

colloid carcinoom

lobulair carcinoom

Morbus Paget

medullair carcinoom

Aantal

50

42

59

6

9

1

6

173

Ft
• ' %

ïi

43 m



14. kantal pathologisoh-anatomisah onderzochte oksellymfeklieren.

Bij 73 (44,8%) van de .16 3 patiënten werd door de patholoog-anatoom

het aantal onderzochte lymfeklieren in de oksel aangegeven. Het

betrof alle operatiepreparaten die door de patholoog-anatoom in

het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werden onderzocht. Het ge-

middeld aantal onderzochte lymfeklieren bedroeg 10 per operatie-

preparaat. Door de andere patholoog-anatomen werd volstaan met

de mededeling dat er wel of geen metastasen in de oksellymfe-

klieren werden aangetroffen.

15. Aantal onderzochte lymfeklieren in de oksel met metastasen.

Tabel 18: Aantal onderzochte lymfeklieren in de oksel met meta-

stasen.

Aantal pos. klieren

0

1

2

3

4

5

6

7

10

14

Aantal patiënten

80

36

14

7

9

5

6

1

4

1

163

%

49,1

22,1

8,6

4,3

5,5

3,1

3,7

0,6

2,5

0,6

100

Bij.83 patiënten (50,9%) werden okselkliermetastasen aangetoond,

terwijl slechts bij 31 patiënten (19%) bij pre-operatieve palpa-

tie voor metastasen verdachte okselklieren werden gevonden. Voor

de vaststelling van metastasen in de oksel is de palpatie dus
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zeer onbetrouwbaar zoals in hoofdstuk III al werd opgemerkt.

Bij de 5 patiënten met 10 of 14 metastasen bevattende okselklieren

werd géén subclaviculaire biopsie ter bepaling van de operabili-

teit durante operationem verricht en bleek de okseltop bij 4

patiënten positieve lymfeklieren te bevatten bij de uiteindelijke

beoordeling van het operatiepreparaat. Volgens de operabiliteits-

criteria, geldend in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, had-

den deze patiënten geen amputatie moeten ondergaan.
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HOOFDSTUK II

METHODEN

1. Vaststellen van de diagnose.

Alle patiënten met een klinisch en/of mammografisch voor maligni-

teit verdachte afwijking van de mamma werden opgenomen. Bij 51

van de 73 patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

werden opgenomen of door een staflid van het Antoni van Leeuwen-

hoek Ziekenhuis werden geopereerd werd pre-operatief een cytolo-

gische naaldbiopsie verricht. De uitslag van de cytologie werd,

in geval van maligniteit, pas in het therapieplan betrokken, als

de mammatumor, waaruit gepuncteerd werd, klinisch én mammografisch

verdacht was voor maligniteit. Ontbrak één of beide der boven-

staande criteria, dan werd ongeacht de uitslag van de cytologie

toch een chirurgische biopsie met pathologisch-anatomisch onder-

zoek verricht. Bij 31 patiënten (60,6%), bij wie een cytologisch

naaldbiopt werd verkregen, werd de diagnose carcinoom gesteld

op grond van de cytologische beoordeling (Dr. P. VAN HEERDEN).

Bij deze patiënten werd zonder incisie- of excisiebiopsie over-

gegaan tot operatie. De resultaten van de cytologische beoordeling

worden in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: Cytologisahe uitslag bij 51 patiënten met een klinisch

en mammografisch voor maligniteit verdachte tumor.

Cytologie-uitslag

normaal mammaweefsel

niet maligne

celatypie

onbeoordeelbaar

maligne

Aantal

3

9

6

2

31

51

Of

7o

5,9

17,6

11,8

3,9

60,8

100
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Het voordeel van de cytologische diagnostiek wordt gevonden in:

1. Tijdsbesparing: tijdens de operatie hoeft geen biopt meer

genomen en beoordeeld te worden.

2. Wegnemen van onzekerheid: de patiënte weet de dag vóór de

operatie de diagnose en het therapiebeleid.

3. Minder manipulatie met de tumor: er hoeft géén chirurgisch

biopt meer genomen te worden.

Bij de 20 patiënten (39,3%), bij wie wel klinisch of radiografisch

verdenking op maligniteit bestond, doch waarbij de cytologische

beoordeling niet tot de diagnose maligne tumor leidde, werd onder

narcose een chirurgische biopsie verricht, die bij pathologisch-

anatomisch vriescoupe-onderzoek wél een maligniteit opleverde.

Bij de overige 113 patiënten, bij wie géén cytologische naald-

biopsie werd verricht, werd de diagnose verkregen door chirur-

gische biopsie en vriescoupe-onderzoek.

2. Bepaling van de operabiliteit.

A. Pre-operatief.

De tumor wordt operabel geacht als de volgende criteria af-

wezig zijn:

a. door tumor veroorzaakte ontstekingsachtige verschijnselen

in de huid;

b. oedeem of peau d'orange over meer dan 1/3 deel van de

borst of op afstand van de tumor;

c. tumorfixatie op de thoraxwand;

d. gefixeerde oksellymfeklieren;

e. cutane metastasen;

f. metastasen op afstand.

B. Peroperatief.

De tumor wordt operabel geacht als de subclaviculair gelegen

okseltoplymfeklieren géén metastasen bevatten. Deze informatie

wordt verkregen door het verrichten van een subclaviculaire

okseltopbiopsie en pathologisch-anatomische beoordeling met

behulp van vriescoupe-onderzoek tijdens de operatie. Bevatten
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de op deze wijze verkregen lymfeklieren metastasen, dan wordt

de aandoening door operatie incurabel geacht en wordt géén

mutilerende ingreep verricht. Niet alle chirurgen hanteren

dit 'inoperabiliteits'-criterium en laten de subclaviculaire

okseltopbiopsie dan ook achterwege (VAN VUUREN, 19 79). Hieruit

valt te verklaren dat slechts bij tweederde van de 163 geope-

reerde' patiënten een subclaviculaire okseltopbiopsie is ver-

richt. De uitkomsten van het pathologisch-anatomisch onderzoek

worden weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Pathologisch-anatomisohe uitkomst van 108 subalaviau-

laire okseltopbiopten.

Subclavioulaire

géén metastasen

wél metastasen

niet verricht

biopsie Aanta l

106

2

55

163

%

65

1,

33,

100

3

7

Bij 2 patiënten werd een radicale mamma-amputatie verricht

ondanks het feit dat de okseltop metastasen bevatte. Deze

gang van zaken wordt verklaard uit een negatief beoordeelde

biopsie bij vriescoupe-onderzoek, terwijl bij de definitieve

beoordeling achteraf bleek dat er zich toch micrometastasen

in de okseltop bevonden.

Bij 4 van de 55 patiënten bij wie géén subclaviculaire biopsie

werd verricht, bleek in het mamma-amputatiepreparaat dat de

okseltop metastasen bevatte. Zes patiënten hebben dus een

mamma-amputatie ondergaan, die op grond van strikt gehanteerde

operabiliteitscriteria niet hadden moeten worden geopereerd.

3. Operatietechniek.

Alle patiënten ondergingen een mamma-amputatie volgens HALSTED
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(1894) of volgens PATEY (1948).

4. Parasternale lymfoscintigrafie.

Parasternale lymfoscintigrafie is een methode om met behulp van

radioactief materiaal de lymfeklieren en banen van de parasternale

keten af te beelden.

a. De injectieplaats.

Wanneer een daartoe geschikt radioactief element, gebonden

aan een colloid, subcutaan wordt geinjiceerd, vindt versleping

plaats van dat element door drainerende lymfewegen naar regio-

nale lymfeklieren (KAZEM, 1972). Door de phagocyterende wer-

king van RES-cellen wordt het element in de lymfeklieren opge-

slagen. De keuze van de injectieplaats om een opslag van radio-

actief materiaal in de parasternale lymfeklierketen te ver-

krijgen, wordt ontleend aan de waarneming van HANDLEY (1906) ,

die lymfebanen beschreef die uit het bovenste compartiment van

de musculus rectus abdominis via prepericardiale en diaphrag-

male lymfeklieren naar de parasternale lymfeklierketen voeren.

Zodoende kiest men als toedieningsplaats een punt, gelegen op

3 cm distaal van de processus xiphoideus en 3 cm lateraal van

de mediaanlijn (EGE, 1976). De injectienaald wordt door het

voorste fascieblad in de spier gebracht en hier wordt een depot

van het te gebruiken radioactief materiaal gespoten.

b. Het radioactief materiaal.

198
Alhoewel aanvankelijk radioactief GOUD COLLOID (Au ) werd

gebruikt voor de parasternale lymfoscintigrafie, werden hier-

van toch snel bezwaren onderkend (KAZEM, 1973):

1. De halfwaardetijd is lang (2,7 dagen).

2. De stralenbelasting is hoog (962 KeV bêta-energie en 412

KeV gamma-energie).

