
Lymf kliermetastasen van
piaveiselceicarcinomen in
het hoofd-halsgebied

b°'A)

De rol van de radiotherapie
HARRY BARTEUNK



LYMFKLIERMETASTASEN VAN HET PLAVEISELCELCARCINOOM

IN HET HOOFD-HALSGEBIED

De rol van de radiotherapie





LYMFKLIERMETASTASEN VAN HET PLAVEISELCELCARCINOOM

IN HET HOOFD-HALSGEBIED

De rol van de radiotherapie

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor in de Geneeskunde
aan de Universiteit van Amsterdam,

op gezag van de Rector Magnificus dr J. Bruyn,
hoogleraar in de Faculteit der Letteren,

in het openbaar te verdedigen in de aula der Universiteit
(tijdelijk in de Lutherse Kerk, ingang Singel 411, hoek Spui),
op donderdag 5 juni 1980 des namiddags te 5.00 uur precies

door

GERHARDUS MAJELLA MARIA BARTELINK

geboren te Oldenzaal

1980
MONDEEL-OFFSETDRUKKERIJ

AMSTERDAM



Promotor: Prof. dr K. Breur
Co-referent: Prof. dr E. A. van Slooten

Dit proefschrift werd bewerkt in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Het
Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.



Veel dank ben ik verschuldigd aan allen, die op enigerlei wijze hebben bijge-
dragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Vooral dienen genoemd te
worden prof. dr K. Breur, Ir G. Hart, prof. dr E. A. van Slooten, dr F. Bijlsma,
mevrouw H. van Ommen, mevrouw E. van Geene, dr J. Winter, mevrouw
J. de Bois, medische staf, A. Jans, M. Sam, medewerk(st)ers van de afdeling
radiotherapie, medewerk(st)ers van de afdeling registratie en archief, mede-
werk(st)ers van de afdeling fotografie.



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK I
1.1
1.2
1.3
1.4

HOOFDSTUK II

II. 1
II.2

II.3

II.4
II.5
II.6
II.7

HOOFDSTUK III

III. 1
III.2
III.3
III.4
III.5

III.6
III.7

HOOFDSTUK IV

IV. 1

IV .2

INLEIDING 9
Inleiding en literatuuroverzicht 9
Doelstelling 13
Omschrijving van de bestudeerde patiëntengroepen 14
Methoden van onderzoek 14

PRIMAIRE RADIOTHERAPIE VAN LYMFOGENE
METASTASEN (N DE HALS 21
Beschrijving van de patiëntengegevens 21
Factoren die in relatie staan met een recidief in de
hals 32
Factoren die een relatie hebben met een kans op re-
cidief in de hals na radiotherapie van eventueel aan-
wezige subklinische lymfogene metastasen 43
Hematogene metastasering en doodsoorzaken 44
Overleving 47
Discussie 50
Samenvatting 58

REGRESSIESNELHEID VAN LYMFKLIERMETA-
STASEN IN DE HALS TIJDENS DE RADIOTHE-
RAPIE 61
Beschrijving van het patiëntenmateriaal 61
Recidief in de hals 63
Electieve radiotherapie 63
Metingen van de kliermetastasen 64
De relatie van regressiesnelheid met recidieven in het
bestralingsveld 65
Discussie 68
Samenvatting 70

COMBINATIEBEHANDELING RADIOTHERAPIE
EN CHIRURGIE VAN LYMFKLIERMETASTASEN 71
Beschrijving van de patiëntengroepen met onderlinge
correlaties 71
Factoren die verband houden met het ontstaan van
een recidief in de hals na combinatie van radiothera-
pie en chirurgie 74



IV.3 Factoren die verband houden met het uitgroeien van
lymfkliermetastasen na electieve radiotherapie van
de contralaterale zijde van de hals 75

IV.4 Vergelijking van de behandelingsresultaten na chirur-
gie alleen ten opzichte van die na chirurgie gecombi-
neerd met pre- of postoperatieve radiotherapie 76

IV.5 Discussie 80
IV.6 Samenvatting 83

HOOFDSTUK V VERGELIJKINGEN VAN DE BEHANDELINGS-
RESULTATEN VAN RADIOTHERAPIE, CHIRUR-
GIE, OF DE COMBINATIE VAN RADIOTHERA-
PIE EN CHIRURGIE 85

V.l Beschrijving van de patiëntengegevens 85
V.2 Recidiefindehals 85
V.3 Vergelijking van de behandelingsresultaten 86
V.4 Discussie 87
V.5 Samenvatting 88

SAMENVATTING EN RICHTLIJNEN 89

SUMMARY AND GUIDELINES 93

LITERATUURLIJST 97

BIJLAGEN 1 t/m 4 107



HOOFDSTUK I

INLEIDING

1.1 Inleiding en literatuuroverzicht

Het aantal maligne tumoren in het hoofd-halsgebied beslaat naar schatting 4%
van het totaal aantal maligne tumoren, dat in Nederland wordt vastgesteld. Bij
patiënten met plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied is het optreden
van lymfkliermetastasen in de hals een regelmatig voorkomend verschijnsel.
Deze uitzaaiingen van tumorcellen in lymfklieren worden in het spraakgebruik
veelal als halskliermetastasen aangeduid.
De frequentie van deze halskliermetastasen van het plaveiselcelcarcinoom in het
hoofd-halsgebied wordt vooral bepaald door de lokalisatie van de primaire
tumor. Zo worden bij ongeveer 70% van de patiënten met een nasofarynxcarci-
noom bij het eerste onderzoek halskliermetastasen aangetroffen. Bij lipcarci-
nomen bedraagt dit percentage slechts ongeveer 10. Andere factoren die de
frequentie van lymfogene metastasen in de hals beïnvloeden, zijn eigenschap-
pen van de primaire tumor, zoals grootte, groeiwijze en de differentiatiegraad.
Naarmate er meer mogelijkheden kwamen voor curatieve behandeling van de
primaire tumoren in het hoofd-halsgebied nam de prognostische betekenis van
de lymfogene metastasering toe. Dit is des te belangrijker daar vergeleken met
andere maligne tumoren zoals sarcomen, hematogene metastasering bij plavei-
selcelcarcinomen minder frequent voorkomt.
De behandelingsresultaten zeker bij patiënten met lymfkliermetastasen in de
hals zijn nog steeds niet optimaal. De behandelingsmogelijkheden voor de hals-
kliermetastasen zijn radiotherapie en chirurgie op zichzelf of een combinatie
van beide. Deze behandelingen hebben met elkaar gemeen, dat zij ingrijpend
zijn voor de patiënt en dat de beste resultaten doorgaans behaald worden door
artsen die beschikken over ruime ervaring met die behandeling en die ook kun-
nen onderhouden. Ook dan blijkt het noodzakelijk om regelmatig te evalueren
wat in het recente verleden is bereikt, om daaruit eventueel de richtlijnen voor
de behandeling bij te stellen.
Doel van dit proefschrift is om dit speciaal na te gaan voor de radiotherapie van
halskliermetastasen, afkomstig van plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-hals-
gebied. Hierbij werd speciaal als doel gesteld het bepalen van een optimale vorm
van radiotherapie, en van de indicaties voor een gecombineerde behandeling van
radiotherapie en chirurgie.

Historie
In de geschiedenis van zowel de chirurgie als de radiotherapie valt op dat aan-
vankelijk weinig aandacht werd besteed aan een planmatige behandeling van



lymfkliermetastasen in de hals, die afkomstig waren van tumoren in het hoofd-
halsgebied. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat veelvuldig recidieven
van de primaire tumoren optraden. Ook speelden technische problemen en een
hoge operatiemortaliteit een belangrijke rol.
Bij het mammacarcinoom werd de noodzaak van behandeling van lymfklier-
metastasen al eerder onderkend. De betekenis van lymfogene metastasen in de
oksels werd daarbij reeds door Pare (1510-1590, Parijs) opgemerkt. Een vijftig-
tal jaren later werden door Sverino (1580-1659, Salermo) operaties beschreven,
waarbij de mamma tegelijk met enkele okselklieren werd verwijderd.
In 1882 werd door Halstedt begonnen met een agressievere chirurgie van het
mammacarcinoom. Hierbij verwijderde hij de mamma tezamen met de aangren-
zende axillaire lymfklierstations. Deze radicalere operatie van de tumor tegelijk
met de afvoerende lymfklierstations bleek aanzienlijk lagere loco-regionaire
recidiefpercentages te geven dan voorheen. Ook de 3-jaarsoverlevingskansen ver-
beterden hiermee (Halstedt, 1898).
Chirurgische behandelingsmethoden van hoofd-halstumoren werden pas be-
schreven na 1850. In de literatuur werden enkele jaren later ook behandelings-
methoden van lymfkliermetastasen in de hals vermeid. Zo beschreef Butlin in
1885 een operatie waarbij hij de lymfklieren in de suprahyoïdale driehoek
verwijderde. Nadien zijn enkele andere partiële halsklierextirpaties beschreven.
In 1906 publiceerde Crile als eerste een beschrijving van de radicale halsklier-
uitruiming, of wel 'radical neck dissection'. Hierbij worden aan één zijde van de
hals alle lymfklierstations verwijderd met medenemen van de musculus sterno-
cleidomastoideus, de vena jugularis interna en de nervus accessorius.
De opkomst van de radiotherapie, de vele complicaties en de hoge operatie-
mortaliteit brachten echter de door Crile beschreven technieken in diskrediet.
Na 1940 werd deze operatietechniek weer veel vaker toegepast, onder andere
doordat verbeterde anesthesie, bloedstelping en beheersing van infecties de
risico's van de ingreep verminderden. Deze operatieve behandeling van halsklier-
metastasen wordt nog steeds toegepast. Vergeleken met de door Crile in 1906
beschreven techniek zijn slechts geringe modificaties aangebracht.

Radiotherapie van halskliermetastasen
Röntgentherapie door middel van de destijds beschikbare orthovoltapparatuur
(200-250 kV buisspanning) had aanvankelijk succes blijkens enkele publikaties
(o.a. Regaud, 1928). Later bleken de behandelingsresultaten tegen te vallen,
met name bij patiënten met lip- en tongtumoren.
In 1925 publiceerde Bayet een andere vorm van radiotherapie namelijk de
implantatie van radiumnaalden in de lymfkliermetastasen. Door Quick werd in
1935 een techniek beschreven van implantatie van met radon gevulde capsules
('radon seeds'). In 1940 beschreef Duffy een combinatie van beide therapieën,
namelijk de combinatie van röntgentherapie met radiumimplantatie, waarbij hij
betere lokale genezingskansen meldde. G. Kok (proefschrift 1950) heeft even-
eens redelijke resultaten van deze, in het Rotterdams Radiotherapeutisch Insti-
tuut toegepaste, gecombineerde behandeling beschreven. Bij 36 patiënten die
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een dergelijke gecombineerde behandeling ondergingen, waren er 11 patiënten
genezen met een follow-up van minimaal 4 jaar. Hij kwam tot de conclusie dat
deze gecombineerde radiologische behandelingsmethode zeer waardevol was bij
de behandeling van solitair optredende lymfkliermetastasen van het goed gedif-
ferentieerde carcinoom, afkomstig van lip- en mondholtetumoren. 3ij patiënten
met weinig gedifferentieerde carcinomen, zoals die bij primaire orofarynx-
tumoren, werd de radiumimplantatie niet zinvol geacht, daar de prognose werd
bepaald door het veelvuldig optreden van recidieven van de primaire tumor en
de hematogene metastasen. De door Kok beschreven resultaten kwamen over-
een met die van Martin (1941), die met een zelfde techniek bereikte dat 40 van
de 146 patiënten 5 jaar na de behandeling nog in leven waren.
De mogelijkheden van radiotherapie van halskliermetastasen met orthovoltage-
apparatuur werd vooral beperkt door maximale tolerantie van de overliggende
huid. De maximaal bereikbare stralingsdosis in de tumor werd zodoende be-
paald door het optreden van natte epidermolyse van de bestraalde huidvelden.
Deze huidreactie pleegt eerder op te treden naarmate de bestralingsvelden
groter zijn. Als gevolg van de maximaal toelaatbare huidbelasting moest vaak
volstaan worden met een te lage bestralingsdosis in de lymfkliermetastasen. Er
traden dientengevolge vaak recidieven in de hals op.
De overgang in de vijftiger en zestiger jaren naar het gebruik van straling van
megavolt-kwaliteit, zoals met de Cobalt60-telecurieapparatuur, het bètratron en !
de lineaire versneller, heeft de mogelijkheden voor de radiotherapie vergroot. \
Behalve dat met deze gamma- of röntgenstraling van hoogenergetische waarde \
een hoger percentage van de ingestraalde energie in dieper gelegen weefsels kan |
worden afgegeven, maakt de voornamelijk voorwaarts gerichte strooiing; dat J
het hoogste dosisniveau even onder de huid komt te liggen. Dit resulteert in een {
zogenaamd huidsparend effect. Hierdoor is men in staat een hogere dosis in de
dieper gelegen tumor te geven ook bij grotere bestralingsvelden, terwijl men
vrijwel niet belemmerd wordt door het optreden van ernstige epitheelreacties. j
Bij hoge dosering kan wel fibrose optreden in de subcutis. Deze verbetering in j
de radiologische behandelingsmogelijkheden zijn onder meer weergegeven door j
Bataini (1977). Hij vond bij zijn patiënten met farynxtumoren, die tot 1955 be- \
handeld waren met orthovoltapparatuur, een zeer hoog percentage recidieven |
van de primaire tumor en de lymfkliermetastasen in de hals. In de daarop- [
volgende jaren werd megavoltapparatuur gebruikt bij de behandeling van lymf- i
kliermetastasen in de hals en konden hogere tumordoseringen gegeven worden.
Hierbij daalde het percentage recidieven in de hals aanzienlijk, terwijl de over-
levingspercentages stegen van 17% naar 48% bij adequaat bestraalde patiënten.
Het kiezen van grotere bestralingsvelden, waarbij dus meer lymfklierstations in
de hals behandeld worden, bleek eveneens te resulteren in een lager recidief-
percentage in de hals. Recidieven werden daarvóór nogal eens buiten het oor-
spronkelijk vaak beperkte bestralingsveld aangetroffen. Zo vond Barkley (1971)
bij plaveiselcelcarcinomen van nasofarynx en orofarynx, die aanleiding hadden
gegeven tot gefixeerde kliermetastasen, alléén in het bovenste deel van de hals
een groter percentage recidieven laag in de hals, indien dit deel van de hals niet
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bestraald werd (12% van 185 patiënten). Wanneer het distale deel van de hals
wel bestraald was, was dit percentage kleiner (1,7% van de 284 patiënten).
De kenmerken van de halskliermetastasen hebben ook een belangrijke betekenis
bij het uiteindelijke resultaat. Zo treden slechts weinig (circa 10%) recidieven
op na adequate radiotherapie van solitaire kleine lymfkliermetastasen (< 3 cm).
Echter bij toename van het aantal, de grootte of het optreden van fixatie van
deze metastasen stijgt het percentage recidieven in de hals na bestraling
(Schneider, 1975; Bataini, 1977).
Bij radiotherapie van de primaire tumor in het hoofd-halsgebied worden vaak
tegelijkertijd de lymfogene metastasen in het bestraalde volume opgenomen.
Verscheidene auteurs meldden na deze gelijktijdige behandeling dat het recidief
vaak ter plaatse van de primaire tumor optreedt, eventueel gecombineerd met
een recidief in de hals. Een recidief uitsluitend in de hals, met genezing van de
primaire tumor, is slechts in 10% of minder van de behandelde gevallen waar-
genomen (Jesse, 1963; Wizenberg, 1972; Bataini, 1974; Weller, 1976). Een uit-
zondering vormen in dit opzicht de kleine primaire tumoren van de huid, lip en
larynx met grote en gefixeerde kliermetastasen.

Electieve behandeling van lymfkliermetastasen in de hals
Enige tijd nadat de primaire tumor curatief behandeld is, kunnen alsnog in de
hals lymfkliermetastasen palpabel worden. Men moet hierbij aanmemen, dat op
het moment van behandeling van de primaire tumor reeds subklinisch, slechts
microscopisch herkenbare lymfugene metastasen in de hals aanwezig waren. In
plaats van afwachten tot er palpabele lymfomen in de hals ontstaan, kan men
ook overgaan tot een electieve behandeling van de hals bij patiënten die een ver-
hoogde kans hebben op uitgroei van deze lymfogene metastasen. Hierbij beoogt
men de kans op recidieven in de hals te verminderen. Aangezien de belangrijk-
ste doodsoorzaken van patiënten met hoofd-halstumoren het recidiveren van de
primaire tumor en/of halskliermetastasen zijn, en niet het optreden van hema-
togene metastasen, mag verwacht worden dat met een electieve behandeling
ook de overlevingskans zal verbeteren. Een ander voordeel van deze electieve
behandeling is het feit, dat patiënten behandeld worden op een moment, dat
slechts een geringe tumormassa in de hals aanwezig is, waardoor volstaan kan
worden met een lagere bestralingsdosis met minder bijwerkingen.
Bij een chirurgische electieve behandeling kan in plaats van een radicale hals-
klieruitruiming in een aantal gevallen volstaan worden met een zogenaamde
functionele halsklieruitruiming, waarbij de vena jugularis de musculus sterno-
cleidomastoideus en de nervus accessorius gespaard blijven.
Het waren vooral Fletcher en zijn medewerkers, die de waarde van de electieve
bestraling aantoonden. Meestal gaven zij een dosis van 50 Gray in 5 weken,
waarmee zij de kans op het later uitgroeien van lymfkliermetastasen aanzienlijk
konden verkleinen (Fletcher, 1972). Deze gunstige resultaten van de electieve
behandeling werden door anderen bevestigd. Zo vond Horiuchi (1971) bij
patiënten met een tongcarcinoom, dat 38% van de patiënten later lymfklier-
metastasen in de hals kreeg. Echter na invoering van de electieve bestraling
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daalde dit percentage tot 5. Soortgelijke resultaten zijn onder anderen beschre-
ven door Bagshaw (1971), Vermunt (1973), Chilbert e.a. (1975), Miller e.a.
(1976). De kans op uitgroei van lymfkliermetastasen na electieve radiotherapie
daalde met een factor variërend van 6 tot 10.
De kansen op recidieven in de hals na een electieve functionele halsklieruitrui-
ming komen overeen met de resultaten beschreven na electieve radiotherapie en
variëren van 1,7% (Bocca, 1977) tot 14% (Lingeman, 1977). Bij deze techniek
blijkt de kans op een recidief in de hals groot te zijn, indien bij histologisch
onderzoek kliermetastasen in het operatiepreparaat worden aangetroffen. Dit is
de reden dat Molinari (1977), Jesse (1978) en Eschwege (1979, persoonlijke
mededeling) na een functionele halsklieruitruiming bij patiënten met een klier-
metastase al of niet met kapselruptuur ook postoperatief radiotherapie toe-
passen. Een bezwaar van de electieve functionele halsklieruitruiming is daarom,
dat bij tumor-positieve klieren vervolgens postoperatief bestraald dient te
worden. Hierna is er een grote kans op een sterk fibrotisch veranderde hals ten
gevolge van de combinatiebehandeling. Lingeman (1977) en Jesse (1978)
wijzen er met nadruk op dat chirurgen met onvoldoende ervaring met deze
techniek beter kunnen volstaan met een radicale halsklieruitruiming.

Radiotherapie en chirurgie als combinatiebehandeling van lymfkliermetastasen
Bij een uitsluitend chirurgische behandeling van grote halskliermetastasen
werden frequent recidieven in de hals waargenomen (30-60%). Dit was de
reden waarom in het verleden naar een combinatiebehandeling van chirurgie
en radiotherapie gezocht werd. He'aas zijn de mogelijkheden en eventuele voor-
delen hiervan weinig systematisch onderzocht, met name niet in de vorm van
een aselect onderzoek. Strong publiceerde in 1966 als een van de weinigen de
resultaten van een aselect onderzoek betreffende de voorbestraling van hals-
kliermetastasen, waarbij een dosis van 20 Gray in 5 zittingen gegeven werd op
de hals, voorafgaand aan een radicale halsklieruitruiming. Hiermede vermin-
derde significant het aantal recidieven in het operatieterrein, in die gevallen
waarbij histologisch bewezen halskliermetastasen aanwezig waren. Lawrence
(1974) kon in een aselect onderzoek over het nut van voorbestraling deze ver-
betering echter niet aantonen. Fletcher en zijn medewerkers lieten aan de hand
van retrospectieve bewerkingen in verscheidene publikaties zien, dat de
combinatie radiotherapie-chirurgie een lager aantal recidieven geeft in de hals
dan radiotherapie of chirurgie alleen. In een aantal publikaties vindt men voor
chirurgie of radiotherapie alleen een lagere kans op een recidief in de hals dan
voor de combinatie chirurgie met radiotherapie. Dit wordt veroorzaakt door
een selectie van prognostisch ongunstige gevallen, die in aanmerking komen
voor de combinatiebehandeling (De Jong 1975;Zoller, 1978).

1.2 Doelstelling

Het doel van dit retrospectief en prospectief onderzoek is te trachten een in-

13



zicht te verkrijgen in de karakteristieken en de therapeutische beïnvloedbaar-
heid van lymfogene metastasen afkomstig van plaveiselcelcarcinomen in het
hoofd-halsgebied. Met name zijn de behandelingsresultaten van radiothera-
pie al of niet gecombineerd met chirurgie bestudeerd bij patiënten die in het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis behandeld werden. Aan de hand van de
resultaten zal nagegaan worden of nieuwe richtlijnen voor de behandeling van
lymfkliermetastasen in de hals kunnen worden opgesteld.

1.3 Omschrijving van de bestudeerde patiëntengroepen

Deze studie is gebaseerd op gegevens van patiënten die radiotherapie, al of niet
gecombineerd met chirurgie, hebben ondergaan wegens halskliermetastasen in
het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Nederlands Kanker Instituut. Deze
halskliermetastasen waren afkomstig van plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-
halsgebied. De gegevens van 719 patiënten werden bestudeerd. De ziekte-
geschiedenissen van 266 patiënten, die bestraald waren in de periode 1960-
1975 werden beoordeeld. Hiervan bleken 33 patiënten niet voor deze studie
in aanmerking te komen om de volgende redenen:
a. 3 patiënten bleken bij revisie geen plaveiselcelcarcinoom te hebben, doch

een reticulose of een zweetkliercarcinoom;
b. 20 patiënten hadden palpabele Iymfklieren in de hals, welke echter klinisch

niet verdacht waren voor lymfkliermetastasen;
c. 10 patiënten waren elders bestraald wegens lyrrffkliermetastasen, en dien-

tengevolge waren er onvoldoende gegevens aanwezig over de klinische situa-
tie, de bestralingsdosis en het bestralingsveld.

In een prospectief onderzoek in de periode 1976-1979 werd de regressiesnel-
heid gemeten van lymfkliermetastasen tijdens de radiotherapie bij 48 patiënten.
In samenwerking met A. Annyas werd een retrospectief onderzoek verricht bij
405 patiënten, die een operatieve behandeling al dan niet gecombineerd met
radiotherapie van halsklieren hadden ondergaan. Honderddrieënzeventig patiën-
ten werden zowel chirurgisch als radiotherapeutisch behandeld. Voor beoor-
deling van de combinatiebehandeling radiotherapie en chirurgie voor lymfklier-
metastasen kwamen niet in aanmerking:
a. 29 patiënten die radiotherapie van de primaire tumor ontvingen en niet van

de lymfkliermetastasen;
b. 4 patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis geopereerd

waren wegens halskliermetastasen, doch die elders bestraald werden, zodat
onvoldoende gegevens bekend waren.

1.4 Methoden van onderzoek

De gegevens in de ziektegeschiedenissen van de bestudeerde patiëntengroepen
werden, na registratie op invulformulieren, overgebracht op ponskaarten en zo-

14



doende geschikt gemaakt voor computerbewerking. In de verdeling van de
patiëntengroepen is gezocht naar correlaties tussen eigenschappen van de
primaire tumor en eigenschappen van de halskliermetastasen. Tevens werd be-
oordeeld welke correlaties aanwezig zijn met de vorm van radiologische behan-
deling. Per patiënt zijn de volgende gegevens verzameld en bestudeerd.

a. Algemene gegevens:
1. jaar van behandeling
2. geslacht
3. leeftijd

b. Primaire tumor (PT):
1. lokalisatie van de primaire tumor
2. histologische kenmerken met betrekking tot de differentiatiegraad:

goed
matig
slecht ,
niet aangegeven

3. klinische groeiwijze van de primaire tumor: '
exofytisch
ulcererend
infiltratief

4. T-stadium (UICC) |
5. grootte van de primaire tumor: {

oppervlak j
doorsnede

6. plaats en uitbreiding primaire tumor:
unilateraal
uitbreiding over de mediaanlijn
mediaan gelegen

7. anamnese: duur van de klachten voor het begin van de eerste behande-
ling (primaire tumor en/of lymfkliermetastasen)

8a. behandeling primaire tumor:
chirurgie .... .. . .

. . . . voorafgaand aan of gelijktijdig met de be-
chirurgfeTrLiotherapie | ^"deling van halskliermetastasen
gerichtheid van de behandeling:
curatie
palliatie

8b. bestralingsgegevens:
veldgrootte
dosis
aantal fracties
behandelingsduur

9. recidief primaire tumor:
neen
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vóór de behandeling van halskliermetastasen
na de behandeling van halskliermetastasen

10. tijd optreden recidief van de primaire tumor
c. Kenmerken van de halskliermetastasering (HKM):

1. eerst aangedane zijde(n) van de lymfkliermetastasen:
homolateraal
heterolateraal
beiderzijds

2. aantal klieren:
één
meer dan één

3. lokalisatie van de lymfkliermetastasen (in 6 klierstations)
4. aantal klierstations met lymfkliermetastasen:

1
2
3
>4

5. doorsnede van de grootste lymfkliermetastase
6. fixatie van de halskliermetastasen:

neen
ja:

huid
onderlaag
beide

7. histologische bevindingen aan het operatiepreparaat (aantal metastasen,
kapselruptuur)

8. interval tussen optreden HKM na behandeling van de PT en moment
van ontstaan van HKM aan de andere zijde van de hals

9. tijdsduur na ontdekking van de HKM tot begin van de behandeling
10. interval tussen radiologische behandeling van de HKM en optreden eer-

ste recidief in de hals
11. resttumor palpabel in de hals 6 weken na het einde van de bestraling
12. N-stadium (UICC-AJC)
13. behandelingsvorm van het recidief in de hals

d. Radiotherapiegegevens:
1. indicatie voor de radiotherapie van de HKM:

tegelijk met de PT
bestaan van co.itra-indicaties voor chirurgie van HKM

2. opzet behandeling van de halskliermetastasen:
curatief gerichte behandeling van HKM
palliatief gerichte behandeling van HKM
electief

3. bestraalde gebied van de hals:
homolateraal
contralateraal
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dubbelzijdig
aantal bestraalde klierstations

4. bestralingstechniek
5. veldlengte in cranio-caudale richting van het bestralingsveld op de hals
6. toegepaste stralingskwaliteit
7. totale dosis in doelgebied na selectieve of electieve behandeling
8. complicaties van de behandeling
9. tijd recidief na selectieve of electieve behandeling

10. plaats recidief ten opzichte van het bestraalde gebied voor klinisch
manifeste lymfkliermetastasen:
in
in + buiten bestralingsveld
alleen buiten (boven, onder, achter)

e. Chirurgische gegevens (zie proefschrift Annyas, blz. 23-26)
f. Overleving:

1. met of zonder tekenen van tumor:
primaire tumor
behandelde halszijde (n)
onbehandelde halszijde
elders

2. tweede maligne tumor
3. aanwezig bij overlijden:

geen tekenen van tumor
recidief van de primaire tumor
recidief van de HKM (homolateraal, contralateraal)
recidief van PT en HKM
hematogene metastasen met hun lokalisaties
complicaties en andere doodsoorzaken

4. interval diagnose PT en overlijden
5. diagnose HKM en overlijden
6. recidief HKM en overlijden
7. tijd tussen behandeling van de PT en optreden van hematogene meta-

stasen
8. tijd tussen behandeling van de HKM en optreden van hematogene meta-

stasen

Stagering
De TNM-stagering, die gehanteerd werd tijdens de retrospectieve bewerking,
was die volgens het TNM-systeem van de Union International Contre le Cancer
'UICC' van 1973. De patiënten uit het prospectieve onderzoek werden gesta-
geerd volgens het TNM-systeem van de UICC van 1978.

