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f Hoofdstuk 1

INLEIDING

1.1 Inleiding

Fibrosarcoom van het skelet is een primaire maligne beentumor, die bestaat uit
fibroblastaire cellen met vezelige tussenstof, waarbij de cellen en collagene vezels
veelal in bundels zijn gelegen. De tumor werd veel later onderscheiden als entiteit
dan osteosarcoom en chondrosarcoom uit de groep, waarin oorspronkelijk alle
van het skelet uitgaande tumoren waren verzameld onder de naam "osteogeen
sarcoom".
In 1974 werd voor het eerst maligne fibreus histiocytoom (M.F.H.) of histiocytair
fibrosarcoom, dat als tumor van de weke delen al eerder beschreven was, als apart
te onderscheiden primaire maligne tumor van het skelet vermeld.

De gegevens van patiënten met fibrosarcoom van het skelet, die in dit
onderzoek worden gebruikt, zijn afkomstig uit het archief van de Commissie voor
Beentumoren. Deze commissie, die vanaf haar ontstaan in 1953 door de Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds wordt gesteund, werd op initiatief van de orthope-
disch chirurg Meiss en de chirurg, later patholoog-anatoom Donner, door de
Nederlandse Stichting tot Bevordering van Chirurgische Wetenschappen als
studiegroep voor beentumoren gevormd. Aanvankelijk bestonden de werkzaam-
heden uit oriëntatie, dat wil zeggen er werden zoveel mogelijk gegevens over
patiënten met beentumoren verzameld. Deze werden voornamelijk opgespoord
uit de archieven van diverse pathologisch-anatomische laboratoria in den lande,
vervolgens werd getracht via de klinici, die destijds materiaal voor histologisch
onderzoek hadden ingezonden, inzage en gegevens te verkrijgen van röntgen-
onderzoek, voorgeschiedenis, klinische verschijnselen, behandeling en beloop van
de ziekte. Later, toen in toenemende mate adviezen werden gevraagd betreffende
diagnose of behandeling, werd de werkwijze aangepast en werd op grond van
klinische gegevens, röntgenonderzoek, eventueel operatieverslag en histo'ogische
preparaten het proces geclassificeerd en in een deel van de gevallen advies tot
behandeling gegeven. Door de Commissie werd respectievelijk in 1966 en in 1973
de Radiological Atlas of Bone Tumors deel I en II gepubliceerd.

Op grond van gegevens van de Waard en van Schijndel (1975) kan de incidentie
van primaire maligne beentumoren in Nederland op ongeveer 130 gevallen per
jaar geschat worden. Dit komt oveieen met een incidentie van 1 op 100.000, wat
niet belangrijk afwijkt van wat ook elders in de literatuur wordt opgegeven (Price
1971, Stein 1975, Adler en Klümper 1977). Door de Commissie voor Beentumo-
ren worden jaarlijks naar schatting 60 tot 70% van alle nieuwe gevallen
bestudeerd.

f
k
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1.2 Doel en vraagstelling

Doel van dit onderzoek is een algemeen klinisch-radiologische beschrijving van
fibrosarcoom van het skelet te geven. Onderzoek naar de ziekte-geschiedenis van
patiënten met fibrosarcoom leek zinvol, aangezien er in vergelijking met andere
primaire maligne beentumoren in de literatuur weinig systematisch onderzoek
naar vóórkomen en ziekte-beloop van patiënten met deze vorm van botsarcoom
bekend is. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat de frequentie van
voorkomen lager is dan die van osteosarcoom, chondrosarcoom en Ewing-
sarcoom.

Van 131 patiënten met fibrosarcoom van het skelet werden de gegevens, die in
de periode van 1953 tot en met 1976 werden verzameld, bestudeerd. In verband
met het feit dat deze gegevens over een periode van 25 jaar werden verkregen,
werden alle histologische coupes door één van de patholoog-anatomen van de
Commissie (van Rijssel) opnieuw beoordeeld. Zoals was te verwachten bleek
hierbij het aantal tumoren, dat kenmerken van maligne fibreus histiocytoom
bezat, niet onaanzienlijk; deze vorm van fibrosarcoom zal dan ook in dit
onderzoek worden betrokken. In het algemeen zal hier met fibrosarcoom ook de
tumor met kenmerken van maligne fibreus histiocytoom bedoeld worden en
wanneer dit niet het geval is, zal of van fibrosarcoom in engere zin, of van
fibrosarcoom met kenmerken van maligne fibreus histiocytoom (M.F.H.) worden
gesproken.

De meeste aandacht van het onderzoek zal worden gericht op fibrosarcoom van
de lange pijpbeenderen en wel om de volgende redenen:
- Fibrosarcoom van het skelet komt overwegend in de lange pijpbeenderen voor.
Van de in bovengenoemde periode door de Commissie voor Beentumoren
bestudeerde gevallen betrof het in 79% (104/131) een localisatie in de lange
pijpbeenderen. Localisatie van fibrosarcocm in het rompskelet en de kaakbeen-
deren werd slechts in 21% (27/131) gevonden. Onder rompskelet worden in dit
onderzoek ook scapula, clavicula en rib gerekend.
- Vergelijking van de behandelingswijzen is in het algemeen bij localisatie in de

- lange pijpbeenderen eenvoudiger dan bij localisatie in het rompskelet, waar de
therapeutische mogelijkheden beperkter zijn.
Daarnaast leent het röntgenonderzoek van lesies in het rompskelet zich minder
goed voor onderlinge vergelijking. Patiënten met fibrosarcoom van het i ompske-

: let en de kaakbeenderen zullen dan ook in een apart hoofdstuk worden
besproken.

• Dit onderzoek is in het bijzonder gericht op de volgende vragen:
| -is er röntgenologisch een min of meer kenmerkend beeld, zoals dat in eniger
| mate geldt voor osteosarcoom, chondrosarcoom en Ewing-sarcoom? Zijn er
i algemene- en röntgenologische kenmerken, die een meer of minder gunstig beloop
| kunnen doen verwachten?
| - bestaat er een zodanige correlatie tussen de röntgenologische kenmerken van
i fibrosarcoom van het skelet en het ziektebeloop van de patiënten, dat een
I bruikbare röntgenologische gradering mogelijk is?
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- zijn tumoren met histologische kenmerken van maligne flbreus histiocytoom
(M.F.H.) ook op basis van algemene- en röntgenoiogische aspecten te onder-
scheiden van de overige fibrosarcomen en zijn er verschillen in het klinisch beloop
tussen deze typen?

- zijn er in deze groep fibrosarcomen tumoren, die secundair zijn ontstaan in
een prae-existente lesie?

1.3 Fibrosarcoom van het skelet

1.3.1 Definitie en classificatie

Fibrosarcoom van het skelet (ook wel genoemd centraal fibrosarcoom, endos-
taal fibrosarcoom, medullair of periostaal fibrosarcoom) wordt in navolging van
Lichtenstein (1958) gedefinieerd als een primaire maligne, in het skelet zelf
ontstane, fibro-blastaire tumor met een vezelige tussenstof, waarin geen osteoïd of
beenweefsel wordt gevormd, ook niet in de metastasen. Het histologisch beeld
komt overeen met dat van fibrosarcoom van de weke delen. Deze maligne tumor
van het skelet komt, evenals osteosarcoom, vooral in de lange pijpbeenderen voor
en met name zeer frequent rond het kniegewricht.

Het heeft vrij lang geduurd, alvorens fibrosarcoom algemeen als entiteit werd
erkend. Geschickter (1932) en Stout (1948) meenden, dat in de als fibrosarcoom

;•• beschouwde lesie van het skelet, bij bestudering van voldoende tumorweefsel,
i meestal aanwijzingen voor de vorming van osteoïd of kraakbeen gevonden

worden en dat de tumor als osteosarcoom respectievelijk als chondrosarcoom, en
bij het ontbreken hiervan als ongedifferentieerd sarcoom geclassificeerd dient te
worden. Zij erkenden wel het bestaan van het weke-delen fibrosarcoom en achtten
het niet onmogelijk dat een botlesie, waarin fibreuze elementen worden gevonden,

\ primair is ontstaan in het periost of de weke delen en secundair het bot aantast.'
In oudere classificaties en dus ook in de oudere literatuur over beentumoren vindt
men fibrosarcoom van het skelet gerangschikt onder osteogeen sarcoom. De term
osteogeen sarcoom, die men ook in de huidige literatuur nog wel tegenkomt, is

\ verwarrend. Oorspronkelijk werden hiermee door de Amerikaanse "Bone Sar-
coma Registry" die tumoren bedoeld, die in botweefsel waren ontstaan en niet de
tumoren die bot vormen. Later wordt door vele auteurs, o.a. McKenna e.a. (1966)

X onder osteogeen verstaan alle osteo-, chondro- en fibrosarcomen, terwijl anderen,
i o.a. Jaffe en Lichtenstein (1950) onder osteogeen alleen dié tumoren verstaan, die'
\ n e t vermogen tot directe osteoïd-vorming bezitten en deze osteosarcoom noemen.
I Om begripsverwarring te voorkomen lijkt het dan ook aangewezen de term

osteogeen sarcoom niet te gebruiken.
In 1928 wordt in de classificatie van de "Bone Sarcoma Registry" onder de

osteogene sarcomen voor het eerst fibrosarcoom genoemd. In 1939 worden door
Ewing de chondromateuze gezwellen uit de groep van osteogene sarcomen gelicht
en wordt fibrosarcoom in een centrale en periostale vorm onderscheiden, maar
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nog niet als zelfstandige tumorsoort erkend. MacDonald en Budd (1943) en
Phemister (1948) waren de eersten, die fibrosarcoom als aparte tumor beschouw-
den. De eerst-genoemden onderzochten in 1941 alle sarcomen, die tot dat jaar bij
de "Bone Sarcoma Registry" waren verzameld. Van 1022 patiënten met osteogeen
sarcoom waren er 654 5 jaar of langer geregistreerd; hiervan waren slechts 97
(14,8%) langer dan 5 jazr in leven. Onder osteogeen werd, in navolging van
Ewing, zowel osteosarcoom als fibrosarcoom verstaan. Van 115 patiënten met
chondrosarcoom, die eveneens 5 jaar of langer waren geregistreerd, bleken er 21
(11%) onder de groep met 5-jaars overleving te kunnen worden gerangschikt.
Bij revisie van deze beide groepen patiënten met 5-jaars overleving bleek dat de
diagnose vaak gewijzigd moest worden. Van de totaal 118 patiënten (97 + 21) was
slechts bij 14 (12%) sprake van osteosarcoom, bij 56 (47%) bestond een
chondrosarcoom en 37 (31%) hadden fibrosarcoom. Bij 11 (10%) patiënten kon
geen van bovengenoemde vormen van botsarcoom worden bevestigd. In tegen-
stelling hiermee vonden zij dat het aantal niet genezen patiënten met osteosar-
coom en chondrosa/coom aanzienlijk groter was dan dat van patiënten met
fibrosarcoom. Fibrosarcoom is huns inziens dan ook een gezwel, waarvan de
prognose in vergelijking met die van osteosarcoom aanzienlijk gunstiger is, terwijl
de mate van maligniteit van chondrosarcoom tussen die van osteosarcoom en
fibrosarcoom zou instaan.

In Nederland vermeldt Hadders in 1960 na bestudering van de bij de Commissie
voor Beentumoren verzamelde gevallen (27), dat het centrale fibrosarcoom als
aparte gezwelsoort beschouwd dient te worden.

Tegenwoordig wordt fibrosarcoom van het skelet algemeen als zelfstandige
tumorsoort erkend, voorzover deze van de medulla uitgaat (Lichtenstein 1951,
Jaffe 1958, Spjut e.a. 1971, Dahlin 1978, Huvos 1979, Mirra 1980, Schajowicz
1981). De periostale vorm wordt door velen niet erkend, maar beschouwd als
waarschijnlijk uitgaande van de weke delen (Coley en Harrold 1950, McLeod e.a.
1957, Aegerter en Kirkpatrick 1968, Larsson e.a. 1976, Dahlin 1978).
Dahlin (1978) acht het van weinig belang fibrosarcoom van de fibro-blastaire
vorm van osteosarcoom te onderscheiden en acht de differentiatie artificieel,
omdat bij deze vorm van osteosarcoom soms slechts na uitvoerig onderzoek
osteoïd kan worden aangetoond.

1.3.2 Incidentie

In vergelijking met andere sarcomen van het skelet, met name osteosarcoom,
chondrosarcoom en Ewing-sarcoom is de frequentie van voorkomen van fibro-
sarcoom lager. Gilmer en MacEwen (1958) vermelden voor fibrosarcoom een
percentage van 9,7% van alle maligne beentumoren. McKenna es. (1966)
rangschikt in een analyse van 552 osteogene sarcomen 12% onder de diagnose
fibrosarcoom.
In het materiaal van de Commissie voor Beentumoren wordt in de uitgave van
deel I van de Atlas (1966) vermeld, dat het aantal fibrosarcomen ongeveer 10%
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van alle botsarcomen bedraagt. Meer recent deelt Hadders (1978) mee, dat van
1892 patiënten met een primaire maligne beentumor het percentage met fibrosar-
coom van het skelet 8% bedroeg. Van 5000 gevallen met maligne en benigne
tumoren, waarbij onder de laatste groep ook andere beenprocessen dan tumoren
zijn meegerekend, is het percentage fibrosarcomen slechts 3%.
In de meest recente publicaties van grote series patiënten met beentumoren, zoals
die van de Mayo Clinic, wordt het aantal patiënten met fibrosarcoom als minder
dan 4% van alle maligne beentumoren vermeld (Pritchard e.a. 1977, Dahlin 1978).
In het patiëntenmateriaal van het Memorial Sloan Kettering Cancer Centre in
New York is dit percentage 5% (Huvos en Higinbotham 1975). Hoewel niet als
zodanig vermeld, moet aangenomen worden, dat in beide series het percentage
wordt opgegeven van het totaal aantal patiënten met een maligne beentumor,
waarbij ook patiënten met multipel myeloom zijn meegerekend. Door de geringe
frequentie van voorkomen zijn er, vooral in vergelijking met osteosarcoom,
betrekkelijk weinig mededelingen in de literatuur over de bevindingen, het
ziektebeloop en de prognose van patiënten met fibrosarcoom van het skelet.

In tabel 1.1 worden de publicaties betreffende patiënten met fibrosarcoom
vanaf 1957 tot 1982 gerangschikt, waarbij eerder gedane mededelingen over een
deel van de patiëntengroep tussen haakjes achter de meest recente publicatie is
vermeld. Verder is aangegeven, voor zover bekend: de periode, waarin de
gegevens van de patiënten in een bepaald instituut of centrum zijn verzameld, het
totaal aantal patiënten met fibrosarcoom, met daarnaast apart vermeld het aantal
patiënten met primair fibrosarcoom en het percentage van de maligne beentumo-
ren, waarvan fibrosarcoom in de genoemde series deel uitmaakt.

1.3.3 Röntgenologie

In het algemeen wordt het röntgenbeeld van fibrosarcoom als niet typisch
beschouwd, hoewel er meestal voldoende criteria aanwezig zijn om van een
maligne proces te spreken. Met name vindt men vaak vermeld dat fibrosarcoom
röntgenologisch niet te onderscheiden is van de osteolytische vorm van osteosar-
coom (Gilmer en MacEwen 1958, Eyre-Brook en Price 1969, Huvos en Higinbot-
ham 1975, Uehlinger 1977, Pritchard e.a. 1977, Dahlin 1978). Campanacci en
Olmi (1977) en ook Schajowicz (1981) menen dat bij histologisch goed gedifferen-
tieerde fibrosarcomen vaak een röntgenologisch benigne aandoende, veelal
cysteuze lesie wordt aangetroffen.

1.3.4 Prognose

Uit literatuurstudie blijkt dat de prognose van patiënten met fibrosarcoom van
het skelet, gemeten aan de 5-jaars overleving, varieert van 26 tot 34% (Gilmer en
MacEwen 1958, McKenna e.a. 1966, Cunningham en Arlen 1968, Eyre-Brook en
Price 1969, Dahlin en Ivins 1969, Huvos en Higinbotham 1975, Jeffree en Price

I
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Tabel 1,1. Overzicht literatuur van patiënten met fibrosarcoom van het skelet (1957-1982).

Jaar

1958

1966

1968

1975

1975

1976
1976

1977

1977

1977

1980

1981

1982

Auteur

Gilmer, MacEwen

McKenna e.a.

Aegerter,
Kirkpatrick

Nilsonnc e.a.

Huvos, Higinbotham
(1968, Cunningham,
Arlen)

Larsson e.a.
Jeffree, Price
(1969, Eyre-Brook,
Price)

Uehlinger

Campanacci, Olmi

Pritchard e.a.
(1957 McLeod e.ay
1969 Dahlin, Ivins)

Mirra

Schajowicz

Eigen onderzoek
(1960 Hadders)

Instit./Centrum

Campbell Clinic,
Tennessee

M.C.C.A.D.,
New York

Instit. Curie,
Paris

Mem.Sl.Kett.C.C.
New York

Swed. CancReg.
Brist. Turn. Reg.