3. De gammastralen zijn te 'hard' voor een goede scintigrafi-

sche afbeelding.
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Het gebruik van TECHNETIUM COLLOID (Tc99m) biedt de volgende

voordelen (GARZON, 1965):

1. De halfwaardetijd is kort (6 uur).

2. De stralenbelasting is laag (140 KeV gamma-energie).

3. De gammastraling is geschikt om een goede afbeelding te

verkrijgen met behulp van een gamma-camera.

Bij de in deze studie beschreven patiënten werd voor elk (een-

zijdig) onderzoek gebruik gemaakt van een hoeveelheid in de

handel verkrijgbaar Te zwavel colloid met de volgende eigen-

schappen:

Aspect : heldere, soms opalescente vloei-

stof

Volume

PH

Grootte colloidale deeltjes

Zwavel colloid

Tin

Halfwaardetijd

Radioactieve opbrengst

Radioactiviteit

0,1 - 0,2 ml

5,0 (+ 0,5)

< 50 nm

0,10 mg

0,08 mg

6 uur

> 95%

\ mCi

c. Het verkrijgen van afbeeldingen.

Voor het zichtbaar maken van de parasternale keten werd gebruik

gemaakt van een TOSHIBA 401 grootveld gamma-camera, waarmee '

in 5 minuten beelden werden opgebouwd van alle fotonen, welke

in die tijd door de patient als gammastraling werden uitge-

zonden. Op deze wijze werden 2 beelden verkregen, namelijk:

1. Zwarting van een röntgenfoto op ware grootte.

2. Polaroid-foto van het monitorbeeld.

d. Werkwijze.

Nadat de buikhuid ontsmet is met alcohol 70% wordt per injectie ;-...|

0,1 - 0,2 ml Te zwavel colloid met een totale activiteit ||

% mCi aan het bovenste compartiment van de musculus rectus is
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abdominis toegediend, aan die zijde van het lichaam waar de

mairanatumor zich bevindt of bevond. Bij 24 patiënten werd het

onderzoek pre-operatief uitgevoerd, bij 139 patiënten post-

operatief v66r de aanvang van de radiotherapie. Na 2 uur wordt

dezelfde procedure herhaald voor de andere zijde. V66r de

tweede injectie wordt de patient gedurende 5 minuten in hori-

zontale positie onder de gamma-camera gelegd en worden een

röntgenfilm en een Polaroidfoto gemaakt. Twee uur na de tweede

injectie wordt deze procedure herhaald voor de andere zijde,

waarbij de hoekpunten van het tevoren aangetekende bestralings-

veld worden gemarkeerd met radioactieve Co -bronnen. Op deze

wijze wordt de relatie van de parasternale keten ten opzichte

van de veldgrenzen duidelijk.

e. Beoordeling van het scintigram.

1. Het scintigram werd als goed beoordeelbaar beschouwd als

craniaal van de injectieplaats tenminste herkenning mogelijk

was van diaphragmaal of prepericardiaal gelegen lymfeklieren.

2. Het scintigram werd als normaal beschouwd als de keten zich

vulde tot en met de eerste intercostaalruimte. Het normale

patroon kent echter vier variaties (KAZEM, 1972):

a. Twee symmetrische ketens aan beide zijden van de mediaan-

lijn in de twee bovenste intercostaalruimten (fig. 1).

b. Twee symmetrische ketens in alle intercostaalruimten

(fig. 2).

c. Eén keten in de mediaanlijn die zich vertakt in de derde

intercostaalruimte.

d. Eén keten in de mediaanlijn.

De twee laatste fenomenen werden in onze patientenserie

niet waargenomen.

3. Het scintigram werd als pathologisch beschouwd als aan de

volgende criteria werd voldaan:

a. Complete afwezigheid van beeldvorming (fig. 3).

b. Partiële afbeelding van de keten (fig. 4) .

c. Partiële afbeelding van een kliergebied (fig. 5).

d. Afbeelding van collateralen naar de okselklieren (fig. 6).
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Fig. 1: Normaal scintigram Au
(met toestemming van Prof.Dr. I. Kazem)

Fig. 2: Normaal scinti-
gram

Fig. 3: Metastasen in de
linker keten

/f
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Fig. 4: Metastasen in de
rechter keten

Fig. 5: Vullingsdefect in
een klier

Fig. 6: Vulling van
okselklieren

Fig. 7: Klieren buiten
het veld

Fig. 8: Oversteekfenomeen
53

Fig. 9: Hyperactieve
klieren



4. De indicatie tot uitbreiden van het bestralingsveld naar

lateraal werd gesteld als de herkenbare keten buiten het

kader van de markeringsbronnen viel. Indien er géén vulling

van de keten optrad, werd het spiegelbeeld ten opzichte van

de mediaanlijn van de situering van de contralaterale keten

gebruikt (fig. 7).

5. De indicatie om de contralaterale keten te bestralen werd i
tr

gesteld als het 'oversteek'-fenomeen optrad (fig. 8).

Onder het 'oversteek'-fenomeen wordt begrepen: zichtbaar

worden van de heterolaterale keten vanuit de homolaterale

injectieplaats.

6. Het herkenbare kliergebied werd als 'hyperactief' beschouwd

als hierin duidelijk meer stapeling van radioactiviteit

werd waargenomen dan in het overige deel van de keten
(fig. 9).

5. Bestraling van de parasternale keten.

1. Veldgrootte.

Het veld dat wordt afgetekend op de huid is 6 cm breed. Aan

de geopereerde zijde ligt de laterale grens op 4,5 cm van de

midsternale lijn, aan de heterolaterale zijde op 1,5 cm. De

bovengrens wordt bepaald door de bovenzijde van het sterno-

claviculaire gewricht en de ondergrens van de processus

xiphoideus, zodat de lengte vrijwel nooit méér bedraagt dan

18 cm. De tumordosis van de bestraling wordt uitgerekend op

2 cm diepte. Voor die patiënten, die voldoen aan de voorwaarden

om behandeld te worden volgens het EORTC-protocol 10761 wc dt

het totale veld 0,5 cm naar homolateraal verschoven en de

tumordosis wordt uitgerekend op 3 cm diepte. Aan de hand van

het scintigram worden deze standaardvelden naar homo- en/of

heterolateraal aangepast, waarbij een veldgrootte op zodanige

wijze wordt gekozen, dat alle afgebeelde klieren in het veld

vallen.
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Standaard bestralingsveld Bestralingsveld E.O.R.T.C.-
A.v.L. protocol 10761

2. Stralenkwaliteit.

Er staan ons in principe drie stralenkwaliteiten ten dienste:

1. Orthovolt-therapie.

2. Co60-therapie.

3. Electronentherapie.

Alle methoden hebben voor- en nadelen.

1. Orthovolt-therapie.

Voordelen: Snelle dosisafval, dus weinig stralenschade op

diepere niveaus.

Nadelen : Hoge belasting van de huid, waardoor later pig-

mentaties, atrofieën en teleangiectasieën kunnen

ontstaan. Grotere absorptie in kalkhoudend bot,

waardoor enige 'schaduwwerking' ontstaat in

achtergelegen weefsels.
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2. Co -therapie.

Voordelen: Door de voornamelijk voorwaartse verstrooiing

is de hoogste dosis enkele millimeters onder de

huid gelegen, waardoor er een lage belasting

van de huid bestaat.

Nadelen : Langzame dosisafval, waardoor stralingsreacties

op diepere niveaus kunnen ontstaan, bijvoorbeeld

oesophagitis met slikklachten.

N.B. De relatief lagere biologische effectiviteit (+ 0.85)

maakt het noodzakelijk voor eenzelfde effect een hogere

fysische dosis te gebruiken dan bij Orthovolt-therapie.

3. Electronentherapie.

Voordelen: (Gering) huidsparend effect. Snelle dosisafval

door beperkte dracht van electronen in het weef-

sel.

Nadelen : Door iets hogere absorptie in het bot en rand-

vervormingen is het beloop van de isodosevlakken

moeilijk accuraat vast te stellen.

Van de verschillende stralenkwaliteiten wordt een dieptedosis-

curve gegeven (zie grafiek op blz. 5 7).

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werd voor de bestra-

ling van het parasternale gebied gekozen voor Orthovolt-

therapie met de volgende karakteristieken:

Buisspanning : 250 kV

Filter : volgens Thoreus (0,4 mm tin, 0,5 mm koper,

1,0 mm aluminium)

Halfwaardelaag

Focus huidafstand

Doseringsnelheid

Dagdosis

Aantal zittingen

Totale dosis

2,8 mm koper

50 cm

62,5 rad per minuut

233 rad op 2 cm diepte

15 (5 zittingen per week)

3500 rad op 2 cm diepte
''&
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Dosis %
100

Diepte dosis curven vooreen veld van 6x18cm

20 H

Co-60 XK-510S

10

Procentuele dieptedosiscurven voor drie
verschillende stralenkwaliteiten
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Voor de parasternale bestraling volgens het EORTC-protocol

10 761 gelden de volgende aanpassingen:

Dagdosis : 223 rad op 3 cm diepte

Totale dosis: 3350 rad op 3 cm diepte

De isodosecurve wordt hieronder weergegeven.