N-stadium
No

1973
geen lymfklieren palpabel

1978
geen lymfkliermetastasen
palpabel

17



N,

N3

mobiele homolaterale klieren
N l A niet verdacht voor meta-

stasen
N ^ verdacht voor metastasen
mobiele contra- of bilaterale
klieren
N2A niet verdacht voor meta-

stasen
NJB verdacht voor metastasen
gefixeerde kliermetastasen

voor metastasen verdachte
mobiele homolaterale klieren

suspecte mobiele contra- of
bilaterale kliermetastasen

gefixeerde kliermetastasen

Ter vergelijking met het UICC stageringssysteem werd indien mogelijk ook ge-
bruik gemaakt van het systeem voorgesteld in 1978 van de 'American Joint
Committee for cancer-staging and end-results reporting' (AJC).

N-stadium
No
N,

N,

N 2 A

N 2 B

N3

N 3 A
N 3 B

N 3 C

geen voor metastasen verdachte klieren palpabel
1 voor metastase verdachte homolaterale lymfklier van 3 cm of
kleiner
1 klinisch voor metastase verdachte homolaterale lymfklier
groter dan 3 cm, maar niet meer dan 6 cm in doorsnede of
meerdere klinisch voor metastasen verdachte lymfklieren homo-
lateraal, niet groter dan 6 cm in doorsnede
1 klinisch voor metastase verdachte homolaterale klier meer dan
3 cm, en kleiner dan 6 cm in doorsnede
multipele klinisch voor metastasen verdachte homolaterale
lymfklieren niet groter dan 6 cm in doorsnede
uitgebreide voor metastasen verdachte lymfklieren homolate-
raal/bilateraal of contralateraal
voor metastasen verdachte lymfklier(en), doorsnede > 6 cm
bilaterale voor metastase (n) verdachte lymfklieren
uitsluitend contralaterale voor metastasen verdachte lymfklieren

Histologie
Van de 236 patiënten die uitsluitend primair bestraald werden wegens hals-
kliermetastasen konden de coupes van 128 patiënten gereviseerd worden door
dr F. Bijlsma, patholoog-anatoom. Aangezien bij klinisch overtuigend aange-
toonde halskliermetastasen slechts in een klein aantal gevallen naar histolo-
gische bevestiging van de diagnose gestreefd werd, moesten de histologische
kenmerken bestudeerd worden aan de hand van coupes van de primaire tumor.
Hierbij bleek dat er nog eens 3 patiënten niet voor beoordeling in aanmerking
kwamen, daar bij revisie van de coupes de mogelijkheid van een reticulose
respectievelijk zweetkliercarcinoom niet uitgesloten kon worden (zie 1.1).
Bij de beoordeling werd steeds de differentiatiegraad aangegeven en werd ook
getracht de groeiwijze op microscopisch niveau te beoordelen. Hierbij werd een
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onderverdeling gemaakt tussen in compacte velden ('en masse') groeiende
tumoren of tumoren die zich sprieterig in de omringende normale weefsels uit-
breidden en als laatste groep de papillomateus groeiende tumoren, waarbij een
'bloemkoolachtige' rangschikking aanwezig was.
De differentiatiegraad werd beoordeeld aan de hand van de gelijkenis met het
epitheel. Hierbij werden 5 subgroepen aangebracht, namelijk hoog, goed, matig
en slecht gedifferentieerd plaveiselcelcarcinootn met als aparte groep het onge-
differentieerde carcinoom. Tot de hoog gedifferentieerde plaveiselcelcarcino-
men werden gerekend die tumoren waarvan de tumorcellen en de onderlinge
rangschikking veel overeenkomst vertoonden met het beeld van normaal
plaveiselepitheel. Hierbij diende ook verhoorning aanwezig te zijn in de vorm
van individuele celverhoorning en dyskeratotische hoornvorming in het
centrum van formaties tumorweefsel. Bij slecht gedifferentieerde tumoren was
de gelijkenis ten opzichte van plaveiselepitheel vrijwel geheel verdwenen; echter
door herkenning van 'intercellulaire bruggen' (plasmodesmen) en een neiging
tot keratinisatie van het cytoplasma was het mogelijk ze als een aparte groep
ten opzichte van de ongedifferentieerde carcinomen te plaatsen. De goed en
matig gedifferentieerde tumoren vormden een geleidelijke overgang tussen de
hierboven genoemde hoog en slecht gedifferentieerde plaveiselcelcarcinomen.
Deze beoordeling is schematisch samengevat in tabel 1.
Wanneer zich bij deze classificatie moeilijkheden voordeden, gaf zowel bij de
groeiwijze als bij de differentiatiegraad de overheersende tumorcomponent de
doorslag voor uiteindelijke beoordeling. Als bijvoorbeeld een compact groeien-
de tumor enkele sprieterige uitlopers in de diepte vertoonde werd de tumor
toch geacht van compact type te zijn. Zo moest in een aantal gevallen naast een
kwalitatieve ook een kwantitatieve beoordeling als maatstaf dienen.

TABEL 1
Schematische weergave van de criteria ter beoordeling van de differentiatiegraad van de pri-
maire tumor.

Criteria Ongediff. Slecht Matig Goed Hoog

1. Eosinofilie van het cytoplasma
2. Plasmodesmen (intracell. bruggen)
3. Individuele celverhoorning
4. (Dyskeratotische) verhoorning
5. Uitrijping, rangschikking

Statistische methoden
De volgende toetsen en methoden werden tijdens de bewerking van de patiën-
tengegevens gehanteerd:
a. x2-toets: Px

b. Mantel-toets (Mantel, 1963) voor vergelijking van recidief- en overlevings-
kans
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c. Trend-toets (Mantel, 1966) voor het beoordelen van meer dan 2 groepen ter
bepaling van het verloop van de gegevens in een bepaalde richting: Ptr

d. Birch-(Mantel-Haenzel-)procedure voor het corrigeren van onderlinge corre-
laties (Birch, 1965)

e. Kaplan-Meier- of actuariële methode (Kaplan, 1958) voor de berekening
van percentages van gegevens uit de observatieperiode

f. Cox-methode (Cox, 1972) voor het berekenen van dosis-tijdsrelaties
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HOOFDSTUK II

PRIMAIRE RADIOTHERAPIE VAN LYMFOGENE METASTASEN IN DE
HALS

II. 1 Beschrijving van de patiëntengegevens

Algemene gegevens
Dit hoofdstuk beschrijft de gegevens uit de ziektegeschiedenissen van 233
patiënten die primair radiologisch behandeld werden wegens halskliermeta-
stasen, afkomstig van hoofd-halstumoren, in de periode 1960-1975 in het
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (bijlage 1). Zoals regelmatig wordt waar-
genomen bij patiënten met deze tumoren bleek het merendeel uit mannen te
bestaan (80%), de gemiddelde leeftijd van de patiëntengroep was 65 jaar (tabel
2). In de gehele behandelingsperiode van 1960-1975 traden slechts geringe
wijzigingen op in de samenstelling van het patiëntenbestand. Uitzondering
vormt de waarneming, dat er in de laatste behandelingsperioden minder pa-
tiënten waren met gefixeerde lymfkliermetastasen of een hoog T-stadium
(tabel 3).

TABEL 2
Verdeling naar leeftijd van de 233 patiënten die primair bestraald waren wegens halsklier-
metastasen.

Leeftijd Aantal patiënten Percentage

< 55 jaar 42 18%
55-65 jaar 74 32%
65-75 jaar 67 29%
> 75 jaar 50 22%

TABEL 3
Relatie van de behandelingsperiode met eventuele fixatie van de halskliermetastase(n) en het
T-stadium (UICC, 1973) bij respectievelijk 224 en 227 patiënten.

Behandelingsperiode Fixatie T-stadium

1960-1965
1965-1969
1969-1973
1973-1975

Neen

58%
56%
57%
67%

P t r = 0,045

Ja

42%
44%
43%
33%

T , + T 2 T

32%
25%
37%
50%

P t r = 0,040

's + T4

68%
75%
63%
50%
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De primaire tumor
Het merendeel van de patiënten bleek verwezen te zijn naar het Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis wegens klachten die verband hielden met de primaire
tumor. Deze tumoren hadden vaak 3 maanden of langer klachten gegeven, voor-
dat men overging tot behandeling (tabel 4). Bij sommige patiënten werd uit-
sluitend een zwelling in de hals bemerkt, waarvoor zij voor onderzoek en
behandeling naar het ziekenhuis verwezen werden. Na uitvoerig KNO-onder-
zoek kon meestal de primaire tumor gevonden worden, die meestal gelokali-
seerd bleek te zijn in de nasofarynx, in de hypofarynx of de tonsilloge (tabel
5). Slechts bij 2(1%) van de 233 patiënten kon geen primaire tumor gevonden
worden.

TABEL 4
Tijdsduur klachten voorafgaand aan de behandeling van de primaire tumor.

Tijdsduur

< 3 maanden
3- 6 maanden
6-12 maanden
> 12 maanden
n.v.t. en onbekend

Aantal patiënten

74
71
40
31
17

Percentage

32%
31%
17%
13%
7%

TABEL 5
Lokalisatie van een (aanvankelijk) onbekende primaire tumor bij 16 patiënten met halsldier-
metastasen.

Lokalisatie primaire tumor Aantal patiënten

Nasofarynx 4
Orofarynx 4
Hypofarynx 2
Supraglottis 1
Overige 3
Onbekend gebleven 2

De lokalisaties van de primaire tumoren zijn weergegeven in tabel 6. Tien
patiënten hadden tumoren van de larynx, welke zich uitstrekten over 3 etages.
Van de overige 36 patiënten met een halskliermetastase, afkomstig van een
larynxcarcinoom, bleek de primaire tumor in de supraglottische regio gelokali-
seerd te zijn. De geslachtsverhouding (5 : 1) was in de bestudeerde groep af-
wijkend bij patiënten met een larynxcarcinoom of een mondholtetumor. In het
eerste geval waren er meer mannen (44 van de 46 gevallen), terwijl in de groep
van de mondholtetumoren meer vrouwen aanwezig waren (18 van de 47 geval-
len, Px = 0,011).
De differentiatiegraad was bij 191 patiënten vermeld in het oorspronkelijke

22



histologische verslag (tabel 7). Hierbij valt op, dat bij een groot deel van de
patiënten het een slecht gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom betrof. Deze
slecht gedifferentieerde tumoren werden in een hoog percentage waargenomen
bij patiënten met een nasofarynxcarcinoom (35 van de 38 gevallen), terwijl de
patiënten met mondholtetumoren regelmatig een goed gedifferentieerd
plaveiselcelcarcinoom hadden (15 van de 47 gevallen, P^< 10~6).
De T-stagering werd verricht volgens de criteria van de LJICC van 1973. Hierbij
moet worden aangetekend dat voor sommige tumoren in het hoofd-halsgebied
geen T4-stadium bestaat (tabel 8). Van de patiënten die voor behandeling

TABEL 6
Lokalisatie van de primaire tumoren bij 233 patiënten die wegens halskliermetastasen pri-
mair bestraald waren.

Lokalisatie

Nasofarynx
Mondholte
Tongbasis
Tonsil + palatum molle
Larynx (3 etages)
Supraglottis
Hypofarynx
Onbekende primaire tumor
Overige

Aantal patiënten

38
47
19
48
10
36
24
2
9

Percent;

16%
20%

8%
20%

4%
16%
10%

1%
4%

TABEL 7
Differentiatiegraad van de primaire tumor, zoals deze in het histologische verslag vermeld
stond.

Differentiatiegraad

Goed
Matig
Slecht
Niet nader omschreven
Onbekende primaire tumor

TABEL 8
Stadium van de primaire tumor (UICC,

T-stadium

T,
T2

T3

T4

Onbekend

Aantal patiënten

1973)

42
49

100
40

2

Aantal patiënten

24
54
98
51

6

Percentage

18%
21%
43%
17%
1%

Percentage

10%
23%
42%
22%

3%
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kwamen, had 64% van de gevallen een reeds vergevorderd tumorproces, name-
lijk stadium T3-T4. Deze uitgebreidheid van de tumoren uitte zich ook in het
feit, dat in 44% van de gevallen een uitbreiding van de tumor over de mediaan-
lijn werd vastgesteld.

Behandeling van de primaire tumor
De behandeling van de primaire tumor was bij 199 patiënten (85%) in opzet
curatief gericht. De 2 patiënten met een onbekend gebleven primaire tumor
werden bestraald op de ring van Waldeyer, zodat zij ook bij de curatief be-
handelde patiëntengroep gevoegd zijn. Bij 34 patiënten (15%) werd slechts een
palliatieve behandeling toegepast. Dit geschiedde veelal wegens een zeer ver
voortgeschreden tumorproces. Bij 22 patiënten (9%) werd eerst de primaire
tumor behandeld. Later (gemiddeld 6 maanden na afloop van de behandeling)
werden halskliermetastasen vastgesteld en vervolgens bestraald. Tegelijkertijd
met de primaire tumor werden de lymfogene metastasen bestraald bij 209
patiënten (90%).

Recidieven van de primaire tumor
De eerste behandeling van de primaire tumor bleek bij 78 patiënten (33%) niet
succesvol te zijn. Het waren vooral patiënten met mondholte-, tongbasis- of
nasofarynxtumoren die frequenter recidieven toonden in deze patiëntengroep
(.tabel 31). Bij toename van T-stadium (volgens UICC, 1973) werden frequenter
recidieven gezien van de primaire tumor (Ti t/m T4, resp. 33%, 41%, 42%, 62%
act. 5-jaarsperc, Ptr = 0,0085). De primaire tumoren die met radiotherapie of
chirurgie palliatief behandeld werden, gaven regelmatiger recidieven, vergeleken
met de patiëntengroep die curatief behandeld werd (resp. 61% en 41%, act. 5-
jaarsperc, Px = 0,0061). De recidieven van de primaire tumor werden slechts bij
4 van deze patiënten (5%) meer dan 2 jaar na behandeling van de primaire
tumor ontdekt.
De differentiatiegraad zoals die oorspronkelijk werd aangegeven, liet geen dui-
delijke invloed zien op het percentage recidieven van de primaire tumor. In de
patiëntengroep, waarvan de histologie gereviseerd was, werden bij slecht gedif-

TABEL 9
Relatie differentiatiegraad (na revisie) en recidivering van de primaire tumor (act. 5-jaars-
perc).

Differentiatiegraad

Hoog
Goed
Matig
Slecht
Ongedifferentieerd

P t r - 0,034
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Aantal patiënten

5
28
39
41
12

Percentage recidieven
van de primaire tumor

50%
67%
52%
41%
59%



TABEL 10
Relatie van de microscopische groeiwijze (na revisie) met het recidiveren van de primaire
tumor (act. 5-jaarsperc).

Groeiwijze Aantal patiënten Percentage recidieven
van de primaire tumor

Compact 35 38%
Sprieterig 61 51%
Papillair 18 61%

Px= 0,057

ferentieerde plaveiselcelcarcinomen minder recidieven van de primaire tumor
waargenomen (tabel 9).
Tabel 10 laat zien dat er geen significante relatie aanwezig was tussen de histo-
logische groeiwijze en het recidiveren van de primaire tumor. Het moment
waarop de primaire tumor ontdekt werd, bleek een rol te spelen bij de recidief-
kans. Indien er eerst kliermetastasen ontdekt werden en later een primaire
tumor als de oorsprong van deze metastasen werd vastgesteld, bleek er een veel
hogere genezingskans (100%) te zijn van de primaire tumor dan bij patiënten
waar eerst een primaire tumor en na 6 maanden of later de halskliermetastasen
werden aangetroffen (20% act. 5-jaarsperc, P t I = 0,013).
De vorm van de bestraling had eveneens een belangrijke invloed op de recidive-
ring van de primaire tumor, namelijk bij een hogere bestralingsdosis ter plaatse
van de primaire tumor ontstonden tijdens de follow-up minder recidieven r n
de primaire tumor (P t r = 0,0018).

De halskliermetastasen
Bij de beoordeling van de statussen werden het aantal, de doorsnede, en de
eventuele fixatie van de kliermetastasen geregistreerd. Tevens werden de klier-
stations die lymfogene metastasen bevatten aangegeven.

Lokalisatie
Voor de gehele patiëntengroep is de lokalisatie van deze kliermetastasen weer-
gegeven in figuur 1. Hierbij ziet rr.en bij patiënten met hoofd-halstumoren een
voorkeurslokalisatie van de lymfogene metastasen voor de subdigastrische en
midjugulaire klierstations. Slechts 2 patiënten werden behandeld wegens klier-
metastasen gelegen in de contralaterale zijde van de hals ten opzichte van de
primaire tumor. Daarentegen waren er 58 patiënten (25%) met kliermetastasen
aan beide zijden van de hals. Dit verschijnsel van dubbelzijdige metastasering in
de hals was vooral bij patiënten met nasofarynx- en larynxcarcinomen aanwezig
(resp. 18 van de 38 en 16 van de 46 gevallen, P x = 0,0062).

Relatie met de primaire tumor
De plaats van de klierstations die metastasen bevatten, bleek afhankelijk te zijn
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contralateraal
(58 patiënten: 25%)

Fig. 1. Lokalisatie van de halskliermetastasen bij 233 patiënten. Lymfklierstations: a = sub-
mentaal + submandibulair; b = subdigastrisch + hoog-jugulair; c = midjugulair; d = laag-
jugulair; e = achterste halsdriehoek; f = supraclaviculair.

van de lokalisaties van de primaire tumor. Bij de nasofarynxcarcinomen bleken
er, vergeleken met de gehele groep, vooral meer metastasen te zijn in de volgen-
de klierstations: subdigastrisch, midjugulair en de achterste halsdriehoek
(fig. 2), en er was in 47% van de patiënten een dubbelzijdige metastasering in de
hals. Bij de orofarynxtumoren werden vaker kliermetastasen gezien in de sub-
digastrische klierstations (fig. 3). De larynxcarcinomen gaven minder klier-
metastasen in de submentale, submandibulaire en subdigastrische klierstations
(fig. 4). De mondholtetumoren bleken vooral vaker te metastaseren naar de
submentale-submandibulaire en minder vaak naar de midjugulaire klierstations
( % 5).
Het T-stadium en de differentiatiegraad hielden verband met de mate van
lymfogene metastasering. Patiënten in stadium T3-T4 bleken in 51% van de
gevallen een stadium N3 te hebben, terwijl in de groep patiënten met een T,-T2-
tumor dit percentage slechts 34 bedroeg (Ptr = 0,038). Patiënten met goed ge-
differentieerde plaveiselcelcarcinomen hadden veelal een beperkte lymfogene
metastasering. Slechts bij 27% van deze patiëntengroep was het stadium N3,
terwijl de patiënten met slecht gedifferentieerde tumoren reeds in 51% een
stadium N3 hadden (Ptr = 0,035).
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nasotarynxtumoren

homolaleraal
(38 patiënten)

contralateraal
(18 patiënten =47%)

Fig. 2. Lokalisatie van de halskliermetastasen bij 38 patiënten met een nasofarynxcarci-
noom.

homolateraal
(67 patiënten)

contralateraal
(7patiënten=1O%)

Fig. 3. Lokalisatie van de halskliennetastasen bij 67 patiënten met een orofarynxcarcinoom.
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homolateraal
(46 patiënten)

contralateraal
(16 patiënten = 35%)

Fig. 4. Lokalisatie van de halskliermetastasen bij 46 patiënten met een larynxcarcinoom.

mondholtetumoren

homolateraal
(47 patiënten)

contralateraal
(11 patiënten =23%)

Fig. 5. Lokalisatie van de halskliermetastasen bij 47 patiënten met een mondholtecarci-
noom.
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Aantal kliermetastasen
Bij 95 van de 233 patiënten (41%) werd bij onderzoek slechts 1 lymfogene
metastase in de hals vastgesteld. De overige 138 patiënten bleken meer dan
1 kliermetastase te hebben. Meer dan 1 kliermetastase werd vooral vastgesteld,
indien de primaire tumor gelokaliseerd was in de nasofarynx (32 van de 38
gevallen, Px = 0,013) en bij uitbreiding van de primaire tumor over de medi-
aanlijn (47 van de 102 gevallen, Px = 0,0043). Per patiënt is het aantal klier-
stations die metastasen bevatten, weergegeven in tabel 11.

TABEL 11
Aantal klierstations die lymfkliermetastasen bevatten.

Aantal klierstations

1
2
3
4 of meer
Onbekend

Aantal patiënten

118
53
21
38

3

Percentage

51%
23%
9%

16%
1%

Doorsnede
De doorsnede van de kliermetastasen was bij 139 patiënten (60%) aangegeven. j
Bij de helft van deze patiënten waren de kliermetastasen groter dan 3 cm (tabel f
12) (voor de histologische betrouwbaarheid zie proefschrift Annyas, blz. 69). j
Grote kliermetastasen bleken vooral voor te komen bij patiënten met naso-
farynx- en orofarynxtumoren (Px = 0,034) en wanneer er verscheidene klier-
metastasen in de hals aanwezig waren (P^ = 0,00014).

TABEL 12
Doorsnede van de halskliermetastasen.

Fixatie
De eventuele fixatie van de halskliermetastasen aan structuren als de huid en
dieper liggende structuren werd weergegeven bij 224 patiënten. Hieruit bleek
dat een groot percentage (44) van de patiënten kliermetastasen had, die
gefixeerd waren aan de huid en/of onderlaag (in tabel 13 is het N-stadium
weergegeven volens de UICC, 1973). Fixatie van de halskliermetastasen aan de
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Doorsnede

<3cm
3-5 cm
5-7 cm
> 7 c m
Onbekend

Aantal patiënten

45
35
29
30
94

Percentage

19%
15%
12%
13%
40%

5
i
i
i



omgevende structuren werd vooral waargenomen indien er sprake was van ver-
scheidene (Ptr = 0,00040) en grotere kliermetastasen (Ptr < 10"9).

TABEL 13
N-stadium (UICC, 1973) van de halskliermetastasen.

N-stadium Aantal patiënten Percentage

N l B 94 40%
NjB 27 12%
N3 103 44%
Onbekend 9 4%

Indicaties voor de radiotherapie van de halskliermetastasen
De indicatie voor de bestraling was bij 188 patiënten (81%) afhankelijk van de
behandelingsmogelijkheden van de primaire tumor, waaruit deze halskliermeta-
stasen ontstaan waren. Deze patiëntengroep had primaire tumoren waarvan
bekend was dat deze gunstig zouden reageren op de radiotherapie, zoals het
nasofarynxcarcinoom, doch ook tumoren die in het algemeen ook in aanmer-
king komen voor chirurgische behandeling, maar wegens hun uitgebreidheid
inoperabel waren, zoals vaak het geval was in de groep van de mondholte-
tumoren.
Tweeëndertig patiënten (14%) werden bestraald daar de halskliermetastasen op
grond van fixatie aan de onderlaag, en/of doorgroei in de huid, een chirurgische
benadering in de vorm van een radical neck dissection niet zinvol maakten.
Dertien patiënten (6%) werden bestraald daar een slechte lichamelijke conditie
een chirurgische benadering in de vorm van een radical neck dissection niet
toeliet. De bestraling wegens lynifkliermetastasen gelokaliseerd in de homo-
laterale hals, ten opzichte van de primaire tumor, vond bij 231 patiënten plaats.
Slechts bij 2 patiënten manifesteerden de lymfkliermetastasen zich contra-
lateraal.
De indicatie voor bestraling van de andere zijde van de hals was bij 58 patiënten
(25%) de aanwezigheid van kliermetastasen aan beide zijden van de hals. Bij
157 patiënten (67%) werd de contralaterale zijde van de hals bestraald, terwijl
hierin geen lymfogene metastasen palpabel waren. Bij 16 patiënten (7%) werd
de contralaterale zijde niet bestraald.

Bestralingstechniek
De radiotherapie van de lymfogene metastasen in de hals wisselde sterk tijdens
de onderzochte periode. In het begin werden vaak patiënten bestraald met
orthovoltapparatuur (250 kV). In de latere perioden trad er een verschuiving op
naar de megavoltapparatuur. Hierbij werd vooral het Cobalt60-apparaat ge-
bruikt. De lineaire versneller werd in 1969 in gebruik genomen in het Antoni
van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
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Bestralingsvelden
De bestraling werd in 85% van de gevallen uitgevoerd via 2 opponerende zijde-
lingse velden. Pas in de latere behandelingsperioden werden regelmatiger
ruimere bestralingsvelden ten opzichte van de lymfkliermetastasen gekozen
(tabel 14). De primaire tumoren bleken ook de veldkeus beïnvloed te hebben,
met name bij nasofarynx- en orofarynxtumoren werden vaker grotere bestra-
lingsvelden gegeven (Px = 0,0011). De hoeveelheid tumor in de hals had even-
eens een relatie met het bestralingsveld, namelijk bij toename van het aantal
pathologische klierstations en fixatie werd vaker een groter bestralingsveld
gegeven (resp. P t r = 0,0051 en Px = 0,035).

Bestralingsdosis
De bestralingsdosis die werd toegediend op lymfogene metastasen in de hals
varieerde sterk. Om onderlinge vergelijking mogelijk te maken werd bij deze
studie gebruik gemaakt van de formule van Ellis (Ellis e.a., 1967). NSD = D x
N -O,M x T-o,ii r e t > w a a r m D = de totale dosis, N = het aantal fracties, T = het
aantal dagen gerekend van de eerste tot de laatste bestralingsdag. De invloed
van pauzes in de bestralingsperiode werd gecorrigeerd met behulp van de TDF-
formule (Orton e.a., 1973).
Voor de bestraling van de plaveiselcelcarcinomen wordt in de literatuur
(Fletcher, Hariot, Eschwege) een dosis equivalent aan 6000 rad in 6 weken
(= 1750 ret) minstens noodzakelijk geacht om een redelijke kans op een lokale
genezing te bewerkstelligen. Als men hiervan uitgaat, dan werd aan 123 patiën-
ten (53%) een lagere bestralingsdosis ter plaatse van de halskliermetastasen toe-
gediend. Deze patiëntengroep heeft dus in principe een palliatieve behandeling
ontvangen. Een lage dosis werd veelal gegeven indien er sprake was van klieren
gelokaliseerd in de achterste halsdriehoek (Px = 0,028) en supraclaviculair
(P x = 0,035), en indien praktisch alle klierstations in de hals kliermetastasen be-
vatten (P x = 0,027). De bestralingsdosis bleek evenals de veldgrootte toe te
nemen in de latere behandelingsperioden (tabel 14). De zijde van de hals
contralateraal, ten opzichte van de primaire tumor, werd bij 157 patiënten

TABEL 14
Relatie van behandelingsperiode met het bestralingsveld en de gegeven totale bestralingsdosis
in rets ter plaatse van de homolaterale hals (233 patiënten).

Behandelings-
periode

1960-1965
1965-1969
1969-1973
1973-1975

Aantal electief bestraalde
lymfklierstations

1+2 3 + 4

41% 41%
44% 33%
22% 49%
12% 27%

P t r<10" 6

5

17%
23%
29%
62%

<1550

30%
20%
12%
12%

Bestralingsdosis in rets

1550-1750 1750-1950

18% 32%
27% 33%
14% 54%
3% 32%

P t r<10" 6

>1950

20%
19%
20%
53%
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electief bestraald, dat wil zeggen behandeld op een moment dat er klinisch geen
suspecte lymfomen aanwezig waren.
Bij de beoordeling van de bestralingsgegevens werd ook rekening gehouden met
een eventuele bestralingsdosis afkomstig van een uittredende bestralingsbundel,
welke toegepast werd bij een bestraling van de homolaterale lymfogene meta-
stasen in de hals. De contralaterale zijde van de hals ontving zodoende sterk
wisselende bestralingsdoseringen.