Zflrch. Instit.f.Path.

Rizzoli Instit. Turn.
Reg., Roma

Mayo Clinic,
Rochester

Int.Ref.Cent.W.H.O.
and Lat.Am.Reg. of
Bone Path.

Ned.Comm.Beentum.
Leiden

Periode

1930-1955

1925-1955

1951-1970

1918-1973

1958-1968
1946-1974

tot 1976

1953-1976

Aantal
tot.

22

68

47

28

130

24
49

114

158

164

142

131

pat.
prim.

60

24

130

24
49

30

93

115

114

113

%mal.
beent.

9,7

12

5*

3,4

4*

3

6,2

8

* = ilinclusief myeloma.

1976, Pritchard e.a. 1977). Dit is gunstiger dan de S-jaars overleving van patiënten
met osteosarcoom, die varieert van 16 tot 25% (Lindbom e.a. 1961, McKenna e.a.
1966, Cohen 1974, Lee 197S, Dahlin 1978, Marcove 1978, Rosen e.a. 1979, van
Rijssel 1980). Jeffree en Price (1976) wijzen op eengroot aantal overeenkomsten
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in vrijwel alle parameters tussen fibrosarcoom en osteosarcoom bij patiënten
boven de 25 jaar, behalve in 5-jaars overleving. Als verklaring voor dit verschil
noemen zij het feit, dat longmetastasen minder vaak en later zouden optreden bij
patiënten met fibrosarcoom; wel vonden zij meer extra-pulmonale metastasen bij
patiënten met fibrosarcoom.

1.4 Maligne fibreus histiocytoom (M.F.H.), of histiocytair fibrosarcoom

Onder de fibroblastaire tumoren van de weke delen werd vanaf 1964 het
maligne fibreuze histiocytoom beschreven (O'Brien en Stout 1964, Kempson en
Kyriakos 1972, Soule e.a. 1972, Fu e.a. 1975). De tumor komt vooral voor in de
diepe weke delen van dij en romp. In 1972 werd door Feldman en Norman in een
bespreking van 20 gevallen met M.F.H, in 9 ervan gewezen op de mogelijkheid
van een primaire intra-ossale vorm.

In 1974 werden door Spanier, Enneking en Enriquez 9 patiënten met een
primair in het skelet ontstane tumor gerapporteerd met histologische kenmerken,
die de diagnose maligne fibreus histiocytoom rechtvaardigde. In de navolgende
jaren werd deze vorm van fibrosarcoom beschreven door Huvos (1976), Inada e.a.
(1976), Yomota e.a. (1976), Michael en Dorfman (1976), Meister en Konrad
(1977), Spanier e.a. (1977), Dahlin e.a. (1977), Mirra e.a. (1977), Kahn e.a. (1978),
Dunham en Wilborn (1979), McCarthy e.a. (1979), Freyschmidt e.a. (Ï981).
Enkele van bovenstaande auteurs vermelden een samengaan van deze tumor met
oude botinfarcten. Mirra (1980) maakt zelfs in zijn boek "Bone Tumors" een
onderscheid tussen M.F.H, als primaire tumor en M.F.H, op basis van een
infarct.

In tabel 1.2 zijn de publicaties betreffende M.F.H, van het skelet gerangschikt,
die na 1975 in de literatuur zijn verschenen; door verschillende auteurs worden
slechts enkele tientallen patiënten beschreven. Feldman en Lattes (1977) beschrij-
ven 23 patiënten met M.F.H, van het skelet. Dahlin e.a. (1977) vermelden 35
gevallen, die zij vonden na een re-evaluatie van 158 patiënten met fibrosarcoom en
962 patiënten met osteosarcoom, resp. 17 en 18 patiënten. Huvos (1976) vond,
eveneens na re-evaluatie van de in zijn archief opgenomen patiënten met als
oorspronkelijke diagnose fibrosarcoom, anaplastisch osteogeen sarcoom, reuzen-
celsarcoom en maligne reuzenceltumor, 18 gevallen met deze tumor van het
skelet. Tenslotte werden door McCarthy e,a. (1979) 35 gevallen beschreven,
waarvan 20 door retrospectief onderzoek van andere maligne beentumoren
werden gevonden. Naast bovengenoemde publicaties zijn er nog een aantal
vermeldingen in de literatuur, waarbij het echter slechts om enkele gevallen of
casuïstische mededelingen gaat. Dunham en Wilborn (1979) vonden tot 1979 in
totaal 110 gevallen van M.F.H, van het skelet gerapporteerd; Freyschmidt c.s.
vermeldt in 1981 dat inmiddels 157 gevallen zijn gepubliceerd.

Histologisch tonen deze lesies zowel histiocytaire als fibroblastaire kenmerken
in dezelfde tumor, waarbij de fibroblasten en de vezels in wervelende bundels zijn
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Tabel 1.2. Overzicht literatuur van patiënten met M.F.H, van het skelet (1972-1982).

Jaar

1976

1977

1977

1977

1979

19S1

1982

Auteur

Huvos

Feldman, Lattes
(1972 Feldman, Norman)

Spanier e.a.
(197S Spanier e.a.)

Dahlin e.a.

McCarthy e.a.

Schajowicz

Eigen onderzoek

Instit./Centrum

Mem.Sl.Kett.C.C,
New York

Columb.Presb.Med.Cent.,
New York

Thaxton Springf.Cent.,
Gainesville, Florida

Mayo Clinic,
Rochester

Johns Hopkins Med. Instit.,
Baltimore

Int.Ref.Cent.W.H.O.
and Lat.Am.Reg. of
Bone Path.

Ned. Comm. Beentum.,
Leiden

Aantal
patiënten

-

18

23

IS

35 :

35

18

[47]

f:

f

gerangschikt, zodat een patroon ontstaat, dat "cartwheel" of "storiform" wordt
genoemd. De histiocyten tonen vaak cytoplasma met vetdruppels, waardoor deze
het aspect van schuimcellen krijgen. Onderzoek met weefselkweek en electronen-
miscroscopie, vooral van tumoren in de weke delen, hebben aangetoond dat de
tumorcellen histiocytaire kenmerken hebben, waarmee het concept van Stout
(1961) betreffende de facultatieve fibrogenesis, dat wil zeggen conversie in vitro
van histiocyten in fibroblasten, wordt gesteund (Ozello e.a. 1963, O'Brien en
Stout 1964, Merkow e.a. 1971, Fu e.a. 1975, Inada e.a. 1976). Dahlin es. (1977)
wijst op de aarzeling, waarmee vele pathologen deze diagnose stellen, aangezien
verschillende andere maligne tumoren soms in enkele arealen kenmerken van
M.F.H, kunnen tonen. Als voorbeelden hiervan noemt hij fibrosarcoom, osteo-
sarcoom, gededifferentieerd chondrosarcoom, osteo- en fibrosarcoom na radiatie,
radiatiesarcoom in een reuzenceltumor en carcinoom metastasc. Van M.F.H, mag
zijns inziens daarom alleen gesproken worden, wanneer de typische histologische
kenmerken in alle coupes aanwezig zijn. Verder meent hij dat de kwalificatie
fibreus tussen haakjes geplaatst moet worden, aangezien in enkele van deze
tumoren de fïbreuze elementen vrijwel ontbreken en de tumor sterk op een
histiocytair lymfoom lijkt. Spanier e.a. (1975) en ook Feldman en Lattes (1977)
wijzen op het vaker voorkomen van lymfogene metastasen in vergelijking met
fibrosarcoom in engere zin en osteosarcoom. Dahlin es. (1977) vindt echter bij de
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door hem onderzochte patiënten met M.F.H, geen aanwijzingen voor lymfogene C i
metastasering. ; ;

Röntgenologisch worden van M.F.H, van het skelet geen typische kenmerken _•
beschreven; vaak zijn er duidelijke kenmerken van maligniteit, een enkele maal
wordt echter een scherp begrensde lesie beschreven (Feldman en Lattes 1977).

Hoewel de follow-up periode van de meeste patiënten met deze vorm van :
fïbrosarcoom in bovengenoemde publicaties vaak kort is, wordt de prognose
minder gunstig geacht dan die van fïbrosarcoom in engere zin. Huvos (1976) en :
Dahlin e.a. (1977) vermelden echter enkele patiënten met lange overleving.
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Hoofdstuk 2

VOORKOMEN VAN FIBROSARCOOM VAN DE
LANGE PIJPBEENDEREN

2.1 Leeftijdsverdeling

Van de bestudeerde patiënten was bij 104 (79%) de tumor in de lange
; pijpbeenderen gelocaliscerd. De leeftijdsverdeling toont een vrij gelijkmatige

spreiding van de tweede tot en met de zevende decade (tabel 2.1 en figuur 2.1). De
gemiddelde leeftijd van de patiënten bedraagt 41 jaar, de jongste patiënt was een
jongen van 5 jaar en de oudste een vrouw van 83 jaar. 15 patiënten waren onder de
leeftijd van 15 jaar, waarvan slechts 2 jonger dan 10 jaar waren, namelijk 5 en 7
jaar.
In het voorkomen van fibrosarcoom in engere zin en met kenmerken van M.F.H.
is ten aanzien van de leeftijd enig verschil, in die zin dat fibrosarcoom in engere

r zin meer op jongere leeftijd, en fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H, meer op
oudere leeftijd werd gevonden. 48% van de patiënten met fibrosarcoom in engere
zin was jonger dan 30 jaar; voor patiënten met tumor met kenmerken van M.F.H.

;. bedroeg dit percentage 25%. Daarentegen was van de patiënten met fibrosarcoom
met M.F.H. kenmerken 47% ouder dan 50 jaar, tegen 28% van de patiënten met
fibrosarcoom in engere zin.

\ Deze bevindingen zijn min of meer in overeenstemming met de bevindingen in
! de literatuur (Gilmer en MacEwen 1958, McKcnna e.a. 1966, Aegerter en
^ Kirkpatrick 1968, Nilsonne e.a. 1975, Huvos en Higinbotham 1975, Larsson e.a.

1976, Jeffree en Price 1976, Pritchard e.a. 1977, Campanacci en Olmi 1977,
;. Schajowicz 1981). Verschillende auteurs wijzen op een relatief frequenter voor-

komen van fibrosarcoom van het skelet in de tweede tot vierde decade. Pritchard
c.s. (1977) vermeldt dat éên patiënt onder de leeftijd van 10 jaar was, 24% van de
patiënten tussen 30 en 40 jaar, en de overige een gelijkmatige verdeling over de
decaden toonden. Huvos en Higinbotham (1975) vinden een gemiddelde leeftijd
van 38 jaar met enige voorkeur voor de derde en vijfde decade; 11 van de 130
patiënten waren jonger dan 15 jaar. Campanacci en Olmi (1977) daarentegen
noemen het voorkomen van fibrosarcoom op jonge leeftijd i.e. onder de 15 jaar,
exceptioneel. In het algemeen is het voorkomen van fibrosarcoom van het skelet
op zeer jonge leeftijd ongewoon.
Voor M.F.H, worden in de literatuur in vergelijking met fibrosarcoom in het
algemeen geen wezenlijke verschillen in voorkomen ten aanzien van de leeftijd
vermeld (Spanier e.a. 1975, Feldman en Lattes 1977, Spanier 1977, Dahlin e.a.

s:
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Tabel 2.1. Leeftijds- en geslachtsverdeling van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijp-
beenderen.

Leeftijdsgroep

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>80

Totaal

Mannen
f

1
9

10
8

11
7
9
1

—

56

%

2
16
18
14
20
12
16
2

—

100

Vrouwen
f

1
7

11
4
4
5
8
5
3

48

%

2
IS
23
8
8

11
17
11
6

100

Totaal
f

2
16
21
12
15
12
17
6
3

104

%

2
15
20
12
14
12
16
6
3

100

25 -i

20-

1S-

10-

5-

Êü3 mannen 56

D vrouwen 48

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

Leeftijds-groepen

Figuur 2.1. Leeftijds- en geslachtsverdeling van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeen deren.

1979, Dunham en Wilborn 1979, McCarthy e.a. 1979. Schajowicz 1981, Frey-
schmidt e.a. 1981). Alléén Dahlin e.a. (1977) en Huvos (1975) vermelden dat de
gemiddelde leeftijd van hun patiënten opvallend laag is, namelijk onderde 30 jaar.
In tegenstelling met M.F.H, van het skelet wordt M.F.H, van de weke delen
vooral op oudere leeftijd gevonden; volgens Weiss en Enzinger (1978) zelfs vooral
in de zevende decade.
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2.2 Geslachtsverdeling

Voor vrijwel alle maligne beentumoren geldt dat deze bij de man meer \
voorkomen dan bij de vrouw, hoewel de verschillen slechts gering zijn. Ook onder :

de patiënten met flbrosarcoom van het skelet vinden we iets meer mannen dan \
vrouwen, namelijk 56 (54%) mannen en 48 (46%) vrouwen, ratio 1.16 (zie tabel ;

2.1, figuur 2.1). Gesplitst naar leeftijdsgroepen is er alleen een opvallend verschil
in de vierde decade, namelijk 4 vrouwen en 11 mannen, terwijl boven de leeftijd
van 70 jaar slechts 1 man tegenover 8 vrouwen wordt gevonden. In de overige
leeftijdsgroepen worden geen wezenlijke verschillen ten aanzien van het geslacht
gevonden. Wel is de gemiddelde leeftijd van de mannen iets lager dan bij de
vrouwsn, respectievelijk 38 en 44 jaar.
Voor tumoren met kenmerken van M.F.H, vinden we een verhouding van 29
mannen (62%) en 18 vrouwen (38%). In deze groep is het aantal mannelijke
patiënten beduidend groter dan voor flbrosarcoom in hït algemeen werd gevon-
den; de ratio betreft hier 1.61.

In de literatuur worden in publicaties van grotere aantallen patiënten geen of
slechts geringe verschillen tussen beide geslachten vermeld in het voorkomen van " •
flbrosarcoom van het skelet. Pritchard e.a. (1977) en Schajoivicz (198') geven

\ géén geslachtsverschil aan; Huvos en Higinbotham (1975) en Campanacci en
; Olmi (1977) vermelden een lichte voorkeur voor het mannelijke geslacht. •'
; De meeste auteurs bevestigen een relatief wat vaker voorkomen van M.F.H, bij
] mannen (Huvos 1976, Dahlin e.a. 1977, Feldman en Lattes 1977, McCarthy e.a.
;; 1979, Freyschmidt e.a. 1981). Feldman en Lattes (1977) en McCarthy e.a. (1979)
'£> vermelden zelfs dat er tweemaal zoveel mannen als vrouwen met M.F.H.
|. voorkomen in de door hen onderzochte gevallen. Huvos (1976) vermeldt een
I; merkwaardig verschil in leeftijdsverdeling tussen beide geslachten; de meeste
| oudere patiënten waren mannen, gemiddeld 36 jaar oud en de jongere patiënten
| waren overwegend vrouwen, gemiddeld 17 jaar oud. Mirra (1980) merkt op dat er
| een interessant verschil bestaat tussen het geslacht van patiënten, waarbij M.F.H.
l "de novo" ontstond en die waarbij deze tumor in samenhang met een botinfarct
I werd gevonden; alle patiënten in de laatste groep waren mannen.

f

2.3 Anamnese, symptomen, klachtenduur

Zoals in het algemeen voor maligne tumoren van het skelet geldt, zijn er ook
voor flbrosarcoom van het skelet geen specifieke klachten of verschijnselen, die op
de aanwezigheid van tumor wijzen. Het tijdstip van het begin van de klachten is
vaak onzeker en wordt nogal eens gerelateerd aan een locaal trauma. Hoewel
nooit een verband is aangetoond tussen een eenmalig trauma en het ontstaan van
een maligne tumor van het skelet, wordt deze relatie door de patiënt veelvuldig
gelegd en zijn er ook wel medico-legale procedures geweest, waarin op grond van
een dergelijke relatie toekenningen werden gedaan (Monkman e.a. 1974). Waar-
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schijnlijk is echter de uitspraak van Ewing (1935) "trauma reveals more malignant
growth, than it produces", meer correct.

Van 98 van de 104 patiënten was de aard en duur van de klachten bekend; bij 6
patiënten waren hierover geen exacte gegevens. Bij 4 van de 98 bestonden zeer
lang klachten, waarvan niet geheel vaststaat in hoeverre deze samenhingen met de
aanwezigheid van tumor. De meest voorkomende klacht in deze groep patiënten
met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen was pijn. Minder vaak was een
locale zwelling, opgemerkt door de patiënt, of door de onderzoekende arts,
aanwezig. In een deel van de gevallen werd de tumor pas opgemerkt nadat deze
aanleiding had gegeven tot het optreden van een pathologische fractuur.
In tabel 2.2 wordt aangegeven hoe vaak pijn en zwelling als klacht of ziektever-
schijnsel werden opgegeven en hoe vaak een pathologische fractuur aanleiding
was voor het eerste onderzoek. In 87% van de gevallen werd pijn als eerste klacht
vermeld; hierbij zijn patiënten met klachten als een moe, of stijf gevoel, dan wel
vage pijnklachten in het betreffende ledemaat meegerekend. Slechts bij 31%
bestond een zwelling bij het eerste onderzoek; voorzover is na te gaan werd slechts
door 5 patiënten een zwelling vóór de aanwezigheid van pijn vermeld. Er waren
geen patiënten, bij wie ten tijde van het eerste onderzoek alleen een zwelling
bestond.