8 6 100 °/o 2 6 8 cm

Isodosecurve van het standaard bestralingsveld
voor de parasternale keten (A.v.L.)

3
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6. Echografie.

De echogrammen van de parasternale keten werden alle vervaardigd

op de afdeling Radiotherapie van het Wilhelmina Gasthuis te

Amsterdam. Er werd gebruik gemaakt van een Diasonograph (Nuclear

Enterprises) met een 2,5 Megaherz kristal met aangepaste gevoelig-

heid om weefsellagen tot 3 cm diepte te kunnen onderzoeken. In

20 tot 30 minuten werden longitudinale opnames gemaakt vanaf

6 cm homolateraal van de midsternale lijn tot en met 6 cm hetero-

lateraal van deze lijn, waarbij de tussenruimte telkens 1 cm

bedroeg. Van het echoscopische beeld werden Polaroidfoto's ver-

vaardigd. De beoordelingen werden gedaan door Dr. M. HEIDENDAL-

JEUNE.

Het echogram wordt als niet afwijkend beschouwd als de tussenribs-

ruimte niet verbreed is en er geen uitbochting te zien is van de

pleura parietalis (fig. 1). Het echogram wordt als afwijkend

beschouwd als de tussenribsruimte verbreed is en er een uitboch-

ting van de pleura parietalis te zien is (fig. 2).

Fig. I Fig. 2
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HOOFDSTUK III

RESULTATEN

In dit onderzoek werd de waarde voor de kliniek nagegaan van de

parasternale lymfoscintigrafie bij 16 3 patiënten met een geope-

reerd mammacarcinoom. Hiertoe worden de verkregen gegevens in

de volgende indeling beschreven.

1. De beoordeelbaarheid van het scintigram.

2. Het aantal afgebeelde klieren en metastasen.

3. Het 'oversteek'-fenomeen.

4. De relatie tussen scintigrafische bevindingen van de paraster-

nale keten en pathologisch-anatomische bevindingen van de

okselklieren.

5. De relatie tussen scintigrafische en echografische bevindingen.

6. De wijziging van de standaard bestralingsgrenzen naar aanlei-

ding van de scintigrafische bevindingen.

1. De beoordeelbaarheid van het saintigram.

a. Bij 149 van de 163 patiënten werd het scintigram van de homo-

laterale keten als goed beoordeelbaar beschouwd (91%). Bij

12 patiënten werd wel een complete afbeelding van de keten

verkregen, echter zonder dat een uitspraak mogelijk was over

het al dan niet optreden van een vullingsdefect of van het

'oversteek'-fenomeen (7,4%). Bij deze patiënten werd de uit-

voering en de beoordeelbaarheid van het onderzoek als 'niet

optimaal' beschouwd. Uiteraard spelen subjectieve factoren

een rol. Een onafhankelijk tweede beoordelaar kwam echter tot

dezelfde beoordeling. Op grond van het feit dat een afbeelding

van klieren op alle niveaus werd verkregen, werd het scinti-

gram als niet pathologisch beschouwd. Bij 2 patiënten werd

het scintigram als niet te beoordelen beschouwd (1,5%).

b. Bij 125 van de 16 3 patiënten werd een scintigram van de hetero-
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laterale keten vervaardigd. Bij 124 patiënten werd het scinti-

gram als goed beoordeelbaar beschouwd. Bij 1 patient was het

scintigram niet te beoordelen.

Tabel 1: De beoordeelbaarheid van het sezntigram.

Homolaterale
keten

Heterolaterale
keten

goed

149
(91%)

124
(99,2%)

273
(94,9%)

niet
optimaal

12
(7,4%)

12
(4,1%)

onbeoor-
deelbaar

2
(1,5%)

1
(0,8%)

3
(1%,)

totaal

163

125

288

2. Het aantal afgebeelde klieren en metastasen.

De scintigrammen werden beoordeeld op de volgende fenomenen:

a. Het aantal afgebeelde klieren in de homolaterale keten.

b. Het vóórkomen van metastasen in de homolaterale keten.

c. Het aantal afgebeelde klieren in de heterolaterale keten.

d. Het vóórkomen van metastasen in de heterolaterale keten.

e. Het vóórkomen van hyperactieve klieren.

a. Het aantal afgebeelde klieren in de homolaterale keten

(tabel 2 ) .

Het scintigram werd als goed beoordeelbaar beschouwd als er een

afbeelding werd verkregen van tenminste éën diaphragmale

klier. Deze werd niet geteld als parasternale klier.

Bij 99 patiënten (61%) werd de homolaterale keten als normaal

beschouwd. Bij deze patiënten werden in totaal 480 klieren

afgebeeld; dit is gemiddeld 4,8 klieren per keten.
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Tabel 2: Verdeling van het aantal afgebeelde klieven in de homo-

laterale keten bij 163 patiënten.

Aantal klieren

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aantal patiënten

48

0

6

24

29

23

20

6

3

3

1

163

01
fo

29,5

0

3,7

14,7

17,8

14,1

12,3

3,7

1,8

1,8

0,6

100

SOERENSEN (1951) vond 3,5 klieren en PUTTI (1953) 3,8 klieren

per individu per keten bij obductie. ARAO vond echter 8,1

klieren per individu per keten (1954). Hierbij dient echter

vermeld te worden dat dit hoge getal waarschijnlijk werd

verkregen doordat ook kleine groepjes lymfocyten, die gëén

typische lymfeklierstructuur hadden, toch werden meegeteld.

EGE (1976) vond bij 100 normale parasternale scintigrafieen

een gemiddelde van 3,5 klieren per keten per individu.

b. Het voorkomen van metastasen in de homolaterale keten.

Bij 61 patiënten (37%) werd de keten als afwijkend beoordeeld.

De vaststelling dat deze ketens metastasen bevatten kwam tot

stand aan de hand van de volgende criteria:
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1. Bij 48 patiënten werd géén afbeelding van de keten verkregen.

2. Bij 9 patiënten werd een gedeeltelijke afbeelding van de

keten verkregen. *

3. Bij 4 patiënten werd een vullingsdefect van een klier in de

keten afgebeeld.

c. Het aantal afgebeelde klieren in de heterolaterale keten.

Bij 125 patiënten werd een scintigram vervaardigd van de hete-

rolaterale keten. Bij 38 patiënten werd dit nagelaten, aange-

zien in de homolaterale keten gëën pathologie kon worden vast-

gesteld. Evenmin werd het 'oversteek'-fenomeen waargenomen.

Aangezien deze patiënten meestal op aanzienlijke afstand van

het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis woonden en het onderzoek

nog twee uur extra in beslag zou nemen, werd uitbreiding van

het onderzoek wegens te grote belasting niet verricht.

Tabel 3: Het aantal afgebeelde klieren in de heterolatevale keten.

Aantal klieren

0

1

2

3

4

5

6

7

Aantal patiënten

8

0

24

30

21

20

15

7

125

Of
/o

6,4

0

19,2

24,0

16,8

16,0

12,0

5,6

100

Bij 114 patiënten we^d de heterolaterale keten als normaal be-

schouwd. In totaal werden hierbij 453 klieren afgebeeld; dit is

gemiddeld 3,9 klieren per keten. Bij ëën patient was beoorde-

ling onmogelijk.
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d. Het voorkomen van metastasen in de heterolaterale keten.

Bij 10 patiënten werd de heterolaterale keten als afwijkend

beoordeeld. De vaststelling dat deze ketens metastasen bevat-

ten kwam tot stand aan de hand van de volgende criteria:

1. Bij 8 patiënten werd géén afbeelding van de keten verkregen.

2. Bij 1 patient werd een gedeeltelijke afbeelding van de keten

verkregen.

3. Bij 1 patient werd een vullingsdefect van een klier in de

keten afgebeeld.

Bij deze 10 patiënten bleek de homolaterale keten eveneens

metastasen te bevatten.

Bij 1 patient, behorende tot onze groep van 18 patiënten met

een inoperabel mammacarcinoom, werden beiderzijds parasternale

klierbiopten verkregen, die bij pathologisch-anatomisch onder-

zoek metastasen bleken te bevatten. Het pre-operatief vervaar-

digde scintigram liet bij deze patient beiderzijds metastasen

zien.

Over metastasering naar de heterolaterale keten is weinig in

de literatuur te vinden. KAZEM (1970) schrijft het feit, dat

een keten niet wordt afgebeeld, toe aan een anatomische variant,

die door TONDURY (1965) wordt beschreven, en gaat voorbij aan

de mogelijkheid dat de keten metastasen zou bevatten. Dezelfde

auteur onderkent echter wel de mogelijkheid van metastasering

naar de heterolaterale keten als het 'oversteek'-fenomeen op-

treedt. EGE (1976) vindt in 15% van de gevallen géén afbeelding

van de heterolaterale keten, maar geeft géén interpretatie

van het fenomeen.