II.2 Factoren die in relatie staan met een recidief in de hals*

De recidieven in de hals, die ontstaan na behandeling van halskliermetastasen,
werden in 90% van de gevallen waargenomen in het eerste jaar na afloop van de
behandeling. Twee jaar na afloop van de behandeling werden geen recidieven in
het bestraalde gebied van de hals meer vastgesteld. Wel waren er nog 3 patiën-
ten waarbij in de hals onder het bestraalde gebied een lymfogene metastase
manifest werd meer dan 2 jaar na de behandeling (fig. 6).

0)

21 18 17

12 24 36 4 8 60 72 84 96
maanden

Fig. 6. Recidief na radiotherapie bij 233 patiënten (act. perc). 1 = in de hals; 2 = in het eer-
der bestraalde volume.

Behandelingsperiode
Het jaar van de behandeling bleek een rol te spelen bij het optreden van recidie-
ven in de hals. Er was namelijk een lagere kans op een recidief in de hals voor
de patiëntengroep die in de periode 1973-1975 behandeld werd (fig. 7).
Bij de statistische analyse bleek, dat indien de behandelingsresultaten per

*Bij de patiënten die behandeld werden wegens dubbelzijdige halskliermetastasen, werd
steeds die zijde van de hals beoordeeld, waar zich later het recidief ontwikkelde, of waar
zich aanvankelijk de meeste tumor bevond.
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Fig. 7. Relatie van de behandelingsperiode met het percentage patiënten zonder recidief in
de hals (act. 3-jaarsperc).

behandelingsperiode gecorrigeerd werden voor een al of niet curatief behandel-
de primaire tumor, de bestralingsdosis ter plaatse van de halskliermetastase en
de veldgrootte, de significante relatie tussen een recidief van de halskliermeta-
stasen en de behandelingsperiode verdween. Zoals vermeld in hoofdstuk II. 1
werden vaker in de latere perioden grotere bestralingsvelden gekozen, waardoor
meer klinisch niet-verdachte klierstations opgenomen werden in het bestraalde
gebied. Ook bleek de gegeven bestralingsdosis ter plaatse van de kliermetastasen
in de latere perioden hoger te zijn. Dat deze verbeteringen in de radiotherapie,
die toegepast werden met name in de laatste behandelingsperiode (1973-1975),
gepaard gingen met betere behandelingsresultaten, geeft hoop.

Primaire tumor
De lokalisatie van de primaire tumor bleek een belangrijke rol te spelen bij het
ontstaan van een recidief in de hals na behandeling van de halskliermetastasen.
Patiënten met een nasofarynxcarcinoom bleken veel minder frequent recidieven
van de halskliermetastasen te hebben, terwijl patiënten met een mondholte-
tumor, of patiënten met lymfogene metastasen in de hals afkomstig van larynx-
carcinomen (3 etages) veel frequenter recidieven na behandeling kregen (tabel
15). Deze significante relatie tussen lokalisatie van de primaire tumor en het
ontstaan van een recidief in de hals bleef bestaan, nadat bij statistische analyse
gecorrigeerd was voor andere significante factoren die verband hielden met een
recidief in de hals en met de lokalisatie van de primaire tumor (bijlage 2).
Het vroegtijdig verschijnen van lymfogene metastasen in de hals ten opzichte
van de primaire tumor ging gepaard met minder recidieven van de lymfklier-
metastasen (tabel 16). Echter, bij correctie voor de verschillen in lokalisatie
van de primaire tumor bleek dit verband niet meer significant te zijn. Het zijn
dezelfde lokalisaties van de primaire tumor, waarbij halskliermetastasen vaak
optreden na behandeling van de primaire tumor èn er vaak een recidief in de
hals optreedt (mondholte-larynx (3 etages): 17 van de 21 patiënten).

33



TABEL 15
Relatie tussen lokalisatie van de primaire tumor (PT) en het recidief in de hals (act. 5-jaars-
perc).

Lokalisatie PT Aantal patiënten Percentage recidieven

Nasofarynx
Supraglottis
Tongbasis
Hypofarynx
Tonsil + achterwand + palatum

molle
Overige
Mondholte
Larynx (3 etages)

38
36
19
24

48
11
47
10

In de hals

28%
42%
42%
42%

44%
44%
53%
81%

Px= 0,005

In het RT-veld

25%
32%
36%
23%

22%
44%
46%
81%

Px= 0,0008

TABEL 16
Relatie van recidief in de hals ten opzichte van het moment van manifest worden van de hals-
kliermetastasen (HKM) (act. 5-jaarsperc).

Onbekende PT
HKM ontdekt vóór PT
HKM ontdekt gelijktijdig met PT
Tot 6 maanden na PT
6 maanden of meer na PT

Aantal patiënten

2
14

196
11
10

Percentage

Gehele hals

50%
31%
41%

100%
70%

P t r = 0,0002

recidieven

Binnen RT-veld

50%
8%

32%
100%
70%

P tr = 0,00001

Het tumorstadium bleek niet in significante relatie te staan tot de kans op een
recidief van de halskliermetastasen. Een recidief van de primaire tumor (waar-
genomen bij overlijden of laatste onderzoek van de patiënt) werd vastgesteld bij
65 patiënten. Van deze patiëntengroep bleken 33 patiënten (51%) tevens een
recidief van de halskliermetastasen te hebben. Echter, bij 168 patiënten werden
geen tekenen van een recidief van de primaire tumor aangetroffen en er werd
slechts bij 24 patiënten (14%) een recidief van de halskliermetastasen vastge-
steld (tabel 17).

Histologie
De differentiatiegraad, zoals die oorspronkelijk werd beschreven, liet zien dat
bij slecht gedifferentieerde plaveiselcelcarcinomen minder recidieven in de hals
werden waargenomen (Px = 10~4). Ook de gradering, verkregen na revisie van
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TABEL 17
Relatie tussen recidief van de primaire tumor en recidief van de halskliermetastasen (ge-
registreerd bij overlijden of laatste poliklinische controle).

Recidief van
primaire tumor

Recidief van
halskliermetastasen

Aantal Percentage recidieven
patiënten in hals bij recidief PT

33
32
24

144

51%

14%

Px = 0,0003

TABEL 18
Relatie van de differentiatiegraad na revisie met het recidief in de hals (act. 5-jaarsperc).

Differentiatiegraad

Hoog
Goed
Matig
Slecht
Ongedifferentieerd

Aantal
patiënten

5
28
39
41
12

Percentage

In de hals

50%
67%
52%
39%
83%

Px = 0,0058
Ptr =0,23

recidieven

In RT-veld

29%
43%
52%
20%
59%

Px = 0,024
Pu = 0,29

microscopische preparaten van 125 patiënten, toont dezelfde significante rela-
tie aan (tabel 18).
De microscopisch beoordeelde groeiwijze van de primaire tumor bleek niet te
relateren aan het al of niet recidiveren van halskliermetastasen (Ptr = 0,98,
Px = 0,94).

Kenmerken van de halskliermetastasen
De hoeveelheid tumor, uitgedrukt in doorsnede van de halskliermetastasen, het
aantal kliermetastasen of het aantal klierstations dat een metastase bevatte,
bleek niet significant verband te houden met het ontstaan van een recidief in de
hals. Bij een beschouwing van het percentage recidieven in het bestralingsveld
blijkt wederom dat er geen significante relatie is tussen de diameter en de kans
op recidief (tabel 19). Vermoedelijk wordt dit verklaard door selectie, daar niet
van alle patiënten de diameter van de lymfogene metastasen geregistreerd was.
Het aantal aangedane lymfklierstations geeft een betere correlatie met de kans
op recidief in het bestraalde gebied. Het blijkt dat het aantal recidieven signifi-
cant toeneemt indien meer lymfklierstations zijn aangedaan (tabel 20). De loka-
lisatie van de kliermetastasen bleek eveneens samen te hangen met de kans op
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TABEL 19
Doorsnede van de lymfkliermetastasen ten opzichte van het recidief in het bestralingsveld
(act. 5-jaarsperc).

Doorsnede lymfkliermetastasen Aantal patiënten Percentage recidieven
in het bestralingsveld

< 3 cm 45 30%
3-5 cm 35 33%
> 5 cm 59 35%

Ptr-0,41

TABEL 20
Recidief in de hals ten opzichte van het aantal positieve lymfklierstations (act. 5-jaarsperc).

Aantal positieve
klierstations

1
2 + 3

4

Aantal
patiënten

118
74
38

Percentage

In de hals

43%
41%
52%

Pu = 0,16

recidieven

In RT-veld

29%
32%
49%

P,r = 0,025

TABEL 21
Recidief in de hals ten opzichte van het N-stadium (UICC, 1973) (act. 5-jaarsperc).

N-stadium

N,B

N 2 B
N 3

Aantal
patiënten

94
27

103

TABEL 22
Recidief in de hals ten opzichte van het residu
therapie (act. 5-jaarsperc).

Residu
Geen residu
Onbekend

Aantal
patiënten

81
130
22

Percentage recidieven

In de hals

34%
55%
52%

P t r = 0,037

in de hals 6 weken

In RT-veld

23%
52%
38%

Ptr = 0,010 j

na afloop van de radio- !

Percentage recidieven

In de hals

67%
32%
24%

P x<10" 8

In RT-veld

56%
22%
24%

P x < W6
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recidief na radiotherapie. Bij het aanwezig zijn van kliermetastasen laag in de
hals (laag-jugulair) werden regelmatig recidieven in de hals (58%) waargenomen
(overige gevallen 41%, act. 5-jaarsperc, P x = 0,0030). De N-stadiëring volgens
de UICC laat zien, dat bij patiënten met aan een zijde van de hals mobiele klier-
metastasen, de recidiefkans geringer was dan bij patiënten bij wie kliermeta-
stasen zich aan beide zijden van de hals bevonden of gefixeerd waren (tabel 21).
Echter, na correctie voor andere prognostische factoren verdween deze signifi-
cante correlatie (bijlage 2). De mate van regressie van de lymfkliermetastasen
tijdens en na afloop van de bestraling bleek het belangrijkste kenmerk voor de
uiteindelijke recidiefkans van de halskliermetastasen.
De patiënten met een palpabele tumorrest in de hals (verder als residu aange-
duid), 6 weken na afloop van de radiotherapie, kregen frequent recidieven
tijdens de vervolgperiode (tabel 22). Deze significante correlatie bleef aan-
wezig, ook na correctie voor andere prognostische factoren (bijlage 2). De
relatie residu en recidief in het bestralingsveld werd nog verder onderzocht, ten
opzichte van de lokalisatie van de primaire tumor en de relatie met de differen-
tiatiegraad van deze primaire tumor en ook de relatie met de gegeven stralen-
dosis ter plaatse van de halskliermetastasen. Het bleek dat bij alle lokalisaties
van de primaire tumor de patiënten met een palpabele tumor in de hals, 6
weken na afloop van de bestraling, een verhoogde kans op recidief hadden ver-
geleken met de patiëntengroep waarbij geen duidelijke tumorrest meer werd
gevoeld op dat moment. De verdeling van de patiënten over 8 lokalisaties maakt
dat per groep het aantal patiënten erg klein is geworden. Hierdoor wordt niet
voor alle lokalisaties een significante relatie gevonden tussen het aanwezig zijn
van een residu en een verhoogde kans op een recidief in de hals (tabel 23). De
relatie residu en recidief in het bestralingsveld bleef significant, ook al werd
deze beoordeeld per differentiatiegraad (tabel 24). De relatie palpabele tumor-
rest in de hals 6 weken na afloop van de bestraling en een verhoogd percentage
recidieven in het bestralingsveld werd eveneens beoordeeld ten opzichte van de

TABEL 23
Relatie residu met recidief in het bestralingsveld per lokalisatie van de primaire tumor (act.
5-jaarsperc).

Primaire tumor

l.Nasofarynx
2. Mondholte
3. Tongbasis
4. Tonsil etc.
5. Larynx (3 etages)
6. Supraglottis
7. Hypofarynx
8. Overige

P = 0,069
P = 0,0049
P = 0,097
P = 0,0087
P = 0,13
P = 0,ll
P = 0,62
P = 0,0052

Residu +

Aantal
patiënten

7
19
5

20
7

10
10
3

Percentage
recidieven

50%
71%
73%
47%

100%
46%
27%

100%

Residu -

Aantal
patiënten

30
23
11
24
3

22
11
6

Percentage
recidieven

19%
32%
27%

7%
50%
28%
23%
0%

37



TABEL 24
Relatie residu met recidief in het bestralingsveld bij verschillende differentiatiegraden van de
primaire tumor (act. 5-jaarsperc.)-

Differentiatiegraad

l.Goed
2. Matig
3. Slecht

PT

P =
P =
P =

0,00077
0,031
0,0063

Residu +

Aantal
patiënten

15
20
29

Percentage
recidieven

71%
42%
42%

Residu -

Aantal
patiënten

24
25
63

Percentage
recidieven

21%
30%
23%

TABEL 25
Relatie residu met recidief in het bestralingsveld bij verschillende bestralingsdoses (act. 5-
jaarsperc).

Dosis

1. < 1550 ret
2.1550-1750 ret
3.1750-1850 ret
4.1850-1950 ret
5. > 1950 iet

P = 0,00017
P = 0,016
P = 0,019
P = 0,029
P = 0,0083

Residu +

Aantal
patiënten

18
15
12
25
11

Percentage
recidieven

92%
66%
40%
43%
45%

Residu -

Aantal
patiënten

21
21
19
27
42

Percentage
recidieven

64%
30%
33%
11%
7%

verschillende bestralingsdoseringen (tabel 25). Hierbij bleek dat de relatie residu
en verhoogde kans op recidief significant aanwezig bleef in de verschillende
groepen. Van belang hierbij is dat ook de patiënten die een hoge bestralings-
dosis (> 1950 ret) kregen toegediend, dezelfde relatie vertoonden. Het bete-
kent dat een biologische eigenschap van de lymfkliermetastase, en wel een
onvoldoende regressie 6 weken na afloop van de bestraling, in belangrijke mate
de kans vergroot op het ontstaan van een recidief in het bestralingsveld.

Bestralingswijze
De vorm van radiotherapie en vooral de bestralingsdosis hebben de belangrijkste
invloed op het behandelingsresultaat gehad. Een agressievere behandeling, waar-
bij een hogere bestralingsdosis werd gegeven, resulteerde in aanmerkelijk
minder recidieven van de halskliermetastasen. Zo werden bij een NSD van 1950
ret (68 Gray in 7 weken) of meer slechts 15% recidieven in het bestraalde
gebied gezien (fig. 8). Deze relatie van de bestralingsdosis met een recidief van
de halskliermetastasen bleef bestaan, ook al werd gecorrigeerd voor de andere
factoren die een significante relatie hielden met de gegeven bestralingsdosis
(bijlage 2). De behandelingsresultaten werden eveneens beter, indien er ruimere
bestralingsveld en werden gegeven. Wanneer bij patiënten niet alleen de klier-
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Fig. 8. Recidiefvrije percentages in het bestraalde deel van de hals bij verschillende doserin-
gen (act. 5-jaarsperc).

stations die lymfkliermetastasen bevatten bestraald werden, doch ook een aan-
tal aangrenzende klierstations waarin zich klinisch geen lymfkliermetastasen be-
vonden, werden minder recidieven in de hals aangetroffen (tabel 26). Bij de
verdere statistische analyse bleef de significante correlatie van de bestralings-
dosis, en ook van het aantal electief bestraalde klierstations met het recidief in
de hals ten opzichte van praktisch alle variabelen bestaan (bijlage 2).
Tijdens de beoordeling van de ziektegeschiedenissen van de patiënten werd
tevens de lokalisatie van het recidief ten opzichte van het bestraalde gebied
geregistreerd. Het bleek dat van 68 patiënten met een recidief in de hals bij
53 patiënten het recidief gelokaliseerd was in het bestralingsgebied. Hierbij
werden ook gerekend de patiënten bij wie het recidief op de grens van het be-
straalde gebied was ontstaan en spoedig in het vroeger bestraalde gebied uit-
groeide. Hoewel in een deel van deze patiëntengroep sprake was van secundaire

TABEL 26
Recidief in de hals ten opzichte van het aantal electief bestraalde klierstations (act. 5-jaars-
perc).

0
1+2

Aantal
patiënten

26
110
96

Percentage recidieven

In de hals

65%
46%
36%

P t r = 0,011

In RT-veld

59%
33%
28%
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TABEL 27
Lokalisatie van het recidief in de hals ten opzichte van het bestralingsveld.

In ± buiten RT-veld
| onder

Alleen buiten RT-veld j achter
1 boven

(beoordeeld 233 patiënten)

Aantal patiënten

53
11
2
2

Percentage

78%
16%

3%
3%

22%

uitgroei in het bestraalde gebied, werden dezen ter vermijding van subjectieve
beïnvloeding in de eerder genoemde groep opgenomen. Van de overige 15
patiënten werden de recidieven veelal onder het vroeger bestraalde gebied waar-
genomen (tabel 27). Deze recidieven buiten het bestralingsgebied werden vooral
(in 65% van de gevallen) waargenomen indien het bestralingsveld zich beperkte
tot de kliermetastase en zijn directe omgeving. Ook werden bij patiënten ouder
dan 75 jaar vaak recidieven buiten het bestraalde gebied aangetroffen (P x =
0,0026), daar in deze patiëntengroep vaak kleine bestralingsvelden werden toe-
gepast (P t r = 0,084) om de slijmvliesreacties te beperken.

Dosis-tijdrelatie
In de periode 1960 tot 1975 werden verschillende bestralingsschema's toege-
past welke geanalyseerd werden volgens de methode van Cox (1972). Hierbij
werden de invloed van de totale bestralingsdosis, het aantal fracties en de duur
van de bestralingsperiode bestudeerd. Deze gegevens werden gecorreleerd aan
het al of niet recidiveren van de halskliermetastasen in het bestraalde gebied.
Om zo goed mogelijk rekening te houden met eventuele selectie van bepaalde
patiëntengroepen werd gecorrigeerd voor factoren die de kans op eventuele
recidieven van halskliermetastasen significant beïnvloeden. Dit waren lokalisatie
van de primaire tumor, T-stadium, al of niet curatieve behandeling van de
primaire tumor, het palpabel zijn van suspecte halsklieren in de onderste hals-
klierstations, het aantal aangedane halsklierstations en de fixatie van de lymf-
kliermetastasen. De resultaten van deze bewerkingen zijn weergegeven in ge-
schatte iso-effectcurven (fig. 9). Alle iso-effectlijnen in deze figuur geven aan
een gelijk percentage recidieven van halskliermetastasen in het bestraalde
gebied. Lijn C geeft de optimale schatting van een iso-effectlijn, wanneer aan-
genomen wordt dat log D - a log t - b log N - c (log N)2 constant blijft. Hier-
bij worden a, b en c geschat uit de waarnemingen; D = de totale bestralings-
dosis; t = het totaal aantal dagen van de bestralingsperiode, gedeeld door N;
N = het aantal bestralingsfracties. Lijn A geeft de iso-effectcurve met c = 0,
b = 0,35, a = 0,11, zoals in de NSD-formule. In de figuur is uitgegaan van een
constante t. Bij lijn B is in het bovenstaande aangenomen dat c = 0, a en b
worden geschat uit de waarnemingen. Het in de figuur getekende vierkant stelt
het gebied voor, waarin de waarnemingen die we bij onze patiëntengroep
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Fig. 9. Geschatte iso-effectcurven van de bestralingsdosis en de bestralingsduur voor: A =
normale weefsels (huid, subcutis), NSD = D x N"0'24 x T ° ' u (Ellis, 1969); B = recidief in
de hals bij 233 patiënten, NSD = D x N"0'44, C = recidief in de hals bij 233 patiënten, NSD =
log D - 0,075 log t + 1,605 log N - 0,339 (log N)2.

gedaan hebben zich bevinden. Deze bewerkingen en vergelijkingen met de NSD-
formule van Ellis waren gebaseerd op gegevens van patiënten, die 5 of soms 6
maal per week bestraald werden. De relatie met het optimale aantal fracties per
week is door dit gebrek aan waargenomen variatie niet na te gaan, en komt tot
uiting in de onnauwkeurigheid van de coëfficiënt a. De NSD-formule (lijn A)
bleek in het waargenomen gebied de relatie tussen recidief en dosis en fractio-
neringsschema niet duidelijk slechter te beschrijven dan curve C (P = 0,34).
Wanneer we de exponent van N(b) uit de waargenomen gegevens schatten, dan
zou de NSD-formule moeten luiden: NSD = D x N~°>44 bij patiënten die 5 a 6
maal per week bestraald worden (dit is lijn B). Er is geen significant verschil
tussen deze twee lijnen (P = 0,85). Wanneer lijn C een juiste weergave van de
iso-effectlijn aangaande het tumorrecidief zou zijn en de NSD-formule (lijn A)
de iso-effectlijn betreffende gezond weefsel (cutis en subcutis) weerspiegelt,
dan zou hieruit afgeleid kunnen worden, dat een bestralingsschema met 18 frac-
ties optimaal is. Aangezien de exponent voor t(a) bij curve C kleiner is (name-
lijk 0,075) dan de exponent in de Ellis-formule (0,11), zou men de bestralings-
duur (aantal dagen) zo lang mogelijk moeten maken. Dat een en ander nog
tamelijk speculatief is kan onder andere blijken uit het feit, dat zelfs de ver-
onderstelling dat alleen de totale bestralingsdosis het percentage recidieven be-
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invloedt (a = b = c = 0) niet verworpen kan worden (P = 0,059). Dit wordt ver-
moedelijk veroorzaakt door het feit, dat in de door ons bestudeerde patiënten-
groep slechts weinig variaties in fractioneringsschema's zijn aangebracht.

Complicaties van de radiotherapie
Ernstige bijwerkingen van de radiotherapie werden genoteerd bij 16 van de
233 patiënten (7%). De belangrijkste complicatie was het optreden van ernstige
slikstoornissen bij 10 patiënten, welke bij 5 patiënten niet alleen leidde tot
cachexie, maar ook tot uitdroging. Een van deze patiënten overleed na afloop
van de radiotherapie aan sepsis voorafgegaan door uitdroging en cachexie. Twee
andere patiënten met deze slikklachten zijn 3 respectievelijk 4 maanden na
afloop van de radiotherapie overleden buiten het ziekenhuis, waardoor de juiste
doodsoorzaak niet vastgesteld kon worden.
De aanwezigheid van carieuze elementen, die in het bestralingsgebied opge-
nomen waren, leidde bij 2 patiënten tot een osteomyelitis van de onderkaak.
Bij 2 patiënten ontstond een larynxstenose waarvoor tracheostomie noodzake-
lijk werd. Een van hen was behandeld wegens een groot larynxcarcinoom
stadium T4N3).

•g 50
8
g

30

10

P< 0,0001

13 aantal patiënten

1750-1950 1950-2150 52150
dosis in ret

Fig. 10. Percentage comp''~aties in relatie met de bestralingsdosis.

Een ernstige vorm van fibrose van de weke delen van de hals werd beschreven
bij 2 patiënten, die beiden wegens een recidief in het bestraalde gebied een
tweede bestralingsserie ondergingen, waarvan de velden die van de eerste over-
lapten. De complicaties namen in frequentie toe bij grotere bestralingsvelden
(Ptr = 0,046) en bij toename van de bestralingsdosis (Ptr = 0,022) (fig. 10).
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II.3 Factoren die een relatie hebben met een kans op recidief in de hals na
radiotherapie van eventueel aanwezige subklinische lymfogene metastasen

Zoals reeds in hoofdstuk II.1 werd vermeld, is bij 157 patiënten een of andere
vorm van electieve bestraling op de contralaterale zijde van de hals toegepast.
Van deze patiëntengroep kregen slechts 11 patiënten (7%) uitgroe-. van klier-
metastasen waarvan slechts bij 4 patiënten (2,5%) deze uitgroei plaatsvond in
het electief bestraalde gebied. Dit percentage recidieven in de electief bestraalde
hals was nihil in de laatste behandelingsperiode (tabel 35). Het uitgroeien van
kliermetastasen in de electief bestraalde zijde van de hals nam toe, indien aan
de homolaterale kant van de hals sprake was van een groot volume aan tumor.
Het manifest worden van deze kliermetastasen bleek significant toe te nemen
indien er sprake was van grotere klieren, fixatie en een iioog N-stadium (N3)
(resp. Px = 0,023, P x = 0,018, Px = 0,035). Het uitgroeien van kliermetastasen
in ds electief bestraalde hals trad vooral op indien er een recidief was van de
primaire tumor of van de halskliermetastasen in de andere zijde van de hals. In
beide beschreven groepen bedroeg dit 7 van de 11 patiënten (tabel 28).
Van de 4 patiënten, die een recidief in het electief bestraalde gebied kregen,
hadden allen op dit gebied een dosis van minder dan 30 Gray in 3 weken ont-
vangen. Bij 3 van hen was er tegelijkertijd een recidief van de primaire tumor. i
In het onderzochte patiëntenbestand ontstond geen uitgroei van kliermeta- j
stasen in gebieden die een dosis hoger dan 30 Gray ontvangen hadden (tabel \

I

TABEL 28 j
Relatie tussen recidieven van de primaire tumor, recidieven van halskliermetastasen en be- (
stralingsdosis en het uitgroeien van halskliermetastasen na electieve bestraling van de contra- \
laterale hals. (Gegevens van de 11 patiënten (van 156) bij wie electieve radiotherapie faalde.) {

TABEL 29
Relatie van de bestralingsdosis met het voorkomen van recidief in de electief bestraalde
contralaterale zijde van de hals (act. 5-jaarsperc).

Dosis Aantal patiënten Percentage recidieven

< 1100 ret 31 21%
1100-1550 ret 19 6%

> 1550 ret 106 0%
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Recidief PT
Recidief HKM

homolateraal
Gehele groep

Aantal
patiënten

7

7
11

Recidief in RT-veld

< 3000 rad

3/3

2/3
4/5

> 3000 rad

0/4

0/4
0/6

Recidief alleen
buiten RT-veld

5/7

5/7
7/11

i
i
1
i

is
1
i

i



29). De overige 7 patiënten kregen uitgroei van kliermetastasen buiten het
electief bestraalde gebied.
Complicaties zijn ten gevolge van deze behandeling in de bestudeerde patiënten-
groep niet waargenomen.

II.4 Hematogene metastasering en doodsoorzaken

Hematogene metastasering werd geregistreerd bij 60 patiënten (37% act. 5-jaars-
perc). De meest veelvuldig voorkomende lokalisaties van deze metastasering
waren die in de longen, vervolgens die in het skelet en de lever (tabel 30). Bij
een aantal patiënten was het niet mogelijk te differentiëren tussen een nieuwe

TABEL 30
Lokalisatie van de hematogene metastasen.

Orgaan

Longen
Skelet
Mediastinum
Lever
Hersenen
Overige

Totaal aantal patiënten

Aantal patiënten

34
22
17
16
6

10

60

Percentage

15%
9%
7%
7%
3%
4%

26%

TABEL 31
Relaties van de behandelingsresultaten met de lokalisatie van de primaire tumor (act. 5-jaars-
perc).