V -

Tabel 2.2. Klachten en symptomen.

Klachten/symptomen Aantal patiënten

Pijn
Pijn en zwelling
Pijn en pathologische fractuur
Pathologische fractuur zonder
tevoren klachten

41
30
14
13

42
31
14
13

Niet vermeld
98

6
100

Totaal 104 100

i. 27% van de patiënten stelden zich onder behandeling na een pathologische
fractuur. Van deze 27 patiënten hadden er 13 voorheen geen klachten, terwijl de
overige 14 patiënten reeds voor het ontstaan van de pathologische fractuur pijn-
klachten hadden. In tabel 2.3 zijn de localisatie en het aantal pathologische
fracturen vermeld: 74% van de pathologische fracturen werd in het femur
gevonden en 26% in de humerus, rechts meer dan links. Relatief is het percentage
pathologische fracturen in het femur lager dan in de humerus, respectievelijk 29%
(20/69) en 44% (7/16). In de overige localisaties van tumor in tibia, fibula en
radius werden geen pathologische fracturen aangetroffen.

ï
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Tabel 2.3. Voorkomen en localisatie van pathologische fracturen.

Localisatie

Femur
— proximaal
— diafyse
— distaal

Humerus
— proximaal
— diafyse
— distaal

Links Rechts Totaal

10
2
8

20

Totaal 27

Tabel 2.4. Klachtenduur in maanden.

Klachtenduur

0-3
4-6
7-9

10-12
>12

Onbekend

Totaal

Aantal patiënten

61
20
4
1

12

98

6

104

%

62
20
4
1

12

100

100

De duur van de klachten is aangegeven in tabel 2.4. Onder klachtenduur wordt
verstaan de tijd, waarin de patiënt klachten heeft alvorens zich onder behandeling
te stellen. De gemiddelde klachtenduur in deze groep patiënten met fibrosarcoom
van de lange pijpbeenderen bedroeg Vh maand, variërend van 1 week tot 2 jaar.
Tabel 2.4 toont dat bij 82% van de patiënten de klachtenduur 0 tot 6 maanden
bedroeg, waarbij in het merendeel (62%) deze periode slechts 0 tot 3 maanden
was. 13 van de 98 patiënten hadden voor het ontstaan van een pathologische
fractuur geen klachten (zie tabel 2.3). Er werd geen relatie gevonden tussen de
duur van de klachten en het voorkomen van tumor in de verschillende pijpbeen-
deren.

De duur en de aard van de klachten, alsmede het optreden van een patholo-
gische fractuur bij patiënten met tumoren met M.F.H, kenmerken, bleken niet te
verschillen van die voor fibrosarcoom in het algemeen.
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In de literatuur wordt door de verschillende auteurs een gemiddelde klachtcn-
•: periode opgegeven, die niet belangrijk verschilt, maar meestal iets langer is dan in
• dit onderzoek werd gevonden. Gilmer en MacEwen (1958), McKenna e.a. (1966),
f Nilsonne e.a. (1975), Jeffree en Price (1976), Campanacci en Olmi (1977)
: vermelden een gemiddelde klachtenduur variërend van 5 tot 8 maanden. Alleen ':
: Huvos en Higinbotham (1975) vermelden dat de gemiddelde klachtenduur van
\ hun patiënten 24 maanden bedroeg.
1 i Ook voor M.F.H, worden in de literatuur geen wezenlijke verschillen in klachten-
: duur van de patiënten vermeld in vergelijking met die voor fibrosarcoom in het

algemeen (Huvos 1976, Spanier e.a. 1977, Dahün 1977, Feldman en Lattes 1977,
Dunham en Wilborn 1979, McCarthy e.a. 1979, Freyschmidt e.a. 1981).
Met betrekking tot het voorkomen van pathologische fracturen worden van de in
grotere series beschreven patiënten van Huvos en Higinbotham (1975) en

' Pritchard e.a. (1977) geen kwantitatieve gegevens vermeld. Campanacci en Olmi
(1977) vermelden dat 25% van hun patiënten een pathologische fractuur had. In
de overige publicaties over patiënten met fibrosarcoom van het skelet wordt het
percentage patiënten met een pathologische fractuur opgegeven variërend van 16
tot 31% (Gilmer en MacEwen 1958, McKenna e.a. 1966, Jeffree en Price 1976,
Larsson e.a. 1977, Nilsonne e.a. 1977). Deze gegevens stemmen overeen met de
bevindingen van ons eigen onderzoek.

; 2.4 Localisatie

De localisatie van de tumor in de lange pijpbeenderen kan beschouwd worden
• naar a) de plaats in het skelet, b) üe plaats in het pijpbeen, dat wil zeggen epi-,

meta- of diafysair, en c) centrale of excentrische ligging in het pijpbeen.

' ad a) de plaats in het skelet.
• In tabel 2.5 en in figuur 2.2 is de verdeling naar localisatie weergegeven. Evenals

voor osteosarcoom geldt, komt ook fibrosarcoom vooral rond het kniegewricht
;. voor, namelijk in 47% (62/131) van alle fibrosarcomen in onze serie. Van in de ..'
* lange pijpbeenderen gelocaliseerde tumoren werd 60% rond het kniegewricht
; gevonden; vooral in het distale femur (47%), minder vaak in de proximale tibia !
i (10%) en zelden in de proximale fibula (2%). Na het distale femur is de volgorde ?
I van frequentie van voorkomen: het proximale femur 19% en de proximale |

numerus 15%. In de tibia en fibula bevond de tumor zich voornamelijk proximaal •'•'
in het pijpbeen; de beide tumoren in de radius werden distaal aangetroffen. , ;

Voor tumoren met kenmerken van M.F.H, werd een zelfde verdeling naar J
localisatie in femur en numerus gevonden. Opvallend was dat 5 van de 10 j
tumoren, gelegen in de proximale tibia, histologisch kenmerken van M.F.H.
toonden, evenals de beide tumoren in de distale radius.

De verdeling naar localisatie is in essentie niet verschillend van die welke door
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Tabel 2.S. Localisatie in de extremiteiten.

Localisatie

Femur
— proximaal
— diafyse
— distaal

Tibia
— proximaal
— diafyse
— distaal

Humerus
— proximaal
— diafyse

Fibula
— proximaal
— diafyse

Radius
— distaal

Totaal

Links

5
2

20

Rechts

12
1

29

Totaal

17
3

49

69

11
1
2

14

14
2

16

2
1

3

2

104

67

13

15

3

2

100

Figuur 2.2. Localisatic van fibrosarcoom bij 104 patiënten
met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.
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de meeste auteurs worden genoemd. McKenna e.a. (1966), Huvos en Higinbotham
(1975), Jeffree en Price (1976), Campanacci en Olmi (1977), Larsson e.a. (1977),
Pritchard e.a. (1977), Schajowicz (1981) vermelden localisatie rond het kniege-
wricht in 40 tot ruim 50% van alle gevallen, dus met inbegrip van die in
rompskelet en schedel. Gilmer en MacEwen (1958) noemen zelfs een percentage
van 77% rond het kniegewricht. In afnemende frequentie wordt door de meeste
auteurs het distale femur, de proximate tibia en de proximate humerus genoemd.
Door alle auteurs wordt het distaie femur als meest frequente localisatie
opgegeven; de volgorde van de andere 3 meest voorkomende localisaties is
daarentegen niet altijd dezelfde. Jeffree en Price (1976) merken in een vergelijkend
onderzoek met osteosarcoom op, dat fibrosarcoom in 71% van de gevallen in de
lange pijpbeenderen voorkomt, een hoger percentage dan zij vonden voor hun
patiënten boven de leeftijd van 25 jaar met osteosarcoom (59%).
Voor patiënten met M.F.H, van het skelet vermelden de meeste auteurs een
voorkeur voor localisatie in femur en tibia (Huvos 1976, Dahlin e.a. 1977, Spanier
e.a. 1977, Freyschmidt e.a. 1981, Schajowicz 1981). Mirra (1980) vindt M.F.H.,
wanneer dit in samenhang met een botinfarct voorkomt, voornamelijk in femur
en tibia, terwijl het zonder de aanwezigheid van een infarct een grotere spreiding
in localisatie toont.

ad b) de plaats in het pijpbeen.
In het pijpbeen werd de tumor vrijwel altijd metafysair aangetroffen. In tabel

2.6 is weergegeven dat slechts bij 7% de tumor in de diafyse van het pijpbeen was
gelegen: 3 maal in het femur (BA, 146, 1754, 2420), 2 maal in de humerus (BA.
432, 3367) en eenmaal in respectievelijk tibia en fibula (BA. 1286,1302) (zie ook
tabel 2.5). Uitbreiding naar de epifyse werd slechts in 25% gevonden. In de overige
gevallen (68%) was de tumor meta-diafysair in het pijpbeen gelocaliseerd.
Er was geen verschil in localisatie in het pijpbeen tussen patiënten met fibro-
sarcoom in het algemeen en patiënten met tumor met M.F.H, kenmerken.

Tabel 2.6. Localisatie in het pijpbeen.

Localisatie

Meta-epifisair
Meta-diafysair
Diafysair

Totaal

Aantal patiënten

26
70

7

104

%

25
68
7

100

Door de meeste auteurs wordt de localisatie in het pijpbeen niet opgegeven.
Aegerter en Kirkpatrick (1968) vermelden een voornamelijk metafysair voor-
komen. Huvos en Higinbotham (1975) vonden eveneens een voornamelijk
metafysaire localisatie, maar bij enkele van hun patiënten was de tumor voorna-
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melijk in de diafyse gelocaliseerd. Daarentegen delen Campanacci en Olmi(1977)
mee, dat zij frequent epifysaire ingroei vonden en dat diafysaire localisatie slechts
zelden voorkwam. Ook voor M.F.H, wordt in de literatuur een overwegend
metafysaire localisatie in het pijpbeen genoemd (Dunham en Wilborn 1979,
Freyschmidt e.a. 1981).

ad c) centrale- of excentrische ligging
Ten aanzien van de ligging in het bot kan onderscheid worden gemaakt tussen

centraal- en excentrisch in het bot gelegen tumoren. Onder een excentrisch gelegen
tumor wordt hier verstaan, dat het centrum van de op de röntgenfoto's zichtbare
destructie duidelijk buiten de lengte-as van een pijpbeen is gelegen en vaak
dichtbij de cortex, of ermee samenvalt (zie fig. 2.3 en addendum III). Hierbij

Centraal Excentrisch

Figuur 2.3. Centrale of excentrische ligging.

Tabel 2.7. Centrale of excentrische ligging.

Localisatie

Femur
Tibia
Humerus
Fibula
Radius

Totaal

Centraal

88

Excentrisch

58
9

16
3
2

10
5
1

_

16



27

wordt ervan uitgegaan dat een tumor zich vanuit een denkbeeldig centrum in
gelijke mate naar alle richtingen uitbreidt. In ons materiaal kwamen slechts 16
gevallen van een onmiskenbaar excentrisch gelegen tumor voor; bij twijfel werd de
tumor centraal genoemd. Tabel 2.7 toont de verhouding tussen centraal en
excentrisch gelegen tumoren; 85% is centraal in het pijpbeen gelegen en 15%
excentrisch.

In dit verband moet worden opgemerkt dat door sommige auteurs onderscheid
wordt gemaakt tussen een centrale- of medullaire vorm en een periostale vorm
van fibrosarcoom van het skelet, maar geen onderscheid tussen een centrale- of
excentrische ligging in het pijpbeen. Ten aanzien van het bestaan van een
periostale vorm is in de literatuur geen eenvormige mening. De meerderheid van
de auteurs schrijft, dat een aparte periostale vorm niet te onderscheiden is van de
medullaire vorm (Gilmer en MacEwen 1958, Jaffe 1958, Lichtenstein 1977,
Dahlin 1978). Dahlin (1978) ondermeer stelt dat bij uitsluiting van die tumoren,
die secundair het bot aantasten en dus als primaire weke-delen sarcomen zijn te
beschouwen, er geen afgrensbare groep als periostaal fibrosarcoom kan worden
vastgesteld. Spjut e.a. (1971) en Pritchard e.a. (1977) nemen wel aan dat sommige
tumoren in het periost kunnen beginnen, maar maken hiertoe ten aanzien van
fibrosarcoom geen onderscheid. Batts (1941) beschreef als eerste een groep door
hem periostaal fibrosarcoom genoemde tumoren, maar uit de beschrijving van het
röntgenbeeld, de bevindingen bij operatie en de 5-jaars overleving van zijn
patiënten (40%) blijkt, dat het hier waarschijnlijk bij een groot aantal patiënten
om een weke-delen fibrosarcoom gaat. Huvos en Higinbotham (1975) vermelden
een verhouding van 2:1 (89:41) tussen de medullaire en periostale localisatie.
Aegerter en Kirkpatrick (1968) menen bij hun patiënten respectievelijk 18 maal
een medullaire- en 16 maal een periostale vorm van fibrosarcoom te kunnen
onderscheiden. Campanacci en Olmi (1977) vermelden 2 periostale localisaties
van totaal 93 patiënten met fibrosarcoom van het skelet. De auteurs, die een
periostaal gelocaliseerde vorm van fibrosarcoom onderscheiden, geven geen
criteria op grond waarvan een periostale origine wordt vastgesteld (röntgenbeeld,
operatiebevindingen of bij het amputatie-preparaat). Wel wordt door deze
auteurs een betere prognose van de periostale vorm beschreven, maar zoals later
in hoofdstuk 7 zal blijken geldt dit in het algemeen voor excentrisch gelegen lesies.
Het is dan waarschijnlijk ook juister om van een excentrisch gelegen fibrosarcoom
van het skelet te spreken dan van een periostale vorm, omdat vaak niet
aangetoond kan worden dat de tumor van het periost uitging.

2.5 Familiair voorkomen

2.5.1 Inleiding

Familiair voorkomen van carcinoom of lymforeticulaire maligniteit is zeld-
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zaam; het voorkomen van sarcomen in dezelfde familie is nog zeldzamer. Dit kan
vermoedelijk verklaard worden door de lage incidentie van sarcoom in het
algemeen. Door Roberts en Roberts werd in 1935 voor het eerst een gezin
beschreven, waarin bij twee zusters en een broer een sarcoom van het skelet werd
vastgesteld, namelijk osteosarcoom, fibrosarcoom en een als "rond-cel" beschre-
ven sarcoom, allen in de lange pijpbeenderen gelocaliseerd. Vervolgens werd het
familiair voorkomen van sarcoom, voornamelijk van osteosarcoom, beschreven
door Harmon en Morton (1966), Epstein e.a. (1970), Swaney (1973), Miller e.a.
(1977), Mulvihill e.a. (1977), Huvos (1979). De literatuur vermeldt, dat in
epidemiologisch opzicht wellicht genetische- en infectieuze factoren een rol spelen
in het ontstaan van verschillende maligne tumoren in dezelfde familie. In dit
verband is de beschrijving van Turner (1967) interessant, die bij 4 met elkaar
bevriende schoolmeisjes in korte tijd weke-delen- en botsarcoom vond; bij 2
meisjes betrof het osteosarcoom van de lange pijpbeenderen, bij 1 patiënt rhabdo-
myosarcoom en bij 1 patiënt ongedifferentieerd sarcoom van de weke delen.

Het familiair voorkomen van fibrosarcoom van het skelet wordt door Arnold
(1973) beschreven in een familie, waarvan 1 zuster en 2 broers fibrosarcoom van
respectievelijk de proximale tibia en het distale femur kregen, terwijl een oom van
de patiënten aan de metastasen van een eerder bestraalde, onbekende beentumor
zou zijn overleden. Het is niet onmogelijk dat men hier met secundaire fïbrosar-
comen te maken had, aangezien behalve deze 3 patiënten 11 leden van deze familie
een röntgenologisch niet te classificeren dysplasie van het skelet toonden, met
uitgebreide osteolyse, deformering en sclerose. Het beeld deed denken aan de
afwijkingen, die bij radiatie-osteïtis worden gezien. Histologisch toonden de
amputatie-preparaten van de patiënten met sarcoom, behalve het sarcoom zeer
uitgebreide necrose van het pijpbeen, met sterke fibrotische reactie rond de
necrotische gebieden. Het ontstaan van fibrosarcoom ter plaatse van botinfarcten
is, hoewel zeldzaam, bekend.