De mogelijkheid dat mammacarcinomen naar de heterolaterale

keten kunnen metastaseren is wel degelijk aanwezig. PERNKOPF

(1943) beschrijft directe lymfebanen die over de voorzijde '•}

van het sternum naar de heterolaterale keten voeren. De ver- -i

bindende banen tussen beide ketens moeten eveneens in staat :$~

worden geacht metastasen naar heterolateraal te vervoeren. ;^
'M
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ABRAO (1959) vond bij 20 patiënten, bij wie de homolaterale

keten metastasen bevatte, éénmaal metastasen in de hetero-

laterale keten met behulp van pathologisch-anatomisch onderzoek,

OSBORNE (1979) heeft eveneens metastasen in de heterolaterale

keten bij post mortem onderzoek waargenomen.

Deze, zij het summiere, gegevens maken het toch waarschijnlijk

dat, indien het scintigram van de heterolaterale keten afwij-

kingen vertoont, deze moeten worden toegeschreven aan metasta-

sen, een mening die door SCHENK (1966) wordt gedeeld. Wordt

het scintigram dan ook als zodanig beoordeeld, dan is dit een

reden om het bestralingsveld op zodanige wijze aan te passen,

dat de heterolaterale keten in het veld valt.

e. Het voorkomen van hyperactieve klieren.

Bij 12 patiënten kon geen andere afwijking in de ketens worden

gevonden dan kliergebieden met duidelijk verhoogde stapeling

van het radioactieve colloid (zie deel 2, hoofdstuk II, fig. 9),

Deze verhoogde stapeling werd alleen in de homolaterale ketens

gevonden en uitsluitend bij postoperatief vervaardigde scinti-

grammen. Het fenomeen werd steeds geduid als hyperfunctie van

phagocyten ten gevolge van het operatietrauma. Deze verklaring

is waarschijnlijk te eenvoudig. MATSUO (1974) vindt bij biopten

van deze klieren soms zeer kleine metastasen en soms ontste-

kingsverschijnselen in de zin van reticulo-endotheliale hyper-

plasie. De auteur veronderstelt dat kleine metastasen een

activering van phagocyten ten gevolge hebben, maar kan meta-

stasen niet in alle gevallen aantonen en neigt tot de mening

dat het operatietrauma ook verantwoordelijk kan worden gesteld

voor het optreden van hyperactiviteit.

OSBORNE (1979) beschrijft hyperactiviteit bij één van de 34

patiënten met een mammacarcinoom, bij wie een parasternaal

scintigram werd vervaardigd. Pathologisch-anatomisch onderzoek

liet een micrometastase zien in de subcapsulaire sinus.
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Hyperactiviteit van een klier kan dus niet eenduidig verklaard

worden door het operatietrauma alléén en het lijkt vooralsnog

verstandig het beeld als verdacht voor metastasen te beschrij-

ven, zeker wanneer dit bij pre-operatief onderzoek gevonden

wordt.

3. Het 'oversteek'-fenomeen.

Onder het 'oversteek'-fenomeen wordt verstaan: het verkrijgen

van een afbeelding van de heterolaterale keten vanuit een homo-

laterale injectieplaats. Lymfatische verbindingen tussen de homo-

en heterolaterale parasternale ketens zijn beschreven, echter

alleen op het niveau van de eerste intercostaalruimte en het

diaphragma (deel 1, hoofdstuk I, blz. 8).

In dit onderzoek werd het 'oversteek'-fenomeen bij 4 3 van de

163 patiënten gevonden (26,3%). Dit komt overeen met de waarne-

mingen van EGE (1976), die 'oversteek' vond in 20% en BRONSKILL

(1979) in 15% van de gevallen. Bij 25 van de 43 patiënten met

'oversteek' werd het homo- en heterolaterale scintigram als niet

pathologisch beschouwd; bij 16 patiënten werd alleen de homo-

laterale keten als pathologisch beschouwd en bij 2 patiënten

werden beide ketens als pathologisch beschouwd.

Alhoewel verbindende banen alleen op het niveau van de eerste

intercostaalruimte en het diaphragma zijn beschreven, werd in de

eigen patientenserie gevonden dat de heterolaterale keten zich

vanuit ieder niveau, afhankelijk van de hoogte van de obstructie

in de homolaterale keten, met radioactief materiaal kan vullen.

Het lijkt alsof dit meestal naar één intercostaalruimte hoger

heterolateraal geschiedt. Deze bevinding werd door EGE (1976)

eveneens gemeld.

Dit verschijnsel zou op twee manieren te verklaren zijn.

a. Als de homolaterale keten is geobstrueerd door metastasen ver-

andert de lymfestroom van richting en voert retrograad via

diaphragmale klieren naar de heterolaterale keten.
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b. Als de homolaterale keten is geobstrueerd door metastasen

voert de lymfestroom onder het niveau van de obstructie via

retrosternale verbindingen naar de heterolaterale keten.

Deze laatste verklaring zou impliceren dat er op meerdere niveaus

verbindingen tussen beide ketens bestaan en niet alleen op het

hoogste en het laagste niveau. Metastasen in de heterolaterale

keten komen voor en het lijkt aannemelijk dat deze vervoerd wor-

den via verbindende banen tussen beide ketens.

Het aantonen van het 'oversteek'-fenomeen is het bewijs dat de

lymfestroom zich van de homo- naar de heterolaterale keten be-

weegt en daardoor bestaat de mogelijkheid dat de heterolaterale

keten metastasen bevat. Hierdoor is het niet strikt noodzakelijk

dat de homolaterale keten metastasen bevat, aangezien 'by-passing'

zou kunnen optreden zoals bij okselkliermetastasering is beschre-

ven (MONROE, 1948) .

Door het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen bij 41 patiënten

werd de indicatie gesteld om het bestralingsveld op zodanige

wijze uit te breiden dat de heterolaterale keten in het veld viel.

Bij 2 patiënten werd het 'oversteek'-fenomeen wél vastgesteld,

maar deze patiënten werden niet parasternaal bestraald, aangezien ^

de primaire tumor zich uitsluitend in de laterale kwadranten be-

vond en er geen okselkliermetastasering was opgetreden.

4. De relatie tussen scintigrafische bevindingen van de para-

sternale keten en pathologisah-anatomisahe bevindingen van de

okselklieren.

De localisatie van de primaire tumor in de mamma en de aanwezig-

heid van okselkliermetastasering bepalen de frequentie van para-

sternale kliermetastasering, zoals in hoofdstuk III werd uiteen-

gezet. \-\

il
a. Bij lateraal gelegen tumoren zonder okselmetastasen bestaat IÈ

4% kans dat er parasternale metastasen zijn (DONEGAN, 1967) . ['M.67 il



In ons materiaal hadden 13 patiënten een uitsluitend lateraal

gelegen tumor zonder okselkliermetastasen; bij 1 van hen werd

scintigrafisch parasternale metastasering vastgesteld (7%).

b. Bij lateraal gelegen tumoren met okselkliermetastasering is

de kans op parasternale metastasen 25% (DONEGAN, 1967). In ons

materiaal hadden 41 patiënten een uitsluitend lateraal gelegen

tumor met okselkliermetastasering; bij 19 van hen werden scin-

tigrafisch parasternale metastasen vastgesteld (48%).

c. Bij centraal en mediaal gelegen tumoren zonder okselkliermeta-

stasering is de kans op parasternale metastasering 13% (DONEGAN,

1967). In ons materiaal werden bij 67 patiënten met een cen-

traal of mediaal gelegen tumor géén okselkliermetastasen vast-

gesteld; bij 24 van hen werden scintigrafisch parasternale

metastasen vastgesteld (35%).

d. Bij centraal of mediaal gelegen tumoren met okselkliermeta-

stasering is de kans op parasternale metastasering 50% (DONEGAN,

1967). In ons materiaal werd bij 42 patiënten een centraal

of mediaal gelegen tumor gevonden met okselkliermetastasering;

bij 17 van hen werd scintigrafisch parasternale metastasering

vastgesteld (41%) .

e. Bij 3 patiënten was het scintigram niet te beoordelen.

Bovenstaande resultaten worden samengevat in tabel 4.
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Tabel 4: Correlaties tussen primaire tumorloaalisaties, oksel-

status en de bevindingen van de parasternale lymfo-

saintigrafie bij 163 patiënten met een geopereerd

mammae arcznoom.
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5. De relatie tussen sointigrafisohe en echografische bevindingen.

Aan de hand van gegevens als primaire tumorlocalisatie en oksel-

klierstatus kan slechts de kans op parasternale metastasering

voorspeld worden, maar kunnen gëén gegevens in dit opzicht voor

de individuele patient verkregen worden. Derhalve werd uitgezien

naar een controlemogelijkheid van de scintigrafische bevindingen.

Biopten van de parasternale keten tijdens de operatie hadden deze

gegevens kunnen verstrekken, maar deze werkwijze werd van de hand

gewezen vanwege de therapeutisch voor de patient onnodige en be-

lastende ingreep, die bovendien iatrogene spreiding van tumor-

cellen zou kunnen veroorzaken.

OSBORNE (1979) vermeldt dat de CT-scan bij de beoordeling van de

parasternale keten behulpzaam kan zijn, maar verzuimt daarbij

volledige gegevens te verstrekken.