Lokalisatie PT

l.Nasofarynx
2. Mondholte
3. Tongbasis
4. Tonsil + achter-

wand + palatum
molle

5. Larynx (3 etages)
6. Supraglottis
7. Hypofarynx
8. Overige

Aantal
patiënten

38
47
19

48
* 10

36
24
11

Recidief
PT

46%
68%
55%

30%
37%
40%
20%
41%

Recidief
HKM

28%
53%
42%

44%
81%
42%
42%
44%

Recidief
na elec-
tieve RT

23%
7%
0%

10%
—
9%

10%
0%

Over-
leving

28%
15%
16%

26%
0%

33%
6%

27%

Tumor-
vrije
over-
leving

28%
17%
28%

43%
—

41%
22%
35%

Hemato-
gene
meta-
stasen

46%
44%
29%

18%
51%
22%
77%
36%

*Na 17 maanden waren er geen patiënten meer in leven
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primaire tumor van de long of hematogene metastasen van de behandelde
hoofd-halstumor. In het onderzoek werden deze patiënten opgenomen in de
patiëntengroep met hematogene metastasen.
Hematogene metastasering werd reeds bij 93% van de patiëntengroep binnen
anderhalf jaar na behandeling van de halskliermetastasen gediagnostiseerd
(fig. 11). Het optreden van deze hematogene metastasering bleek, hoewel net
niet geheel significant (Px = 0,054), samen te hangen met de lokalisatie van de
primaire tumor. Het waren vooral de patiënten met een hypofarynx-, naso-
farynx-, mondholte- of een larynx- (3 etages) tumor, die regelmatig hematogene
metastasen kregen (tabel 31).
De uitgebreidheid van de lymfogene metastasering hield eveneens verband met
het percentage hematogene metastasen. De frequentie van deze hematogene
metastasering nam duidelijk toe bij patiënten, waarbij kliermetastasen aanwezig
waren in beide zijden van de hals of bij verscheidene aangedane klierstations
(resp. Px = 0,012 en Ptr = 0,037). Ook bij patiënten met gefixeerde klieren
werd frequenter hematogene metastasering aangetroffen (Px = 0,003). De ver-
deling over de N-stadia volgens de UICC en AJC geeft dit eveneens weer (tabel
32). De lokalisatie van de kliermetastasen bleek eveneens een rol te spelen bij
het optreden van hematogene metastasering. Bij patiënten met kliermetastasen,
gelokaliseerd in de achterste halsdriehoek of in de supraclaviculaire klierloge
werden in 60% hematogene metastasen (Px = 0,03) aangetroffen, bij de overige
lokalisaties van de kliermetastasen slechts in 34% (act. 5-jaarsperc).
Bij de patiënten die een lage bestralingsdosis hadden ontvangen (Px = 0,0032)
en degenen bij wie een tumor in de hals palpabel was 6 weken na afloop van de
bestraling (Px = 0,0016) traden relatief vaker hematogene metastasen op. De
differentiatiegraad en de groeiwijze hielden niet significant verband met het op-

48 54 60
maanden

Fig. 11. Cumulatief percentage van optreden in de tijd van hematogene metastasen na
radiotherapie van de halskliermetastasen bij 60 van de 233 patiënten.
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treden van de hematogene metastasering.
De in dit onderzoek betrokken patiënten konden worden gevolgd over periodes
die tussen 3 en 18 jaar lagen. Op het moment van bestudering van de ziekte-
geschiedenissen bleken nog 42 patiënten in leven te zijn. Van de gehele groep
bleek meer dan de helft van de patiënten inmiddels overleden te zijn ten ge-
volge van tumoractiviteit (tabel 33). Zesenvijftig patiënten bleken overleden te
zijn aan andere ziekten, waarvan 9 patiënten (4%) ten gevolge van een tweede
maligne tumor. Deze tweede tumoren bevonden zich veelal in het hoofd-hals-
gebied of de longen. De huidtumoren zijn niet in deze beschouwing opgeno-

TABEL 32
Relaties van de behandelingsresultaten met het N-stadium volgens, de UICC en AJC (act. 5-
jaarsperc).

UICC,1973
NIB
N2B

N3
Onbekend

AJC,1978
N,
N2A

N2B

N3A

N3B+C
Onbekend

Aantal
patiënten

94
27

103
9

28
21
32
15
60
77

Recidief
in de hals

34%
55%
52%
33%

P t r = 0,037

23%
57%
41%
18%
48%
47%

P t r= 0,058

Overleving

30%
8%

17%
22%

P,r= 0,034

39%
24%
22%
20%
9%

25%

P,r = 0,0024

TuiTiorvrije
overleving

40%
20%
24%
17%

P t r= 0,035

46%
25%
31%
13%
15%
39%

Ptr = 0,0037

Hematogene
metastasen

27%
49%
44%
12%

P,r = 0.022

15%
61%
25%
55%
57% j
31%

P,r = 0,0010

TABEL 33
Doodsoorzaken (vervolgperiode variërend van 3 tot 18 jaar).

Doodsoorzaak

Recidief primaire tumor
Recidief halskliermetastasen
Recidief primaire tumor + halskliermetastasen
Recidief primaire tumor + recidief halsklier-

metastasen + hematogene metastasen
Hematogene metastasen
Tweede maligne tumor
Intercurrente ziekten
Totaal

Aantal patiënten

32
22
21

29
31
9

47

191/233

Percentage

14%
9%
9%

12%
13%
4%

20%
79%
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men. De belangrijkste doodsoorzaak was het recidiveren van de primaire tumor,
al of niet gecombineerd met recidieven van de halskliermetastasen of hemato-
gene metastasen (tabel 33).
Obducties werden slechts bij 26 patiënten uitgevoerd. Uit de obductiebevindin-
gen konden geen andere conclusies worden getrokken.

II.5 Overleving

De overleving van de gehele patiëntengroep wordt weergegeven in figuur 12, het
5-jaarsoverlevingspercentage bedroeg 21%. De overlevingscurve werd voor de
Nederlandse bevolking gecorrigeerd aan de hand van gegevens uit het jaarboek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1978. Het gecorrigeerde 5-jaars-
overlevingspercentage bedroeg 27%. De tumorvrije overleving benaderde deze
gecorrigeerde overlevingscurve, het 5-jaars-tumorvrije-overlevingspercentage
bedroeg 30%. De overleving en in gelijke mate ook de tumorvrije overleving
hingen vooral samen met factoren die mogelijk verband hielden met het al of
niet recidiveren van de primaire tumor en zijn halskliermetastasen. De kenmer-
ken van de lymfkliermetastasen, die gepaard gingen met een verhoogde kans op
hematogene metastasen, hingen eveneens samen met de overlevingskansen
(bijlage 1).

£ 100
o

overleving

O overleving
gecorrigeerde overleving

G tumorvrije overleving
verwachte overleving (C. B.S.

12 24 36 4 8 60 72 84 96 maanden

Fig. 12. Actuarieel berekende overlevingscurven: o = overleving; • = gecorrigeerde overleving
voor de Nederlandse bevolking; ° = tumorvrije overleving; • = verwachte overleving volgens
gegevens van het CBS van 1978.
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Primaire tumor
De lokalisatie van de primaire tumor hield verband met de overlevingskansen.
De patiëntengroepen met tumoren ter plaatse van de nasofarynx, tonsilloge, en
de supraglottische regio, hadden een gunstiger overleving vergeleken met de
overige groepen (tabel 31).
De factoren, zoals een hoog T-stadium, lage bestralingsdosis en palliatieve
behandeling, die een significante invloed hadden op het ontstaan van een reci-
dief van de primaire tumor (II. 1) gaven een zelfde negatief effect te zien ten
opzichte van de tumorvrije overleving (bijlage 1). Ook het recidiveren van
de primaire tumor, voordat de halskliermetastasen behandeld werden, had
een zeer ongunstig effect op de overleving: niemand van deze patiëntengroep
leefde langer dan 4 jaar.

De lymfogene metastasen
De hoeveelheid tumor in de hals bleek eveneens een belangrijke invloed te
hebben op de overlevingskansen. Bij toename van de lymfogene metastasering,
gekenmerkt door het aangedaan zijn van meerdere lymfklierstations, dubbel-
zijdige lymfogene metastasering in de hals of fixatie van de halskliermetastasen,
werd de tumorvrije overleving ongunstiger (Ptr = 0,023, Px = 0,039, Px =
0,003). Deze invloed van de hoeveelheid tumor in de hals op de tumorvrije
overleving wordt ook teruggevonden bij de indeling volgens de N-stadia. Hierbij
blijkt dat de stagering volgens de AJC-richtlij len dezelfde prognostische waarde
heeft, vergeleken met de UICC (tabel 32).
De invloed die een palpabele tumorrest in de hals (residu) heeft op het recidi-
veren van de halskliermetastasen, weerspiegelt zich ook in de overlevingskans:
de 5-jaarsoverlevingspercentages met en zonder een palpabele tumorrest be-
dragen respectievelijk 10 en 31 (Px< 10~6).

Hematogene metastasen
Van de 60 patiënten met hematogene metastasen leefde na behandeling van de
halskliermetastasen niemand langer dan 5 jaar. In vergelijking met het Ioco-
regionair recidief werd de overleving van de gehele groep in mindere mate alléén
door de hematogene metastasering beïnvloed. Vijfenzeventig patiënten waren
overleden ten gevolge van uitsluitend een loco-regionair recidief in vergelijking
met 60 patiënten die overleden aan hematogene metastasen al of niet gecombi-
neerd met een loco-regionair recidief.

Vorm van de radiotherapie
De patiëntengroep, die ter plaatse van de halskliermetastasen hoge bestralings-
doseringen kreeg toegediend, bleek gunstiger overlevingskansen te hebben
(tabel 34). De grootte van het bestralingsveld speelde geen rol bij de over-
levingskansen van de patiënt (Ptr = 0,37).

Behandelingsperiode
De verbeteringen in de radiotherapie, namelijk het toepassen van hoge be-
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stralingsdoseringen ter plaatse van de primaire tumor en de kliermetastasen,
maar ook het electief bestralen van een extra aantal klierstations ten opzichte
van de halskliermetastasen, werden vooral toegepast in de behandelingsperiode
1973-1975. Dit ging samen met een verbetering van het 3-jaarsoverlevings-
percentage, hoewel nog niet significant. De tumorvrije overleving was in deze
laatste behandelingsperiode significant gunstiger (tabel 35, fig. 13).

TABEL 34
Relatie van de bestralingsdosis ter plaatse van de kliermetastasen met de overleving (act. 5-
jaarsperc).

Bestralingsdosis

< 1550 ret
1550-1750 ret
1750-1850 ret
1850-1950 ret

> 1950 ret

Aantal patiënten

45
39
39
53
57

Overleving Tumorvrije overleving

5%
23%
10%
32%
27%

p,r<io-5

10%
35%
16%
38%
45%

P t r<10"6

60

40

20

drie jaars overlevings percentages

tumorvrije overleving: P= 0,04

— overleving: P=0,14

/

66 57 76
1 1 1

/

/

/
f

34
1 —

aantal patiënten (233)

60-65 65-69 69-73 73-75 jaar van behandeling

Fig. 13. Relatie van de overleving en de tumorvrije overleving met de behandelingsperiode.
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TABEL 35
Relaties van de behandelingsperioden met de behandelingsresultaten (act. 3-jaarsperc).

Jaar

1960-1965
1965-1969
1969-1973
1973-1975

Aantal
patiënten

66
57
76
34

Recidief
PT

44%
38%
51%
23%

P,r = 0,29

Recidief
HKM

46%
38%
40%
24%

Ptr =0,02

Recidief
na elec-

tieve RT

14%
20%

3%
0%

P tr = 0,064

Over-
leving

17%
26%
20%
38%

Ptr = 0,14

Tumor-
vrije

overleving

31%
31%
24%
64%

Ptr = 0,035

Hemato-
gene meta-

stasen

28%
35%
45%
20%

Ptr = 0,96

II.6 Discussie

Plaveiselceicarcinomen in het hoofd-halsgebied geven bij bijna de helft van de
patiënten lymfogene metastasen in de hals in een vroeg of laat stadium
(Bartelink, 1977) (tabel 36). Deze metastasering blijkt vooral beïnvloed te
worden door de lokalisatie van de primaire tumor. Zo werden bij nasofarynx-
carcinomen frequent lymfogene metastasen aangetroffen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld larynx- en liptumoren (Lederman, 1967; Lindberg, 1972; Barte-
link, 1977) (tabel 37). De lokalisaties van deze lymfkliermetastasen blijken bij
de door ons bestudeerde patiëntengroep, evenals bij Lindberg (1972) verband
te houden met de primaire tumor (fig. 2 t/m 5). Deze wijze van lymfogene
metastasering bleek ook in de door ons bestudeerde patiëntengroep zo karakte-
ristiek, dat bij een patiënt met een lymfkliermetastase van een plaveiselcelcarci-
noom in de hals, op geleide van de aangedane lymfklierstations gericht gezocht
kan worden naar de lokalisatie van de primaire tumor (tabel 38). De mate van
lymfogene metastasering blijkt in de door ons bestudeerde patiëntengroep,

TABEL 36
Frequentie van halskliermetastasen in de hals bij plaveiselceicarcinomen in het hoofd-hals-
gebied (periode 1971-1975).

Eerste
onderzoek:

Follow-up:

309

245 patiënten
No

454 patiënten

patiënten 145 patiënten (32%)
No N+

64 patiënten (21%)
N+

209 patiënten (46%)
met halskliermetastasen
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TABEL 37
Percentage halskliermetastasen bij het eerste onderzoek per primaire tumor (periode 1971-
1975).

Lokalisatie primaire tumor Aantal patiënten Percentage halsklier-
metastasen

Nasofarynx
Orofarynx
Hypofarynx
Voorste 2/3 van de tong
Mondbodem
Neus- en neusbijholten
Larynx

11
25
29
93
28
35

125

91%
60%
52%
37%
25%
20%
18%

TABEL 38
Mogelijke lokalisatie van de primaire tumor per klierstation van de hals.

KJierstation Lokalisatie van de primaire tumor

Submandibulair

Supraclaviculair

Achterste halsdriehoek

nasofarynx
orofarynx
tong, mondbodem

•mondbodem
voorste 2/3 deel van de tong

nasofarynx

larynx

schildklier

testis, ovarium

evenals bij Cherry (1967) samen te hangen met het stadium en de differentiatie-
graad van de primaire tumor. Bij toename van het T-stadium en bij een slech-
tere differentiatiegraad van de primaire tumor, neemt de lymfogene metastase-
ring toe (II. 1).

Relaties van factoren die verband houden met de genezingskans van halsklier-
metastasen na radiotherapie
Primaire tumor. De lokalisatie van de primaire tumor bleek in de bestudeerde
patiëntengroep een relatie te hebben met het recidiveren van de lymfkliermeta-
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stasen en de overleving na de radiotherapie. Bij patiënten met een nasofarynx-
carcinoom werd een lager percentage recidieven in de hals waargenomen in ver-
gelijking met bijvoorbeeld de mondholtetumoren (II.5, tabel 4). Dit is in over-
eenstemming met de bevindingen van Van Andel (1973) en Cachin (1979).
Gelijktijdige radiotherapie van de primaire tumor en de lymfkliermetastasen
werd bij het merendeel van de patiënten toegepast. In de bestudeerde patiën-
tengroep blijkt een recidief van de halskliermetastasen vaak samen te gaan met
een recidief van de primaire tumor (tabel 17). Een recidief uitsluitend in de hals
en niet ter plaatse van de primaire tumor is slechts in 10% van de behandelde
patiënten waargenomen. Deze relatie tussen een recidief van de primaire tumor
en een recidief in de hals is ook gevonden door Jesse (I963), Hanks (1969),
Wizenberg (1972), Bataini (1974) en Weller (1976). De geïsoleerde recidieven
in de hals werden door hen vooral waargenomen bij grote, meerdere en ge-
fixeerde kliermetastasen afkomstig van zeer kleine primaire tumoren, zoals van
huid, lip en larynx. Dit betekent dat bij patiënten waarbij een recidief van een
kliermetastase ontstaan is, altijd voorafgaand aan een eventuele behandeling de
lokalisatie van de primaire tumor grondig onderzocht dient te worden, even-
tueel door middel van biopsieën om vast te stellen of er al dan niet een lokaal
recidief bestaat. Bij de patiënten met een recidief van de primaire tumor vóór
behandeling van de lymfkliermetastasen werd eveneens zowel na radiotherapie
als chirurgie (Annyas, 1978), een hoger percentage recidieven in de hals waar-
genomen (II.2).
Histologie. De microscopisch beoordeelde groeiwijze van de tumor blijkt even-
als de differentiatiegraad van de bestudeerde patiëntengroepen verband te
houden met de behandelingsresultaten. Zo werd in dit onderzoek, evenals door
Bataini (1979) en Cachin (1979), waargenomen, dat zowel ter plaatse van de
primaire tumor als van de lymfkliermetastasen een lager percentage recidieven
ontstond na radiotherapie, indien er sprake was van een slecht gedifferentieerd
plaveiselcelcarcinoom (II.2). Cachin (1979) vond bij primaire tumoren die
sprieterig of papillair groeiden een significant hogere recidiefkans, vergeleken
met tumoren die in compacte velden groeiden. Hoewel een zelfde tendens in de
door ons bestudeerde patiëntengroepen aanwezig was, was dit verschil niet
significant.
Het volume. Het volume of het aantal viabele tumorcellen beïnvloedt de radio-
curabiliteit. In de door ons bestudeerde patiëntengroep werd waargenomen dat
om een hoog percentage genezingen te kunnen bereiken, bij de electieve bestra-
ling volstaan kan worden met een lagere bestralingsdosis (+ 1550 ret), terwijl bij
radiotherapie van palpabele lymfkliermetastasen een veel hogere bestralings-
dosis (1950 ret of meer) noodzakelijk is om een hoog percentage lokale
genezingen te bewerkstelligen. Ook experimenteel werd waargenomen dat bij
geringe hoeveelheden tumor (op microscopisch niveau) er een grotere stralen-
gevoeligheid is (dus een lagere D0-waarde gevonden wordt), vergeleken bij waar-
neembare tumoren (Fu, 1976; Shipley, 1976; Schaeffer, 1977). Deze vermin-
derde radiosensibiliteit bij waarneembare tumoren wordt voornamelijk toege-
schreven aan de veel grotere fractie anoxische tumorcellen in tumoren met een
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groter volume dan 20 mm3 (Shipley, 1976). De verhoogde stralengevoeligheid
van (microscopisch) kleine tumorvolumina zou mogelijk ook verklaard kunnen
worden door het hogere percentage cellen dat zich in celcyclus bevindt, verge-
leken met grotere tumoren. Het aantal tumorcellen in celcyclus zou omgekeerd
evenredig zijn met het tumorvolume (Laster, 1969; Schabel, 1969, 1976;
Simpson-Herren, 1970-1974; Harris, 1973).
Hoewel in het deel van het door ons onderzochte patiëntenbestand het verband
van de kans op recidief en de diameter, mogelijk door een bepaalde selectie,
niet duidelijk is teruggevonden (II.2), werd deze wel waargenomen door
Schneider (1975) en Spanos (1976). Zij toonden aan dat een hogere bestralings-
dosis noodzakelijk was om bij een toenemende diameter een zelfde genezings-
kans te kunnen bereiken.
Het verband van het volume met het recidiefpercentage werd wel terugge-
vonden in de door ons bestudeerde patiëntengroep, indien het aantal aangedane
lymfklierstations, de fixatie en de N-stadia werden beoordeeld (II.2). De in-
vloed van de laatste twee factoren werd eveneens gevonden door Ennuyer
(1973), Shukofsky (1973), Perez (1976), Weller (1976) en Johnston (1977).
Zij toonden aan, dat bij toename van het T- of N-stadium bij orofarynxtumor n

• een hogere bestralingsdosis noodzakelijk was om een zelfde loco-regionaire
! genezingskans te verkrijgen. Het verband tussen het tumorvolume en het recidi-

veren van de lymfkliermetastasen blijkt in ons patiëntenmateriaal niet meer
significant te zijn, indien gecorrigeerd wordt voor andere factoren die eveneens
de kans op een recidief in de hals beïnvloeden (II.2).
Het volledig verdwijnen tijdens de radiotherapie van plaveiselcelcarcinomen
blijkt samen te hangen met het oorspronkelijke tumorvolume. Marcial (1970)
en Mantyla (1979) namen waar dat bij kleine tumoren vaak al een volledig ver-
dwijnen van de tumor had plaatsgevonden tijdens de bestralingsperiode. In de
door ons bestudeerde patiëntengroep bleek eveneens dat bij grotere tumoren,
geschat aan de hand van factoren als diameter, fixatie en aantal aangedane klier-
stations, de kans op het nog aanwezig zijn van een palpabele tumorrest, 6
weken na afloop van de bestraling, groter was.
Palpabele tumorrest 6 weken na afloop van de bestraling. De aanwezigheid van
een klinisch waarneembare tumormassa tegen het einde van de bestralings-
periode betekent niet dat de behandelde patiënt zeker een recidief in het be-
straalde gebied zal ontwikkelen. Wel is de kans op het ontstaan in het be-
straalde gebied vergroot (Antoniazzi, 1954; Suit, 1965; Fazekas, 1972; Sobel,
1976; Bataini, 1979). Het verband tussen het aanwezig zijn van een palpabele
tumor en de kans op recidief is significant aangetoond zowel bij hoofd-hals-
tumoren als bij cervix-uteritumoren, indien de beoordeling van de tumorreactie
1 tot 3 maanden na voltooiing van de radiotherapie plaatsvindt (Lederman,
1972; Grosman, 1973; Sobel, 1976; Dische, 1979; Bataini, 1979). In de door
ons bestudeerde patiëntengroep werd deze relatie ook waargenomen: er was
een verhoogd percentage recidieven bij die patiënten, die 6 weken na afloop van
de bestraling nog een palpabele tumor in de hals hadden.
Bestralingsdosis. Bij toename van de dosis werd een duidelijke toename van de
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loco-regionaire genezingskans gezien, die zich eveneens uitte in een grotere
overlevingskans. Bij kleinere tumoren zoals het glottiscarcinoom (stadium
T^NoMo) is de invloed die toename van de dosis boven de 1650 ret uitoefent
niet duidelijk meer merkbaar (Karim, 197?; Kim, 1978; Harwood, 1979). Bij
de grotere tumoren, zoals de lymfkliermetastasen van de patiënten in ons
onderzoek, werd deze invloed van de hogere bestralingsdosis op zowel het loco-
regionaire behandelingsresultaat als op de overleving waargenomen (Toshihiko,
1973;Bataini, 1975, 1979; Perez, 1976;Collona, 1978) (tabel 35).
De bestudering van deze behandelingsresultaten is geschied met behulp van het
NSD-concept. Hierbij is het mogelijk om 3 variabelen, namelijk de dosis, de tijd
en het aantal betralingsfracties, terug te brengen tot I variabele (Ellis, 1969).
De basis van deze formule is ontworpen om de maximaal tolerabele dosis van
de normale weefsels (cutis en subcutis) voor verschillende fractionerings-
schema's te kunnen aangeven. Dit concept is veelvuldig gekritiseerd, onder
anderen door Liversage (1971). Zo vonden Wara (1973), Field (1977), Van de
Kogel (1977-1979) en Westerman (1979) dat bij diverse weefsels andere expo-
nenten voor deze formule noodzakelijk waren. De NSD-formule wordt momen-
teel algemeen gebruikt om de effecten van verschillende behandelingsschema's
te vergelijken in het eigen patiëntenbestand en ook om de behandelingsresulta-
ten met andere centra te kunnen vergelijken (Harwood, 1979). Verwacht wordt
dat met de meest gebruikte fractioneringsschema's deze formules behalve voor
normale weefsels ook voor gelijke effecten op tumoren een goede benadering
vormen (Barendsen, persoonlijke mededeling).

In de door ons bestudeerde patiëntengroep bleek de gevonden dosis-effectcurve
voor plaveiselcelcarcinomen redelijk goed overeen te komen met de voorspelde
NSD-formule (fig. 9), hoewel deze oorspronkelijk ontworpen was voor de
normale weefsels. Aangezien de meeste patiënten 5 a 6 maal per week bestraald
werden in een periode variërend van 1 tot 2 maanden, had de tijdsfactor T geen
discriminerende invloed op deze formule. De in dit patiëntenmateriaal gevon-
den formule zou moeten luiden: NSD = D x N"0-44. Als aangenomen mag wor-
den dat de NSD-formule van Ellis (eventueel met andere exponenten) de relatie
met het gezonde weefsel juist weergeeft, dan kan in het gebied waarvoor waar-
nemingen aanwezig zijn alleen van een optimaal doseringsschema sprake zijn,
indien de iso-effectlijnen met betrekking tot het recidief in de (log D - log N)-
grafieklijn zowel als in de (log D - log t)-grafiek concaaf zijn (kromming
omhoog), zoals bij lijn C het geval is (fig. 9). Of dit het geval is bij halsklier-
metastasen van hoofd-halstumoren konden wij in de door ons bestudeerde
patiëntengroep helaas niet bewijzen. Mochten de iso-effectlijnen voor het reci-
dief in beide grafieken ook recht zijn, dan zou de conclusie moeten luiden: zo
veel mogelijk bestralingsfracties, zo lang mogelijke tussentijden (helling geringer
dan gezonde-weefsellijn) of juist zo weinig mogelijk fracties, zo kort mogelijke
tussentijden (helling groter dan gezonde-weefsellijn).
Voor patiënten met halskliermetastasen kan de optimale bestralingsdosis ge-
schat worden uit de dosis-effectcurve (fig. 8) en de dosis-complicatiecurve
(fig. 10). Deze bestralingsdosis is circa 2000 ret (72 Gray in 7 weken).
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Bestralingsveld. Bij ongeveer 30% van de plaveiselcelcarcinomen met palpabele
lymfkliermetastasen hoog in de hals (ter plaatse van het subdigastrische klier-
station) worden tevens lymfkliermetastasen lager in de hals gevonden, indien
het verkregen operatiepreparaat na een radicale halsklieruitruiming zorgvuldig
pathologisch-anatomisch onderzocht wordt (Micheau, 1977-1979). Dit be-
tekent dat men kan verwachten dat bij bestraling van een deel van de hals
recidieven onder het bestraalde gebied zullen optreden. In de bestudeerde
patiëntengroep bleek dan ook dat 22%) van de recidieven uitsluitend buiten het
bestraalde gebied was gelegen (tabel 27). Deze recidieven waren veelal direct
beneden het vroegere bestraalde gebied gelokaliseerd. De behandeling van
dergelijke recidieven is uiterst gecompliceerd, daar bij hernieuwde radiotherapie
tevens een deel van het vroegere bestraalde gebied in het bestralingsveld dient te
worden opgenomen. Om een hoog percentage complicaties te vermijden wordt
over het algemeen dus een lagere bestralingsdosis gegeven, waardoor het reci-
diveren van het behandelde recidief onvermijdelijk volgt.
Door het electief bestralen van het onderste deel van de hals (± 50 Gray in 5
weken) bij kliermetastasen hoog in de hals krijgt men een duidelijke daling te
zien van het percentage kliermetastasen dat tijdens de follow-up periode in het
distale deel van de hals uitgroeit (Berger, 1971).
Electieve bestraling van de hals. Electieve bestraling van de gehele homolaterale
hals (40 Gray in 4 weken of meer) blijkt een duidelijke daling tot gevolg te
hebben van het percentage lymfkliermetastasen, dat uitgroeit tijdens de vervolg-
periode, vergeleken met patiëntengroepen waarbij geen electieve bestraling is
toegepast (tabel 39). Bij palpabele lymfkliermetastasen homolateraal is er een
kans van ongeveer 25% op uitgroei van de lymfkliermetastasen in de contra-
laterale hals. Bij de patiënten die ter plaatse van de contralaterale zijde van de
halskliermetastasen een electieve bestralingsdosis van meer dan 1550 ret hebben
ontvangen, is dank zij deze electieve bestraling dit percentage gedaald naar 5,7.
ht deze patiëntengroep werd geen uitgroei van lymfkliermetastasen aangetrof-
fen in het electief bestraalde gebied, maar bij 6 van de 106 patiënten kwam uit-
groei van lymfkliermetastasen beneden het electief bestraalde gebied voor. In

TABEL 39
Uitgroei van lymfkliermetastasen in de homolaterale hals bij stadium No na al of niet elec-
tieve radiotherapie.

Auteur

Bagshaw, 1971
Horiuchi, 1971
BarkJey, 1972
Jesse, 1973
Gilbert, 1975
Fu, 1976
Weller, 1976

Geen therapie

17%
38%
55%
16%
38%
13%
16%

Electieve radiotherapie
(> 40 Gray op de homolaterale hals)

5%
5%
4%
0%
0%
4%
0%
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TABEL 40
Percentage uitgroei van lymfkliertnetastasen in de contralaterale hals na al of niet electieve
radiotherapie.