2.5.2 Casuïstiek

In ons eigen onderzoek werden 3 leden van 1 familie aangetroffen met fibrosar-
coom van het skelet, namelijk een broer en zuster, alsmede een zoon van de laatste
(BA. 228, 259, 432). Broer en zuster waren respectievelijk 38 en 28 jaar ten tijde
van de diagnose; bij beiden was de tumor in het distale femur gelocaliseerd. Bij de
zoon van de zuster ontstond fibrosarcoom in de rechter humerus-diafyse op 27-
jarige leeftijd. Bij alle 3 patiënten werd de tumor manifest door een pathologische
fractuur en hadden zij tevoren geen klachten. Wij beschikken alleen over de eerste
röntgenopnamen van broer en zoon. Het röntgenbeeld toont in beide gevallen een
lesie met maligne kenmerken met mottige destructie van de spongiosa, weinig of
geen periostale reactie en een pathologische fractuur. De localisatie van de lesie
van de zoon (BA. 432), namelijk halverwege de numerus diafyse, is ongewoon; bij
deze patiënt ontstond 15 maanden na fore-quarter amputatie een pathologische
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fractuur van het linker femur tengevolge van een metastase, waarvan het röntgen-
beeld identiek was met dat van de primaire tumor. Alle 3 patiënten overleden na
ablatieve chirurgische therapie respectievelijk na 3%-, 1-, en VA jaar. Bij geen van
de patiënten werden aanwijzingen gevonden voor prae-existente skeletafwijkin-
gen, zoals in de door Arnold (1973) beschreven gevallen.

2.6 Multipel voorkomen

2.6.1 Inleiding

Het multifocaal of gelijktijdig multicentrisch voorkomen van sarcoom is
voornamelijk van osteosarcoom beschreven (Silverman 1936, Ackerman 1948,
Price en Truscott 1957, Morse e.a. 1962, Singleton e.a. 1962, Singh en Scudder
1965, Amstutz 1969, Fitzgerald e.a. 1973, Cremin e.a. 1976, Dutoy e.a. 1977,
Reider-Grosswasser en Grünebaum 1978, Mahoney e.a. 1979). Silverman wees in
1936 voor het eerst op het gelijktijdig multipel voorkomen in het skelet van
osteosarcoom, waarbij de tumoren in het algemeen van dezelfde grootte zijn,
dezelfde groeineiging en overeenkomstige histologische kenmerken tonen (Fitz-
gerald e.a. 1973). Vaak blijkt het moeilijk uit te maken of er werkelijk sprake is
van multifocaal ontstaan, dan wel van een snel in het skelet metastaserende
tumor. Mahoney c.s. (1979) is van mening, dat van de tot 1979 gepubliceerde
gevallen (72) van multifocaal ontstaan van osteosarcoom bij kritische beschou-
wing slechts 15 goed gedocumenteerde gevallen overblijven. Door Thayer en
Rogers (1979) werd een indeling in vier groepen gemaakt om de verschillende
vormen te onderscheiden van het multipel voorkomen van osteosarcoom. Hierin
onderscheiden zij een multi-centrisch ontstaan ten opzichte van skip-metastasen,
"metachronous" osteosarcoom en osteosarcoom met skeletmetastasen, mét en
zonder aanwezigheid van longmetastasen. Onder "metachronous" wordt verstaan
dat een tweede lesie of meerdere op verschillend tijdstip ontstaan, wanneer de
eerste of voorafgaande haard adequaat is behandeld en er geen aanwijzingen voor
uitzaaiing bestaan.

Voor het, ook in dit opzicht minder bestudeerde fibrosarcoom, is de multicen-
trische vorm wel beschreven en ook skeletmetastasen komen voor, zonder dat
longmetastasen aanwezig zijn of vastgesteld kunnen worden.

Multifocaal of multi-centrisch fibrosarcoom werd in de literatuur in totaal bij 4
patiënten uitvoerig beschreven. Steiner beschreef in 1944 als eerste een 43-jarige
man met gelijktijdig ontdekte localisaties in thoracale- en lumbale wervels,
alsmede in de ribben, bij wie later zeer uitgebreide viscerale metastasering optrad.
In 1962 wordt door Nielsen en Poulsen een 69-jarige vrouw beschreven met
meerdere haarden in tibiae en femora, en Hernandez en Fernandez maken in 1976
melding van een patiënte van 61 jaar met localisatie van fibrosarcoom in
respectievelijk thoracale wervels, ribben, schedel en bekken. Tenslotte werd door
Chen in 1978 een 60-jarige vrouw beschreven met haarden in thoracale wervels,
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schedel, ribben, femora en bekken. In het laatste geval bleek echter sprake van
M.F.H, en Chen meent, dat bij herbeschouwing van de histologie van alle 4
hierboven genoemde patiënten er steeds sprake is van M.F.H.. Zowel Steiner
(1944) als Nielsen en Poulsen (1962) menen vooral op grond van het "storiform"
patroon van de vezels, dat ook een neurogene oorzaak van de tumor overwogen
moet worden. Door zowel Aegerter en Kirkpatrick (1968), Eyre-Brook en Price
(1969), als meer recent door Dahlin (1978) en Schajowicz (1981) wordt het
multipel voorkomen wel vermeld, maar zij geven geen bijzonderheden over de
door hen gevonden gevallen. Huvos en Higinbotham (1975) vermelden dat zij het
multipel voorkomen van fibrosarcoom van het skelet in hun serie patiënten niet
zijn tegengekomen, maar wel werd bij 4 van de 130 patiënten een discontinue
verspreiding van de tumor in de medulla gevonden. Campanacci en Olmi (1977)
noemen in hun serie 2 patiënten, beiden met localisatie in femur en tibia aan
dezelfde zijde. McCarthy es. (1979) vermeldt dat van de 35 patiënten met M.F.H.
4 een multi-centrische localisatie hadden op het moment dat de diagnose werd
gesteld.

2.6.2 Casuïstiek

In de eigen serie patiënten werd in 2 gevallen (BA. 1153, 3041) een multi-
centrisch ontstaan overwogen, hoewel het de vraag is of er voldoende redenen zijn
om aan te nemen dat het hier werkelijk multi-centrisch ontstaan van tumor
betreft. Bij beide patiënten, primair met een haard in respectievelijk het distale
femur en de proximate tibia, ontstonden na respectievelijk ongeveer VA- en ruim
2 jaar multipele haarden in het skelet, zonder dat longmetastasen aantoonbaar
waren. Bij één patiënt (BA. 3041) konden later, na 9 maanden, wel longmetasta-
sen worden aangetoond, bij de andere patiënt (BA. 1153) werden geen longmetas-
tasen tijdens het leven aangetoond; er werd geen obductie verricht.
In tegenstelling tot de 4 in de literatuur beschreven gevallen blijkt er in onze
gevallen een duidelijk tijdsverloop te bestaan tussen het manifest worden van de
eerste haard en dat van de multipele, later ontstane haarden, die duidelijk kleiner
waren. Het lijkt dan ook waarschijnlijker dat we in deze 2 gevallen te maken
hebben met een primaire tumor met skeletmetastasen, waarbij longmetastasen pas
later, of niet, werden aangetoond. Behalve bij deze 2 patiënten werden nog bij 5
andere patiënten eerder skelet- dan longmetastasen gevonden. Deze patiënten
zullen in hoofdstuk 4 worden besproken.
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Hoofdstuk 3

RÖNTGENOLOGISCHE BESCHRIJVING VAN FIBROSARCOOM
VAN DE LANGE PIJPBEENDEREN

"Although roentgenographic shadows do not sup-
plant microscopic sections in the final diagnosis,
they frequently afford practically conclusive evidence
of the malignant or benign nature of bony lesions
and often indicate the histologic type".

D.C. Dahlin (1978).

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de röntgenologische
bevindingen bij de groep patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.
Besproken zullen worden de vorm en uitbreiding van spongiosa- en cortex-
destructie, de vormen en combinaties van periostale beenvorming, de weke delen
uitbreiding en de differentiële diagnose van het röntgenbeeld.

Fibrosarcoom van het skelet toont in vergelijking met andere primaire maligne
beentumoren een röntgenologisch weinig kenmerkend beeld en wel om de
volgende redenen. In de door tumor gevormde intercellulaire substantie wordt
geen radiopaque materiaal in de vorm van verkalkt kraakbeen of bot gevormd.
De reactieve veranderingen, zoals periostale beenvorming, hoewel op zich niet
specifiek, zijn in het algemeen minder uitgesproken dan bij de meeste andere
primaire maligne beentumoren. De weinig typisch röntgenologische kenmerken
van fibrosarcoom gelden ook voor M.F.H.. In de literatuur zijn dan ook weinig
uitvoerige röntgenologische beschrijvingen van fibrosarcoom te vinden. Dit in
tegenstelling tot b.v. osteosarcoom, waaraan in Nederland von Ronnen (1968) en
Cohen (1974) uitgebreide beschrijvingen wijdden en op grond van enkele rönt-
genologische kenmerken uitspraken ten aanzien van het ziektebeloop van de
patiënten konden doen. Door de meeste auteurs wordt van het röntgenbeeld van
fibrosarcoom vermeld, dat dit veelal past bij een primaire maligne beentumor,
zonder dat een verdere typering mogelijk is. Dit wordt goed uitgedrukt door
Lichtenstein (1977), die in zijn boek "Bone Tumors" ten aanzien van fibrosar-
coom opmerkt dat "if a lesion suggests a primary malignant bone tumor, but not
any in particular, then think of fibrosarcoma. Especially if it is in the femur or
tibia in an adult".

De bevindingen van het radiologisch onderzoek van patiënten met fibrosar-
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coom van het skelet betreffen in dit onderzoek alléén die, gevonden bij conventio-
neel onderzoek. Andere radiologische onderzoekmethoden zoals angiografie,
scintigrafie, xeroradiografie en C.T.-onderzoek, werden niet of slechts in een
enkel geval verricht en konden daarom niet uitvoerig worden bestudeerd. De
bespreking van de röntgenologische bevindingen wordt voorafgegaan door enkele
opmerkingen over deze radiologische onderzoekmethoden. Deze zijn vooral van
belang voor het vaststellen van de uitbreiding van de tumor en bewijzen hun nut
bij de oncologische nacontrole van patiënten, die behandeling van de tumor
hebben ondergaan.

Angiografie. Angiografisch onderzoek van beentumoren werd het eerst verricht
door Dos Santos en Caldas in 1929. De bijdrage van de angiografie in de
diagnostiek van beentumoren is beperkt en differentiatie tussen een benigne of
maligne proces is hiermee in het algemeen niet met enige zekerheid mogelijk;
hypervascularisatie, pathologische vaten en pooling van contrast als algemene
kenmerken van maligniteit bij het vaatonderzoek, komen ook in belangrijke mate
voor bij benigne tumoren (Strickland 19S9, Steckel 1966, Maurer 1969, Halpern
en Freiberger 1970, Yaghmai 1971, Viamonte e.a. 1973, Voegeli en Uehlinger
1976, Yaghmai 1979). De belangrijkste indicatie voor angiografisch onderzoek is
dat men in verband met operatieve behandeling geïnformeerd wil zijn omtrent de
uitbreiding van de tumor, met name extra-ossaal; vooral voor de tegenwoordig
vaker uitgevoerde zgn. sparende resecties is angiografisch onderzoek van belang
om een goed inzicht te verkrijgen in de status localis. De laatste jaren wordt
angiografie behalve voor de diagnostiek ook om therapeutische redenen toege-
past; door middel van intra-arteriële embolisatie kunnen bloedrijke lesies prae-
operatief, en in-operabele tumoren ten dele ook palliatief, behandeld worden
(Feldman e.a. 1975, Wallace e.a. 1979).

Voor fibrosarcoom van het skelet wordt door de meeste auteurs vermeld dat
deze hypo-vasculair zijn (Strickland 1959, Lagergren e.a. 1960, Yaghmai 1977). i
Yaghmai (1977) beschrijft van 12 gevallen dat de uitbreiding in de weke delen ;
redelijk scherp afgrensbaar was, terwijl de mate van vascularisatie, voor zover
angiografisch was vast te stellen, wisselend bleek; in 55% van de gevallen waren '•.
irregulaire vaten aanwezig. Hij vond een relatie tussen de grootte van de tumor en ;
de mate van vascularisatie, waarbii de grotere tumoren minder sterk gevascula- '
riseerd waren. Daarnaast wijst hij op de relatie tussen de vascularisatie en de mate
van histologische differentiatie; de sterkst gevasculariseerde tumoren toonden de j?
minste differentiatie. Dit werd ook door Lagergren e.a. (1960) door middel van -)
micro-angiografisch onderzoek aangetoond. :|
Hudson es . (1979) rapporteert als eerste angiografische bevindingen bij M.F.H..
Bij 9 van de Ï0 patiënten vond hij een hypervasculaire tumor, 7 van de 10 toonden
angiografisch maligne kenmerken.

Scintigrafie. Scintigrafie van het skelet is een gevoeliger methode van onderzoek
om een pathologisch botproces te detecteren dan het conventionele röntgen-
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onderzoek. Hierdoor is scintigrafie een belangrijke methode voor de detectie van
metastasen en voor de stagering van vooral carcinoom van mamma, long en
prostaat (McCready 1972, Tofe 1973, Merrick 1975, EU e.a. 1976, Gerber e.a.
1977, Brady en Croü 1979). Het onderzoek wordt tegenwoordig voornamelijk
verricht met "mTc-gelabelde phosphaat-complexen.

Voor tumoren van het skelet is scintigrafie van belang voor de oncologische
nacontrole van patiënten met primaire maligne beentumoren en kan deze een
waardevolle bijdrage leveren voor het vaststellen van de uitbreiding van de lesie.
Ten aanzien van het vaststellen van de intra-ossale uitbreiding van tumor zijn de
resultaten in enkele vergelijkende onderzoeken teleurstellend, aangezien de toe-
genomen activiteit vaak ver buiten de werkelijke begrenzingen van de tumor
wordt gevonden (Thraü e.a. 1975, Goldman e.a. 1975, Simon en Kirchner 1980,
Murray 1980). De verhoogde activiteit buiten de lesie wordt waarschijnlijk
verklaard door verhoogde bot-ombouw.
Bij de behandeling en de verdere oncologische controle van patiënten met
primaire maligne beentumoren is de scintigrafie van grote betekenis voor de
detectie van skeletmetastasen. Het belang van de skelet-scintigrafie wordt nog
versterkt door de bevindingen van McNeil (1978). Zij vermeldt dat vanaf 1971 bij
patiënten met osteosarcoom en Ewing-sarcoom, meer dan daarvoor skeletmetas-
tasen worden gevonden, ook voordat longmetastasen aanwezig zijn of aange-
toond kunnen worden. Mogelijk is dit een gevolg van de adjuvante chemothera-
pie, die de laatste jaren steeds frequenter en intensiever bij de behandeling van
deze tumoren wordt toegepast (McNeil 1978, Goldstein e.a. 1980, McNeil en
Hanley 1980, McNeil en Polak 1981).
Van scintigrafie bij beentumoren met behulp van het isotoop 67Ga is nog weinig
bekend (Okuyama e.a. 1973, Kaufman e.a. 1977, Bitram e.a. 1978). Simon en
Kirchner (1980) vonden in een prae-operatief vergelijkend onderzoek met ge-
bruikmaking van "m en 67Ga, dat bij gebruik van 67Ga een meer betrouwbare
maat voor de uitbreiding in de schacht werd verkregen. Wellicht hangt dit samen
met het verschil in werkings-mechanisme van beide radiopharmaca. Zazzaro c.s.
(1980) vermeldt gunstige resultaten bij het vaststellen van de mate van uitbreiding
en detectie van metastasen bij patiënten met M.F.H, van de weke delen.

Xeroradiografie. In tegenstelling tot de conventionele röntgenfilm, waarbij
afbeelding van het te onderzoeken object wordt verkregen door middel van een
fotochemisch proces, wordt dit bij xeroradiografie door een foto-ekctrisch
mechanisme tot stand gebracht. Bij xeroradiografisch onderzoek van vooral het
perifere skelet wordt een goede afbeelding van de botstructuur en de weke delen
verkregen. Door Nessi e s . (1978) werd een vergelijkend onderzoek gedaan tussen
conventioneel röntgenonderzoek en xeroradiografie bij 48 patiënten met een
benigne of maligne tumor van het skelet. In 25 gevallen gaf xeroradiografisch

'• ' onderzoek meer of betere informatie, in 8 gevallen minder en in 15 gevallen werd
geen verschil in informatie gevonden.

f
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CT.-onderzoek. Computed Tomography van het skelet wordt, met name bij
beentumoren, geleidelijk meer toegepast (de Santos e.a. 1978, Wilson e.a. 1978,
Naidich e.a. 1978, de Santos en Murray 1978, Levine e.a. 1979, Destouet e.a. 1979,
Heelan e.a. 1979, de Santos e.a. 1979, Gilula e.a. 1979). Bij vergelijkende onder-
zoeken waarin het conventionele röntgenonderzoek, xeroradiografie en voor een
deel ook scintigrafisch- en angiografisch onderzoek werden betrokken, waren
enkele van de bovengenoemde auteurs van oordeel dat in 45-96% van de gevallen
door middel van C.T.-onderzoek aanvullende informatie werd verkregen, die van
belang voor de behandeling werd beschouwd. Voor zover onze ervaring strekt
hebben wij ook de indruk, dat de uitbreiding van tumor in het algemeen, en de
uitbreiding in de weke delen in het bijzonder, door C.T.-onderzoek nauwkeuriger
is vast te stellen dan met behulp van angiografie, scintigrafie en xeroradiografie.
In onze serie patiënten met fibrosarcoom is geen C.T.-onderzoek verricht.