In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werd daarom voor de

door ons beschreven patiënten naar de mogelijkheden van de echo-

grafie gegrepen. Bij alle patiënten met een pathologisch of niet

goed te beoordelen scintigram werd de indicatie tot controle-

echografie gesteld. In de praktijk bleek dit een bijna niet uit

te voeren werkwijze, aangezien bij gebrek aan de juiste apparatuur

in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis de patiënten naar het

Wilhelmina Gasthuis verwezen dienden te worden. Dit werd zowel

voor de meeste patiënten als voor de therapieplanning als te

belastend ervaren, zodat slechts bij 28 patiënten een controle-

echografie verricht werd.

Bij 12 patiënten met een niet optimaal scintigram werden bij

echografie géén afwijkingen waargenomen. Bij 16 patiënten met

een pathologisch scintigram werd het echogram eveneens als patho-

logisch beschouwd. Alhoewel zeer hoopgevend, zijn deze gegevens

niet meer dan een aanwijzing dat er een positieve correlatie

tussen beide onderzoekingen bestaat. Uitgebreider onderzoek i's

zeer zeker nodig om een dergelijke conclusie te bevestigen.
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6. De wijziging van de standaard bestvalingsgvenzen naar» aanlei-

ding Van de sointigrafisahe bevindingen.

De indicatie om het standaard bestralingsveld te wijzigen werd

op grond van de volgende criteria verkregen:

a. De homolateraal afgebeelde klieren liggen buiten het geplande

veld zoals met markeringsbronnen aangegeven.

b. Het 'oversteek'-fenomeen kan worden aangetoond.

c. De heterolaterale keten bevat scintigrafisch vastgestelde

metastasen.

d. Een combinatie van bovenstaande criteria.

e. De patiënten voldoen aan de eisen van het EORTC-protocol 10761.

Bij 150 van de 163 patiënten werd op grond van de primaire tumor-

localisatie én de okselklierstatus de indicatie tot parasternale

bestraling gesteld. 140 patiënten kwamen in aanmerking om te wor-

den bestraald volgens de richtlijnen van de afdeling Radiotherapie

van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 10 patiënten werden

bestraald volgens de richtlijnen van het EORTC-protocol 10761,

waarbij het gehele veld een halve centimeter naar homolateraal

dient te worden verlegd. Bij 3 patiënten uit deze laatste groep

werd de indicatie gevonden tot veldwijziging. Bij 1 patient lagen

de homolaterale klieren buiten het geplande veld. Bij 1 patient

werd het 'oversteek'-fenomeen waargenomen en bij 1 patient werden

beide fenomenen waargenomen. Deze gegevens waren weliswaar een

aanleiding om het veld alsnog te wijzigen, maar dit werd met opzet

niet gedaan, omdat de behandeling dan niet meer zou voldoen aan

de eisen van het protocol. Bij de overige 140 patiënten werd het

veld bij 47 patiënten niet gewijzigd, omdat daartoe in de beoor-

deling van het scintigram geen aanleiding werd gevonden.

Bij 94 patiënten werd een indicatie tot wijziging van het veld

gevonden op grond van de volgende criteria:

a. De homolaterale klieren vallen buiten het veld : 45 32 %

b. Het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen : 32 23 %

c. Het vaststellen van heterolaterale metastasen : 8 5 %

d. De homolaterale klieren vallen buiten het veld
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en het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen: 6 4 %

e. Het vaststellen van heterolaterale metastasen

en het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen: _2_ 1 %

93 67 %

Niet bij alle patiënten bij wie in de beoordeling van het scinti-

gram een aanleiding tot wijziging van het standaard bestralings-

veld was gevonden werd deze wijziging daadwerkelijk doorgevoerd.

Dit heeft verschillende oorzaken:

a. In de eerste periode van het onderzoek werd alleen nagegaan

of de techniek goed uitvoerbaar was.

b. De scintigrammen werden niet altijd door dezelfde persoon be-

oordeeld, hetgeen aanleiding gaf tot interpretatieverschillen.

c. Het bleek niet altijd mogelijk om het scintigram v66r de aan-

vang van de bestraling te vervaardigen.

d. Bij 8 patiënten werd de afwijking in het heterolaterale scin-

tigram niet als metastase geduid. Het 'oversteek'-fenomeen

werd slechts als indicatie gebruikt om het veld uit te breiden

naar heterolateraal.

Werkelijke wijziging van het veld vond plaats bij 48 patiënten

op grond van de volgende indicaties:

a. De homolaterale klieren vallen buiten het veld : 26 patiënten.

b. Het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen : 13 patiënten.

c. De homolaterale klieren vallen buiten het veld

en het vaststellen van het 'oversteek'-fenomeen: 6 patiënten.

d. Het vaststellen van metastasen in de hetero-

laterale keten : 3 patiënten.

Op deze wijze werden dus 3 groepen patiënten verkregen:

1. Een groep van 4 7 patiënten bij wie het geplande bestralings-

veld géén wijziging behoefde.

2. Een groep van 45 patiënten bij wie het geplande bestralings-

veld op grond van scintigrafische bevindingen gewijzigd had

moeten worden.

3. Een groep van 48 patiënten bij wie het geplande bestralings-

veld op grond van de scintigrafische bevindingen werkelijk

gewijzigd werd.
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HOOFDSTUK IV

DISCUSSIE EN BESCHOUWINGEN

A. DISCUSSIE

1. Betrouwbaarheid van het saintigrafisoh onderzoek.

Bij 8 van de in totaal 202 onderzochte patiënten werd, ook na

herhaalde inspuiting van Te m zwavel colloid in het bovenste

compartiment van de musculus rectus abdominis, géén afbeelding

van de diaphragmale, xiphosternale en parasternale klierstations

verkregen. Vier van deze patiënten ondergingen eerder een chole-

cystectomie via een subcostale incisie waardoor de lymfeafvloed

vanuit de musculus rectus abdominis mogelijk werd onderbroken.

Twee patiënten waren extreem adipeus, waardoor waarschijnlijk

niet op de juiste plaats werd geinjiceerd. Bij de overige 2

patiënten kan geen andere verklaring worden gevonden dan een on-

juiste injectie-techniek.

SCHENK (1966) vindt 11 mislukkingen bij 42 patiënten. MATSUO (1974)

neemt géén mislukkingen waar bij 106 patiënten. EGE (1977) vindt

2 % mislukkingen bij 1072 patiënten en OSBORNE (1979) neemt 3

mislukkingen waar bij 34 patiënten.

Bij 3 patiënten werd wel eer. afbeelding van de diaphragmale of

xiphosternale lymfeklieren verkregen, maar werd de afbeelding

van de parasternale keten als onbeoordeelbaar beschouwd. EGE (1977)

vermeldt soortgelijke waarnemingen in dezelfde frequentie.

Bij 12 patiënten werd een complete afbeelding van de keten ver-

kregen zonder dat een uitspraak kon worden gedaan over het be-

staan van een vullingsdefect in een klier.

Al deze scintigrammen werden 2 uur nt de injectie vervaardigd.

Het lijkt dan ook aanbevelenswaardig 3 uur aan te houden als tijd

tussen injectie en beeldvorming om tot juistere interpretatie te

kunnen komen.
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2. Verifiëring van saintigrafisahe gegevens door middel van

histologisah onderzoek.

De enige juiste wijze waarop metastasering kan worden vastgesteld

is door middel van histologisch onderzoek van gebiopteerde lymfe-

klieren. Vóór het opzetten van dit onderzoek werd het verifiëren

van scintigrafische waarnemingen door middel van histologisch

onderzoek overwogen. Een dergelijke werkwijze werd op grond van

de volgende argumenten verworpen:

a. Het optreden van mogelijke complicaties ten gevolge van de

exploratie van het parasternale kliergebied (bloeding, pneumo-

thorax, osteomyelitis, osteochondritis).

b. Indien de gebiopteerde lymfeklieren inderdaad metastasen zouden

bevatten bestaat de mogelijkheid dat iatrogene verspreiding

van tumorcellen plaats vindt en zouden deze patiënten een

volledige bestraling van het operatieterrein moeten ondergaan.

3. De relatie tussen scintigrafiseh vastgestelde parasternale

metastasering en de te verwachten kans op parasternale meta-

stasering op grond van literatuurgegevens (DONEGAN, 1967).

a. Uitsluitend lateraal gelegen primaire tumoren.

Bij lateraal gelegen tumoren zonder okselkliermetastasen is de

kans op parasternale metastasering slechts 4 %. Door ons werd op

grond van scintigrafische bevindingen bij 1 van de 13 patiënten

(7 %) parasternale metastasering gevonden. Bij vastgestelde oksel-

kliermetastasen is volgens de literatuur de kans op parasternale

metastasering 25 %. Door ons werd parasternale metastasering bij

19 van de 41 patiënten gevonden (48 % ) . Dit hoge percentage valt

wellicht te verklaren uit de selectie van het onderzochte mate-

riaal. Vijf van deze 19 patiënten hadden 10 of meer metastasen

bevattende okselklieren. Naarmate er meer positieve okselklieren

worden gevonden is de kans op parasternale metastasering groter

(HANDLEY, 1954). Bij 4 van deze patiënten bleek de subclavicu-

laire okseltop positief, zodat deze patiënten eigenlijk niet

geopereerd hadden moeten worden.
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b. Alle andere dan uitsluitend lateraal gelegen tumoren.