Auteur Geen therapie Electieve radiotherapie
(ofOOGray) (> 30 Gray)

Fletcher, 1972 24% 3 %
Nortrop, 1972 34% 3,4%
Fu, 1976 23% 14 % (5% in RT-veld)
Eisbach, 1977 26% 3 %
Byers, 1979 52% 0 %
Dit onderzoek 21 % 5,7% (0% in RT-veld)

de literatuur worden dergelijke lage percentages beschreven na electieve be-
straling van de contralaterale hals, bij een dosis van 30 Gray of meer (tabel 40) .
Bij een adequate electieve bestraling van de hals met een dosis van 50 Gray in
5 weken is het dus mogelijk om uitgroei van de microscopische lymfogene
metastasen in de hals in het merendeel van de gevallen te voorkomen. Deze be-
handeling heeft als voordeel dat indien een patiënt reeds bestraald wordt
wegens een tumor in het hoofd-halsgebied, er nauwelijks verergering van de
klachten ontstaat. Bovendien ontstaat er geen mortaliteit ten gevolge van de
behandeling.
Behandelingsperiode. De radiotherapie van lymfkliermetastasen in de hals ver-
anderde tijdens de onderzoeksperiode. Vooral in de laatste periode ( 1 9 7 3 -
1975) werd een hogere bestralingsdosis gegeven en tevens vaker de gehele aan-
gedane zijde van de hals bestraald. Dit had als resultaat dat het percentage reci-
dieven in de hals daalde en dat daardoor de overlevingskansen stegen. Deze
zelfde invloed van een hogere bestralingsdosis werd ook waargenomen door
Bataini (1977) . Hij gaf iets hogere doseringen en wel 80 a 90 Gray in 9 a 10
weken (resp. 2034 en 2206 ret). Het bestralen van de gehele aangedane zijde
van de hals werd in de periode 1973-1975 veelvuldig toegepast en had, evenals
door Barkley (1971) werd aangetoond, een lager percentage recidieven distaal
in de hals tot gevolg.
Behandeling van lymfogene metastasen van een onbekende primaire tumor.
Patiënten met halskliermetastasen zonder dat direct een primaire tumor wordt
gevonden, maken voor 1,8% tot 9% deel uit van het aantal patiënten met een
hoofd-halsmaligniteit volgens France (1963), Marchetta (1963) en Fischer
(1975). In de door ons bestudeerde patiëntengroep waren er 16 patiënten (7%)
die verwezen werden wegens lymfogene metastasen in de hals, zonder dat een
primaire tumor was aangetoond. Echter, bij verder uitvoerig KNO-onderzoek
werd alsnog bij 14 patiënten (6%) een primaire tumor aangetroffen. De lokali-
saties van deze primaire tumoren werden voornamelijk gevonden in de naso-
farynx, orofarynx en hypofarynx (tabel 5). Het bleken meestal matig of slecht
gedifferentieerde plaveiselcelcarcinomen te zijn. Deze bevindingen bevestigen
dat bij patiënten met halskliermetastasen en een onbekende primaire tumor, de
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bron van de lymfogene metastasering gezocht moet worden in 1. nasofarynx,
2. orofarynx, 3. hypofarynx, 4. larynx (Van den Broek, 1971; Fletcher, 1973;
Jesse, I973;Brugère, 1974).
De resultaten van de behandeling in deze patiëntengroep bleken gunstiger te
zijn dan bij patiënten waar de halskliermetastasen na de primaire tumor werden
vastgesteld (Fletcher, 1973) (tabel 16).
Ook uit de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid dat men niet moet
volstaan met de diagnose lymfogene metastasen in de hals afkomstig van een
onbekende primaire tumor en dat men niet uitsluitend deze halskliermetastasen
moet behandelen. Bij lymfklieren in de hals boven de supraclaviculaire regio die
een plaveiselcelcarcinoom bevatten, dient daarentegen een uitvoerig KNO-
onderzoek naar de primaire tumor plaats te vinden. Endoscopie en het nemen
van multipele, eventueel 'blinde' prises zijn hierbij een vereiste. Wordt ook hier-
bij de primaire tumor niet aangetroffen, dan dienen de naso-, oro-, hypofarynx,
larynx en de gehele hals bestraald te worden tot een dosis van 60 Gray in 6
weken. Op de plaats van de halskliermetastasen dient nog een extra dosis van
10 Gray gegeven te worden. Een uitzondering vormen patiënten met Iymfklier-
metastasen, welke een hoog gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom bevatten. De
primaire tumor dient hier vooral in de mondholte gezocht te worden. In deze
patiëntengroepen dient een gecombineerde behandeling van radiotherapie en
chirurgie overwogen te worden (Fletcher, 1973; Jesse, 1973), evenals bij patiën- j
ten met gefixeerde lymfkliermetastasen (Nordstrom, 1979). Vanzelfsprekend i
dient naast het gerichte KNO-onderzoek ook een algeheel lichamelijk onder- ]
zoek te geschieden om eventuele elders gelokaliseerde primaire tumoren te ont- |
dekken (tabel 38). j

Hematogene metastasering en doodsoorzaken \
De hematogene metastasering werd, vergeleken met de gegevens uit de litera- |
tuur, door ons in een hoog percentage aangetroffen, namelijk 37% (act. 5-jaars- !
perc). In de literatuur treft men percentages van hematogene metastasering aan f
van 3 (Correa, 1967) tot 30 (Wizenberg, 1972). Vooral na 1970 worden hogere :
percentages patiënten met hematogene metastasering beschreven. Deze hogere !

frequentie hematogene metastasen wordt vermoedelijk veroorzaakt door het :
feit dat het vervolgonderzoek van de patiënten verbeterd is en in de recentere
publikaties regelmatiger percentages vermeld worden, die berekend zijn volgens
de actuariële methode. Ook zijn de loco-regionaire behandelingsresultaten
verbeterd. Hierdoor leeft de patiënt langer en is er meer tijd beschikbaar voor
de micrometastasen om uit te groeien tot klinisch waarneembare hematogene
metastasen. De frequentie van de hematogene metastasering blijkt in de door
ons bestudeerde patiëntengroepen vooral samen te hangen met de uitgebreid-
heid van de lymfogene metastasering. De hematogene metastasering werd
vooral waargenomen indien er sprake was van verscheidene aangedane lymf-
klierstations, fixatie van de lymfkliermetastasen en vooral lymfogene meta-
stasering beiderzijds in de hals. De histologie had geen significante relatie met
de hematogene metastasering zoals wel is waargenomen door onder anderen
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Lund (1975). Hij nam waar dat bij slecht gedifferentieerde plaveiselcelcarci-
nomen een hoger percentage hematogene metastasen werd aangetroffen.
De belangrijkste doodsoorzaak in dit onderzoek bleek het recidiveren van de
primaire tumor en/of de lymfkliermetastasen.

Tweede primaire tumor
Het ontwikkelen van een tweede maligne tumor werd slechts bij 9 patiënten
aangetroffen. Met het toenemen van de lengte van de vervolgperiode worden
hogere percentages van tweede primaire tumoren beschreven in de literatuur.
Zo merkte Jesse (1976) bij patiënten die 5 jaar of langer een behandeling van
een hoofd-halstumor overleefden, op dat er bij 37% een tweede maligne tumor
werd aangetroffen. De frequentie van tweede primaire tumoren bleek in de
door Harwood (1979) bestudeerde patiëntengroep met larynxcarcinomen 2%
per jaar te zijn.
Door diverse auteurs is waargenomen, dat ongeveer 2/3 deel van deze tweede
maligne tumoren zich in het bovenste deel van de tractus digestivus en tractus
respiratorius ontwikkelen (Fu, 1977; Marks, 1979). Dit was ook het geval in
onze patiëntengroep.

Overleving
De overlevingskansen van patiënten met plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-
halsgebied zijn slechter indien er lymfogene metastasen aanwezig zijn. Indien de j
overlevingsresultaten beoordeeld worden bij de N0-stadia en vergeleken worden \
bij N+-stadia, dan blijken de overlevingskansen met minimaal een factor 2 te i
dalen (Jesse, 1963; Bataini, 1975; Coates, 1976). In de door ons bestudeerde
patiëntengroepen waren de overlevingskansen nog geringer indien er sprake is
van dubbelzijdige lymfogene metastasering en gefixeerde kliermetastasen (tabel j
32), evenals door Fayas (1971), Bataini (1975), Johnston (1977) en Collona \
(1978) werd opgemerkt.
De wijze van radiotherapie had een belangrijke invloed op de overleving. Het
bleek dat bij toename van de bestralingsdosis ter plaatse van de lymfkliermeta-
stasen er een duidelijke toename van de overlevingskansen was (tabel 34). j
Soortgelijke waarnemingen werden eveneens gedaan door Jesse (1963), Leder- !
man (1967), Scanion (1969), Ennuyer (1973) en Collona (1978); zij vonden |
allen in de door hen bestudeerde patiëntengroepen een gunstiger overlevings- ;
percentage indien er een hoge bestralingsdosis was gegeven.

II.7 Samenvatting

De behandelingsresultaten van de radiotherapie blijken samen te hangen met de
lokalisatie en het eventueel recidiveren van de primaire tumor. De histologie en
het tumorvolume beïnvloeden de behandelingsresultaten minder sterk, indien
men dit vergelijkt met de overige factoren die de kans op recidieven in de hals
bepalen. De twee belangrijkste factoren die verband hielden met het recidiveren
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van de lymfkliermetastasen waren het al of niet aanwezig zijn van een palpabele
tumorrest in de hals 6 weken na afloop van de bestraling, en de hoogte van de
bestralingsdosis. De optimale bestralingsdosis, geschat uit de dosis-effectcurve
(fig. 8) en de dosis-complicatiecurve (fig. 10), is circa 2000 ret (72 Gray in
7 weken).
Electieve bestraling van het distale deel van de homolaterale hals, maar ook van
de contralaterale zijde bleek de uitgroei van microscopische lymfkliermeta-
stasen in een aanzienlijk percentage te kunnen voorkomen. Verbeteringen in de
radiotherapie, zoals het bestralen van de gehele aangedane zijde van de hals en
het geven van hoge bestralingsdoseringen, werden vooral in de laatste behande-
lingsperiode 1973-1975 toegepast. Dit had als resultaat dat het recidiveren van
de lymfkliermetastasen, maar ook van de primaire tumor, verminderde. Hier-
door werden tevens gunstiger overlevingspercentages bereikt.
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HOOFDSTUK III

REGRESSIESNELHEID VAN LYMFKLIERMETASTASEN IN DE HALS
TIJDENS DE RADIOTHERAPIE

De resultaten van het retrospectieve onderzoek (hoofdstuk II) naar de behande-
lingsresultaten van patiënten met lymfkliermetastasen in de hals lieten zien dat
het optreden van een recidief in het bestralingsveld vooral samenhing met de
aanwezigheid van een palpabele tumorrest in de hals, 6 weken na afloop van de
radiotherapie. Hieruit kan men afleiden dat patiënten met een langzame regres-
sie van deze metastasen tijdens en na de radiotherapie een verhoogde recidief-
kans hebben. Het beoordelen van deze recidiefkans kan echter pas 6 weken na
afloop van de bestraling geschieden.
Om in een vroeger stadium meer informatie te krijgen over de kans op recidief
bij patiënten met kliermetastasen in de hals, is gezocht naar andere methoden.
Voorafgaand aan en regelmatig tijdens de bestraling werden cytologische punc-
ties genomen uit de lymfkliermetastasen. Het verkregen materiaal werd ge-
labeld met tritiumthymidine en vervolgens bewerkt met een Giemsa-kleuring.
Beoordeling van de preparaten was vaak niet mogelijk, daar het aantal gelabelde
cellen zeer gering was, en er bovendien vaak uitsluitend niet-vitale tumorcellen,
hoorn en necrotisch materiaal werden opgezogen.
De geringe opbrengst van het labelen van cytologisch materiaal noodzaakte ons
dit onderdeel van het onderzoek te stoppen. Het regelmatig meten van de
omvang van de halskliermetastasen, hetgeen tegelijkertijd geschiedde, werd
voortgezet om hiermee een indruk te verkrijgen van de regressiesnelheid.
In dit prospectief opgezette onderzoek werd bij 48 patiënten regelmatig de
omvang gemeten van de lymfkliermetastasen in de hals, in de periode 1976-
1979. Deze patiënten hadden allen een plaveiselcelcarcinoom, gelokaliseerd in
het hoofd-halsgebied. De klinische diagnose lymfkliermetastase werd door
middel van een cytologisch onderzoek bevestigd.

III. 1 Beschrijving van het patiëntenmateriaal

Algemene gegevens
De bestudeerde patiëntengroep bestond hoofdzakelijk uit mannen (88%). De
leeftijd van deze patiënten varieerde van 31 tot 77 jaar, de mediaan berekende
leeftijd was 60 jaar.

De primaire tumor
De voornaamste lokalisatie van de primaire tumor was gelegen in de naso- en
orofarynx (tabel 41). De T-stadia-indeling geschiedde volgens de UlCC-richt-
lijnen van 1978. Evenals in het retrospectief onderzoek (II. 1) had een belang-
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TABEL 41
Lokalisatie van de primaire tumor bij 48 patiënten met halskliermetastasen.

Lokalisatie

Nasofarynx
Mondholte
Tongbasis
Tonsil + achterwand palatum molle
Glottis
Supraglottis
Hypofarynx
Overige

Aantal patiënten

14
3
4
9
1
8
6
3

Percentage

29%
6%
8%

19%
2%

17%
13%
6%

TABEL 42
Differentiatiegraad van de primaire tumor.

9
13
16
9
1

19%
27%
33%
19%
2%

Differentiatiegraad Aantal patiënten Percentage

Goed
Matig
Slecht
Ongedifferentieerd
Niet aan te geven

rijk deel (38%) van deze patiëntengroep een hoog tumorstadium (T3-T4). De
differentiatiegraad was in het histologische verslag aangegeven bij 47 patiënten
(tabel 42). In de meeste gevallen werd de primaire tumor tegelijkertijd met de
halskliermetastasen behandeld. Bij 11 patiënten (23%) ontstond een recidief
van de primaire tumor.

Halskliermetastasen
Deze prospectief bestudeerde patiëntengroep had prognostisch meer ongunstige
kenmerken vergeleken met de retrospectief bestudeerde patiëntengroep, ver-
meld in hoofdstuk II. 1. Dit werd veroorzaakt doordat meer patiënten een
gefixeerde kliermetastase hadden, of kliermetastasen die lager in de hals geloka-
liseerd waren, of dubbelzijdige metastasering in de hals (tabel 43).

Vorm van de radiotherapie
Negen patiënten werden bestraald met snelle neutronen. De halskliermetastasen
werden hierbij bestraald door middel van 2 opponerende zijdelingse velden. De
behandelingsperiode varieerde van 4 tot 5 weken. Hierbij werd een neutronen-
dosis gegeven van 16 tot 19 Gray. Achtendertig patiënten werden bestraald met
behulp van de lineaire versneller (8 MeV). De patiënten werden veelal bestraald
door middel van 2 zijdelingse opponerende velden, en een aanvullend voor-
achterwaarts gericht veld voor het distale deel van de hals. Wegens een slechte
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TABEL 43
Prognostische kenmerken van de halskliermetastasen.

Aantal patiënten Percentage

~.., , _, ^ enkelziidig
Zijde van de metastasen < d u b b e l ^ | i g

Aantal kliermetastasen <C > i

r.. - ^ neen
Fixatie <ja

Metastasen in de onderste neen
klierstations " ^ ja

29
19

16
32

23
25

32
16

60%
40%

33%
67%

48%
52%

67%
33%

conditie of het optreden van hematogene metastasen werd bij 12 patiënten een
dosis variërend van 30 tot 60 Gray gegeven. De overige 27 patiënten ontvingen
een hogere bestralingsdosis, meestal 70 Gray gedurende 7 weken (ongeveer
1950 ret). Alle met fotone'n bestraalde patiënten werden 5 maal per week be-
straald met een dagdosis van 2 Gray. Van de 48 patiënten weigerde 1 patiënt
behandeling, doch hij verscheen wel regelmatig op de polikliniek ter controle,
waarbij de omvang van de halskliermetastase gemeten werd.

III.2 Recidief in de hals

Na afloop van de radiotherapie ontstond bij 9 van de 47 patiënten een recidief
in de hals. Slechts 1 van deze patiënten kreeg een recidief in de hals uitsluitend
buiten het bestralingsveld gelokaliseerd. De overige recidieven ontstonden in
het eerder bestraalde gebied. De 9 patiënten die bestraald waren met snelle
neutronen kregen geen van allen een recidief in de hals; de vervolgperiode
varieerde van 5 tot 26 maanden.

III.3 Electieve radiotherapie

Bij deze 47 patiënten werd een deel van de hals electief bestraald. In het elec-
tieve bestralingsveld waren opgenomen de klierstations homolateraal gelokali-
seerd en distaal gelegen van de kliermetastasen, maar ook de contralaterale hals
(bij afwezigheid dubbelzijdige kliermetastasen). Bij deze 47 patiënten werd
geen recidief in het electief bestraalde gebied waargenomen.
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III.4 Metingen van de kliermetastasen

De kliermetastasen in de hals van 48 patiënten werden meestal 1 maal per week
gemeten. Hierbij werden de lengte en de breedte van de metastase gemeten met
behulp van een schuifmaat. Veelal was het niet mogelijk de dikte van een klier
te meten, zodat deze waarde verder niet gebruikt werd. Per patiënt werd de
regressiesnelheid bepaald door op een semilogaritmische schaal het produkt van
lengte en breedte uit te zetten tegen het aantal dagen na het begin van de radio-
therapie (voorbeelden in fig. 14-16). Zoals reeds eerder vermeld weigerde 1
patiënt behandeling zodat bij deze man uitsluitend de tumorgroeisnelheid van
de metastase bepaald kon worden (fig. 17).
Deze regressiesnelheid werd berekend aan de hand van het aantal dagen, waarin
het produkt van lengte en breedte met een decade werd teruggebracht. Dit
werd geschat aan de helling van de regressiecurve tussen dag 7 en dag 21. Voor
deze periode is gekozen, daar in de 1 e week van de bestraling nog mogelijk een
progressie van het tumorproces aanwezig kan zijn, zoals wordt waargenomen bij
maligne weke-delentumoren. Na 4 weken waren bij een aantal patiënten de
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dagen na begin radiotherapie

Fig. 14. Regressiecurve van een halskliermetastase tijdens de radiotherapie (patiënt 75/466,
fotonen).
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Fig. 15. Regressiecurve van twee halskliermetastasen tijdens de radiotherapie (patiënt 77/
1414, fotonen).

lymfkliermetastasen niet of nauwelijks meer te palperen, zodat na 4 weken in
deze patiëntengroep de regressiesnelheid niet meer beoordeeld kon worden.
Uit de verkregen regressiecurves kan men ook de volumehalveringstijd schatten
(fig. 18).

III.5 De relatie van regressiesnelheid met recidieven in het bestralingsveld

De 9 patiënten die bestraald werden met snelle neutronen kregen geen recidief
in de hals en toonden een iets snellere regressie van de kliermetastasen, verge-
leken met de patiëntengroep die bestraald was met behulp van de lineaire
versneller (fig. 18). In de met fotonen bestraalde patiëntengroep bleek dat de
patiënten zonder een recidief in het bestraalde gebied een snellere regressie van
de halskliermetastase vertoonden in vergelijking met de patiënten die een
recidief in het bestraalde gebied hadden gekregen (fig. 18) (observatieperiode
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Fig. 16. Regressiecurve van een halskliermetastase tijdens de radiotherapie (patiënt 77/612,
snelle neutronen).
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Fig. 17. Groeicurve van een onbehandelde lymfkliermetastase.
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40 60 80 100 120
dagen na begin radiotherapie

Fig. 18. Gemiddelde regressiecurve van de halskliermetastasen tijdens radiotherapie, bij
patiënten die behandeld waren met fotonen en al of niet een recidief kregen, en bij patiënten
die behandeld waren met snelle neutronen. De geschatte volumehaiveringstijden van deze
3 patiëntengroepen bedroegen respectievelijk 19,22 en 35 dagen.

48 60
maanden

Fig. 19. Relatie van de regressiesnelheid met de recidiefkans bij patiënten die behandeld
waren met fotonen.
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Fig. 20. Relatie tussen de regressiesnelheid en de recidiefkans bij patiënten die 'optimaal' be-
handeld waren met fotonen (70 Gray in 7 weken).

3-36 maanden). Deze met fotonen behandelde patièntengroep werd in groepen
verdeeld met als criterium de regressiesnelheid. Hierbij werd dus een groep ver-
kregen met een snellere regressie, en een groep met een langzamere regressie
dan het gemiddelde. Hierbij bleek dat de recidieven in het bestralingsveld vooral
ontstonden in de patièntengroep met een langzame regressie van de kliermeta-
stase (fig. 19). Nadat de patiënten met een dosis van 60 Gray of lager uit deze
groep waren weggelaten, bleek het verschil praktisch significant te zijn (fig. 20).
Geen van de patiënten, bestraald met een dosis van meer dan 60 Gray en een
snelle regressie van de kliermetastasen, kreeg een recidief in het bestralingsveld.
Echter 5 van de 15 patiënten met een langzame regressie van de kliermetastasen
kregen een recidief in het bestralingsveld (Px = 0,058).

III.6 Discussie

De mate van regressie en de regressiesnelheid van maligne tumoren tijdens de
radiotherapie en de chemotherapie lijken samen te hangen met de groeisnelheid
(Skipper, 1970; Schabel, 1976; Schackney, 1978; Thomlinson, 1979). Zo werd
bij metingen aan longmetastasen, na een bestraling van één keer, bij snel
groeiende tumoren een snelle regressie waargenomen. Echter, bij langzaam
groeiende tumoren was de reductie van het tumorvolume minder en werd een
lagere regressiesnelheid waargenomen (Bartelink, 1980) (fig. 21), waardoor
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Fig. 21. Schematische weergave van de effecten van eenmalige bestralingen bij langzaam (a)
en snel (b) groeiende Iongmetastasen (Bartelink e.a., 1980).

een langer groei-uitstel wordt verkregen. Soortgelijke waarnemingen werden
gedaan bij patiënten met inoperabele mammacarcinomen, die eerst radio-
therapie en vervolgens chemotherapie kregen (Thomhnson, 1979).
De regressiesnelheid blijkt echter niet alleen samen te hangen met de groeisnel-
hcid, doch ook met de wijze van behandeling. Holsti (1978), Salmo (1979) en
Wambersie (1980) namen waar in de patiëntengroepen die een hoge bestralings-
dosis (8-10 Gray per dag) kregen toegediend, dat er bij deze patiënten een
snelle regressie van de Iongmetastasen of van de primaire tumoren ontstond. De
patiënten die behandeld werden met een conventioneel bestralingsschema en
een dagdosis van 2 Gray toonden, vergeleken met de eerder beschreven groep,
een langzamere regressie.
Deze beïnvloedbaarheid van de regressiesnelheid kan ook worden teruggevon-
den in ons prospectieve onderzoek. De patiënten die bestraald werden met
snelle neutronen bleken een snellere regressie van de kliermetastasen te hebben.
De behandelingsduur van deze patiëntengroep was 4 a 5 weken. De patiënten
die met fotonen bestraald werden gedurende 7 weken hadden een lagere regres-
siesnelheid van de kliermetastasen. Ook hoofd-halstumoren die per dag 3 maal
bestraald waren en waarbij een dagdosis werd *j" en van 54 Gray, bleken
snel in regressie te gaan (Gonzalez, 1980).
De bestralingsduur en de toegediende bestralingsuOM* per dag blijken dus een
belangrijk aandeel te hebben in de regressiesnelheid. Vergelijking binnen een
uniform bestraalde patiëntengroep laat zien bij cervixtumoren (Marcial, 1970;
Dische, 1979) en hoofd-halstumoren (Sobel 1976; Bartelink, 1976; Bataini,
1979); Nordman, 1979), dat een klinisch waarneembare tumorrest (6 a 8
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weken) na de radiotherapie één van de meest belangrijke aanwijzingen vormt voor
het al of niet recidiveren van de primaire tumor of de kliermetastasen in het be-
straalde gebied. Het regelmatig meten van het tumorvolume tijdens de eerste
weken van de radiotherapie geeft een indruk over de regressiesnelheid die over-
eenkomt met het aanwezig zijn van een tumorrest 6 a 8 weken na de bestraling.
Bij patiënten met lymfkliermetastasen die tijdens de bestraling (tot 70 Gray in
7 weken) snel in regressie gingen, werden geen recidieven in het bestralingsveld
aangetroffen. De recidieven werden vooral aangetroffen in de patiëntengroep
met een lage regressiesnelheid. Deze relatie tussen regressiesnelheid en de kans
op recidief van de tumor na bestraling werd ook experimenteel waargenomen
door Denekamp (1977). Zij postuleerde dat de regressiesnelheid karakteristiek
is voor iedere tumor. Een snellere regressie zou kunnen resulteren in een betere
reoxygenatie van de tumor, waardoor een verhoogde radiosensibiliteit ontstaat.
Dit laatste zou de grotere genezingskans na radiotherapie kunnen verklaren bij
tumoren die snel in regressie gaan. Suit (1965, 1979) kon geen relatie tussen de
regressiesnelheid en de recidiefkans aantonen, noch in een experimenteel
model noch bij klinisch onderzoek.
Het meten van de tumorafmetingen tijdens de eerste weken van de bestraling
maakt het mogelijk om reeds tijdens de eerste weken van de radiotherapie (± 4
weken na aanvang van de bestraling) informatie te krijgen over de kans op recidief.
Bij tumoren die een snelle regressie vertonen kan volstaan worden met de con-
ventionele behandelingsschema's (hoofdstuk II). Bij patiënten bij wie de plavei-
selcelcarcinomen tijdens de radiotherapie een langzame regressie vertonen,
dient het behandelingsschema gewijzigd te worden. Hierbij kan overwogen wor-
den een hogere bestralingsdosis te geven, of gebruik te maken van een andere
stralenkwaliteit, zoals snelle neutronen, of toepassen van 'anoxic sensitizers'.
Een ander alternatief is een aanvullende operatieve benadering van het tumor-
proces.
Gezien de relatie tussen het recidiveren van de primaire tumor en het recidi-
veren van de halskliermetastase (II.2) dient een aanvullende behandeling zowel
gericht te zijn op de halskliermetastasen als op de primaire tumor.

III.7 Samenvatting

Patiënten met een langzame regressie van lymfkliermetastasen, gemeten tijdens
de radiotherapie, blijken een hoge kans op recidieven in het bestraalde gebied te
hebben. Dit komt overeen met de bevinding in het retrospectieve onderzoek
dat patiënten met een palpabele tumorrest in de hals 6 weken na afloop van de
bestraling een grotere kans op recidief hebben (hoofdstuk II). Deze regressie-
metingen maken het mogelijk om in een veel vroeger stadium (4 weken na het
begin van de behandeling) te bepalen of de geplande bestraling voltooid kan
worden, of dat de behandelingsopzet gewijzigd dient te worden. Deze wijziging
dient te geschieden bij die patiënten waar een langzame regressie van de tumor
gemeten is.
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HOOFDSTUK IV

COMBINATIEBEHANDELING RADIOTHERAPIE EN CHIRURGIE
VAN LYMFKLIERMETASTASEN

IV. 1 Beschrijving van de patiëntengroepen met onderlinge correlaties

In de periode 1960 tot 1975 werden bij 405 patiënten met een plaveiselcel-
carcinoom in het hoofd-halsgebied halsklierextirpaties verricht. In het proef-
schrift van A. Annyas (1978) is een beschrijving gegeven van de chirurgisch
behandelde patiëntengroep.
Pre- of postoperatieve radiotherapie van het halskliergebied werd bij 140 van de
405 patiënten uitgevoerd (tabel 44).

TABEL 44
Behandelingswijzen van de lymfkliermetastasen in de eerst aangedane zijde van de hals bij
405 patiënten die allen een halsklieruitruiming ondergingen.