: 3.2 Destructie van bot — algemeen

Het röntgenbeeld van een skeletlesie geeft, onafhankelijk van haar aard, weer
hoe agressief de lesie groeit en toont reparatieve veranderingen als reactie op dit

' < proces. In feite presenteert het röntgenbeeld een macroscopisch beeld van de lesie.
. Zowel de mate en het aspect van de destructie, als de aard van de reactieve

veranderingen geven informatie omtrent de groeisnelheid van de lesie. Hierdoor is
differentiatie tussen benigniteit en maligniteit in hoge mate mogelijk. Onder
invloed van de aanwezigheid van tumor treedt in het algemeen destructie van bot
op, hetgeen röntgenologisch zichtbaar wordt door verstoring van de normale
botstructuur. De mate van röntgenologische zichtbaarheid van destructie van bot

; is van een aantal factoren afhankelijk; onder meer van de localisatie in een bot, de
•- grootte en vorm van destructie, de begrenzingen ten opzichte van het normale
| omgevende bot en de botdichtheid van het aangedane skeletdeel. Bekend is dat
: soms aanzienlijke lesies in een wervellichaam of in een femurcondyl röntgenolo-

gisch niet zichtbaar zijn. Door Lodwick (1964) werden de beperkingen van het
/ röntgenonderzoek fraai geïllustreerd met behulp van kunstmatig aangebrachte
v lesies in geïsoleerde botdelen, die hij in een waterbadfantoom röntgenologisch
; onderzocht.
i Door Lodwick (1963), en algemeen in de Angelsaksische literatuur nagevolgd,
!__ wordt destructie van bot, zoals dit röntgenologisch tot uiting komt, in 3 patronen
| ingedeeld:

a) geografisch, b) mottig en c) permeatief (zie addendum III). Deze patronen van
destructie hebben een relatie met de mate van agressiviteit en de groeisnelheid van
de lesie.

ad a) Geografische destructie. Hierbij zijn in het algemeen één, of enkele met
elkaar confluerende ophelderingen aanwezig, die scherp begrensd zijn ten op-
zichte van het normale bot. De cortex is meestal intact, vaak door periostale en
endostale beenaanmaak verdikt en soms bestaat er expansie. De tumor, die een
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. dergelijk röntgenbeeld laat zien, groeit zo langzaam, dat al het botweefsel volledig
I wordt gedestrueerd; de lesie is vaak benigne en de grootte van de röntgenologisch

zichtbare destructie komt in het algemeen overeen met de ware tumorgrootte. Dit
i patroon van destructie hoeft echter niet noodzakelijkerwijze door een benigne
-, proces veroorzaakt te worden, maar kan ook op een langzaam groeiende maligne
; tumor berusten. Door anderen wordt deze vorm ook wel "cysteus" genoemd en
I het zijn juist deze cysteuze lesies, die vaak grote moeilijkheden in de interpretatie
; f geven (von Ronnen 1972).
: ad b) Mottige destructie. Er wordt een groot aantal, vaak in grootte wisselende,

merendeels kleinere ophelderingen gevonden, die matig scherp ten opzichte van
het normale bot zijn af te grenzen. Globaal zijn de ophelderingen Vi tot 1V2 cm.
groot. De tumor met een dergelijk beeld is agressiever dan het cysteuze type en de
groeisnelheid is groter, waardoor gedeelten van de spongiosa niet geheel gedes-
trueerd worden. De cortex is bij deze vorm vaak ook in het proces betrokken,
waardoor er kans op een pathologische fractuur bestaat.

ad c) Permeatieve destructie. Deze toont fijn-vlekkige, kleine onscherpe ophel-
deringen in spongiosa en cortex, die in grootte vrij constant zijn; de ophelderingen
zijn meestal kleiner dan Vi cm.. De begrenzingen ten opzichte van het normale bot
zijn uitermate onscherp, doordat de ophelderingen in de periferie van de lesie in

: aantal en grootte afnemen. Dit patroon ontstaat ten gevolge van zeer snel en
infiltratief groeiende tumoren, waarbij er onvoldoende tijd is om al het bot te
doen destrueren. De werkelijke omvang van de tumor is bij deze vorm van
destructie dan ook vaak veel groter dan röntgenologisch zichtbaar is. Het
permeatieve patroon is soms, vooral in het beginstadium, moeilijk te onderschei-

'. den van de normale botstructuur. De ophelderingen in het normale bot zijn rond,
of enigszins ovaal, terwijl de intertrabeculaire ruimten in de lengterichting van het
pijpbeen verlopen; deze regelmaat ontbreekt bij het permeatieve destructie-type.

% Door Keats en Harrison (1978) wordt erop gewezen dat de zogenaamde vlekkige
- vorm van inactiviteits-osteopenie b.v. bij fractuurimmobilisatie, in de lange
I pijpbeenderen sterk op dit destructiepatroon kan lijken. Dit is vooral het geval
> wanneer het bot initieel een groftrabeculaire structuur toont, hetgeen van de lange
' pijpbeenderen vooral in de numerus wordt gezien.

3.2.1 Destructie van bot bij flbrosarcoom

Van de 104 patiënten met flbrosarcoom van de lange pijpbeenderen beschikken
wij van 100 patiënten over goed te beoordelen, representatieve copieën, meestal
log-E-tron-afdrukken van het oorspronkelijke röntgenonderzoek. Het bleek niet
altijd mogelijk de aard van de destructie van spongiosa en cortex in één van de
door Lodwick (1963) opgestelde vormen onder te brengen. Soms kwamen
combinaties voor, waarbij één destructievorm duidelijk de overhand had en het
destructietype naar deze overwegende vorm werd benoemd. In een enkel geval
echter zijn meerdere destructietypen in gelijke mate aanwezig; dit zagen wij vooral
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i.1

I

bij het mottige- en het permeatieve type, waarbij de eerste vorm meer centraal in
de lesie en de tweede vorm vooral in de periferie aanwezig was. Voor dit
destructiepatroon kozen wij de term: mottig-permeatief. Lodwick zelf maakt in
1980 geen onderscheid meer tussen deze twee vormen in de röntgenologische
gradering van beentumoren. Met het oog op de röntgenologische beschrijving en
omdat fibrosarcoom van het skelet verder een weinig wisselend beeld laat zien,
hebben wij het onderscheid gehandhaafd.

In tabel 3.1 is de verhouding tussen de verschillende typen van destructie als
geheel, en naar localisatie in de meest aangedane pijpbeenderen, weergegeven. Uit
deze gegevens blijkt het mottige type het meest voor te komen, namelijk 45%,
daarna het mottig-permeatieve type met 29%. Samen vormt dit 74% van het
totaal; het meer benigne uitziende geografische type komt in 15% voor, het
röntgenologisch meest agressief uitziende permeatieve type in 11% van de
gevallen.

Tabel 3.1. Röntgenologisch destructie-patroon bij 100 patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeenderen.

Localisatie

Prox. femur
Dist. femur
Prox. tibia
Prox. numerus
Prox. fibula
Dist. radius

Totaal

geografisch

—
10
5

—
—
—

15

Destructie-patroon
mottig

6
25

1
9
2
2

45

mottig-
permeatief

4
14
4
6
1

—

29

permeatief

3
4
3
1

—

11

Totaal

13
53
13
16
3
2

100

Er wordt geen belangrijke relatie gevonden tussen het type van destructie en de
localisatie in een bepaald pijpbeen. Het mottige type wordt in alle localisaties,
behalve in de proximate tibia, als meest voorkomend aangetroffen. Verder valt
op, dat het geografische type niét in de proximate humerus en niét in het
proximate femur wordt gevonden.
Naar de ligging in het pijpbeen was het destructiepatroon van de 16 excentrisch
gelegen tumoren 7 maal van het geografische type, 7 maal mottig, eenmaal
mottig-permeatief en eenmaal van het permeatieve type.
Tussen de leeftijd en het geslacht van de patiënt en het destructietype werd geen
verband gevonden; het enige wat opviel, was dat het permeatieve type van
destructie alléén onder de leeftijd van 20 jaar, en boven de leeftijd van 50 jaar werd
aangetroffen.
Pathologische fracturen kwamen, zoals reeds onder hoofdstuk 2 vermeld, uitslui-
tend in femur en humerus voor en werden voornamelijk gevonden bij het mottige
en permeatieve type en slechts in één geval bij het geografische type van destructie.
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•;.. Tenslotte werd condensatie van de botstructuur rond de lesie gevonden.
f Hiermee wordt bedoeld een verdichting van de botstructuur rond het door de lesie

gedestrueerde bot, dat in meer extreme vorm een "sclerotische" begrenzing van
een defect wordt genoemd. De breedte van de zone bij condensatie bedraagt in het
algemeen niet meer dan 2 a 3 mm. en is veelal zeer irregulair van begrenzing.
Wellicht wijst de aanwezigheid van condensatie, hoewel minder sterk dan bij een
werkelijk sclerotische begrenzing van het bot rond de lesie, op demarkering en
minder snelle groei. In de gehele groep werd condensatie 12 maal aangetroffen, in
het distale femur 9 maal, in het proximale femur 2 maal en in de proximate tibia
eenmaal. In de helft van de gevallen was er overigens een geografisch type van
destructie aanwezig; condensatie werd nooit bij het permeatieve type aan-
getroffen.

3.2.2 Grootte van de rö'ntgenologisch zichtbare destructie

Om enige indruk te krijgen omtrent de grootte van de tumor en de variatie
hierin werd de zichtbare destructie op de röntgenfoto gemeten, waarbij werd
aangenomen, dat de vergrotingsfactor van alle foto's ongeveer dezelfde was. Bij
het later door de Commissie voor Beentumoren gebruikte röntgen-archiverings-
systeem met behulp van 10 X 10 cm. Delcomat-copieën, wordt systematisch een
meetlat meegefotografeerd, zodat ook in deze gevallen een redelijk betrouwbare
indruk omtrent de afmetingen van het door de aanwezigheid van tumor gedestru-

' eerde bot werd verkregen. Uitgesloten werden die gevallen, waarin duidelijk
sprake was van een afwijkende focus-object, of object-film afstand. Dit bleek
vooral bij patiënten met pathologische fracturen voor te komen, omdat in deze

\: gevallen het röntgenonderzoek van de patiënt vaak op een brancard of in bed met
• behulp van een verrijdbaar röntgenapparaat had plaatsgevonden. Mede hierom,
| en ook omdat bij een knikstand of dislocatie de afmetingen moeilijk te bepalen
f zijn, werden de röntgenopnamen van een groot aantal patiënten met patholo-
[ gische fracturen uitgesloten.
'i Gezien bovenstaande restricties bleven er 80 röntgenonderzoeken over, waarbij
| alléén de grootste lengte van de zichtbare destructie in cm. werd gemeten. In tabel
f 3.2. zijn deze gegevens samengevat. De kleinste tumor had röntgenologisch een

Tabel 3.2. Lengte van

Lengte in cm.

Tot en met 6
7 t/m 10
11 en meer

Niet te beoordelen

Totaal

de röntgenologisch-zichtbarc destructie.

Aantal

23
41
16

80
24

104

%

29
51
20

100

100
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lengte van 4 cm., de grootste van 20 cm., 51% van de tumoren had röntgenolo-
gisch een lengte van 7 tot 11 cm., 29% was kleiner dan 7 cm. en 20% was 11 cm. of
groter. Excentrische tumoren bleken zelden erg groot te zijn, maximaal 10 cm.; de
helft van de excentrisch gelocaliseerde tumoren was niet groter dan 4 tot 6 cm..
Met betrekking tot de localisatie werden grote tumoren, d.w.z. 11 cm. en groter,
voornamelijk in het distale femur en in de proximale numerus gevonden, terwijl
kleine tumoren in de distale radius en het proximale femur werden aangetroffen.
Er werd geen relatie tussen de grootte van de gemeten destructie en de leeftijd
en/of het geslacht van de patiënten gevonden.

Om een indruk te krijgen over de correlatie tussen de röntgenologisch genieten
lengte en de werkelijke omvang van de tumor werd in 20 gevallen de röntgenolo-
gisch gemeten lengte vergeleken met de afmetingen, gevonden bij onderzoek van
het amputatie-apparaat. In deze 20 gevallen was het interval tussen het röntgeno-
logisch onderzoek en de amputatie c.q. exarticulatie meestal korter dan 6
maanden. Bij 1 patiënt bedroeg deze periode een halfjaar, het gemiddelde interval
was 2 tot 3 maanden.
In tabel 3.3 zijn de gegevens betreffende het verschil en de overeenkomst vermeld
tussen de röntgenologisch gemeten lengte en de later bij het amputatiepreparaat
gevonden lengte. In 14 gevallen was het verschil niet groter dan 2 cm.. Hierbij was
steeds de lengte op de röntgenopname kleiner dan later aan het amputatie-
preparaat werd gemeten. Gemiddeld bedroeg het verschil minder dan 1 cm., zodat

Table 3.3. Overeenkomst en verschil tussen de röntgenologisch geme-
ten lengte van de tumor en die op het amputatie-preparaat, bij 20
patiënten.

Overeenkomst tot 2 cm. verschil 14
Geen overeenkomst: PA > Rö 4

Rö > PA 2

Totaal 20

we dit als overeenkomend hebben beschouwd. In 6 gevallen bleek een discrepantie
te bestaan tussen de kngte van de tumor, op grond van het röntgenonderzoek
verwacht, en die bij het amputatie-preparaat werd gevonden. In 4 gevallen werden
verschillen van 3, 3, 6 en 9 cm. gemeten, waarbij de röntgenologisch gemeten
lengte kleiner was dan aan het amputatie-preparaat werd gevonden (BA. resp. 68,
2135, 572, 303). Dit waren allen onscherp begrensde lesies van het mottige
destructietype in de proximale tibia en het distale femur. Merkwaardigerwijs
waren er 2 gevallen, waarbij röntgenologisch een grotere lengte van het pijpbeen
gedestrueerd kek te zijn dan in feite het geval was. De verschillen waren 6V2 en 7
cm. (resp. BA. 746, 432). In beide gevalkn betrof het een localisatie in de
prorimak numerus en bkek de tumor bij histologisch onderzoek skcht gediffe-
rentieerd te zijn (graad III). Eén van de patiënten, (BA. 746), een meisje van 7 jaar,
onderging radiotherapie alvorens ablatieve chirurgie werd verricht. De tijd tussen
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de biopsie en de latere operatie bedroeg 2 maanden; effect van de bestraling op de
grootte van de tumor kan niet worden uitgesloten, maar lijkt in deze mate
onwaarschijnlijk. Bij de andere patiënt (BA. 432) is voor de discrepantie in het
geheel geen verklaring aan te geven. Wellicht is in beide gevallen de vrij
grofmazige trabekel-structuur, die ook als normale variant in de proximate
numerus kan worden gevonden, ten onrechte als uitbreiding van tumor be-
schouwd.
Voor zover een conclusie op grond van het aantal observaties is gerechtvaardigd,
wordt geen grote discrepantie gevonden tussen de röntgenologisch gemeten lengte
en de lengte van de tumor in het amputatie-preparaat.

3.3 Periostale reactie — algemeen

Door een grote verscheidenheid aan prikkels zoals trauma, ontsteking, tumor,
processen in de omgeving van het bot en circulatiestoornissen, wordt de binnenste
laag van het periost aangezet tot botvorming. Het werkingsmechanisme van
periostale beenvorming is niet geheel bekend, waarschijnlijk speelt een combinatie
van chemische en fysische factoren een rol, met name ook het piëzo-electrische
effect (Bassett 1968, Vermey 1973). De periostale beenvorming wordt röntgenolo-
gisch 1 tot 2 weken na het begin van de prikkel zichtbaar (Sissons 1949, Simon
1960, Lodwick 1963, Vermey 1973). De dichtheid en de contourscherpte van het
gevormde reactieve bot op een röntgenfoto hangt samen met de mate van
afzetting van calciumzouten, maar ook van de mate en snelheid van uitbreiding
van het onderliggende proces. De periostale beenvorming kan onder verschillende
vormen en combinaties röntgenologisch zichtbaar worden. In navolging van o.m.
Lodwick (1964) en Vermey (1973) worden door ons 4 vormen van periostale
beenvorming onderscheiden, namelijk de enkelvoudige beenschaal, lamellaire
beenschalen, spicula en de Codmanse driehoek. Tenslotte is er nog een minder
frequent voorkomende reactievorm, amorf genoemd, waaronder wordt verstaan
een structuurloze, waarschijnlijk door het periost gevormde botmassa, die meestal
op een gedeeltelijk gedestrueerde of gedissocieerde cortex is gelegen. De vorm van
deze reactie doet wel denken aan een Codmanse driehoek, maar is minder
gestructureerd en heeft niet de typische localisatie en ontstaanswijze. Als enige in
de literatuur noemt Lodwick (1971) ook deze vorm van periostale reactie, waarbij
hij vermeldt deze vorm alléén bij iïbrosarcoom en reticulumcel-sarcoom te hebben
waargenomen. Na bestraling van maligne tumoren van het skelet wordt deze
beenvorming ook wel eens waargenomen.