In deze groep werden ook die patiënten ingevoerd met laterale

tumoren die over de mediaanlijn reikten, zodat vergelijking met

literatuurgegevens niet goed mogelijk is. Bij deze centraal en

mediaal gelegen tumoren zonder okselmetastasering is de kans op

parasternale metastasering volgens de literatuur 13 %. Door ons

werd op grond van de scintigrafische gegevens bij 24 van de 67

patiënten parasternale metastasen gevonden. Een eenvoudige ver-

klaring voor dit verschil kon niet worden gevonden, tenzij door

het opnemen van de mediaanlijn overschrijdende tumor de gemid-

delde grootte in onze groep die van de literatuur overtreft.

Uiteraard moet men zich afvragen of het scintigrafisch onderzoek

te veel vals positieve uitslagen geeft. Dit lijkt hoogst on-

waarschijnlijk omdat bij alle scintigrafisch voor metastasen

verdachte afwijkingen bij echografie duidelijk kliervergroting

gevonden werd.

Bij centraal en mediaal gelegen tumoren met okselkliermetasta-

sering is de kans op parasternale metastasering 50 %• Door ons

werd op grond van scintigrafische gegevens bij 17 van de 42

patiënten (41 %) parasternale metastasering vastgesteld.

4. De waarde van de echografie en de oomputer tomografie.

Behalve bevestiging van scintigrafisch aangetoonde metastasen

heeft de echografie nog andere mogelijkheden.

Nadat lymfeklieren bestraald zijn treedt atrofie en fibrose op

en ontstaat er obstructie van de lymfestroom. Hoewel EGE (1976)

één patient beschrijft bij wie het pathologische scintigram

zich herstelt nel bestraling, heeft parasternale lymfoscintigrafie

dan ook géén waarde in de follow-up als controle op de effectivi-

teit van de behandeling. Het recidiveren van metastasen in de

parasternale keten kan mogelijk wel worden vastgesteld met echo-

grafie. Tevens kan de door OSBORNE (1979) aangegeven mogelijkheid

van computer tomografie in overweging genomen worden.
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Een in aanmerking komend onderzoek, dat om praktische redenen

niet in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis kon plaatsvinden,

zou bestaan uit het regelmatig vervolgen van patiënten met echo-

grafisch vastgestelde metastasen. Hiertoe kan ofwel echografie

of computer tomografie gebruikt worden. Op deze wijze zou een

indruk verkregen kunnen worden van het therapie-effect, het moment

van recidiveren (groei-uitstel) en de groeisnelheid van lymfo-

gene metastasen na bestraling.

B. BESCHOUWINGEN

Parasternale lymfoscintigrafie biedt informatie over de anatomi-

sche variaties in ligging van de parasternale lymfeklierketen,

waardoor individueel de noodzakelijke vorm en de grootte van

het bestralingsveld kan worden gekozen. Op deze wijze kan worden

voorkomen dat in tweederde deel der gevallen een inadequaat volu-

me bestraald wordt. Alhoewel tevens informatie wordt geboden

omtrent de aanwezigheid van metastasen in de homo- of hetero-

laterale keten, kunnen deze gegevens niet alleen beslissend zijn

voor de indicatie tot aanvullende bestraling van het parasternale

gebied. Bij een niet pathologisch scintigram kunnen immers toch

micrometastasen in de keten aanwezig zijn. De kans op genezing

zou deze patiënten, waarbij de relatief lage dosis curatief kan

zijn, ontnomen worden wanneer aanvullende radiotherapie zou

worden nagelaten. Primaire tumorlocalisatie en de aanwezigheid

van okselkliermetastasen, die de kans op parasternale kliermeta-

stasering aangeven, dienen daarom de gegevens te blijven die de

indicatie tot parasternale bestraling bepalen.

Bij patiënten met een lateraal gelegen tumor zonder okselklier-

metastasen is de kans op parasternale metastasering slechts klein,

zodat bij deze patiënten géén indicatie bestaat tot routine-

bestraling van de parasternale keten (TIERIE, 1976). Is echter

bij deze patiënten het parasternale scintigram verdacht voor

metastasen, dan is onzes inziens bestraling van de parasternale

keten aangewezen.
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De indicatie tot uitbreiding van het bestralingsveld op zodanige

wijze dat ook de heterolaterale keten in het veld komt te liggen,

wordt eveneens uit scintigrafische gegevens verkregen. Zo geeft

het 'oversteek'-fenomeen aan dat de mogelijkheid tot metastasering

naar de heterolaterale keten aanwezig is. Verder bestaan er, zij

het summiere, aanwijzingen dat het mammacarcinoom al ten tijde

van het stellen van de diagnose naar de heterolaterale keten ge-

metastaseerd kan zijn. Het scintigram kan ons behulpzaam zijn

bij het vaststellen van deze metastasering.

Tot nu toe werden alleen de vorm en grootte van het bestralings-

veld besproken. Het is onzes inziens echter eveneens mogelijk

aan het scintigram gegevens te ontlenen die kunnen leiden tot

aanpassing van de bestralingsdosis. Is het scintigram niet ver-

dacht voor metastasen dan bestaat toch de mogelijkheid dat zich

zeer kleine metastasen in de keten bevinden. Wordt scintigrafisch

kliervergroting waargenomen op basis van verhoogde stapeling van

het radiocolloid, dan kan worden aangenomen dat dit verschijnsel

berust op reactieve hyperplasie bij aanwezigheid van, weliswaar

kleine, metastasen. Wordt een vullingsdefect van een klier vast-

gesteld, dan zal dit berusten op een metastase die meer ruimte

in de klier inneemt dan metastasen die geen scintigrafische

afwijkingen of alleen hyperactiviteit veroorzaken. Kan de keten

niet zichtbaar gemaakt worden dan berust dit verschijnsel op het

feit dat minstens één klier van de keten zodanig door tumor-

weefsel in beslag is genomen dat er obstructie van de lymfestroom

in de keten ontstaat. Bij de twee laatst genoemde scintigrafische

afwijkingen moet er sprake zijn van één of meerdere metastasen

van macroscopisch waarneembare grootte.

Het scintigram v*. rschaf t ons dus gegevens over de grootte van

metastasen die zich in de keten bevinden. Men kan zich afvragen

of deze gegevens moeten leiden tot aanpassing van de bestralings-

dosis. De kans dat een tumor door bestraling op zodanige wijze :

wordt beschadigd dat deze niet meer recidiveert, is afhankelijk -;S

van het aantal cellen dat die tumor bevat en van de stralengevoe- $•;

m
ligheid. De stralengevoeligheid is ondermeer gecorreleerd met de ;-p,
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groeisnelheid van de tumor. Snelgroeiende tumoren zijn in het

algemeen stralengevoeliger dan langzaam groeiende.

Eén van de wijzen waarop de stralengevoeligheid van een tumor in

vitro kan worden gekwantificeerd is door middel van een celover-

levingscurve. Door enting van losse tumorcellen op een geschikte

voedingsbodem, ontstaat uit elke cel na enige tijd een celkolonie

('clone'). Door na eenmalige bestraling met oplopende dosering

telkens het percentage clonogene cellen dat overblijft te bepalen

worden punten verkregen waardoor de celoverlevingscurve voor die

cellijn getrokken kan worden. Voor dierlijke en menselijke tumor-

cellen is de afname van het percentage clonogene cellen exponen-

tieel met de toename van de dosis, behalve in het eerste gedeelte

van de curve. In dit lage dosisgebied vertoont de curve een

initieel 'schouder' gedeelte, dat wil zeggen dat toevoeging van

een dosis in dit gebied het effect minder versterkt dan in het

exponentiële gedeelte van de curve (fig. 1).

log /o Overlevende cellen

100

10 _

Dosis in rads.

Fig. 1: Celoverlevingscurve
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Als na een rustpauze van enkele uren van de overblijvende cel-

populatie op dezelfde wijze een celoverlevingscurve wordt vervaar-

digd, blijkt deze dezelfde vorm, met name weer een schoudergedeel-

te, te hebben. Dit door ELKIND (1959) voor het eerst beschreven

verschijnsel wordt toegeschreven aan herstel van sublethale schade

gedurende de rustpauze. Een en ander leidt er theoretisch toe dat

bij regelmatige fractionering in de tijd en de dosis een volledig

exponentieel verloop van de resulterende overlevingscurve ver-

kregen wordt (fig. 2).

Overlevende cellen.

0,01
Dosis 'in rads.'

Fig. 2: Invloed van de 'schouder' op de celoverleving
bij gefractioneerde bestraling (ELKIND, 1959)

Uit vergelijking van de curve voor éénmalige en gefractioneerde

bestraling kan men zien dat om eenzelfde effect te bereiken de

totale dosis bij gefractioneerde bestraling hoger moet zijn dan

die bij éénmalige bestraling. Uit een dergelijke curve kan de D10

voor een bepaalde celpopulatie berekend worden. De D10 is die be-

stralingsdosis, die het aantal clonogene cellen telkens reduceert

tot 10 % van het aantal cellen vóór de bestraling (fig. 3).
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0/

log /o Overlevende cellen.