Behandeling Aantal patiënten Percentage

Operatie 265 65%
Bestraling + operatie 37 9%*
Operatie + bestraling 92 23%
Bestraling + operatie + bestraling 11 3%

Indicaties voor pre- of postoperatieve radiotherapie
De meest voorkomende indicatie voor preoperatieve radiotherapie (tabel 45)
was de 'rembestraling'. Met deze bestraling werd getracht een groei-uitstel van
de lymfkliermetastasen te verkrijgen. Dit groei-uitstel was noodzakelijk om te
voorkomen dat verdere groei tot inoperabiliteit zou leiden, daar bij deze patiën-
ten eerst de primaire tumor door middel van chirurgie of radiotherapie behan-
deld diende te worden. Meestal werd na een pauze van 6 weken een halsklier-
extirpatie verricht. Bij 9 patiënten werd met behulp van voorbestraling getracht
de dubieus operabele tumormassa te verkleinen om alsnog een radicale chirurgi-
sche behandeling mogelijk te maken.
De preoperatieve bestraling werd vooral in de beginperiode (1960-1965) van dit
onderzoek toegediend (Ptr = 0,0025). In de latere jaren werden vaker bij
patiënten met larynx- en mondholtecarcinomen de primaire tumor, de lymf-
banen en de lymfkliermetastasen tijdens de operatie in een aansluitend geheel
verwijderd. Hiermee kwam de indicatie voor de 'rembestraling' grotendeels te
vervallen.
De indicatie voor de postoperatieve radiotherapie werd meestal gesteld aan de
hand van de bevindingen van het histologisch onderzoek van het operatieprepa-
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TABEL 45
Indicaties voor radiotherapie in combinatie met een halsklieruitruiming.

Indicaties

Radiotherapie
preoperatief

Radiotherapie
postoperatief

'operabel' makea
rem-bestraling
onbekend

sneevlak niet vrij
kapselruptuur
randklieren positief
kapselruptuur + randklieren positief
onbekend

Aantal patiënten

9
26
13

19
48

6
14
16

(11 patiënten werden zowel pre- als postoperatief bestraald)

raat (tabel 45). De meest voorkomende indicatie voor de postoperatieve bestra-
ling was de aanwezigheid van tumorgroei buiten het lymfklierkapsel (kapsel-
ruptuur). Verder macroscopische of microscopische irradicaliteit bijvoorbeeld
bij het mastoïd of de arteria carotis, respectievelijk twijfel aan de radicaliteit.

Vorm van de radiotherapie
Stralingskwaliteit. In de periode 1960-1973 werd veelal orthovoltappara-
tuur gebruikt. In de periode 1973-1975 werd gebruik gemaakt van megavolt-
apparatuur (Cobalt60-therapk:apparaat, lineaire versneller).
De preoperatieve bestralingsvelden beperken zich meestal slechts tot het gebied
van de klinisch waarneembare lymfkliermetastasen. Slechts bij 9 van de 48
patiënten (18%) werd de gehele aangedane zijde van de hals bestraald. Bij de
postoperatieve radiotherapie werd bij 72 van de 103 patiënten (70%) de gehele
geopereerde zijde van de hals bestraald. Genoemde bestraling werd vooral in de
laatste periode (1973-1975) toegepast (P(r < 10"s). Indien er sprake was van
prognostisch ongunstige factoren als een hoog T-stadium en kapselruptuur

TABEL 46
Verband van bestralingsveld met T-stadium en kapselruptuur bij gecombineerd behandelde
patiënten.

Aantal bestraalde
klierstations

T-stadium (UICC, 1973) Kapselruptuur

T,+T2 T3+T4 Neen Ja

1-2
3-4
5-6

23 (77%) 7 (23%)
14(78%) 4(22%)
34(54%) 29(46%)

P t r = 0,026

17(47%) 19(53%)
10(48%) 11(52%)
11(15%) 63(85%)

P t r = 0,00017
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(tabel 46) werd via grotere velden een groter aantal lymfklierstations in de
bundels betrokken.
De bestralingsdosis, die pre- of postoperatief werd toegediend, varieerde sterk.
Om onderlinge vergelijking van totale doses, toegediend via verschillende stra-
lingssoorten en -schema's, mogelijk te maken werd gebruik gemaakt van de
formule van Ellis (II. 1).
De toegediende totale bestralingsdosis bleek samen te hangen met het jaar van
de behandeling, het oorspronkelijke T-stadium en de aan- of afwezigheid van
kapselruptuur: een lage bestralingsdosis werd vooral in de periode 1960-1967
toegediend, bij late T-stadia en bij afwezigheid van kapselruptuur (tabel 47). In
de periode 1960-1967 werd bij 28 van de 37 gevallen (76%) een dosis lager dan
1500 ret gegeven. Daarentegen werd in de periode 1971-1975 slechts bij 25 van
de 64 gevallen (39%) een dosis lager dan 1500 ret gegeven en in 61% van de ge-
vallen 1500 ret of hoger.

TABEL 47
Verband van de bestralingsdosis met T-stadium en kapselruptuur bij gecombineerd behan-
delde patiënten.

Totale dosis

< 1200 ret
1200-1500 ret
1500-1600 ret
1600-1700 ret

> 1700 ret

T-stadium (UICC, 1973)

T,+T 2 T 3 +T 4

21(100%) 0 ( 0 % )
23(61%) 15(39%)

9( 43%) 12(57%)
11 ( 69%) 5(31%)
7 ( 44%) 9 (56%)

P t I = 0,017

Kapselruptuur

Neen Ja

10(40%) 15(60%)
18(39%) 28(61%)
5(21%) 19(79%)
4(20%) 16(80%)
1(11%) 16(89%)

P tr = 0,0078

\
i

Bestraling van de contralaterale zijde van de hals \
De zijde van de hals contralateraal van de geopereerde zijde werd bij 111 i
patiënten electief bestraald. Bij de beoordeling van de bestralingsgegevens werd ;
ook rekening gehouden met een eventuele bestralingsdosis afkomstig van een '•
bestralingsbundel, die gericht werd op de homolaterale zijde van de hals. De
patiënten die behandeld werden vóór 1973 kregen veelal met orthovoltappara-
tuur een lage bestralingsdosis in de contralaterale zijde van de hals afkomstig
van het zijdelings gerichte bestralingsveld op de geopereerde zijde van de hals.
De contralaterale zijde van de hals ontving sterk wisselende bestralingsdoserin-
gen, zoals ook beschreven is in hoofdstuk II. Deze electieve bestraling werd in
de periode 1973-1975 planmatig uitgevoerd, meestal met behulp van de lineaire
versneller.
De correlaties tussen de grootte van de bestralingsvelden en de totale dosis met
de overige variabelen toonden bij de electieve bestraling dezelfde tendensen als
de preoperatieve of postoperatieve bestraling (bijlage 3).
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IV.2 Factoren die verband houden met het ontstaan van een recidief in de hals
na combinatie van radiotherapie en chirurgie

De lokalisaties van de primaire tumor en de differentiatiegraad bleken niet
significant verband te houden met het optreden van een recidief in de hals na
pre- of postoperatieve radiotherapie (resp. Px = 0,14 en Ptr = 0,64). Wel werd
bij toename van het T-stadium een significante stijging van het percentage
recidieven in de hals waargenomen (tabel 48).
Evenals in hoofdstuk II werd ook bij de gecombineerd behandelde patiënten
waargenomen dat er een relatie was tussen het optreden van een recidief van de
primaire tumor en het verschijnen van een recidief in de hals (tabel 49).
Van de kenmerken van de halskliermetastasen bleek alleen het aantal histolo-
gisch bevestigde kliermetastasen verband te houden met het recidief in de hals
(tabel 50). De overige kenmerken van de halskliermetastasen, zoals het aantal
klinisch aangedane lymfklierstations, fixatie en kapselruptuur stonden niet in
een significante relatie tot het recidief in de hals (resp. Ptr = 0,84, Px = 0,30,
Px = 0,057).
Tussen het moment van bestralen, pre- of postoperatief, en het optreden van

TABEL 48 j
Relatie van T-stadium en de kans op een recidief in de hals na pre- of postoperatieve radio- j
therapie (act. 5-jaarsperc). i

T-stadium Aantal patiënten Percentage recidieven

Ti
T2

T3

T4

Onbekend

28
45
33

7
27

P t r = 0,0025

19%
8%

39%
79%*
25%

*Na 8 maanden waren er geen patiënten meer in leven

TABEL 49
Verband recidief van de primaire tumor met recidief in de hals (bij einde van de vervolg-
periode). Therapie: halsklieruitruiming + pre- of postoperatieve radiotherapie.

Recidief van Recidief van Aantal Percentage recidieven
primaire tumor halskliermetastasen patiënten in hals bij recidief PT

+ - \l } 48%

: _ j ö 1 21%

140 Px= 0,0053
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TABEL 50
Relatie van het aantal histologisch bevestigde kliermetastasen met de kans op een recidief in
de hals na pre- of postoperatieve radiotherapie (act. 5-jaarsperc).

Aantal klier- Aantal patiënten Percentage recidieven
metastasen

0 1 0%
1 53 12%

> 1 86 31%
P t r = 0,043

een recidief in de hals na de combinatiebehandeling bestond geen significante
relatie (P x = 0,99, bijlage 4).
De bestralingsvelden en de gegeven bestralingsdosis vertoonden evenmin een
significant verband met het optreden van een recidief in de hals (resp. P t r = 0,56
e n P t r = 0,57).
Het feit dat geen significante relatie werd gevonden tussen de hierboven
genoemde factoren en het recidief in de hals wordt waarschijnlijk veroorzaakt
doordat vaker grote velden of hoge doseringen toegepast werden bij de aan-
wezigheid van prognostisch ongunstige kenmerken.

IV.3 Factoren die verband houden met het uitgroeien van lymfkliermetastasen
na electieve radiotherapie van de contralaterale zijde van de hals

Electieve radiotherapie van de contralaterale zijde van de hals werd met ver-
schillende technieken en doseringen toegepast bij 111 patiënten. Bij 12 patiën-
ten ontstonden in de vervolgperiode lymfkliermetastasen binnen het bestraalde
volume. Er bleek geen significante relatie te bestaan tussen het jaar van behan-
deling, de lokalisatie van de primaire tumor en de differentiatiegraad ervan en
de frequentie van het optreden van lymfkliermetastasen in het electief bestraal-
de gebied.

Kenmerken van de halskliermetastasen. Noch het aantal ipsilaterale lymfklier-
metastasen, noch kapselruptuur en fixatie van de lymfkliermetastasen vertoon-
den significant verband met het uiteindelijke resultaat van de electieve bestra-
ling van de contralaterale hals. In de behandelingsperiode 1973-1975 werd
slechts eenmaal bij 23 gevallen het uitgroeien van een lymfkliermetastase na
electieve bestraling van de contralaterale hals waargenomen. Dit recidief bevond
zich direct buiten de grens van het vroeger gegeven bestralingsveld. Binnen het
electieve bestralingsgebied ontstonden bij geen van deze 23 patiënten lymfklier-
metastasen. Dit goede resultaat hangt samen met de hogere bestralingsdosis die
toegepast werd in die periode.



IV.4 Vergelijking van de behandelingsresultaten na chirurgie alleen ten opzich-
te van die na chirurgie gecombineerd met pre- of postoperatieve radio-
therapie

Hiertoe werden de gegevens van alle patiënten bestudeerd, die allen klinisch
voor metastasen verdachte palpabele lymfklieren in de hals hadden. In deze
groep werd de invloed van de kenmerken van de primaire tumor, de lymfklier-
metastasen, de bestralingstechniek en de periode van behandeling op de kans
van een recidief in de hals en de overlevingstijd van de patiënt onderzocht.
Bij vergelijking van de twee behandelingsgroepen bleek dat een combinatie-
behandeling van chirurgie en pre- of postoperatieve radiotherapie veelvuldig
werd toegepast bij patiënten die prognostisch ongunstige kenmerken van de
halskliermetastasen bezaten. Bij toename van de hoeveelheid tumor in de hals
werd vaker radiotherapie toegepast (tabel 51). Dit werd geschat aan de hand
van de aanwezigheid van fixatie van de klieren of het N-stadium. Ook patiënten
met histologische kermerken die gepaard gingen met een verhoogde kans op
recidief in de hals, zoals een groot aantal kliermetastasen en kapselruptuur,
ondergingen vaker een combinatiebehandeling (tabel 52).

TABEL 51
Verbanden tussen prognostisch ongunstige klinische kenmerken en de behandelingswijze.

Operatie
Operatie +

radiotherapie

Fixatie

Neen

161 (77%) 49

77 (62%) 48

Px= 0,0049

Ja

(23%)

(38%)

142

72

N-

N,

(68%)

(58%)

stadium

19

5
px =

UICC(1978)

N2

(9%)

(4%)

0,014

N3

49 (23%)

48(38%)

TABEL 52
Verbanden tussen prognostisch ongunstige histologische kenmerken en de behandelingswijze.
Histologische bevindingen bij 393 patiënten.

Operatie
Operatie +

radiotherapie

75

1

Aantal kliermetastasen

Geen

(30 %)

( 0,7%)

Ptr<

1

79(31%) 99

53(38%) 86

ÏO"9

> 1

(39%)

(61%)

Kapselruptuur

Neen

182 (72%)

42(30%)

p tr<io-9

Ja

71 (28%)

98(70%)

Recidief van de primaire tumor
Een significant verband tussen het recidief van de primaire tumor en het reci-
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TABEL S3
Relatie recidief van de primaire tumor (bij einde follow-up) en de histologie van het hals-
klierextirpatiepreparaat bij 378 patiënten.

Recidief van de
primaire tumor

Ja
Neen

Totaal aantal
patiënten

Geen lymfldier-
metastasen

Aantal Percentage
patiënten

5 7%
69 93%

74

Lymfkliermetastasen

Geen kapselruptuur

Aantal
patiënten

20
124

144

Ptr<

Percentage

16%
84%

10"s

Kapselruptuur

Aantal Percentage
patiënten

44
116

160

38%
62%

dief in de hals (tabel 49) bij patiënten die een gecombineerde behandeling van
chirurgie en radiotherapie ondergingen werd aangetoond. Dit gold eveneens
voor de 253 patiënten die alleen chirurgisch behandeld werden. Van de 38
patiënten met een recidief van de primaire tumor bleken er 13 (34%) tevens
tijdens de vervolgperiode een recidief te krijgen in de hals. Daarentegen kregen
slechts 19 patiënten (9%) van de 226 patiënten een recidief in de hals bij het
uitblijven van een recidief van de primaire tumor.
Het histologische onderzoek van het operatiepreparaat, verkregen bij de hals-
klieruitruiming, bleek verband te houden met het recidiveren van de primaire
tumor: bij patiënten met kapselruptuur werd veelvuldiger een recidief van de
primaire tumor waargenomen (tabel 53).

Recidief van lymfkliermetastasen in de hals
De kans op recidief in de hals was niet significant verschillend voor de groep
patiënten die een combinatie chirurgie en bestraling had ondergaan ten opzich-
te van de groep die uitsluitend geopereerd werd (bijlage 4).
Daar de grootste groep patiënten postoperatief bestraald is op geleide van het
histologische onderzoek, is de waarde van bestraling in deze groep apart bestu-
deerd (fig. 22). Het bleek dat bij patiënten die een halsklieroperatie en post-
operatieve radiotherapie hadden ondergaan, minder recidieven in de hals wer-
den aangetroffen indien sprake was van kapselruptuur vergeleken met de uit-
sluitend geopereerde groep patiënten. Dit verschil was echter niet significant
(fig. 23). In de patiëntengroep waarbij geen sprake was van fixatie van de lymf-
kliermetastase(n), maar wel van kapselruptuur, bleek dat in de postoperatief
bestraalde patiëntengroep een significant lager percentage recidieven in de hals
werd aangetroffen in vergelijking met een overeenkomstige patiëntengroep die
alleen maar geopereerd was (fig. 24). De resultaten bij 24 gecombineerd behan-
delde patiënten, die zowel fixatie als kapselruptuur van de lymfkliermetastasen
hadden, bleken wat betreft het percentage recidieven in de hals niet duidelijk te
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Fig. 22. Behandelingsresultaten van 92 patiënten bij wie een halsklieruitruiming en post-
operatieve radiotherapie zijn toegepast. 1 = recidiefvrije percentages (act.) in de hals; 2 =
overlevingspercentages (act.).
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Fig. 23. RecidiefVrije percentages (act.) in de hals gesplitst naar het al of niet aanwezig zijn
van kapselruptuur. 1 en 3 = na een combinatie van chirurgie en postoperatieve radiotherapie;
2 en 4 = na alleen chirurgie.
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Fig. 24. Recidiefvrije percentages (act.) in de hals bij patiënten met kapselruptuur zonder
fixatie van de lymfkliermetatstasen. 1 = na chirurgie en postoperatieve radiotherapie; 2 = na
alleen chirurgie.
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Fig. 25. Overlevingspercentages (act.) bij patiënten met kapselruptuur van de halskliermetas-
stasen. Dit is gesplitst naar het al of niet aanwezig zijn van preoperatief vastgestelde fixatie
van de lymfkliermetastase(n). 1 en 3 = na een combinatie van chirurgie en postoperatieve
radiotherapie; 2 en 4 = na alleen chirurgie.
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verschillen (Px = 0,50) van 30 overeenkomstige patiënten die uitsluitend ge-
opereerd waren. Van de 24 gecombineerd behandelde gevallen waren er 19 niet
radicaal geopereerd. Bij deze 24 patiënten is vermoedelijk de achtergebleven
hoeveelheid tumor in de hals zo groot geweest dat de gegeven bestralingsdosis
te laag was om een hoger lokaal genezingspercentage te kunnen bewerkstelligen.
Voor de overige factoren werden geen significante verschillen aangetroffen in
de beide behandelingsgroepen voor het recidief in de hals (bijlage 4).
De overlevingspercentages waren gunstiger bij de gecombineerd behandelde
patiënten met kapselruptuur, vergeleken met een soortgelijke patiëntengroep
die chirurgisch was behandeld (fig. 25).

IV.5 Discussie

In het verleden werden hoge percentages recidieven waargenomen na behande-
ling van halskliermetastasen, zowel na radiotherapie als chirurgie. Daarna
werd getracht door middel van combinatiebehandeling de lokale behandelings-
resultaten te verbeteren en ook een hogere overlevingskans te bereiken.
Aanvankelijk is gezocht naar een combinatie van preoperatieve radiotherapie
gevolgd door een halsklierextirpatie. De doelstellingen van een dergelijke pre-
operatieve bestraling zijn:
1. vermindering van het percentage loco-regionaire recidieven;
2. voorkomen van iatrogene metastasen;
3. reductie van het tumorvolume, waardoor een verbeterde operabiliteit ont-
staat.
Momenteel wordt een verschuiving waargenomen naar de postoperatieve radio-
therapie met als voordelen:
1. Alléén die patiënten die een verhoogde kans op een recidief in de hals
hebben, worden bestraald. Betrouwbare informatie over deze recidiefkans
wordt verkregen aan de hand van de bevindingen tijdens de operatie en het
histologisch onderzoek van het operatiepreparaat.
2. Een extra bestralingsdosis (surdosage) kan gericht toegediend worden op de
plaats waar de operatie vermoedelijk irradicaal was. Hoog gedoseerde post-
operatieve radiotherapie veroorzaakt veel minder postoperatieve wondgene-
zingsstoornissen vergeleken met preoperatieve radiotherapie met dezelfde dosis.
Experimenteel onderzoek liet zien dat preoperatieve bestraling in staat was het
percentage recidieven in het operatieterrein te verminderen (Inch, 1970). Ook
werd in de voorbestraalde groep dieren een significant lager percentage hema-
togene metastasen aangetroffen in vergelijking met de niet-voorbestraalde
dieren (Powers, 1965).
De waarde van een combinatiebehandeling radiotherapie en chirurgie in de kli-
niek is onvoldoende door middel van gecontroleerde proefopzetten geëvalueerd.
Strong (1966) en zijn medewerkers lieten zien dat na preoperatieve radiothera-
pie van 5 x 4 Gray een significante daling ontstond van het percentage recidie-
ven in de hals, vooral bij die patiënten die histologisch bewezen lymfkliermeta-
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stasen hadden. In deze gecontroleerde klinische proefopzet waren verschillende
lokalisaties van de primaire tumoren vertegenwoordigd en in beide groepen ver-
schilden de aantallen per lokalisatie. Van deze proefopzet vergeleek Henschke
(1966) de eerste 60 patiënten uit de gecombineerd behandelde groep met de
eerste 60 patiënten uit de alleen chirurgisch behandelde groep met een over-
eenkomende verdeling naar lokalisatie van de primaire tumoren. Ook bij deze
bewerking bleek dat de voorbestraalde patiëntengroep een lager percentage
recidieven in de hals had, vergeleken met de uitsluitend geopereerde patiënten.
Een dergelijk onderzoek is ook verricht door Ketcham (1969) en door
Lawrence (1974), die beiden een voorbestraling gaven van respectievelijk 1x10
Gray en 2 x 7 Gray, gevolgd door een radicale halsklieruitruiming. Hoewel uit
beide onderzoekingen in de voorbestraalde patiëntengroepen een lager percen-
tage recidieven in de hals werd verkregen, waren de verschillen echter niet signi-
ficant (P> 0,05).
Ook een onderzoek naar de waarde van preoperatieve radiotherapie bij patiën-
ten met orofaryr.x- of hypofarynxtumoren liet geen duidelijke verbetering van
de gecombineerde behandeling zien (Strong, 1978). Het percentage recidieven
in de hals bleek na alleen chirurgie even hoog te zijn als na preoperatieve be-
straling en chirurgie bij patiënten die histologisch bewezen lymfkliermetastasen
hadden. Echter de bestralingsdosis van 20 Gray in 5 dagen was laag en het
aantal patiënten met halskliermetastasen was te gering om een goede beoorde-
ling mogelijk te maken.
De waarde van de preoperatieve radiotherapie in het hoofd-halsgebied is
momenteel nog steeds niet duidelijk aangetoond. Dit wordt voornamelijk ver-
oorzaakt doordat de onderzoekingen die een antwoord konden geven op deze
vraag onderhevig waren aan vele variabelen, die de uiteindelijke behandelings-
resultaten beïnvloeden. Deze variabelen zijn: de lokalisaties van de primaire
tumoren, de toegepaste bestralingstechniek, met name de dosis en he. bestra-
lingsveld, het tijdsinterval tussen radiotherapie en operatie, de operatietechniek
en de uitgebreidheid hiervan. Als laatste factor en vermoedelijk belangrijkste
factor zij genoemd de onvoldoende omschrijving van de selectiecriteria in de
diverse studies. Al deze factoren bemoeilijken de vergelijking van resultaten in
de verschillende behandelingsgroepen.
Auteurs als Sumez (1964), Millburn (1967), Lindberg (1968), Ogura (1970),
Goldman (1972), Salmo (1977) en Reddi (1979) hebben getracht de waarde
van voorbestraling aan te tonen. De resultaten van de voorbestraling bleken
samen te hangen met de hoeveelheid tumor in de hals (Strong, 1966; Lindberg,
1968; Levitt, 1971), doch ook met de kenmerken van de toegepaste preopera-
tieve bestraling. Zo vonden Fletcher (1970) en Ariagada (publikatie in voorbe-
reiding) een daling van het percentage recidieven bij hogere doseringen.
Fletcher (1970) en Sagerman (197^) toonden eveneens aan, dat bij uitbreiding
van het bestralingsveld waarbij ook het distale deel van de hals (laag-jugulair en
supraclaviculair) bestraald werd, minder recidieven in de hals optraden.
Complicaties, aansluitend aan de operatie bij patiënten die een voorbestraling
hebben ondergaan, worden vooral waargenomen bij patiënten die een dosis van
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50 Gray in 5 weken of meer hebben ontvangen (Hora, 1966; Cachin, 1975).
Cummings (1977) vond niet zozeer een toename van het percentage complica-
ties doch meer van de ernst ervan en bemerkte tevens dat de duur van het
genezingsproces langer was. Levitt (1971) toonde aan, dat complicaties vaker
voorkwamen bij grotere operaties en ook bij toepassing van grote bestralings-
velden.
In de door ons bestudeerde patiëntengroep konden wij evenals Schuller (1979)
geen duidelijk effect van de preoperatieve bestraling waarnemen, hetgeen ver-
moedelijk te wijten is aan de vele eerder beschreven variabelen in deze groep, en
de ongunstige selectiefactoren bij patiënten die voor deze bestraling in aanmer-
king kwamen. Hoewel de preoperatieve radiotherapie theoretisch een aantal
voordelen heeft, wordt thans in de hoofd-halsoncologie steeds meer een ver-
schuiving naar de postoperatieve radiotherapie waargenomen. Deze postopera-
tieve radiotherapie heeft als nadeel dat door de operatie een verstoring van de
doorbloeding is opgetreden, waardoor een slechtere oxygenatie met name van
de achtergebleven tumorcellen wordt verwacht. In de radiobiologie is aange-
toond dat tumorcellen in an- of hypoxische milieus minder gevoelig zijn voor
bestraling met fotonen dan tumorcellen die goed van zuurstof voorzien zijn
(Barendsen, 1966).
Het grote voordeel van de postoperatieve radiotherapie is echter dat men be- |
schikt over gegevens omtrent de tumoruitbreiding op grond van bevindingen •
tijdens de operatie en van het daaropvolgend histologisch onderzoek. Vooral j
dit histologisch onderzoek van het operatiepreparaat blijkt prognostisch belang- \
rijke gegevens op te leveren. Tevens gaat postoperatieve radiotherapie niet 1
gepaard met ernstige wondgenezingsstoornissen.
De waarde van het pathologisch-anatomisch onderzoek werd vooral aangetoond
door de medewerkers van het Instituut Gustave Roussy; zij toonden in een
retrospectieve bewerking van gegevens, afkomstig van patiënten met halsklier-
metastasen, aan dat door de aanwezigheid van kapselruptuur de prognose slech-

\ter werd (Vandenbrouck, 1970). De aanwezigheid van kapselruptuur of wel |
tumorgroei buiten het lymfklierkapsel, werd in een hoog percentage (70% van j
de gevallen) aangetroffen bij lymfkliermetastasen die een doorsnede van meer 5
dan 3 cm hadden (Micheau, 1977). Behalve kapselruptuur bleek ook de aan- \
wezigheid van tumoremboli in de afferente lymfbanen een zelfde prognostisch )
ongunstige betekenis te hebben. Vooral patiënten met zowel kapselruptuur als '•
tumoremboli hadden een ongunstige prognose (Micheau, 1977-1979). In de
door ons bestudeerde patiëntengroep werd eveneens waargenomen dat de aan-
wezigheid van kapselruptuur gepaard ging met een hogere recidiefkans in de
hals en een lager overlevingspercentage. In deze patiëntengroep bleek tevens een
significante relatie te bestaan tussen de histologische bevindingen van het hals-
klierpreparaat en het recidief van de primaire tumor (tabel 53). Hieruit kan
men afleiden dat bij patiënten bij wie kapselruptuur is vastgesteld, niet alleen
postoperatieve radiotherapie van de hals, maar ook van de primaire tumor
noodzakelijk is, indien een primaire tumor en de halskliermetastase(n) gelijk-
tijdig behandeld worden.
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De behandelingsresultaten in de door ons bestudeerde patiëntengroep van de
pre- dan wel postoperatief bestraalde patiënten waren niet significant verschil-
lend. Ook de eerste resultaten van een klinisch gecontroleerde proefopzet van
de Radiation Therapy Oncology Group laten geen verschillen tussen beide
patiëntengroepen zien wat betreft het percentage recidieven in de hals en het
percentage hematogene metastasen in beide patiëntengroepen (J. B. Snow Jr.,
1978). Uit een aselect onderzoek bij patiënten met een hypofarynxcarcinoom
bleek echter dat het percentage complicaties in de voorbestraalde groep kort na
de operatie hoger was (30% erastige bloedingen). In deze patiëntengroep
werden onder meer door hogere postoperatieve sterfte slechtere overlevings-
resultaten behaald, vergeleken met de postoperatief bestraalde patiëntengroep
(Vandenbrouck, 1979).
Bij vergelijking van de behandelingsresultaten van chirurgie alleen en chirurgie
gecombineerd met postoperatieve radiotherapie werd in de door ons bestudeer-
de patiëntengroepen een lager percentage recidieven in de hals aangetroffen,
indien sprake was van niet-gefixeerde lymfkliermetastasen met kapselruptuur.
Eveneens in een retrospectieve bewerking liet Barkley (1972) zien dat het
percentage recidieven in de hals aanzienlijk daalde, indien een halsklieruitrui-
ming werd gevolgd door postoperatieve radiotherapie (resp. van 25% naar 9%),
zoals ook aangetoond door Jesse (1977) en Barr (1979). Verder bleek het
noodzakelijk de gehele geopereerde zijde van de hals te bestralen, daar anders j
nogal eens recidieven verschenen aan de rand van het bestralingsveld (Fletcher, \
1973). Ariagada (1980) toonde aan dat postoperatieve radiotherapie met een j
dosis van 45 Gray of hoger een lager recidiefpercentage in de hals tot gevolg j
had. Dit werd vergeleken met de pre- of postoperatief bestraalde patiënten- ]
groepen bij wie een lagere bestralingsdosis was toegediend. (
In ons onderzoek waren de overlevingsresultaten na een combinatie van hals-
klieruitruiming en postoperatieve radiotherapie gunstiger bij patiënten met
kapselruptuur, indien deze vergeleken worden met een soortgelijke patiënten- j
groep die enkel en alleen geopereerd was (fig. 24). \
Adequate electieve radiotherapie van de contralaterale zijde van de hals werd in s
de behandelingsperiode 1973-1975 toegepast bij 23 patiënten. Bij geen van j
deze patiënten werd tijdens de vervolgperiode uitgroei va>' lymfkliermetastasen |
in het bestraalde gebied waargenomen. Vanzelfsprekend zullen bij een groter f
patiëntenaantal incidenteel lymfkliermetastasen uitgroeien in het bestraalde :
gebied, vooral als er sprake is van een recidief van de primaire tumor.