3.3.1 Periostale reactie bij ffbrosarcoom

In tabel 3.4 wordt een overzicht gegeven van het al of niet voorkomen van
periostale reactie, en de combinaties van de verschillende vormen, die in onze
groep fibrosarcomen werden aangetroffen. In 27 gevallen was door de aanwezig-
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Tabel 3.4. Periostale beenvorming bij fibrosarcoom.

Geen periostale beenvorming
Eén vorm van periostale beenvorming
Gecombineerde vormen van periostale beenvorming:

2 vormen:
3 vormen:
4 vormen:

Totaal
Niet te beoordelen (o.a. pathologische fractuur)

Totaal

Tabel 3.5. Vormen van periostale beenvorming bij 77

Enkelvoudige beenschaal
Expansie
Lamellaire beenvorming — continue

— onscherp
Spicula
Amorf
Codmanse driehoek

Aantal

31
11
3

patiënten.

Aantal

16
10
16
40
8

16
20

15
17

45

77
27

104

%

19
22

41
14
4

59

100

100

%

21
13
21
52
10
21
26

heid van een pathologische fractuur geen uitspraak over de vorm van periostale
reactie mogelijk. Hoewel in het algemeen in de literatuur wordt vermeld dat bij
fibrosarcoom van het skelet weinig periostale beenvorming wordt gezien, werden
in onze groep slechts in 19% röntgenologisch geen tekenen van periostale
beenvorming gevonden. Eén enkele vorm van periostale reactie werd in 22% van
de gevallen gevonden, waarbij of sprake was van een enkelvoudige beenschaal, of
van lamellaire, onscherpe beenschalen. De andere periostale beenvormen kwamen
niet solitair voor. Een combinatie van de verschillende vormen kwam in 59%
voor, waarbij in meerderheid 2 vormen optraden. Bij de verschillende combinaties
kwamen lamellaire beenschalen en Codmanse driehoeken het meest voor.

In tabel 3.5 wordt de frequentie van voorkomen van de verschillende vormen
van periostale reactie bij 77 patiënten vermeld. Lamellaire beenvorming, die nog
onderscheiden wordt in een continue, of scherp begrensde vorm en in een vaag
begrensde, onscherpe vorm, kwam het meest frequent voor (73%). De enkelvou-
dige beenschaal (21%), de Codmanse driehoek (26%) en amorfe periostale
beenreactie (21%) komen in min of meer gelijke mate vsel minder frequent voor.
Spicula (10%) en expansie van de cortex met neocortex-vorming (13%) blijken bij
fibrosarcoom zeldzaam.



41

3.4 Weke delen uitbreiding — algemeen

Uitbreiding van een primair botproces in de weke delen dient bij de beoordeling
van de aard van de lesie betrokken te worden. Behalve voor de vaststelling van de
uitbreiding in de weke delen kan het aspect van de weke delen van belang zijn in
de differentiatie tussen tumor en ontsteking (Murray 1974, Gold 1975). Door zgn.
weke delen opnamen, xeroradiografie, angiografie en C.T.-onderzoek kan een
goede indruk over de grootte van de extra-ossale uitbreiding van het proces
verkregen worden.

3.4.1 Weke delen uitbreiding bij Jïbrosarcoom

Het röntgenonderzoek was bij onze groep patiënten helaas zelden gericht op
vaststelling van de eventuele weke delen uitbreiding van de tumor. Slechts in een
enkel geval was een weke delen opname, xeroradiogram of vaatonderzoek
aanwezig; onderzoek met C.T. werd in de periode waarin de gevallen van
patiënten met fibrosarcoom werden verzameld, nog niet verricht. Uit boven-
staande zal duidelijk zijn dat slechts een grove indruk was te verkrijgen omtrent de
weke delen uitbreiding in onze groep patiënten. Bij 17 gevallen werden aanwij-
zingen voor weke delen uitbreiding gevonden. Deze bestond uit een structuurloze,
slecht ten opzichte van de omgevende weke delen afgrensbare verdichting. In 3
van de 17 gevallen betrof het een excentrisch gelegen tumor, in 5 ervan was een
pathologische fractuur aanwezig; onderscheid tussen hacmatoom en tumor is in
deze gevallen niet mogelijk. Er bleek geen relatie met het destructiepatroon van
het bot, zij het dat de weke delen uitbreiding zelden bij het permeatieve
destructietype werd gevonden. In 3 van de 17 gevallen bleek de lengte van de lesie
groter dan 10 cm..

3.S Samenvatting röntgenotogische bevindingen. Vergelijking met gegevens « t de
literatuur

Het röntgenbeeld van fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen in onze groep
patiënten kan als volgt worden samengevat. De tumor is overwegend meta-
diafysair gelocaliseerd (68%) en toont veelal onscherp begrensde, vlekkige,
irregulaire destructie van spongiosa en cortex. Op basis van de door Lodwick
(1963) ingedeelde destructiepatronen van bot werd in het merendeel van de
gevallen het mottige type van destructie gevonden (74%); zuiver, zonder destructie
van een ander type bij 45%, en in combinatie met het permeatieve type, door ons
mottig-permeatief genoemd, bij 29%. Het geografische type en het permeatieve
type werden minder vaak aangetroffen, respectievelijk bij 15% en bij 11%.
In het overgrote deel van de gevallen was de tumor, althans voor zover dit rönt-
genologisch was te beoordelen, centraal in het bot gelegen (85%, 88/104); een
excentrische localisatie werd opvallend minder frequent aangetroffen (15%,
16/104).

. ; •
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; De grootte van destructie op de röntgenfoto gemeten, varieerde in lengte van 4 tot
' 20 cm. In 51% van de gevallen bedroeg de gemeten lengte 7 tot 11 cm. Excentrisch

gelegen tumoren waren, in het algemeen en gemiddeld, minder lang dan centraal
in het bot gelegen tumoren.

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk genoemd, wordt in de literatuur
. meestal vermeld dat het röntgenbeeld van fibrosarcoom van het skelet weinig

kenmerkend is. In verschillende handboeken over beentumoren wordt vaak
i volstaan met een zeer korte beschrijving, zeker in vergelijking met die van andere

maligne beentumoren (Lichtenstein 1977, Ranniger e.a. 1978, Huvos 1979, Mirra
1980, Schajowicz 1981). Door de meeste auteurs die fibrosarcoom van het skelet
bestudeerd hebben, en die vermeld zijn in tabel 1.1 in hoofdstuk 1, wordt de
tumor röntgenologisch beschreven als een onscherp begrensde, osteolytische
haard, waarbij vaak versmalling, soms expansie en veelal destructie van de cortex
optreedt. Cunningham en Arlen (1968) en Pritchard e.a. (1977) stellen zelfs
uitdrukkelijk dat het röntgenbeeld nooit typisch of pathogonomisch voor de

: tumor is. Huvos en Higinbotham (1975) en Campanacci e.a. (1977) vermelden
enkele gevallen van condensatie van de botstructuur aan de rand van de ten
gevolge van tumor gedestrueerde spongiosa. Schajowicz (1981) vermeldt enige
relatie tussen het röntgenbeeld en de mate van histologische differentiatie van de
tumor.

In de literatuur worden weinig gegevens over de grootte van de tumor bij
fibrosarcoom gevonden. Zowel Dahlin (1978) als Huvos (1979) vermelden, dat

: fibrosarcoom van het skelet zich vaak verder uitbreidt in de schacht dan rönt-
genologisch zichtbaar is. Dit is, gezien het type van destructie, zoals dat in de
meeste gevallen wordt gevonden, niet verwonderlijk. McKenna e s . (1966) vond
overigens voor fibrosarcoom, evenals wij geen belangrijke verschillen in afmetin-

ƒ gen van de tumor tussen het röntgenonderzoek en het amputatie-preparaat.
^ Periostale reactie was in het merendeel van de gevallen aanwezig, hoewel niet zo
l uitgebreid als bij sommige andere maligne beentumoren. In 19% werden geen
; tekenen van periostale reactie gevonden, terwijl in 81% (62/77) periostale reactie
; aanwezig was, meestal een combinatie van verschillende vormen. Lamellaire,
•' onscherp begrensde beenschalen bleek zowel in combinatie met andere vormen,
y als solitair de meest voorkomende periostale reactievorm. Spicula en expansie van
l de oorspronkelijke cortex kwamen weinig voor.
I In de literatuur wordt in het algemeen beschreven, dat de periostale reactie
I gering is. Brunschwig en Harmon (1935) vermeldden reeds, dat om onverklaar-
| bare redenen oplichting van het periost bij fibrosarcoom weinig aanleiding geeft

tot periostale beenvorming. Gilmer en MacEwen (1958), Dahlin en Ivens (1969)
en Huvos (1979) delen mee dat slechts bij aanzienlijke cortexdestructie tekenen
van periostale beenvorming worden gevonden. Pritchard c.s. (1977) vermeldt dat
periostale reactie soms aanwezig is, Huvos en Higinbotham (1975) vinden deze
zelden, en Campanacci en Olmi (1977) menen zelfs dat de afwezigheid van
periostale reactie bij destructie van bot als typisch voor fibrosarcoom beschouwd
moet worden. Over de vorm van periostale reactie zijn in de literatuur weinig
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gegevens te vinden. Alléén Lodwick (1971) en Smith en Huvos (1976; vermelden
beiden één geval van een patiënt met fibrosarcoom, bij wie het röntgenbeeld een
ongewoon sterke periostale beenvorming, in de zin van spicula, liet zien.

Weke delen uitbreiding bleek in onze serie in 17 gevallen aanwezig, met de
restrictie dat geen hiervoor specifiek gericht onderzoek was verricht.

Door enkele auteurs van radiologische handboeken wordt bij fibrosarcoom
sequestratie, hoewel weinig voorkomend, beschreven; zij menen dat fibrosarcoom
de enige primaire maligne tumor is, waarbij dit wordt gezien (Greenfield 1975,
Murray en Jacobson 1977). In ons materiaal werden sequesters niet met zekerheid
aangetroffen. De enkele maal dat een los botfragment werd waargenomen, was
het meer aannemelijk dat dit samenhing met de pathologische fractuur, die in deze
gevallen steeds werd aangetroffen.

Voor tumoren met kenmerken van M.F.H, zijn de röntgenologische bevindin-
gen niet afwijkend van wat voor fibrosarcoom in het algemeen wordt beschreven
(Spanier e.a. 1975, Huvos 1976, Spanier e.a. 1977, Dahlin e.a. 1977, Fcldman en
Lattes 1977, Freyschmidt e.a. 1981). De meest uitgebreide beschrijving van het
röntgenbeeld wordt door Feldman en Lattes (1977) gegeven. Een belangrijk
verschil met de beschrijving van fibrosarcoom in het algemeen is, dat door enkele
auteurs, Huvos (1976), Feldman en Lattes (1977) en Mirra (1980) naast de
overwegende osteolyse ook enkele gevallen met mineralisatie, i.e. calcifïcaties
werden gevonden. Calcifïcaties naast destructie werden in ons materiaal bij de
primaire flbrosarcomen niet gevonden; in enkele gevallen van secundair fibrosar-
coom, voornamelijk bij tumoren die ontstonden uit progressie van chondrosar-
coom, zagen wij dat uiteraard wel.

3.6 Differentiële diagnose

In de differentieel-diagnostische overwegingen dient in de eerste plaats de
osteolytische vorm van osteosarcoom genoemd te worden; voorts, afhankelijk van
de leeftijd en van het aspect: metastase, plasmocytoom, reuzenceltumor en
reticulumcel-sarcoom. Bij een excentrisch in het bot gelocaliseerde tumor kan het
röntgenbeeld lijken op dat van een chondromyxoïd fibroom. Wanneer calcifïca-
ties in het gebied van de tumor aanwezig zijn, zoals een enkele keer in de literatuur
beschreven wordt, is de lesie röntgenologisch niet van chondrosarcoom te
onderscheiden. In weinig voorkomende localisaties, zoals proximate fibula en
proximate numerus, kan het beeld, vooral bij voorkomen op jonge leeftijd, sterk
op dat van Ewing-sarcoom lijken.
In het kort zullen de belangrijkste differentieel-diagnostische overwegingen in
volgorde van belang worden besproken.

1) Osteosarcoom en met name de osteolytische en cysteuze vorm.
Beide vormen behoren tot de minder frequent voorkomende röntgenologische

uitingen van osteosarcoom. Cohen (1974) vond onder 175 patiënten met osteosar-
coom 16% met het 'osteolytische type van osteosarcoom. Hierbij overweegt de
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destructie, zijn er geen tekenen van botvorming zichtbaar en is de lesie vaak
excentrisch gelegen. Bij de cysteuze vorm van osteosarcoom wordt, meer centraal
in het bot gelegen, een min of meer scherp begrensde opheldering gevonden met
weinig of geen periostale reactie (von Ronnen 1968, Cohen 1974). Door von
Ronnen (1968) werd deze vorm in 5% van de gevallen gevonden, terwijl Cohen
(1974) 4% opgeeft, in vergelijking met de osteolytische vorm dus minder frequent.
Bij beide vormen van osteosarcoom wordt een voornamelijk geografisch type van
botdestructie gevonden, soms mottig, en weinig of geen periostale reactie. Bij het
osteolytische type zijn de begrenzingen van de lesie ten opzichte van het normale
bot zeer onscherp, terwijl deze bij het cysteuze type scherp en zelfs iets sclerotisch
zijn. Ter onderscheiding van fibrosarcoom kunnen de leeftijd en de localisatie
dienen; in het algemeen zijn patiënten met osteosarcoom jonger dan 20 jaar en
patiënten met fibrosarcoom ouder. Wat de localisatie betreft toont fibrosarcoom
meer neiging zich naar de diafyse dan naar de epifyse uit te breiden.

2) Metastasen van het osteolytische type

Metastasen komen vooral voor in die skeletdelen, die rood beenmerg bevatten,
i.e. schedel, wervelkolom, vooral lumbo-sacraal, ribben, sternum en in het
proximale deel van de lange pijpbeenderen als femur en humerus. In de lange
pijpbeenderen zijn metastasen vooral proximaal in metafyse en diafyse gelocali-
seerd. Bij enige omvang van een metastase is deze, mede gezien de leeftijdsfase van
voorkomen, moeilijk van fibrosarcoom te onderscheiden. Carcinoommetastasen
van vooral nier, schildklier, mamma en long, alsook van melanoom, kunnen
röntgenologisch sterk op een primaire maligne tumor lijken door enige expansieve
groei en de mate van periostale reactie. Hoewel vaak wordt vermeld dat
metastasen weinig of geen periostale reactie geven, is het ontbreken hiervan geen
goed criterium om metastasen uit te sluiten. Norman en Ulin (1969) vonden in een
vergelijkend onderzoek tussen primaire beentumoren en metastasen zonder
pathologische fractuur in respectievelijk 78% en 37% tekenen van verschillende
vormen en combinaties van periostale beenvorming. Ook Lodwick(1963), Lehrer
e.a. (1970), Greenfield (1975) en Vilar e.a. (1979) vermelden het voorkomen van
met name ook spicula bij metastasen, vooral van tumoren van de tractus
digestivus, prostaat en bijnieren. Het belangrijkste onderscheid met fibrosarcoom
is dat metastasen vaak multipel voorkomen en ten tijde van ontdekking in het
algemeen kleiner zijn dan primaire maligne beentumoren.

3) Plasmocytoom
Ook radiologisch kunnen verschillende vormen van Morbus Kahler worden |

onderscheiden (Greenfield 1975, Murray en Jacobson 1977). Evenals geldt voor '"'
metastasen bestaat er een voorkeurslocalisatie voor skeletdelen met rood beenmerg.
Het solitaire plasmocytoom kan in de lange pijpbeenderen vaak enigszins
expansief groeien met weinig reactie van omgevend bot en periost. In deze vorm is
plasmocytoom moeilijk te onderscheiden van fibrosarcoom, mede ook hier gezien
de leeftijd van voorkomen, die in het algemeen boven de 40 jaar ligt.