100.

10

D10 D10

Fig. 3: Bepaling van de D10

Dosis inrads.

Zou bijvoorbeeld de D10 voor een tumorcelpopulatie 200 rad bedra-

gen, dan is voor 10 cellen 10 x een dosis van 200 rad nodig om

het aantal clonogene cellen in de tumor tot 1 te reduceren, en

11 x D10 = 2200 rad om 90 % kans te geven dat de laatste cel niet

meer kan prolifereren. Voor een 'subklinische' tumor, die bij-

voorbeeld 10 cellen bevat, zou men hetzelfde bereiken met

6 x D10 = 1200 rad. Zouden wij de gemiddelde D10 voor het mamma-

carcinoom kennen, dan kan voor iedere tumorgrootte de benodigde

bestralingsdosis om tumoruitgroei te voorkomen, bij benadering

berekend worden. De bepaling van de D10 voor het mammacarcinoom

is echter onmogelijk, aangezien deze alleen in vitro bepaald kan

worden en slechts voor één individuele tumorcelpopulatie. We

zullen dus naar andere mogelijkheden moeten omzien om een indruk

van de gemiddelde D10 te verkrijgen. Hiervoor lijkt het nuttig

na te gaan welke doseringen werden toegepast bij subklinische

en klinisch waarneembare metastasen in behandelingscentra en in
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welke percentages patiënten daarbij vrijbleven van recidief in

het bestraalde gebied. Dergelijke getallen konden in overzichte-

lijke vorm gevonden worden in de publicatie van FLETCHER (1973).

De door deze auteur gevonden relatie tussen dosis, behandelings-

duur en het percentage van patiënten dat vrijblijft van recidief

wordt in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: De relatie tussen dosis, behandelings duur en % patiënten

dat vrijblijft van recidief met subklinisehe en klinisch

waarneembare metastasen (naar gegevens van FLETCHER,

1973).

subklinisehe

metastasen

klinische
supraclavicu-
laire meta-
stasen (klein)

okselmetastasen
(groot)

primaire tumor
mamma (groot)

dosis in rad''s

3000

3500

4000

4500

5000

6000

7000

9000 - 10000

behandelingsduur
in weken

4

4

4

5

5

6

7

9 - 1 0

% patiënten
dat vrijblijft
van recidief

60

70

80

90

>90

90

90

>90

Deze relatie kan tevens in grafiek worden weergegeven (fig. 4).

Een verhoging van de dosering met eenzelfde bedrag geeft bij sub-

klinisehe metastasen een proportionele vermindering van de kans

op locaal recidief. Bij klinisch manifeste metastasen, dus met

een aanzienlijk groter volume, blijkt een veel hogere dosering

nodig om eenzelfde resultaat te bereiken. Indien afgezien wordt

van de verschillen in de per week toegediende doseringen kan

grofweg gezegd worden dat volgens FLETCHER een verhoging van de
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9 10

dosis in 1000 rads

Fig. 4

dosis met 500 rad bij subklinische metastasering 10 % meer patiën-

ten locaal tumorvrij blijven. Naar analogie van de D10 in vitro

kan men dan van een CD10 (Curatie Dosis) spreken. De CDlO is dan

de toegevoegde dosis, nodig om een 10 % hogere kans op locale

curatie te verkrijgen. Uit radiologische gegevens is, zoals eerder

vermeld, bij toename van het aantal tumorcellen een verhoging

van de dosis nodig om eenzelfde kans op het volledig onderdrukken

van tumorproliferaties te bereiken. Hoewel bewust van de gevaren

van een dergelijke interpretatie van klinische waarnemingen, lijkt

het niet onwaarschijnlijk dat de gevonden CD10 waarde van 500 rad

in het materiaal van FLETCHER ongeveer overeen moet komen met de

gemiddelde D10 voor menselijk maminacarcinoomweefsel van subkli-

nische grootte. Dit zou betekenen dat met de toediening van 3500

rad, zijnde 7 x D10, een aantal van 10 tumorcellen, overeenkomend

met 1 mm tumorweefsel, in de parasternale keten verhinderd wordt

te prolifereren. Tevens kan met een dergelijke beschouwing duide-

lijk worden gemaakt dat voor macroscopische metastasen hogere

doseringen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor een metastase van 1 cm3
-.1-1

82 •>?*



(+ 108 cellen) is 9 x D10 = 4500 rad nodig. Het is echter vrijwel

zeker dat de D10 voor tumoren van macroscopische metastasen groter

is dan voor metastasen van microscopische afmetingen. Dit kan ook

geïllustreerd worden uit de gegevens van FLETCHER (zie tweede

gedeelte tabel). Voor kleine supraclaviculaire metastasen (1 cm
g

doorsnee; + 5 x 10 cellen) is een dosis van 6000 rad nodig voor

90 % genezing. De gemiddelde D10 zou hiervoor 6000 rad : 9,5 =

+_ 600 rad zijn. Op dezelfde wijze vindt men voor grote okselklier-
9

metastasen (± 10 cellen) een D10 van 700 rad en voor de nog gro-

tere primaire tumoren een D10 van 900 rad of meer. De geringere

stralengevoeligheid van grotere tumoren wordt tegenwoordig onder

meer toegeschreven aan een toename van de fractie hypoxische

cellen in dergelijke tumoren.

Op deze wijze kan een volgend therapieplan, aan de hand van gege-

vens uit het scintigram, opgesteld worden. Is het scintigram niet

verdacht voor metastasen of wordt hyperactiviteit waargenomen,

dan is er slechts kans op kleine microscopische metastasen en is

bestraling van de parasternale keten met 3500 rad voor een aan-

zienlijk percentage der gevallen voldoende. Een verhoging van

1 of 2 x D10 zou de kans op locale uitgroei van metastasen uiter-

aard nog verder verkleinen doch voor een electieve therapie moet

men de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk houden. Wordt scinti-

grafisch een vullingsdefect van een klier waargenomen of géén af-

beelding van de keten verkregen, dan is de kans op macroscopische

metastasen groot en dient de dosis te worden verhoogd, zoals voor

de kleine supraclaviculaire metastasen, tot 6000 rad. Het is in

dit verband opmerkelijk, dat de afdeling Radiotherapie van het

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, onafhankelijk van bovenstaande

berekeningen, bij scintigrafisch aangetoonde metastasen de dosis

op de parasternale keten al heeft verhoogd door bestraling met

behulp van snelle electronen tot een totale dosis van 6000 rad.

Het scintigram van de parasternale lymfeklierketen biedt dus gege-

vens, die enerzijds kunnen leiden tot aanpassing van vorm en groot-

te van het bestralingsveld, anderzijds tot bepaling van de toe te

dienen bestralingsdosis.



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

A. SAMENVATTING

Deel 1: Literatuuroverzicht.

In hoofdstuk I wordt de lymfedrainage van de mammaklierschijf

besproken. De kennis omtrent de anatomie van lymfebanen en lymfe-

klieren werd aanvankelijk verkregen aan de hand van anatomisch

onderzoek, later met behulp van scintigrafisch onderzoek. Deze

laatste vorm van onderzoek heeft het voordeel, dat naast het ver-

krijgen van topografische gegevens ook het inzicht in de fysiologie

vergroot wordt. In een tekening worden de drainerende lymfebanen

en lymfeklieren weergegeven. Hieruit kan worden begrepen hoe het

mammaearcinoom naar regionale lymfeklieren kan uitzaaien.

In hoofdstuk II wordt de anatomie van de parasternale lymfeklier-

keten beschreven. De lymfeklieren blijken relatief klein te zijn,

liggen aan beide zijden van de arteria en vena mammaria interna

en zijn niet constant in aantal en ligging. De lymfestroom beweegt

zich onder normale omstandigheden vanuit de diaphragmale en pre-

pericardiale lymfeklieren in de richting van de bovenste thorax-

apertuur, om aldaar, via verschillende wegen, uit te monden in de

grote venen.

In hoofdstuk III wordt de regionale lymfekliermetastasering van

het mammacarcinoom behandeld. Het mammacarcinoom metastaseert,

afhankelijk van de localisatie, primair naar twee grote groepen

lymfeklieren, namelijk de oksellymfeklieren en de lymfeklieren

langs de rand van het sternum. Aanwezigheid van metastasen in

deze lymfeklieren blijkt van belang voor de prognose en voor de

keuze der behandeling.

In hoofdstuk IV wordt de rol van de aanvullende radiotherapie bij

de behandeling van het operabele mammacarcinoom weergegeven. Het

blijkt mogelijk om door middel van radiotherapie locoregionale

uitgroei van het mammacarcinoom te voorkomen. Na radicale mamma-
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amputatie dient aanvullende radiotherapie beperkt te blijven tot

het parasternale gebied. Primaire tumorlocalisatie en okselklier-

metastasering zijn de gegevens die de indicatiestelling voor

parasternale bestraling bepalen.