IV.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk werden de resultaten van een combinatiebehandeling van
radiotherapie en chirurgie (140 patiënten) vergeleken met de resultaten na
alleen chirurgie (253 patiënten). Vastgesteld kon worden dat postoperatieve
radiotherapie in staat is het aantal recidieven in de hals te verminderen, vooral
bij patiënten met kapselruptuur van de lymfkliermetastasen en indien er pre-
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operatief geen gefixeerde lymfkliermetastasen (stadium N,-N2) werden vast-
gesteld. Bij patiënten met een uitgebreidere hoeveelheid tumor in de hals blij-
kens preoperatief vastgestelde fixatie van de kliermetastasen (stadium N3) en de
aanwezigheid van kapselruptuur, bleken de behandelingsresultaten in beide
behandelingsgroepen niet duidelijk te verschillen. In de gecombineerd behan-
delde groep patiënten met een stadium N3 was het merendeel der gevallen
macroscopisch of microscopisch irradicaal geopereerd. Bij deze laatste patiën-
tengroep is vermoedelijk de achtergebleven hoeveelheid tumor in de hals zo
groot geweest, dat de gegeven te lage bestralingsdosis ontoereikend was om een
vergroting van het lokale genezingspercentage aantoonbaar te maken. De behan-
delingsresultaten na pre- of postoperatieve radiotherapie waren in ons patiën-
tenmateriaal niet duidelijk verschillend. Mede dank zij het verkrijgen van een
aantal histologisch vaststelbare prognostische gegevens afkomstig van bestude-
ring van het operatiepreparaat, gaat momenteel de voorkeur uit naar post-
operatieve radiotherapie.
In de door ons bestudeerde patiëntengroep bleek eveneens een significante
relatie te bestaan tussen de histologie van het halsklierpreparaat en het recidief
van de primaire tumor. Hieruit kan men afleiden dat men bij patiënten bij wie
kapselruptuur is vastgesteld, niet alleen tot postoperatieve radiotherapie van de
hals, maar ook van de primaire tumor moet overgaan, indien de primaire tumor
en de halskliermetastase(n) tegelijkertijd behandeld waren.
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HOOFDSTUK V

VERGELIJKINGEN VAN DE BEHANDELINGSRESULTATEN VAN RADIO-
THERAPIE, CHIRURGIE, OF DE COMBINATIE VAN RADIOTHERAPIE
EN CHIRURGIE

V. 1 Beschrijving van de patiëntengegevens

Om de effectiviteit van radiotherapie, chirurgie of een gecombineerde behande-
ling te beoordelen, werden de resultaten van deze 3 mogelijkheden onderling
vergeleken. Om een adequate vergelijking mogelijk te maken werden uitsluitend
de gegevens van patiënten beoordeeld die een 'optimale' behandeling hadden
ondergaan. Voor de groep radiotherapie werden alleen patiënten geaccepteerd
bij wie de bestralingsdosis ter plaatse van de halskliermetastasen minimaal
1850 ret (circa 65 Gray in 7 weken) bedroeg. Tevens diende de gehele hals of
dienden minimaal 2 extra lymfklierstations buiten de halskliermetastasen in het
bestralingsgebied te zijn opgenomen. Voor de chirurgisch behandelde groep
werden alleen patiënten geaccepteerd die een volledige halsklieruitruiming, al
of niet met sparen van de vena jugularis hadden ondergaan. De patiënten die
een combinatiebehandeling hadden ondergaan, werden uitsluitend geaccep-
teerd, indien ze voldeden aan de bovengenoemde chirurgische criteria, en tevens
diende de gehele geopereerde zijde van de hals bestraald te zijn tot een dosis
minimaal equivalent aan 40 Gray in 4 weken.
Een recidief van de primaire tumor kan opnieuw een bron zijn voor het ont-
staan van metastasen in de hals. Om deze invloed van de primaire tumor op het
behandelingsresultaat van de halskliermetastasen uit te sluiten, werden in alle
3 patiëntengroepen de patiënten met eerst een recidief van de primaire tumor
en later een recidief in de hals buiten beschouwing gelaten. Wel werden patiën-
ten met een recidief in de hals vooraf of gelijktijdig met het ontstaan van een
recidief van de primaire tumor beoordeeld.

V.2 Recidief in de hals

Samenvoegen van de behandelingsresultaten van deze 3 behandelingswijzen liet
zien dat bij toename van het tumorstadium de kans op een recidief in de hals
groter werd (tabel 54). Ook de hoeveelheid tumor in de hals bleek de kans
op een recidief in deze patiëntengroepen te beïnvloeden. Bij gefixeerde hals-
kliermetastasen werd aanzienlijk vaker een recidief in de hals geconstateerd
(tabel 55).
Na samenvoegen van de groep patiënten die uitsluitend chirurgisch waren be-
handeld met de groep patiënten die behalve dat zij een radicale halsklieruitrui-
ming hadden ondergaan tevens radiotherapie kregen toegediend, bleek dat bij
meer dan 1 histologisch bewezen kliermetastase in de hals de kans op een reci-
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TABEL 54
Relatie van het T-stadium met het percentage recidieven in de hals bij 'optimaal' behandelde
patiëntengroepen (na HKU of HKU + RT of RT, act. 5-jaarsperc).

T-stadium

T,
T,

T3

T4
Onbekend

Aantal patiënten

55
105
120
31
24

Percentage recidieven

13%
12%
33%
24%
33%

P t r = 0,0064

TABEL 55
Relatie van fixatie van de kliermetastasen met het percentage recidieven in de hals bij de
'optimaal' behandelde patiëntengroepen (na HKU, HKU + RT of RT, act. 5-jaarsperc).

Fixatie van de Aantal patiënten Percentage recidieven
kliermetastasen

Neen 213 14%
Ja 96 40%
Onbekend 26 21%

P t I = 0,00012 ï

I
i

TABEL 56 |
Relatie van histologische kenmerken met het recidief in de hals bij 'optimaal' behandelde f
patiëntengroepen (HKU, HKU + RT, act. 5-jaarsperc). }

Aantal klier- Aantal Percentage Kapsel- Aantal Percentage
metastasen patiënten recidieven ruptuur patiënten recidieven

0 38 Or. n.v.t. 38 0%
1 61 14% neen 74 5%

>1 92 24% ja 79 34%
P t r = 0,0062 Ptr<10-*

dief groter was. Het aanwezig zijn van tumorgroei door het klierkapsel liet
eveneens een toename zien van het percentage recidieven in de hals (tabel 56).

V.3 Vergelijking van de behandelingsresultaten

Bij vergelijking van de behandelingsresultaten van de bestudeerde patiënten-
groepen lijkt het alsof een uitsluitend chirurgische behandeling gunstiger
resultaten oplevert (tabel 57 en 58). Worden echter de behandelingsresultaten
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TABEL 57
Recidiefpercentages in de hals na 'optimale' behandeling wegens halskliermetastasen (act.
3-jaarsperc).

Behandeling Aantal patiënten Percentage recidieven

Radicale halsklieruitruiming 155 12%
Radicale halsklieruitruiming + radiotherapie 37 22%
Radiotherapie 140 26%

Px = 0,005

TABEL 58
Overlevingspercentages na 'optimale' behandeling wegens lymfogene metastasen (act. perc).

Aantal patiënten

15S

37
140

3-jaarsperc.

58%

38%
30%

P x < 1 0

5-jaarsperc.

52%

33%
26%

-5

Radicale halsklieruitruiming
Radicale halsklieruitruiming +

radiotherapie
Radiotherapie

gecorrigeerd voor lokalisatie van de primaire tumor, T-sUdium en fixatie van de
halskliernietastase, dan wordt geen duidelijk verschil aangetroffen in de ver-
schillende behandelingsgroepen (P = 0,38, bijlage 4).

V.4 Discussie

Daar in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis een radicale halsklieruitrui-
ming steeds de eerste keuze van behandeling was in de daarvoor geschikte geval-
len, vormde de groep die uitsluitend bestraald was evenals die waarvoor post-
operatieve bestraling nodig werd geacht een prognostisch ongunstige selectie.
De behandelingsresultaten bleken dan ook niet meer duidelijk te verschillen
indien rekening werd gehouden met deze selectiefactoren.
Bij vergelijking van de resultaten van alleen radiotherapie en van chirurgische
behandeling van halskliermetastasen kon ook door Lindberg (1968) en door
Perez (1976) geen significant verschil worden aangetoond tussen de beide
behandelingsgroepen. Bij een soortgelijke vergelijking vond Barr (1979), dat bij
patiënten met tongbasis- of tonsiltumoren na een halsklieruitruiming vaker een
recidief optrad vergeleken met bestraalde of gecombineerd behandelde patiën-
ten. Verder toonde Lindberg (1968) aan dat het percentage recidieven aanzien-
lijk steeg bij patiënten met meer dan 1 lymfkliermetastase, of kliermetastasen
groter dan 3 cm doorsnede. De toevoeging van radiotherapie aan chirurgie bleek
echter in staat te zijn het percentage recidieven in die patiëntengroep van 32
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naar 17 terug te 'dringen, hetgeen door Byers (1979) bevestigd werd. Dit komt
overeen met de bevinding in ons patiëntenmateriaal, dat postoperatieve radio-
therapie bij patiënten met kapselruptuur het percentage recidieven in de hals
kan laten dalen (hoofdstuk IV). Sagerman (1979) behaalde bij een vergelijkbare
groep patiënten een gunstiger resultaat in de gecombineerd behandelde patiën-
tengroep, vergeleken met de alleen bestraalde patiëntengroep.
Gezien de slechte resultaten van patiënten met mondholtetumoren na radio-
therapie (II.2) en de goede resultaten met chirurgie (proefschrift Annyas) lijkt
het gerechtvaardigd te concluderen dat bij patiënten met mondholtetumoren
een chirurgische behandeling van de lymfkliermetastasen betere resultaten
geeft. Voor de farynx- en larynxtumoren blijken de behandelingsresultaten van
uitsluitend radiotherapie, vergeleken met chirurgie al of niet gecombineerd met
radiotherapie, in de bestudeerde patiëntengroepen niet duidelijk te verschillen.
De patiënten die een hoge kans hebben op een recidief in de hals na of wel
radiotherapie of wel chirurgie (hoofdstuk II t/m V) komen in aanmerking voor
een gecombineerde behandeling.
Een definitief antwoord op de vraag of chirurgie of radiotherapie alleen of een
combinatie van beide de beste therapiekeuze is voor bepaalde groepen patiën-
ten, kan uitsluitend door middel van een klinisch gecontroleerde proefopzet
gegeven worden.

V.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de behandelingsresultaten vergeleken bij patiënten die
op adequate wijze behandeld waren door middel van radiotherapie, chirurgie of
een combinatie van beide. Bij bestudering van de resultaten bleek dat uitslui-
tend chirurgische behandeling een gunstiger resultaat opleverde. Dit wordt
echter vooral veroorzaakt door ongunstige selectiefactoren in de patiënten-
groepen die radiotherapie toegediend kregen. Na correctie voor deze selectie-
factoren werd geen significant verschil in de behandelingsresultaten aange-
troffen.
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SAMENVATTING EN RICHTLIJNEN

Samenvatting
In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een retro- en prospec-
tief onderzoek bij patiënten die behandeld werden in het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis, Nederlands Kanker Instituut, wegens halskliermetastasen.
Deze metastasen waren afkomstig van plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-hals-
gebied. Vooral werd ingegaan op de mogelijkheden van radiotherapie bij deze
patiëntengroepen.

In hoofdstuk I wordt gewezen op het veelvuldig voorkomen van halskliermeta-
stasen bij deze tumoren. Het optreden van lymfogene metastasering gaat samen
met een verminderde overlevingskans. Bij de behandeling van halskliermetastasen
worden de mogelijkheden van radiotherapie en chirurgie afzonderlijk, of vaneen
combinatie van beide, nagegaan. In dit hoofdstuk zijn tevens de omschrijving
van de bestudeerde patiëntengroepen en de methode van onderzoek aangegeven.

In hoofdstuk II worden de gegevens van 233 patiënten met halskliermetastasen
vermeld. Als behandeling van de halskliermetastasen was bij deze patiënten
primair radiotherapie toegepast.
De behandelingsresultaten van de radiotherapie bleken samen te hangen met de
lokalisatie en het eventueel recidiveren van de primaire tumor. De histologie en
het tumorvolume beïnvloedden de behandelingsresultaten minder sterk, indien
men ze vergelijkt met de overige factoren die de kans op recidieven in de hals
bepalen. De twee belangrijkste factoren die een relatie hadden met het recidi-
veren van de lymfkliermetastasen waren: het al of niet aanwezig zijn van een
palpabele tumorrest in de hals 6 weken na afloop van de bestraling en de
hoogte van de bestralingsdosis. De optimale bestralingsdosis, geschat uit de
dosis-effectcurve voor lokale tumorgenezing en de dosis-complicatiecurve, is
circa 2000 ret.
Electieve bestraling van de contralaterale zijde en van het distale deel van de
homolaterale hals was in staat de uitgroei van microscopische lymfkliermeta-
stasen in een aanzienlijk percentage te voorkomen.
Verbeteringen in de radiotherapie, zoals het bestralen van de gehele aangedane
zijde van de hals en het geven van hoge bestralingsdoseringen, werden vooral in
de laatste behandelingsperiode 1973-1975 toegepast. Dit had als resultaat dat
het percentage recidieven van de lymfkliermetastasen daalde, waardoor gunsti-
ger overlevingspercentages werden bereikt.

In hoofdstuk III worden de gegevens beschreven van een prospectief onder-
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zoek, waarbij de regressiesnelheid van halskliermetastasen tijdens de radio-
therapie werd bepaald bij 48 patiënten. Het bleek dat patiënten met een lang-
zame regressie van lymfkliermetastasen, gemeten tijdens de radiotherapie, een
grotere kans op een recidief in het bestraalde gebied hadden. Dit komt overeen
met de bevinding in het retrospectieve onderzoek dat patiënten met een palpa-
bele tumorrest in de hals 6 weken na afloop van de bestraling een grotere kans
op recidieven hebben (hoofdstuk II).
Dergelijke regressiemetingen maken het mogelijk om in een veel vroeger sta-
dium (3-4 weken na het begin van de behandeling) te bepalen of de geplande
bestraling voltooid kan worden, of dat de behandelingsopzet gewijzigd dient te
worden. Wijziging dient overwogen te worden bij die patiënten bij wie een
langzame regressie van de tumor gemeten is.
Gezien de relatie tussen het recidiveren van de primaire tumor en het recidi-
veren van de halskliermetastase (II.2) dient een aanvullende behandeling zowel
gericht te zijn op de halskliermetastasen als op de primaire tumor.

In hoofdstuk IV worden de resultaten beschreven na een combinatiebehande-
ling van radiotherapie en chirurgie bij 140 patiënten. Deze werden vergeleken
met de resultaten na uitsluitend chirurgische behandeling bij 253 patiënten.
Hierbij bleek dat postoperatieve radiotherapie in staat was het aantal recidieven
in de hals te verminderen. Dit is vooral duidelijk bij patiënten met een stadium
N]-N2, bij wie bij histologisch onderzoek kapselruptuur van de lymfkliermeta-
stasen was vastgesteld (N-stadium volgens UICC, 1978). j
Bij patiënten met een grotere hoeveelheid tumor in de hals zoals preoperatief |
vastgestelde fixatie van de kliermetastasen. en bij de aanwezigheid van kapsel-
ruptuur, bleken de resultaten in beide behandelingsgroepen niet duidelijk te
verschillen. In de gecombineerd behandelde groep met een stadium N3 was
het me.rendeel van de patiënten macroscopisch of microscopisch irradicaal ge-
opereerd. Bij deze laatste patiëntengroep is vermoedelijk de achtergebleven
hoeveelheid tumor in de hals zo groot geweest, dat de gegeven te lage bestra-
lingsdosis ontoereikend was om vergroting van het lokale genezingspercentage
aantoonbaar te maken. De behandelingsresultaten na pre- en postoperatieve
radiotherapie kwamen met elkaar overeen. Mede dank zij het verkrijgen van
goede informaties over prognostische factoren verkregen door histologisch
onderzoek van het operatiepreparaat, gaat momenteel de voorkeur uit naar de
postoperatieve radiotherapie.
In de door ons bestudeerde patiëntengroep bleek een significante relatie te be-
staan tussen de gegevens van het histologisch onderzoek van het halsklier-
preparaat en het recidief van de primaire tumor. Hieruit kan men afleiden dat
er bij patiënten bij wie kapselruptuur is vastgesteld ook de noodzaak bestaat
tot postoperatieve radiotherapie van het gebied van de primaire tumor, indien
de primaire tumor en de halskliermetastase gelijktijdig behandeld worden.
Adequate electieve radiotherapie van de contralaterale zijde van de hals werd in
de behandelingsperiode 1973-1975 toegepast bij 23 patiënten. Bij geen van
deze patiënten werd tijdens de vervolgperiode uitgroei van lymfkliermetastasen
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in het bestraalde gebied waargenomen. Vanzelfsprekend zullen bij een groter
patiëntenaantal incidenteel lymflcliermetastasen uitgroeien in het bestraalde
gebied, vooral als er sprake is van een recidief van de primaire tumor.

In hoofdstuk V worden de behandelingsresultaten vergeleken bij patiënten die
'optimaal' behandeld waren met behulp van radiotherapie, chirurgie of een
combinatie van beide. Bij bestudering van de resultaten bleek dat een uit-
sluitend chirurgische behandeling weliswaar het gunstigste resultaat opleverde,
echter ook dat de iets mindere resultaten in de radiotherapeutisch behandelde
groep een gevolg zijn van ongunstige selectiefactoren in de patiëntengroepen die
radiotherapie toegediend kregen. Na correctie voor deze selectiefactoren bleken
er geen significante verschillen in de resultaten van de verschillende behande-
lingsmodaliteiten meer te bestaan.
Gezien de minder goede resultaten van radiotherapie bij patiënten met mond-
holtetumoren (II.2) en de goede resultaten met chirurgie (Annyas, 1978)
lijkt het gerechtvaardigd om te concluderen dat bij patiënten met mondholte-
tumoren aan een chirurgische behandeling van de lymfkliermetastasen de voor-
keur gegeven moet worden. Voor de farynx- en larynxtumoren blijken de
behandelingsresultaten van uitsluitend radiotherapie, vergeleken met chirurgie
al of niet gecombineerd met radiotherapie, in de bestudeerde patiëntengroepen
niet duidelijk te verschillen. j
Die patiënten die een hoge kans hebben op een recidief in de hals na of wel j
radiotherapie of wel chirurgie (hoofdstuk II t/m V) komen in aanmerking voor j
een gecombineerde behandeling om een zo hoog mogelijke genezingskans te i
behalen.

Op grond van ons onderzoek en literatuurgegevens kunnen de volgende richt-
lijnen worden voorgesteld.

Richtlijnen voor de primaire behandeling van halskliermetastasen afkomstig van
plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied
1. Indicaties voor radiotherapie:

halskliermetastasen, afkomstig van tumoren in de nasofarynx, orofarynx
(of hypofarynx)

2. Indicaties voor chirurgie:
halskliermetastasen, afkomstig van tumoren, gelokaliseerd in de mondholte,
larynx, huid en lip, hoog of goed gedifferentieerde plaveiselcelcarcjnomen
van tonsil en tongbasis

3. Indicaties voor een combinatiebehandeling met radiotherapie en chirurgie:
A. chirurgie na radiotherapie:

1. een p<Jpabele tumorrest in de hals 6 weken na afloop van de bestra-
ling

2. bij meting gevonden langzame regressie van de halskliermetastasen
tijdens de radiotherapie

3. gefixeerde halskliermetastasen (indien mogelijk na tumorregressie)
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B. radiotherapie na chirurgie:
1. macroscopisch of microscopisch irradicale operatie
2. aanwezigheid van kapselruptuur
3. aanwezigheid van tumorembolieën in de afferente lymfbanen
4. 3 of meer histologisch bewezen lymfkliermetastasen
5. lymfkliermetastasen groter dan 3 cm

4. Indicaties voor electieve bestraling van halsklierstations:
1. bij patiënten met een halskliermetastase dient behalve gerichte bestra-

ling tot een hoge dosis, daarnaast ook een electieve bestraling van de
klinisch niet aangedane lymfklierstations plaats te vinden

2. patiënten die na curatieve behandeling van de primaire tumor een kans
hebben van 15% of meer op het uitgroeien van kliermetastasen in de
vervolgperiode

5. Bestralingstechniek:
1. radiotherapie alleen:

er dient gestreefd te worden naar een dosis equivalent aan 70 Gray in
7 weken ter plaatse van de palpabele halskliermetastasen; het overige
deel van de hals dient electief bestraald te worden tot 50 Gray in
5 weken (na 40 Gray eventueel het myelum afschermen en gebruik
maken van elektronen).

2. preoperatieve radiotherapie + een radicale halsklieruitruiming bij patiën-
ten met gefixeerde halskliermetastasen:
bestraling van de gehele aangedane zijde tot 30 a 40 Gray in 3 a 4
weken

3. postoperatieve radiotherapie:
Bestraling van de hals aan de geopereerde zijde tot een dosis van 50
Gray in 5 weken. Daarna wordt een extra dosis van 15 Gray gegeven op
de plaats van de irradicaliteit öf de kapselruptuur. In die gevallen waar-
in de primaire tumor tegelijk met de halskliermetastasen chirurgisch
werd verwijderd, dient het gehele operatieterrein bestraald te worden;
hierbij is dus het gebied van de primaire tumor inbegrepen.
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SUMMARY AND GUIDELINES

Summary
In this thesis a retrospective and a prospective study are described concerning
the results of treatment for neck node metastases. The patients were treated in
the Antoni van Leeuwenhoek Hospital of the Netherlands Cancer Institute. The
metastases came from squamous cell carcinomas of the head and neck region.
The possibility of cure by radiotherapy is considered in detail.

In Chapter I the high incidence of neck node metastases in this type of cancer
is noted. The occurrence of lymph node metastases is correlated with a lower
survival rate. The results of radiotherapy and surgery, either separately or
combined, are described. The patient populations are defined and the methods
of the study are described.

Chapter II comprises the retrospective part of the study. The characteristics are
given of 233 patients who had been treated by radiotherapy for neck node \
metastases. j
It appeared that the results of radiotherapy depend on the site of the primary j
tumour and on its occasional recurrence. The histological type of the tumour j
volume of the neck nodes had relatively little influence on the treatment \
results. The two main prognostic indicators for the recurrence of lymph node \
metastases appeared to be a. the presence of a palpable mass in the neck six {
weeks after the end of radiotheraphy and b. the given dose of irradiation. From j
a dose-effect curve and a dose-complication curve it could be estimated that the j
optimal dose of irradiation was 2000 rets (72 Gray in 7 weeks). ;
It was found that elective irradiation of the ipsilateral lower neck and the j
contralateral neck could prevent largely inhibit development of further node j
metastase to a considerable extent. ;
During the last phase of the study, 1973-1975, the methods of irradiation were
changed. The whole affected side of the neck was irradiated and the total dose
given was increased. These changes have resulted in lower recurrence rate for
node metastases and primary tumour and also in a higher survival rate.

In Chapter III the prospective part of the study is described. In 48 patients the
rate of regression of the size of lymph node metastases during radiotherapy was
measured.
It could be shown that slow regression was correlated with an increased risk of
local recurrence. This is in agreement with the conclusion from the retrospec-
tive data that the local recurrence rate in patients with a palpable tumour rest
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in the neck six weeks after the end of radiotherapy is high (Chapter II).
Measurement of the regression rate made it possible now to decide quite early
in treatment whether to complete the planned course of irradiation or to
change treatment strategy. Such a change is indicated where a slow regression
rate is measured.

In Chapter IV the results of combined radiotherapy and surgery (140 patients)
are compared with the results of surgery alone (253 patients). Postoperative
radiotherapy could decrease the local recurrence rate, especially in cases with
ruptured lymph node capsule (discontinuity of the capsule from tumour)
unless nodes were found to be fixed preoperatively, in which case no significant
difference was found.
In the latter group of patients the tumour mass left after surgery was probably
too large for the given (mostly low-dose) radiotherapy. Results of preoperative
radiotherapy were similar to those of irradiation after surgery. The use of
prognostic information also provided by the histology of the lymph nodes
favours radiotherapy after operation. In our material histologic classification
was significantly correlated with recurrence of the primary cancer. In patients
with ruptured lymph node capsule both nodes and the primary tumour area
should be irradiated after simultaneous surgical removal of the primary tumour
and neck node metastases.

In Chapter V the results of near-optimal treatment by either radiotherapy, or
surgery or the combined modalities, are compared. Surgical treatment only
appeared to have better results. However, there was a bias caused by selection
of unfavourable patients into the radiotherapy group. After correction of this
bias no significant difference in treatment results could be found.
Because of the poor results of radiotherapy in patients with oral cavity cancers
(Chapter II.2), and the better results of surgery (Annyas, 1978), it is concluded
that these patients with cancer of the oral cavity should be treated surgically.
For pharyngeal and laryngeal carcinomas there was no difference between the
results of radiotherapy only, surgery only or combined treatment.
A combination of radical neck dissection and high-dose radiotherapy should be
given to those patients with a high risk of recurrence of neck node metastases
after treatment by only one modality (Chapters II and IV).

Guidelines for the management of neck node metastases from squamous cell
carcinoma of the head and neck
1. Radiotherapy is indicated for:

neck node metastases from carcinoma of the nasopharynx, oropharynx (or
hypopharynx)

2. Surgery is indicated for:
neck node metastases from carcinoma of the oral cavity, larynx, skin and
lip

3. Combined surgery and radiotherapy:
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A. surgery after radiotherapy is indicated for:
1. palpable tumour rest in the neck six weeks after the end of radio-

therapy
2. slow regression of neck nodes measured during radiotherapy
3. fixed neck nodes (if feasible)

B. radiotherapy after surgery is indicated for:
1. incomplete resection (macroscopically or microscopically)
2. rupture of a lymph node capsule (discontinuity of the capsule from

tumour)
3. tumour embolism in afferent lymph vessels
4. three or more histologically proven lymph node metastases
5. lymph node metastasis with a diameter greater than three centi-

meters
4. Elective radiotherapy is indicated for:

1. the whole neck on the side affected by a lymph node metastasis
2. patients with a more than 15 per cent risk of development of further

node metastases
5. Methods of irradiation:

1. radiotherapy only:
a dose equivalent to 70 Gray in 7 weeks to the palpable neck nodes
should be aimed at; the residual part of the neck should be irradiated
electively with 50 Gray in 5 weeks (from 40 Gray onwards the spinal
cord may be protected).