4) Reuzencel-tumor
De reuzencel-tumor kan door de snelle en agressieve groeiwijze soms röntgenolo-

i
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t gisch een maligne indruk maken. In deze gevallen is de regio van het ten gevolge
; van tumor gedestrueerde bot op enkele prae-existente beenschotten na, structuur-
• loos en wanneer de reuzencel-tumor binnen de contouren van het bot blijft, kan

; de begrenzing ten opzichte van het normale bot onscherp zijn. Een belangrijk
onderscheid met fibrosarcoom is dat de reuzencel-tumor vrijwel altijd meta-
epifysair gelocaliseerd is en de neiging heeft zich tot het gewrichtsvlak uit te

,! . breiden.
; t 5) Reticulumcel-sarcoom

Voor de gezwellen, die vroeger als reticulumcel-sarcoom werden geclassificeerd,
worden de laatste jaren vaak andere benamingen gebruikt, zoals maligne lym-
foom, non-Hodgkin lymfoom of histiocytair sarcoom. Deze tumoren kunnen
röntgenologisch een beeld geven dat vooral bij localisatie rond het kniegewricht

;:; niet van fibrosarcoom van het skelet is te onderscheiden. Röntgenologisch wordt
bij reticulumcel-sarcoom echter vaker irregulaire sclerose gevonden. De leeftijd
van voorkomen is dezelfde als bij fibrosarcoom en ook de localisatie is voorname-
lijk metafysair. In vergelijking met fibrosarcoom is de incidentie van reticulumcel-
sarcoom van het skelet lager. In de literatuur wordt een percentage variërend van
1-2,5% van alle primaire maligne beentumoren opgegeven (Huvos 1979, Mirra
1980).

i 3.7 Betrouwbaarheid van het röntgenonderzoek ten aanzien van de diagnose

, Het belangrijkste onderdeel van het röntgenonderzoek is de differentiatie
|; tussen benigne en maligne, aangezien dit van belang is voor de aard en urgentie
f van verder onderzoek en de behandeling van de patiënt. Door de lage incidentie
I wordt de gemiddelde radioloog en klinicus minder dan éénmaal per jaar met een
f primaire maligne beentumor geconfronteerd (Lodwick 1971, Gold 1975). Hier-
I door wordt door de individuele klinicus weinig ervaring in het herkennen van de
p beelden verkregen. Gemiddeld zal de betrouwbaarheid van een specifieke diag-
| nose niet groot zijn, maar voor de differentiële diagnose gunstiger liggen. De
£:• betrouwbaarheid van de interpretatie van het röntgenbeeld hangt ook sterk af van
| de tumorsoort, daar elke tumor in wisselende mate min of meer karakteristieke
I beelden geeft. In ervaren handen wordt een betrouwbaarheid van 70-80%

opgegeven. McKenna es . vermeldt dat van 552 gevallen van primaire maligne
beentumoren in 70% een correcte uitspraak maligne werd gedaan. Voor osteosar- '
cocrn vermelden von Ronnen (1970) en Cohen (1974), dat van alle patiënten met -(
osteosarcoom in ongeveer 2/3 van de gevallen een correcte röntgenologische J
diagnose werd gesteld. Bij de verschillende vormen waarin osteosarcoom zich
radiologisch presenteert, bedraagt dit voor het zgn. klassieke of diffuus-sclero-
tische type zelfs 97% (von Ronnen 1970). Ook Lindbom e s . (1961) en Borges e s .
(1967) vermelden een dergelijke score voor osteosarcoom, terwijl Borges es .
(1967) de hoogste röntgenologisch correcte uitspraak vindt voor Ewing-sarcoom.
Door Lodwick (1963,1966,1971) werd als eerste een computerprogramma voor

j

1
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radiodiagnostische doeleinden ontwikkeld, in dit geval voor de diagnostiek van
beentumoren. Hierbij worden gegevens van de patiënt, van het röntgenbeeld en
van de histologische diagnose van de tumor verzameld en kunnen differentieel-
diagnostische probelemen opgelost worden. Door het toepassen van de regel van
Bayes wordt de kans op de juistheid van elke diagnose berekend op basis van a
posteriori vastgestelde kansen van een groot aantal variabelen. Dergelijke pro-
gramma's kunnen de diagnostische zekerheid vergroten, vooral wanneer geen
specifieke kennis en ervaring aanwezig zijn (Virtana e.a. 1979). Lodwick (1971)
vermeldt voor verschillende maligne beentumoren een "probability product" van
0.98; alléén voor fibrosarcoom van het skelet was dit lager, 0.77.

Voor onze groep patiënten was de elders gestelde röntgenologische diagnose
niet te achterhalen. Veelal werd in de correspondentie over de patiënt slechts
vermeld dat het röntgenbeeld verdenking op de aanwezigheid van een maligne
proces gaf. In 3 gevallen werd het röntgenbeeld ten onrechte als benigne
beschouwd en ontstond een vertraging in de diagnostiek en dus ook in de
behandeling van de patiënt, variërend van 3 maanden tot VA jaar. Door de
radiologen in de Commissie voor Beentumoren werd in het algemeen gestreefd
naar een classificerende diagnose op grond van het röntgenbeeld.
In tabel 3.6 is de röntgenologische diagnose weergegeven zoals deze in de periode
1953-1976 door hen werd gesteld. Van 96 gevallen beschikken we over de
röntgenologische beoordeling, de differentieel-diagnostische overwegingen en de
eventuele waarschijnlijkheidsdiagnose.

Tabel 3.6. Röntgenologische beoordeling bij 96 patiënten.

Röntgenologische beoordeling

Herkend als maligne
Alléén uitspraak maligne
In differentiële diagnose
In differentiële diagnose no. I
Als fibrosarcoom beschouwd

Als benigne beschouwd

Totaal

Aantal

39
28
7

13

patiënten

87

9

96

41
29
7

14

%

91

9

100

In 91% werd op grond van het röntgenbeeld de verdenking op een maligne proces
uitgesproken. In 41% werd alleen de uitspraak maligne gedaan, in 36% werd de
mogelijkheid van fibrosarcoom in de differentiële diagnose opgenomen en slechts
in 14% achtte men de diagnose fibrosarcoom het meest waarschijnlijk.
In 9% werd de lesie als benigne beschouwd (BA. 68, 207,446, 917,1293, 2176,
3099,3S74,3920). Van deze 9 gevallen werden er 5 als passend bij reuzencel-tumor
beschouwd; eenmaal luidde de diagnose respectievelijk recidief van chondroblas-
toom, verkalkt chondroom, chondromyxoïd fibroom en solitaire beencyste. Van
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de in 5 gevallen genoemde mogelijkheid van reuzenceltumor werd het röntgen-
beeld in 3 gevallen als hiervoor typisch beschouwd, en in de andere 2 gevallen
werden naast reuzenceltumor andere benigne tumoren in de differentiële diagnose J
opgenomen. Bij de andere 4 van de 9 gevallen bleek op histologische gronden een
secundair fibrosarcoom aanwezig, waardoor in deze gevallen de röntgenologische
beoordeling uiteraard sterk bemoeilijkt werd. Tweemaal werd fibrosarcoom
gevonden na reuzenceltumor (één van de patiënten was ook bestraald), eenmaal
na chondrobiastoma benignum en eenmaal uit progressie van chondrosarcoom.
In beide gevallen na reuzenceltumor, en ook in het geval waarbij fibrosarcoom na
chondrobiastoma benignum optrad, werd röntgenologisch welhaast te vanzelf-
sprekend aan een recidief van de oorspronkelijke tumor gedacht. In het geval
waarbij fibrosarcoom ontstond uit progressie van chondrosarcoom, werd door de
aanwezigheid van calcificaties de diagnose fibrosarcoom niet overwogen en was
bovendien de vorm en uitbreiding van destructie door een pathologische fractuur
niet goed te beoordelen.
Retrospectief tonen 7 van de 9 gevallen geen kenmerken van maligniteit; bij 2 kan
hierover worden getwijfeld.

Uit deze gegevens blijkt, dat hoewel fibrosarcoom in vergelijking met osteosar-
coom röntgenologisch een minder typisch beeld toont, de maligniteit van de
tumor voldoende in het röntgenbeeld tot uitdrukking komt. Ook wordt bevestigd,
dat fibrosarcoom geen specifieke kenmerken heeft, zodat men de diagnose
fibrosarcoom wel moet overwegen, maar slechts zelden radiologisch kan stellen.
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Hoofdstuk 4

BEHANDELING EN ZIEKTEBELOOP VAN PATIËNTEN MET
FIBROSARCOOM VAN DE LANGE PIJPBEENDEREN

4.1 Inleiding

Voor fïbrosarcoom van het skelet wordt in het algemeen ablatieve chirurgie als
optimale therapie beschouwd (Huvos en Higinbotham 1975, Pritchard e.a. 1977,
Dahlin 1978, Huvos 1979). In centra als het Memorial Sloan-Kettering Cancer
Center in New York en de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, werden 80 tot
85% van de patiënten met amputatie of exarticulatie behandeld (Huvos en
Higinbotham 1975, Pritchard e.a. 1977). Huvos en Higinbotham (1975) zijn van

i mening dat alle meduüair gelocaliseerde tumoren, onafhankelijk van de histolo-
: gische gradering en ook de slecht gedifferentieerde periostale vorm, door middel
r van amputatie van het ledemaat behandeld dienen te worden. Locale excisie of
* resectie is huns inziens alléén gerechtvaardigd in gevallen waarbij histologisch
l , sprake is van een goed gedifferentieerde periostale tumor, waarbij de onder-

:J liggende cortex mede gereseceerd moet worden. Campanacci en Olmi (1977), en
| Mirra (1980) zijn deze mening ook toegedaan; Schajowicz (1981) meent echter dat
*.. bij alle tumoren, die histologisch matig tot goed gedifferentieerd zijn, afhankelijk
f' van localisatie en uitbreiding van de tumor, locale resectie moet worden over-
s':' wogen.
| Ten aanzien van de ablatieve chirurgie bestaan de volgende mogelijkheden:

amputatie, exarticulatie, hemipelvectomie en interscapulo-thoracale amputatie.
De te kiezen vorm van ingreep is onder meer afhankelijk van de localisatie en
uitbreiding van de tumor en de mogelijkheden tot revalidatie na de operatie. De
uitbreiding en de grootte van de tumor kan behalve door conventioneel röntgen-
onderzoek ook door middel van andere radiologische onderzoekmethoden wor-
den vastgesteld; in hoofdstuk 3 werden het nut en de beperkingen van deze
methoden besproken. C.T.-onderzoek geeft thans ten aanzien van de intra- en
extra-ossale uitbreiding de meest betrouwbare informatie. In de meeste gevallen is
echter een combinatie van deze onderzoekmethoden nodig om tot een goede
beoordeling van de intra-ossale-, en de weke delen uitbreiding van de tumor te
komen. Wanneer radiologisch onderzoek onvoldoende of onzekere gegevens
omtrent de uitbreiding geeft, kunnen proefboringen verricht worden.
Voor het vaststellen van het niveau van resectie of amputatie is de problematiek
dezelfde als bij andere primaire maligne beentumoren. Voor osteosarcoom, met
name bij localisatie in het distale femur, is hierover jarenlang in de literatuur
discussie geweest. In navolging van onder meer Dahlin en Coventry (1967) werd
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door velen de voorkeur gegeven aan een hoge dijbeenamputatie met een korte,
goed te geh .Ken stomp; amputatie ruim 7 cm. proximaal boven de röntgenolo-
gisch zichtbare begrenzing werd als veilige marge beschouwd. Anderen meenden
echter, dat exarticulatie aan te bevelen is op basis van occulte uitbreiding van
sarcoom naar proximaal, de mogelijkheid van zgn. "skip"-metastasen en de
mogelijk verhoogde kans op recidief (Lee en MacKenzie 1964, Sweetnam 1973,
Enneking en Kagan 1975). Het voorkomen van zgn. "skip"-metastasen bij
fibrosarcoom is ons noch uit de literatuur, noch op grond van de onderzochte
amputatie-preparaten bekend. Tegenwoordig wordt in het algemeen amputatie of
resectie 10 cm. boven de radiologisch zichtbare grens als veilige marge beschouwd.

Locale resecties worden bij maligne beentumoren weinig toegepast, aangezien
de kans op recidief groot is. Alleen wanneer, zoals hiervoor vermeld, de tumor
klein, van lage maligniteitsgraad en excentrisch in het bot gelegen is, lijkt dit
gerechtvaardigd. Van sparende resecties, of en-bloc resecties met reconstructie,
zoals deze de laatste jaren vooral voor osteo- en chondrosarcoom worden
uitgevoerd, al of niet gecombineerd met chemotherapie, lijken de resultaten
hoopgevend te zijn (Huvos e.a. 1977, Editorial Lancet 1978, Rosen e.a. 1979,
Marcove en Rosen 1980). Voor de resultaten hiervan bij fibrosarcoom zijn in de
literatuur nog onvoldoende gegevens bekend.

Radiotherapie wordt tegenwoordig als inadequate therapie voor fibrosarcoom
van het skelet beschouwd en alleen toegepast ter bestrijding van klachten, als
operatieve behandeling niet meer mogelijk is (Huvos e.a. 1975, Jeffree en Price
1976, Campanacci en Olmi 1977, Nilsonne en Mazabraud 1977, Pritchard e.a.
1977, Schajowicz 1981). Jeffree en Price (1976) menen dat bij patiënten met
fibrosarcoom de kans op het optreden van een recidief na radiotherapie 50% is.
Dahlin en Ivens (1969) vermelden enkele gevallen waarbij wel suppressie van
tumor werd verkregen door alléén behandeling met radiotherapie.

Over een combinatie van radiotherapie en ablatieve chirurgie, die voor
patiënten met osteosarcoom, met name in Nederland, vrij langdurig werd i
toegepast, zijn over fibrosarcoom in de literatuur geen mededelingen. Alleen \
incidenteel wordt door sommigen, onder meer Eyre-Brook en Price (1969), deze '
behandeling vermeld. Het doel van deze handelwijze was om die patiënten, bij wie '
vroeg metastasen manifest werden, een niet curatieve mutilerende ingreep te j
besparen (Cade 1967, Cohen 1974). Het is niet onmogelijk dat op grond van deze
overwegingen enkele patiënten met fibrosarcoom in Nederland initieel met '
radiotherapie werden behandeld. ;T

Chemotherapie is, ook als adjuvante therapie, bij chirurgische ingrepen te
weinig toegepast, ook in onze groep patiënten, om over het belang en de J
resultaten ervan een oordeel te kunnen vormen (Jeffree en Price 1976, Pritchard
e.a. 1977).
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4.2 Behandeling

Van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen beschikken wij
van 103 over de gegevens van behandeling, d.w.z. primair chirurgische ablatieve
therapie, dan wel een andere vorm van chirurgische therapie, zoals locale resectie
of excochleatie, radiotherapie of combinaties.
Voorts waren er enkele patiënten met een pathologische fractuur, waarbij de
behandeling in eerste instantie op de fractuur was gericht. Bij deze groep patiënten
en in de groep, die niet primair met ablatieve chirurgie werd behandeld, werd bij
een deel van de patiënten in een later stadium alsnog voor een meer radicale
behandeling gekozen. Bij enkele patiënten was curatieve behandeling niet moge-
lijk, aangezien op het moment van de diagnose reeds metastasen aanwezig waren.

In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de behandelingsvormen; 54% van
de patiënten werd primair met ablatieve chirurgie behandeld en 46% op een
andere wijze of niet curatief.

Tabel 4.1. Behandeling van 103 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.

Aard van de behandeling Aantal patiënten %

Primair ablatieve chirurgie

Locale chirurgie, gevolgd door ablatieve chirurgie
Radiotherapie, gevolgd door ablatieve chirurgie
Locale chirurgie
Locale chirurgie en radiotherapie
Radiotherapie
Primaire behandeling gericht op pathologische
fractuur, eventueel gevolgd door verdere behandeling

57
10
10
6
3
8
6

54
10
10
6
3
8
6

Geen curatieve behandeling

Onbekend

Totaal aantal patiënten

3

103
1

104

3

100

100

De behandeling van de patiënten zal hieronder groepsgewijs worden besproken.
Primair cUrargische ablatieve therapie.
Van 103 patiënten onderging 54% primair ablatieve chirurgische behandeling.

Het interval tussen het tijdstip van de biopsie en de operatie was meestal slechts
enkele weken, variërend van enkele dagen tot maximaal 2 maanden en slechts in 1
geval 3 maanden. De aard van de uitgevoerde operaties is in tabel 4.2 weergege-
ven, onderverdeeld naar pijpbeen en de plaats hierin, te weten distaal of
proximaal. Tot de proximaal gelegen tumoren werden hier ook 3 in de diafyse
gelegen tumoren gerekend.
Van de 69 patiënten met een in het femur gelocaliseerde tumor werd 61% met
primair chirurgische ablatieve therapie behandeld (zie ook tabel 2.5), en wel van
20 patiënten met localisatie proximaal in het femur 50%, en van 49 patiënten met
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Tabel 4.2. Primair verrichte ablatieve operaties naar aantal en localisatie.

Localisatie

Femur:
amputatie
exarticulatie
hemipelvectomie

Tibia:
amputatie
exarticulatie

Humerus:
resectie
fore-quarter amputatie

Totaal

proximaal*

2
7*
1

7
1

1
6

10

8

7

25

distaal

24
8

32

—

32

26
15

1

7
1

1
6

totaal

42

8

7

57

*3 patiënten met tumor in de diafyse werden hier proximaal genoemd,
•bij 1 patiënt werd later hemipelvectomie verricht.

distale localisatie 65%. Van de laatste groep werd bij 24 patiënten een amputatie
en bij 8 patiënten een exarticulatie verricht.
Van 14 patiënten met fibrosarcoom van de tibia, voornamelijk proximaal
gelocaliseerd, werd bij 57% primair middijbeen-amputatie of exarticulatie in de
knie verricht.
Van de 16 patiënten met tumor proximaal in de humerus werd bij 44% primair
ablatieve chirurgie verricht.
Bij geen van de patiënten met localisatie van tumor in de distale tibia, distale
radius en proximate fibula werd in eerste instantie ablatieve chirurgie verricht.