In hoofdstuk V wordt de ontwikkeling van de parasternale lymfo-

scintigrafie besproken. De methode blijkt informatie te verschaf-

fen, die vergelijkbaar is met de informatie die verkregen werd

door middel van chirurgische excisie en pathologisch-anatomisch

onderzoek van de parasternale keten.

Deel 2: Eigen onderzoek.

In hoofdstuk I worden de gegevens van 16 3 vrouwen met een geope-

reerd mammacarcinoom gepresenteerd. De verdeling naar leeftijd,

endocriene status, localisatie van de primaire tumor, T.N.M.-

classificatie, P.A. diagnose en okselklierstatus wordt beschreven.

In hoofdstuk II worden methoden van onderzoek besproken. Bij de

diagnostiek van de primaire tumor wordt de nadruk gelegd op de

voordelen van de aspiratiecytologie. De operabiliteitscriteria,

met name het belang van de uitkomst van het histologisch onder-

zoek durante operationem van het subclaviculair okseltopbiopt,

worden onderstreept. De techniek van de parasternale lymfoscinti-

grafie wordt beschreven. Injectieplaats, keuze van het radioactieve

materiaal, het verkrijgen van afbeeldingen en de beoordelings-

criteria worden toegelicht.

In hoofdstuk III worden de resultaten weergegeven. Van de ver-

vaardigde scintigrammen is 94,9 % goed te beoordelen. Bij 61 %

van de patiënten werd de homolaterale keten als normaal beschouwd.

Gemiddeld worden per normale keten 4,8 klieren afgebeeld. Bij

37 % van de patiënten werd het scintigram als afwijkend beoordeeld.

De afwijkingen werden geduid als metastasen. Bij 6 % van de patiën-

ten werden scintigrafisch metastasen in de heterolaterale keten

vastgesteld. Bij 27 % van de patiënten werd het oversteekfenomeen

vastgesteld. Bij 7 % van de patiënten werd hyperactiviteit van een
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klier waargenomen, die in een deel van de gevallen kan berusten

op micrometastasen. Bij 6 7 % van de patiënten werd een indicatie

gevonden tot wijziging van het bestralingsveld op grond van de

volgende criteria:

1. De homolaterale klieren vallen buiten het veld: 32 %

2. Het vaststellen van het oversteekfenomeen: 23 %

3. Het vaststellen van heterolaterale metastasen: 5 %

4. De homolaterale klieren vallen buiten het veld

en het vaststellen van het oversteekfenomeen: 4 %

5. Het vaststellen van heterolaterale metastasen

en het vaststellen van het oversteekfenomeen: 1 %

Hoofdstuk IV bestaat uit twee gedeelten.

In het eerste gedeelte wordt de gevonden betrouwbaarheid van het

scintigram getoetst aan literatuurgegevens. De overwegingen die

hebben geleid tot het niet biopteren van de parasternale keten

om tot histologische verifiëring van scintigrafische gegevens te

komen worden toegelicht. De relatie tussen scintigrafisch vast-

gestelde metastasen en de te verwachten kans op parasternale

metastasen wordt nagegaan aan de hand van literatuurgegevens.

Slechts voor mediaal gelegen tumoren zonder okselkliermetastasen

wordt een duidelijk hoger getal gevonden. Echografie en eventueel

computer tomografie worden voor de follow-up van grote waarde

geacht.

In het tweede gedeelte wordt uiteengezet hoe scintigrafische

gegevens kunnen leiden tot aanpassing van de bestralingsdosis.

Hiertoe wordt naar analogie met de D10 waarde in vitro de CD10

waarde voor het mammacarcinoom ingevoerd. Met behulp van deze

CD10 kan voor microscopische en macroscopische metastasering de

noodzakelijke bestralingsdosis redelijk geschat worden.

86



B. CONCLUSIES.

1. Parasternale lymfoscintigrafie is een betrouwbare en voor de

patient weinig belastende onderzoeksmethode.

2. Het parasternale lymfoscintigram verschaft informatie over de

anatomische liggingsvariaties van de parasternale klierketen

en het hierin voorkomen van metastasen.

3. Gegevens, verkregen uit de beoordeling van het lymfoscintigram,

leiden bij tweederde van de patiënten met een geopereerd mamma-

carcinoom tot wijziging van vorm en grootte van het standaard

bestralingsveld voor het parasternale gebied.

4. De in het materiaal van FLETCHER gevonden CD10 waarde voor

menselijk mammacarcinoom kan gebruikt worden ter bepaling

van de bestralingsdosis bij microscopische en macroscopische

metastasering.
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SUMMARY

Data comparable to the results of surgical excision and histolo-

gical examination of internal mammary nodes ca. be obtained from

parasternal lymphoscintigraphy. Unlike surgical extirpation, the

technique is simple and provides a significant, non-invasive means

of individual patient assessment. At the Netherlands Cancer Insti-

tute 163 patients with primary breast cancer underwent parasternal

lymphoscintigraphy as part of their investigation. The technique

consists of subcostal injection into the rectus sheath of

0,1 - 0,2 ml of T c " m sulphur colloid (0,5 mCi) . With a gamma-

camera a scintigram was obtained two hours following the injection.

No involvement by metastasis was found in 99 patients. Metastasis

was found in 61 patients. Scintigrams were interpreted as equivocal

in 3 patients. In 45 patients (32 %) parasternal nodes were lying

outside standardized radiation portals. Cross-drainage to the

opposite internal mammary chain was demonstrated in 35 patients

(23 % ) , implying significant risk of extension of disease to

contralateral parasternal nodes. Metastasis in the contralateral

nodes was found in 8 patients (5 % ) . Combination of cross-drainage

and nodes lying outside standardized radiation portals was found

in 6 patients (4 % ) . Combination of cross-drainage and contra-

lateral metastasis could be demonstrated in 2 patients (1 % ) .

All patients were managed according to clinical dictates and

where radiotherapy was undertaken the parasternal portals were

adjusted according to the lymphoscintigram to ensure adequate

treatment of the internal mammary chain.

The suggestion is made to treat patients having 'negative'

lymphoscintigrams with only 3500 rads to the internal mammary

chain, since there is little chance that the lymph nodes contain only

microscopic disease. Patients with 'positive' scintigrams should

be treated with 6000 rads to the internal mammary chain, since

the lymph nodes in these patients are involved by macroscopic

disease.
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In conclusion internal mammary lymphoscintigraphy is a non-

invasive technique, which provides data concerning anatomic

variations of internal mammary lymph node distribution, involve-

ment by metastasis of the chain and proportion of metastasis.

Internal mammary lymphoscintigraphy provides means for greater

accuracy in additional radiotherapy treatment planning in patients

with operable breast cancer.
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STELLINGEN

Bij de bestralingsbehandeling van primaire mammacarcinomen en hun
klinisch manifeste metastasen dient gelijktijdige toediening van stoffen die
radiosensitiverend werken overwogen te worden.

Ter evaluatie van het beloop van het proces na behandeling van patiënten
met een rectum- of coloncarcinoom is het meten van de bezinkingssnelheid
der erythrocyten veel goedkoper en minstens even betrouwbaar ais het be-
palen van de plasmaspiegel van het carcinoembryonaal antigeen (CEA).

De diagnostiek van het mammacarcinoom is incompleet zonder het verrichten
van onderzoek naar de receptoractiviteit voor Oestradiol in het tumorweefsel.

Het optimale moment voor de definitieve behandeling van de multitraumati-
sée is aansluitend aan het ongeval gesitueerd.

Het leggen van darmnaden bij een peritonitis is een kunstfout.

Het voorschrijven van een zoutbeperkend dieet aan patiënten met hyper-
tensie is wetenschappelijk onvoldoende gegrond.



De getitreerde toediening van Succinylcholine ter verkrijging van spierverslap-
ping, op geleide van spierzenuwstimulatiecontrole, verdient de voorkeur
boven intermitterende toediening.

8

De term „heelkunde" als gelijkwaardige uitdrukking voor „chirurgie" is on-
juist. Het chirurgisch mes werkt altijd verwondend, zelfs als het heel kundig
wordt gehanteerd.

Door het klakkeloos overnemen van Angelsaksische nomenclatuur in Neder-
landse medisch-wetenschappelijke verhandelingen treedt verarming van de
Nederlandse taal op.

10

Academisch gevormde medici die menen een zogenaamde „alternatieve"
kankertherapie te moeten toepassen en propageren dienen zelf de weten-
schappelijke bewijsvoering aan te dragen voor de waarde van deze therapie.

11

Amsterdammers die zich op milieuhygiënische gronden verzetten tegen het
voortbestaan van het Circuit van Zandvoort kunnen zich tijdens de race-
weekeinden zeer verdienstelijk maken door het strand op te ruimen.

12

Het is verbazingwekkend dat er zo weinig goede ministers gevonden kunnen
worden bij een zo overvloedig voorhanden zijn van voor deze functies klaar-
blijkelijk potentieel geschikte commentatoren bij de publiciteitsmedia.
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