2. radiotherapy followed by radical neck node dissection (in patients with
fixed nodes):
irradiation of the whole affected side up to 30 to 40 Gray in 3 to 4
weeks

3. postoperative radiotherapy:
irradiation of the neck on the operated side up to 50 Gray in 5 weeks;
thereafter a booster of 15 Gray is given at the site of incomplete resec- |
tion or rupture of a lymph node capsule - if the primary tumour and j
the neck nodes were resected simultaneously, the whole field of opera- j
tion should be irradiated /. e. the area of the primary tumour should be j
included. \
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BIJLAGEN 1 t/m 4

Afkortingen toegepast in bijlage 1 en 2
Jaar
Lokalisatie PT
Geslacht
Leeftijd

Jaar van behandeling van de halskliermetastasen
Lokalisatie van de primaire tumor
Geslacht
Leeftijd bij behandeling van de halskliermeta-
stasen
Lokalisatie van de primaire tumor rechts of links
Lokalisatie van de primaire tumor in demediaan-
lijn
Differentiatiegraad van de primaire tumor zoals
deze vermeld stond in het oorspronkelijke histo-
logische verslag
Periode tussen de klachten en de behandeling
van de primaire tumor
Klinisc!' beoordeelde groeiwijze van de primaire
tumor
T-stadium volgens de UICC-stagering van 1973
Overschrijding van de primaire tumor van de
mediaanlijn

12. Curatieve behandeling PT Curatieve behandeling van de primaire tumor

5. Zijde PT
6. Med. PT

7. Differentiatiegraad PT

8. Delay PT

9. Groeiwijze

10
11

T-stadium
Mediaanlijnoverschr. PT

13. RecidiefPTvóórHKM

14. Zijde HKM

15. Submentaal en -mand.
16. midjugulair
17. Laag-jugulair
18. Achterste halsdriehoek
19. Subdigastrisch
20. Supraclaviculair
21. Tijd HKM

22. Aantal kl.-stations
23. Aantal HKM
24. Doorsnede HKM
25. Fixatie HKM
26. N-stadium UICC
27. Indicatie RT

Recidief primaire tumor vóór behandeling van
de halskliermetastasen
Lokalisatie van de halskliermetastasen (homo-
lateraal, contralateraal of bilateraal)
Klierstation submentaal en submandibulair
Klierstation midjugulair
Klierstation laag-jugulair
Klierstation achterste halsdriehoek
Klierstation subdigastrisch
Klierstation supraclaviculair
Moment van ontdekken van de kliermetastasen
ten opzichte van de primaire tumor
Aantal positieve lymfklierstations in de hals
Aantal kliermetastasen
Doorsnede van de grootste halskliermetastase
Fixatie van de halskliermetastasen
N-stadium volgens de UICC van 1973
Indicatie radiotherapie (curatief of palliatief)
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28. Aantal bestr. klierstations
29. Veldlengte

30. Surdosage

31. Toestel

32. NSD selectief

33. Residu

34. Complicaties
35. NSD PT
36. N-stadium AJC
37. Ree. select.
38. Ree. select, in RT-veld

39. Ree. select, buiten RT-
veld

40. Ree. select. > 60 Gray

41. Ree. elect.

42. Ree. PT
43. Overleving
44. Tumorvrije overleving
45. Hematogene metastasen
46. Differentiatiegraad PTrev.

47. Groeiwijze rev.

Aantal bestraalde klierstations
Lengte van het bestralingsveld van de halsklier-
metastasen
Surdosage, of wel het geven van een extra be-
stralingsdosis ter plaatse van de grootste tumor-
massa
Bestralingstoestel
De NSD-dosis in ret ter plaatse van de kliermeta-
stase
Het aanwezig zijn van een palpabele tumorrest in
de hals 6 weken na afloop van de bestraling
Complicaties
De NSD-dosis in ret ter plaatse van de primaire
tumor
N-stadium volgens de AJC 1978
Recidief van de halskliermetastasen in de hals
Recidief van de halskliermetastasen in het be-
stralingsveld
Recidief van de halskliermetastasen buiten het
bestralingsveld
Recidief van de halskliermetastasen indien een
dosis werd gegeven hoger dan 60 Gray
Recidief na electieve bestraling van de contra-
laterale hals
Recidief van de primaire tumor
Overleving
Tumorvrije overleving
Hematogene metastasen
Differentiatiegraad van de primaire tumor be-
oordeeld bij revisie
Microscopische groeiwijze beoordeeld bij revisie
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n Bijlage 1. Onderlinge correlaties van de gegevens van 233 patiënten die bestraald waren (hoofdstuk II). + = P-waarde van de x2-toets en/of de
° verlooptoets kleiner dan 0,050.
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1.Jaar x
2. Lokalisatie PT - x
3. Geslacht - + x
4. Leeftijd - + x x
5.ZijdePT x
é.Med.PT - + x x
7. Differentiatiegraad PT - + + x
8. Delay PT x
9. Groeiwijze - + + x

lO.T-stadium + + + x
11. Mediaanlijnoverschr. PT - + x + + x
12. Curatieve behandeling PT + + + - x
13.RecidiefPTvóórHKM - + - + + + x
14. Zijde HKM + + _ + _ + + + - x

15. Submentaalen-mand. + + - + _ + + + _ + _ x

ló.Midjugulair - + + + + - + + X
17. Laag-jugulair _ + _ + + + + _ + _ + x

18. Achterste halsdriehoek _ + _ + + + x



vervolg bijlage 1.

19. Subdigastrisch _ + _ + + + + + x

20. Supraclaviculair _ + _ _ + + + _ x

21.TijdHKM _ + + _ + _ + _ + + + _ x - + + + x
22. Aantal kl.-stations + + _ + + _ + + x + + + + + + _ x

23.AantalHKM - + + X - + + + + + x
24. Doorsnede HKM - + + - + + - + - + + + + + + + + X
25. Fixatie HKM + - + + + + + - + + + + + X
26.N-stadiumUICC + - + + + + x - + + + + + - + + + x x
27. Indicatie RT - + + + - + + _ + _ + + + + _ + + + x

28. Aantal bestr. klierstations + + - + + + _ + + + + + + + + + _ + _ x

29. Veldlengte + + + + + - + + - + + + - + X
30.Surdosage + + + + x
31.Toestel + + + + + + + + x
32. NSD selectief + + _ + + _ + + + _ + + + + + + + x

33. Residu + + + + + + + + + +x
34. Complicaties + + - + + - X
35.NSDPT + + + - + x

37. Ree. select. + + _ + + + + + + + + + + + +
38. Ree. select, in RT-veld - + . - + + + + - + + + + + + + +
39. Ree. select, buiten RT-veld + + +
40. Ree. select. > 60 Gray - +
41. Ree. elect.' + + + + +
42.Rec.PT - + + + - + - + x + + + + +
43. Overleving _ + _ + _ _ + _ _ + _ + + + _ _ _ _ _ + + + _ _ + + + + — — — + + — + —
44. Tumorvrije overleving + + _ + + + _ + x + + + + + + + + + + _ + +
45. Hematogene metastasen + + _ + _ + + + + + _ +



~ Bijlage 2. Conelaties van factoren met het recidief in de hals na radiotherapie, nadat gecorrigeerd is voor andere factoren die verband houden
N> met de kans op een recidief. + = P-waarde van de x2-toets en/of de verlooptoets kleiner dan 0,050; ( ) = factor(en) waarvoor gecorrigeerd is.

1. Jaar

2. Lokalisatie PT

4. Leeftijd

7. Differentiatiegraad PT

10. T-stadium

12. Curatieve behandeling PT

+ (2) - (12 ) - (2 ,12) +(26) - (2 ,26 ) - (12,26) - (2 ,12 ,26) - (28) - (32)
P 0,048 0,063 0,14 0,027 0,11 0,10 0,25 0,17 0,12

- (28,32)
P 0,48

+ (1) +(13) +(1,13) +(21) +(1,21) +(13,21) +(1,13,21) +(4)
P 0,00041 0,00086 0,00060 0,015 0,031 0,016 0,015 0,00096

+ (12) +(4,12) +(17) +(4,17) +(12,27) +(4,12,17) +(28) +(32)
P 0,0012 0,00070 0,00019 0,0011 0,00023 0,00016 0,010 0,0029

+ (28,32)
P 0,036

+ (12) +(13) +(12,13) +(17) +(12,17) +(13,17) +(12,13,17) +(28)
P 0,0079 0,0080 0,014 0,0026 0,0094 0,0081 0,018 0,019

+ (32) +(28,32) -(33) -(28,33) -(32,33) -(28,32,33) +(2) +(2,12)
P 0,0062 0,029 0,15 0,28 0,19 0,27 0,0073 0,019

+ (2,17) +(2,12,17)
P 0,0058 0,013

-(2) -(21) -(2,21) +(26) -(2,26) -(21,26) -(2,21,26)
P 0,40 0,25 0,40 0,046 0,26 0,22 0,30

- (2) -(12) -(2,12) -(26) -(2,26) -(12,26) -(2,12,26) -(28) -(2,28)
P 0,42 0,70 0,94 0,22 0,53 0,69 0,97 0,45 0,62

-(2,12,28) -(26,28) -(2,26,28) -(12,26,28) -(2,12,26,28) +(21) -(26)
P 0,96 0,59 0,58 0,86 0,74 0,046 0,22

-(21,26)
P 0,061

+ (1) +(4) +(1,4) +(17) +(4,17) -(1,4,17) +(32) +(33) -(32,33)
P 0,0015 0,00033 0,0015 0,0017 0,0070 0,061 0,0023 0,016 0,11



vervolg bijlage 2.

13. RecidiefPTvóórHKM

17. Laag-jugulair

20. Supraclaviculair

21. Tijd HKM

22. Aantal kl.-stations

23. Aantal HKM

24. Doorsnede HKM

+ (2) +(2,4) +(2,17) +(2,4,17) +(28) +(28,32)
0,0019 0,00058 0,0058 0,015 0,0023 0,018

-(2) -(4) -(2,4) -(28) -(32) -(28,32)
0,50 0,15 0,73 0,55 0,62 0,92

+ (12) -(28) ~(12,20) +(26) -(12,26) -(20,26) -(12,20,26) +(2)
0,024 0,061 0,17 0,041 0,077 0,14 0,28 0,0050
+ (4) +(2,4) +(2,12) +(4,12) -(2,4,12) +(28) +(32) +(28,32)
0,0024 0,0046 0,023 0,014 0,062 0,0061 0,014 0,015

-(17) -(21) -(17,21) -(26) -(17,26) -(21,26) -(17,21,26) -(28)
0,78 0,17 0,71 0,22 0,54 0,33 0,81 0,25

-(32) -(28,32) -(33) -(28,33) -(32,33) -(28,32,33)
0,20 0,41 0,44 0,75 0,59 0,98
- (2 ) +(20) -(2,20) +(28) +(32) +(28,32) +(33) +(28,33) -(32,33)
0,12 0,00039 0,11 0,015 0,0024 0,024 0,0099 0,0044 0,090

+ (28,32,33)
0,041
+ (4) -(28) +(4,28) -(27) -(2) -(2,27) -(17) -(17,27) -(2,17)
0,044 0,098 0,046 0,37 0,15 0,55 0,57 0,51 0,57
-(2,17,27) -(32) -(27,32) -(2,32) -(2,27,32) -(17,32) -(17,27,32)
0,32 0,29 0,59 0,25 0,60 0,46 0,46
-(2,17,32) -(2,17,27,32)
0,65 0,30
-(17) -(2,17) +(28) -(2,28) -(17,28) -(3,17,28)
0,23 0,33 0,045 0,087 0,13 0,24
-(27) - (2) -(2,27) -(12) -(12,27) -(2,12) -(2,12,27) -(13) -(17,27)
0,59 0,61 0,70 0,92 0,89 0,95 0,96 0,79 0,98
-(2,17) -(2,17,27) -(12,17) -(12,17,27) -(2,12,17) -(2,12,17,27) -(21)
0,53 0,73 0,64 0,86 0,39 0,76 0,47



n vervolg bijlage 2.

25. Fixatie HKM

26. N-stadium UICC

27. Indicatie RT

28. Aantal bestr. klierstations

32. NSD selectief

33. Residu

-(28) -(21,28)
0,59 0,27
-(27) -(1) -(1,27) -(17)
0,37 0,22 0,50 0,40

(1,21) -(1,21,27) -(17,21)
0,58

-(17)
0,12
+ (17)

0,24

-0)
0,052

-(2)
0,13
+ 03)
0,0058
+ (4)
0,0063
+ (2,4,17)
0,038

+ (2)
0,0043

+ (33)
0,00035
+ (17)
0,00088
+ (2,4,12,17)
0,0077
+ (4) +(12)
< 10~6 < 10'6

0,52
-(1,17) -(20)
0,29 0,055

-(2,17) -(21)
0,027 0,49 0,22

+ (20) +(13,20) +(13,21)
0,0030 0,011 0,011
+ (2,4) +(12) -(2,12)
0,048 0,011 0,12

+ (12,17) +(2,12,17)
0,0016 0,046

+ (20) +(2,20) +(21)
0,00094 0,013 0,0019
+ (28,33)
0,0048
+ (2,17)
0,015

+ (4)
0,00016

+ (4,17)
0,00016 0,0040

-(17,27) -(1,17) -(1,17,27) -(21) -(21,27)
0,42 0,99 0,76 0,15 0,41

-(17,21,27) -(1,17,21) -(1,17,21,27)
0,49 0,86 0,67

-(1,20) -(17,20) -(1,17,20)
0,14 0,14 0,30

-(2,21) -(17,21) -(2,17,21)
0,41 0,54 0,98

+ (20,21) +(13,20,21) +(32) +(2)
0,019 0,022 0,0075 0,038

+ (4,12) +(2,4,12) +(17) -(2,17) +(4,17)
0,025 0,019 0,0014 0,058 0,0021
+ (4,12,17) +(2,4,12,17)
0,0031 0,020
+ (2,21) +(20,21) +(2,20,21) +(28)
0,011 0,0036 0,021 0,0026

+ (12) +(2,12) +(4,12) +(2,4,12)
0,0033 0,024 0,0033 0,011

+ (2,12,17) +(4,12,17)

+ (2,4)
0,0012

+ (2,4,17) +(12,17)
0,0026 0,034 0,0011

+ (4,12)
<10' s

+ 02,17)
<10'6

+ (14,32)
<10'6

+ (4,12,34)
0,00068

+ (17) +(4,17)
< 10-6 < 10"s

+ (22) +(24) +(22,24)
< W6 < 10"4 0,0026

+ (4 32)+ (4,12,17) +(32)
< 10"" < 10"9 < 10

+ (25) +(22,25) +(24,25)
< 10"s < 10"4 < IQ"4



vervolg bijlage 2.

+ (22,24,25) +(26) +(22,26) +(24,26) +(22,24,26) +(25,26) +(22,25,26)
P 0,010 <10"s <10"4 <10"4 0,0076 <10"6 < 10"4

+ (24,25,26) +(22,24,25,26) +(23) +(23,24) +(23,25) +(23,24,25) +(23,26)
P <10"4 0,0024 <10"6 <10"4 <10"4 <10"4 <10' s

+ (23,24,26) +(23,25,26) +(23,24,25,26)
P <1<T* <10"s <10' s



Afkortingen toegepast in
1. Jaar
2. N-stadium UICC
3. N-stadium AJC
4. Elect. RT

5. Beh. elect.

6. N-veld elect.

7. NSD elect.

8. RT select.

9. NVD select.
10. NSD select.

11. T-stadium

12. Ree. PTvóórHKM

13. Fixatie HKM

14. Vollop

15. Aantal kl. pos.

16. Kapselruptuur

17. Ree. in veld select.

18. Ree. in veld elect.

19. Ree. in geop. hals
20. Overleving

bijlage 3
Jaar van behandeling van de halskliermetastasen
N-stadium volgens de UICC van 1973
N-stadium volgens de AJC 1978
Het al of niet electief bestraald zijn van de con-
tralaterale zijde van de hals
Het al of niet electief behandeld zijn van de con-
tralaterale hals door middel van chirurgie of
radiotherapie
Aantal electief bestraalde klierstations in de con-
tralaterale hals
De NSD-dosis in ret in het electief bestraalde
deel van de hals
Al of niet pre- of postoperatief bestraald zijn van
de geopereeiiie zijde van de hals
Aantal selectief bestraalde klierstations
De NSD-dosis in ret ter plaatse van de geopereer-
de zijde van de hals
T-stadium volgens de UICC-indeling van 1973
Recidief van de primaire tumor vóór behande-
ling van de halskliermetastasen
Preoperatief vastgestelde eventuele fixatie van de
halskliermetastasen
Het al of niet uitgevoerd zijn van een volledige
radicale halsklieruitruiming
Aantal lymfkliermetastasen gevonden bij het his-
tologisch onderzoek
Het al of niet aanwezig zijn van kapselruptuur
van de lymfkliermetastasen, gevonden bij het
histologisch onderzoek
Recidief in het pre- of postoperatief bestraalde
gebied
Recidief in het electief bestraalde gebied van de
contralaterale hals
Recidief in de geopereerde zijde van de hals
Overleving
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Bijlage 3. Relaties van variabelen in de gecombineerd behandelde patiëntengroep: operatie + pre- of postoperatieve radiotherapie. + = P-waarde
van de x2-toets en/of de verlooptoets kleiner dan 0,050.

3?

C r r * S , 2 , f i . S 2 , S , o . ! E B J o ' "2.
V1" • = • • > — re m a 5 r * m a ff w 9 B V ?

l.Jaar
2. N-stadium UICC +
3. N-stadium AJC - +
4. Elect. RT + - +
5. Ben. elect. + - + x
6. N-veld elect. + - - x x
7.NSDelect. + - - x x +
8. RT select. + + + + + + _
9. NVD select. + _ _ + + + + x

10. NSD select. + _ _ _ _ + + x +
ll.T-stadium _ + + _ _ _ + _ + +
12.Rec.PTvóórHKM + _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. Fixatie HKM + + + _ _ _ _ + _ _
H.Vollop + + + _ + _ _ _ _ _
15. Aantal kl. pos. + + + + + _ _ + + _
16. Kapselruptuur - + + + + + - + + +
17. Ree. in veld select. _ + _ _ _ + _ _
18. Ree. in veld elect. _ - _ _ _ _ _ _
19. Ree. in geop. hals _ _ + _ - _ + —
20. Overleving - - - -



Afkortingen toegepast
1. Jaar
2. Lokalisatie PT
3. N-stadium AJC
4. N-stadium UICC
5. Aantal HKM
6. Aantal kl .-stations
7. Fixatie HKM
8. Aantal kl. pos.

9. Kapselruptuur

10. Differentiatiegraad
11. NVD select.
12. NSD select.

13. Doorsnede HKM
14. T-stadium
15. Ree. PT vóór HKM

16. Beh. HKM

17. Beh.HKM,

in bijlage 4
Jaar van behandeling van de halskliermetastasen
Lokalisatie van de primaire tumor
N-stadium volgens de AJC 1978
N-stadium volgens de UICC van 1973
Aantal kliermetastaseh
Aantal positieve lymfklierstations in de hals
Fixatie van de halskliermetastasen
Aantal lymfkliermetastasen gevonden bij het his-
tologisch onderzoek
Het al of niet aanwezig zijn van kapselruptuur
van de lymfkliermetastasen, gevonden bij het
histologisch onderzoek

HKM Differentiatiegraad van de halskliermetastasen
Aantal selectief bestraalde klierstations
De NSD-dosis in ret ter plaatse van de geopereer-
de zijde van de hals
Doorsnede van de grootste halskliermetastase
T-stadium volgens de UICC-indeling van 1973
Recidief van de primaire tumor vóór behande-
ling van de halskliermetastasen
Behandeling van halskliermetastasen met een
halsklieruitruiming al of niet gecombineerd met
radiotherapie.
Behandeling van halskliermetastasen met een
halsklieruitruiming al of niet gecombineerd met
radiotherapie of primaire radiotherapie.
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Bijlage 4. Vergelijkingen van de behandelingsresultaten. A. Preoperatieve radiotherapie versus postoperatieve radiotherapie; B. Relaties met
prognostische factoren in de groep postoperatieve radiotherapie; C. Operatie versus opera1 ie + postoperatieve radiotherapie; D. Operatie versus
radiotherapie versus combinatiebehandeling bij 'optimaal' behandelde patiënten. + = P-waarde van de x2-toets en/of de verlooptoets kleiner dan
0,050.

A B C D

Recidief Recidief Over- Recidief Recidief Over- Recidief Over- Recidief Over-
hals RT-veld leving hals RT-veld leving hals leving hals leving

l.Jaar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +
2. Lokalisatie PT _ _ _ _ _ _ _ +
3. N-stadium AJC _ _ _ _ _ _ _ +
4. N-stadium UICC _ _ _ _ + + _ +
5.AantalHKM _ _ _ _ _ _ _ _ _ +
6. Aantal kl.-stations _ _ _ _ _ _ _ _ _ +
7. Fixatie HKM _ _ _ _ _ + _ _ _ +
8. Aantal kl. pos. _ _ _ _ _ _ _ _ + +
9. Kapselruptuur _ _ _ _ _ + _ _ + +

10. Differentiatiegraad HKM _ _ _ _ _ _ _ _ _ +
11. NVD select. _ _ _ _ _ _ _ +
12. NSD select. _ _ _ _ _ _ _ +
13. Doorsnede HKM - - - +
14.T-stadium - - + +
15. Ree. PT vóór HKM - - +
16.Beh.HKM + +
17.Beh.HKM2 + +

Ad C. Correlaties (na correctie) met factoren die verband houden met het recidief in de hals in de patièntengroepen HKU <-* HKU + postop. RT.

- ( 1 ) - (14 ) - (10 ) - ( 1 3 ) - ( 5 ) - ( 6 ) - ( 7 ) - ( 8 ) - ( 9 ) -(7,9)» - ( 8 , 9 ) 2 - ( 7 , 8 , 9 ) - (15 ) - (7 ,15)
P 0,74 0,94 0,79 0,87 0,93 0,90 0,82 0,97 0,088 0,054 0,098 0,083 0,77 0,91

(kapselrupt.+ -> 0,073)

- ( 8 , 1 5 ) - ( 7 , 8 ) - ( 7 , 8 , 1 5 ) - ( 9 , 1 5 ) - ( 7 , 9 , 1 5 ) - ( 8 , 9 , 1 5 ) - (7 ,8 ,9 ,15 )
!© 0,89 0,79 0,98 0,14 0,082 0,11 0,15



^ vervolg bijlage 4.
o

Ad D 16. Correlaties (na correctie) met factoren die verband houden met het recidief in de hals in de 'optimaal' behandelde patiëntengroepen
HKU+-+HKU + RT.

- ( 2 ) - ( 8 , 9 ) - ( 2 , 8 , 9 ) - ( 7 ) - ( 2 , 7 ) - ( 7 , 8 , 9 ) - ( 2 , 7 , 8 , 9 ) - (10) - (2 ,10) - (8 ,9 ,10 ) - (2 ,7 ,8 ,9 ,10)
P 0,58 0,74 0,80 0,41 0,61 0,89 0,93 0,58 0,33 0,89 0,76

- (7 ,10 ) - ( 2 , 7 , 1 0 ) - (8 ,9 ,10 ,11) - (2 ,7 ,8 ,9 ,10 )
P 0,84 0,84 0,78 0,86

Ad D 17. Correlaties (na correctie) met factoren die verband houden met het recidief in de hals in de 'optimaal' behandelde patiëntengroepen
HKU *-* HKU + RT <-• RT.

+ (2) +(10) - (2 ,10) +(7) +(2,7) +(7,10) - (2 ,7 ,10 )
P 0,014 0,00027 0,091 0,00032 0,048 0,0065 0,38
Correlaties (na correctie) met factoren die verband houden met de overleving in de 'optimaal' behandelde patiëntengroepen HKU <—* HKU +
RT<->-RT.

+ (2) +(10) - (2 ,10) +(7) - ( 2 , 7 ) - (7 ,10) - (2 ,7 ,10 )
P 0,016 0,00012 0,11 0,00030 0,051 0,0020 0,22

1 In de patiéntengroep met kapselruptuur, zonder fixatie van de HKM werden significant minder recidieven bij de gecombineerd behandelde
patiënten aangetroffen (P = 0,029).

2In de patiëntengroep met kapselruptuur, zonder fixatie van de HKM, en met meerdere HKM werden significant minder recidieven bij de ge-
combineerd behandelde patiënten aangetroffen (P = 0,036).
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VIII

De resultaten omenteel bereikt kunnen worden met radio , apie bij
de behandeling perabele' mammatumoren zijn zodani at het ver-
antwoord is deze klinische proefopzet te vergelijk et de resul-
taten van mamma-am ie.

IX

Meer nog dan voor de dia 'ek heeft de c utertomografie waarde
voor de radiotherapie; een radi °rapeutisc entrum van enige omvang
dient om deze reden zelfstandig schi g te hebben over een totale-
lichaamscomputertomograaf.
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STELLINGEN

I

Meetkundig vervolgen van de regressie van tumoren tijdens de radiothera-
pie dient op veel grotere schaal te worden verricht, daar hiermee vroeg-
tijdig informatie wordt verkregen over de kans op een gunstig behande-
lingsresultaat.

II

Een op indicatie uitgevoerde gecombineerde behandeling van weke-delen-
sarcomen door middel van chirurgie en intensieve radiotherapie vermin-
dert in sterke mate de lokale kans op recidief; een dergelijke behandeling
dient direct gevolgd te worden door een één a twee jaar durende fysio-
therapie om een optimaal functioneel herstel te waarborgen.

Ill I

Bij patiënten behandeld wegens hoofd-halstumoren heeft het opleggen van
een rookverbod waarschijnlijk een gunstiger effect op de overleving dan
adjuvante chemotherapie.

IV

De bestraling met snelle neutronen van 'inoperabele' parotistumoren geeft
zulke goede resultaten, dat het ethisch niet verantwoord is een klinische
proefopzet te starten, waarbij de resultaten van fotonen met die van snelle
neutronen worden vergeleken.

Bij patiënten met een oesophaguscarcinoom langer dan 6 cm of met reeds
aantoonbare lymfkliermetastasen dient geen oesophagusresectie verricht te
worden.

VI

Bij patiënten met passageklachten berustend op een recidief oesophagus-
carcinoom kan door endoscopisch inbrengen van een plastic buis een aan-
zienlijke verbetering van de kwaliteit van het leven verkregen worden.



VII

Een bejaarde patiënt dient, als hij 's nachts onrustig is, niet zonder meer
gesedeerd te worden.

VIII

De resultaten die momenteel bereikt kunnen worden met radiotherapie bij
de behandeling van 'operabele' mammatumoren zijn zodanig, dat het ver-
antwoord is deze in een klinische proefopzet te vergelijken met de resul-
taten van mamma-amputatie.

IX

Meer nog dan voor de diagnostiek heeft de computertomografie waarde
voor de radiotherapie; een radiotherapeutisch centrum van enige omvang
dient om deze reden zelfstandig de beschikking te hebben over een totale-
lichaamscomputertomograaf.

Voor het inschakelen van natuurwetenschappers ten behoeve van klinisch
onderzoek dient meer geld beschikbaar te komen.

XI

Nu aangetoond is dat niet-rokers bij regelmatig verblijf in vertrekken waar
gerookt wordt hiervan schade ondervinden, dienen er legale stappen
ondernomen te worden om deze meerderheidsgroepering te beschermen.

Amsterdam, 5 juni 1980 H. Bartelink