Locale behandeling, gevolgd door ablatieve chirurgie.
Bij 10 patiënten werd in eerste instantie een excochleatie of locale resectie

verricht, waarna in een latere fase besloten werd tot ablatieve therapie (BA. 11,68,
228, 287, 1293, 1302, 1805, 3099, 4336, 4483).
Het interval tussen de eerste chirurgische ingreep en de latere radicale operatie
was in 8 gevallen korter dan 1 jaar, vaak slechts enkele maanden; in 2 gevallen
meer dan 3 jaar. De redenen, die vermoedelijk tot de keuze van deze behande-
lingsvorm hebben geleid, waren de volgende:
In 3 gevallen werd in eerste instantie het histologische beeld van de tumor niet als
kwaadaardig beschouwd, maar als respectievelijk: niet ossifkerend fibröom,
eosinophiel granuloom en eenmaal zonder verdere aanduiding (BA. 68,228,287).
In alk 3 gevallen bleek de tumor histologisch matig gedifferentieerd; 1 van de

r.
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; patiënten is na 25 jaar nog in leven (BA. 287), de beide anderen zijn binnen 4 jaar
;' overleden (BA. 68, 228).

In 2 gevallen werd na excisie-biopsie ablatieve chirurgie geweigerd (BA. 11,1302).
Bij 1 patiënt bestond aanvankelijk de verdenking op een longmetastase, die later

1 niet kon worden bevestigd (BA. 4483).
Bij 1 patiënt werd op klinische gronden gedacht aan een metastase, waarbij de
lesie uitgekrabd werd en met cement opgevuld (BA. 4236).
Bij 1 patiënt werd primair aan een recidief van een 13 jaar eerder bestraalde

: reuzenceltumor gedacht; bij histologisch onderzoek bleek fibrosarcoom aanwezig,
vermoedelijk secundair ontstaan (BA. 1293).
Bij 2 patiënten was waarschijnlijk het röntgenologisch benigne aspect van de lesie
aanleiding om de behandeling tot locale chirurgie te beperken (BA. 1805, 3099).

Radiotherapie, gevolgd door ablatieve therapie.
Bij 10 patiënten werd de tumor eerst bestraald, alvorens tot ablatieve chirurgie

werd overgegaan (BA. 412, 542, 574, 713, 746, 866,1286, 1655, 1870, 2029). De
dosering was, voor zover bekend, meestal tussen de 20-40 Gy tumordosis. Gezien
de dosis en het feit dat bij 5 patiënten het interval tussen bestraling en ablatieve
chirurgie 2 tot 3 maanden bedroeg, mag worden aangenomen dat radiotherapie
als voorbereiding op de chirurgische, behandeling werd gegeven (BA. 412, 542,
574,746,1286,1655). Bij 2 patiënten was dit interval langer, Vi tot 1 jaar, maar in
deze gevallen werd uitdrukkelijk vermeld dat een metastase-vrij interval werd
afgewacht alvorens tot ablatieve chirurgie te besluiten (BA. 866, 1870).
Eén patiënte werd wegens haar algemene toestand en hoge leeftijd bestraald, maar
onderging later, na het optreden van een pathologische fractuur, een palliatieve
amputatie (BA. 2029).

'.'• Eén patiënte werd primair bestraald onder de diagnose "niet geclassificeerd
}• sarcoom", maar 214 jaar later werd wegens een recidief alsnog amputatie verricht;
* patiënte is nu na 20 jaar nog in leven (BA. 713, zie addendum III).
*-• Locale behandeling d.m.v. excochfeatie en resectie.
\ Bij 6 patiënten werd voor deze behandelingswijze gekozen (BA. 644,917,1990,

2259, 2693, 3920).
\ In 3 van de 6 gevallen was de reden vermoedelijk de hoge leeftijd of slechte
| conditie van de patiënt; alle 3 patiënten overleden binnen zeer korte tijd, 2 aan
1 longmetastascn en 1 aan een hartinfarct (BA. resp. 1990, 2259, 2693).
j Bij de overige 3 patiënten is mogelijk het röntgenologisch benigne aspect van de

tumor aanleiding geweest tot excochleatie of locale resectie; histologisch betrof .:
het in 2 van de 3 gevallen een goed gedifferentieerde tumor. Alle 3 patiënten zijn 5 ;
jaar na behandeling in leven, 2 zelfs na 20 jaar (BA. 644, 917, 3920). \

Locale behandeling d.m.v. excochleatie en resectie, gevolgd door radiotherapie. |
Deze behandeling werd slechts bij 3 patiënten toegepast (BA. 446,861,1153). !

De reden van deze vorm van behandeling is niet meer te achterhalen; het betrof in
2 van de 3 gevallen een localisatie in het proximak femur. Histologisch' waren de
tumoren matig tot slecht gedifferentieerd; één van de patiënten is na 29 jaar nog in
leven (BA. 446).
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Radiotherapie.
8 patiënten werden alleen met bestraling behandeld (BA. 1190, 1200, 1421,

1609, 2010, 2420, 2647, 3574). De dosis is niet bij alle patiënten bekend en
varieerde van 30 tot 50 Gy tumordosis.
De reden waarom bestraling als primaire behandeling werd gekozen was in 2
gevallen waarschijnlijk de hoge leeftijd en slechte conditie van de patiënten; beide
patiënten overleden binnen korte tijd (BA. 2420, 3574).
Bij de overige 6 patiënten ontstonden binnen 6 maanden longmetastasen;
histologisch waren de tumoren van deze patiënten slecht gedifferentieerd (BA.
1190, 1200, 1421, 1609, 2010, 2647). Merkwaardig genoeg zijn er 3 patiënten in
deze groep jonger dan 20 jaar, waarbij wellicht de diagnose osteosarcoom is
overwogen en men daarom het destijds voor osteosarcoom aanbevolen behande-
lingsschema volgens Cade heeft gevolgd.

Pathologische fractuur en eventuele verdere chirurgische behandeling.
Bij 6 patiënten was in eerste instantie de behandeling gericht op die van de

pathologische fractuur (BA. 2377, 2380, 2574, 2730, 3367, 4488).
Bij 3 patiënten was er waarschijnlijk gezien de hoge leeftijd en slechte algemene
conditie geen andere mogelijkheid en is de behandeling hiertoe beperkt gebleven;
alle 3 patiënten overleden binnen 1 jaar (BA. 2377, 2380, 2574).
Bij 2 patiënten, beiden met tumor in de proximale numerus, werd nadat aanvanke-
lijk de fractuur was behandeld en in tweede instantie locale chirurgische behande-
ling had plaatsgevonden, V/z tot 2 jaar later na recidief van de tumor, alsnog een
fore-quarter amputatie verricht (BA. 2730,3367). Bij één van de 2 patiënten (BA.
3367) was de behandeling aanvankelijk beperkt gebleven tot die van de fractuur,
aangezien op histologische gronden de verdenking op een metastase van een
niercarcinoom bestond.
Bij 1 patiënt met tumor in de femur-hals werd primair een resectie met kop-hals
prothese verricht, maar kon geen verdere curatieve behandeling plaatsvinden
omdat bij een crista-biopsie tumorweefsel werd aangetroffen (BA. 4488).

Geea curatieve behandeling.
3 patiënten, allen met secundair fibrosarcoom, ondergingen geen op curatie

gerichte behandeling, aangezien reeds ten tijde van het stellen van de diagnose
metastasen aanwezig waren (BA. 2176, 3416, 3699). Dit betrof respectievelijk
patiënten met fibrosarcoom tengevolge van progressie uit reuzenceltumor, sar-
coom op basis van M. Paget en progressie uit chondrosarcoom. De ziektegeschie-
denis van deze patiënten wordt uitvoeriger besproken in hoofdstuk 6 onder
secundaire fibrosarcomen.

4.2.1 Recidief

Bij 17 van de 103 patiënten ontstond een recidief van de tumor (16%). Tabel 4.3
geeft hiervan een overzicht en toont, na welke vorm van behandeling recidief
optrad, en het interval tussen de primaire behandeling en het optreden van
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Tabel 4.3. Recidief, interval en aard van de behandeling van de primaire tumor bij 17 patiënten.

Aard van behandeling

Ablatieve chirurgie
Locale chirurgie

Locale chirurgie,
radiotherapie
Radiotherapie
Na pathologische fractuur,
gevolgd door locale chirurgie

Totaal aantal
behandelde
patiënten

57
10

3

8
6

Aantal patiënten
met recidief

3
7

2

2
3

Interval

3 mnd
3 mnd-3 jr

3 mnd-l'A jr

V/2-2V2 jr

'/2-2jr

BA. no.

412»,2547*,3309*
11,68,228,287,
1293,1302,1805
861, 1153

713, 2029
2574, 2730, 3367

* = stomprecidief.

recidief. De kans op een recidief is na een niet-radicale behandeling groter dan
wanneer in eerste instantie ablatieve chirurgie werd verricht.
Van 3 patiënten bij wie na primair ablatieve chirurgie een recidief ontstond, was
dit bij 1 patiënt met tumor in het proximate femur in de weke delen rond de
stomp, 2 maanden na exarticulatie (BA. 2S47). Bij beide andere patiënten met
tumor in het distale femur ontstond na bovenbeensamputatie een stomprecidief;
bij 1 patiënt ontstonden longmetastasen 8 maanden na behandeling en werd weer
1 maand later onder andere in de femurstomp röntgenologisch een opheldering in
het bot vastgesteld (BA. 412). Bij de andere patiënt werd 3 maanden na operatie
een opheldering in de trochanter major gevonden en bleken na een half jaar long-
metastasen aanwezig (BA. 3309). Bij deze patiënten werd geen histologisch
onderzoek van de nieuw ontstane haard in de stomp verricht. Mede gezien het min
of meer gelijktijdig voorkomen van longmetastasen kunnen haematogeen ont-
stane skeletmetastasen zeker niet worden uitgesloten.

Er werd geen relatie gevonden tussen het röntgenbeeld van de primaire tumor
en het ontstaan van recidief, in de zin dat niet bij één van de röntgenologische
destructie-patronen vaker een recidief werd aangetroffen dan bij de andere
vormen. Histologisch was de tumor in 2 gevallen goed gedifferentieerd en in de
overige gevallen bestond een gelijke verdeling tussen matig en slecht gedifferen-
tieerd fibrosarcoom in engere zin en met kenmerken van M.F.H.. Van de 17
patiënten met recidief overleden er 6 binnen 1 jaar na de eerste ingreep, 8
patiënten binnen S jaar en 3 patiënten zijn langer dan 10 jaar in leven.

In de literatuur zijn weinig gegevens over het ontstaan van een recidief van
fibrosarcoom. McKenna c.s. (1966) vermeldt voor alle sarcomen, dus met
inbegrip van osteosarcoom en chondrosarcoom, na primair ablatieve therapie bij
15% een recidief. Hij vermeldt echter geen aparte gegevens voor patiënten met
fibrosarcoom. Jeffree en Price (1976) melden recidief bij 6 van 10 patiënten met
fibrosarcoom, die met radiotherapie waren behandeld en bij 1 van 19 patiënten na
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chirurgische behandeling. Campanacci en Olmi (1977) vermelden bij 11 van 50
patiënten een stomp-recidief (22%) na amputatie; zij achten dit percentage bij
fibrosarcoom, in Vergelijking met patiënten met osteosarcoom, waar zij 4,3%
vonden, ongewoon hoog. Na locale resectie ontstond bij 20 van 29 patiënten een
recidief (70%).

Voor M.F.H, deelt Huvos (1976) mee, dat van 18 patiënten bij 1 patiënt een
stomprecidief gezien werd na amputatie en bij 1 patiënt een recidief 5 jaar na
excochleatie ontstond. Spanier es . (1977) vond bij 2 van 13 patiënten na
amputatie een recidief.

4.3 Metastasen

Evenals bij andere primaire maligne beentumoren wordt het ziektebeloop van
patiënten met fibrosarcoom bepaald door het al of niet ontstaan van metastasen,
met name in de longen.

Van 104 patiënten met fibrosarcoom in de lange pijpbeenderen is van 102 een
redelijk inzicht in het ziektebeloop bekend. In tabel 4.4 wordt een overzicht
gegeven van patiënten, die longmetastasen en/of skeletmetastasen kregen of aan
algemene metastasering overleden. Bij 62% van de patiënten werden longmetas-
tasen vastgesteld; hierbij zijn patiënten, die overleden aan algemene metastase-
ring, meegerekend. Bij 16% werden skeletmetastasen vastgesteld; van deze groep
hadden alle patiënten op 2 na ook longmetastasen. Bij 36% werden geen long-
en/of skeletmetastasen vastgesteld.

Tabel 4.4. Optreden van metastasen.

Metastasen

Longmetastasen
Long- en skeletmetastasen
Skeletmetastasen
Geen metastasen

Onbekend

Totaal

Aantal patiënten

49
14
2

37

102
2

104

%

48
14
2

36

100

100

jjf. ,

l Longmetastasen. Bij 63 patiënten ontstonden longmetastasen; bij 61 na primaire
I behandeling van de tumor, bij 2 patiënten waren reeds ten tijde van het stellen van
I de diagnose longmetastasen aanwezig. Deze beide patiënten hadden histologisch
p een secundair fibrosarcoom; 1 patiënt op basis van M. Paget (BA. 3416) en 1
| patiënt door progressie van chondrosarcoom (BA. 3699). Van 53 patiënten is
' bekend dat ze tijdens het ziektebeloop longmetastasen kregen; 10 patiënten
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Tabel 4.S. Frequentie en tijdstip van detectie van longmetastasen.

Aantal patiënten met
longmetastasen

bij diagnose
Ie halfjaar
2e half jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
5-10 jaar
geen

2
26
15
8
5
2
3
2

39

2
25
15
8
5
2
3
2

38

Onbekend
102

2
100

Totaal 104 100

ioo H

50-
.

i i i r
o 5 io jaar

Figuur 4.1. Cumulatieve frequentie van longmetastasen.

overleden aan algemene metastasering, waarbij hier wordt aangenomen dat
metastasen in het algemeen 1 jaar voor overlijden aanwezig waren. In tabel 4.S en
figuur 4.1 zijn frequentie en tijdstip van detectie weergegeven. Opgenwrict dient te
worden dat de nauwkeurigheid van het tijdstip van vaststellen van longmetastasen
betrekkelijk is; dit is onder meer afhankelijk van de frequentie van onderzoek en
de methode die hiervoor wordt gekozen. In onze groep patiënten was dit de
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conventionele overzichtsopname van de thorax, enkele malen aangevuld met
tomografie van de longen; de frequentie van onderzoek is ons niet bekend.

De frequentie van optreden van longmetastasen blijkt het eerste jaar, en dan
vooral in de eerste helft, het hoogst te zijn. In de eerste 6 maanden waren bij 27%
van de patiënten longmetastasen vastgesteld, in de tweede helft van het eerste jaar
steeg dit tot 42%. In het tweede jaar is er minder toeneming, namelijk tot 50% en
in de volgende jaren stijgt dit percentage steeds langzamer. Vermeldenswaard is
dat bij 2 patiënten 9 jaar na primair ablatieve therapie nog longmetastasen werden
gevonden (BA. 542, 2735). Eén van deze patiënten, die in hoofdstuk 6 over
secundaire fibrosarcomen nader zal worden besproken, leed aan enchondromato-
sis; het betrof in dit geval een geprogredieerd sarcoom.

Van 41 patiënten zijn we op de hoogte van het interval tussen de detectie van
longmetastasen en het overlijden. Het gemiddelde interval bedroeg 9 maanden,
het kortste 1 maand en het langste interval was 52 maanden. Bij slechts enkele
patiënten werd een curatieve behandeling van de longmetastasen ingesteld, bij 2
patiënten door middel van metastasectomie, bij 1 door middel van bestraling en 1
patiënt werd met chemotherapie behandeld (BA. resp. 3443, 4045, 2647, 3041).
Zowel de 2 operatief behandelden als de patiënt die was bestraald overleden na 1
tot 2 jaar.
Omtrent eventuele relaties van röntgenologische en histologische kenmerken van
de tumor en het optreden van longmetastasen en sterfte aan tumor zal in
hoofdstuk 7 worden teruggekomen.

Skeïetmetastasen. Onze gegevens omtrent de frequentie van optreden van
skeletmetastasen bij patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen
dienen met meer reserve beschouwd te worden dan die van longmetastasen. Er
werd geen systematisch onderzoek naar verricht, b.v. door skeletscindgrafie, en er
werd slechts bij weinig patiënten obductie verricht, zodat de kennis omtrent het
aanwezig zijn van skeletmetastasen beperkt is. Indien röntgenologisch skeletlesies
werden gevonden, die aan metastasen konden worden toegeschreven, ontbrak
veelal een histologische bevestiging.

Van 102 patiënten, waarvan het ziektebeloop ons bekend is, werden bij 16% na
behandeling van de primaire tumor skeletmetastasen gevonden. Bij de meeste
patiënten ontstonden de metastasen in de terminale fase van de ziekte, bij 4 van
hen in multipele localisaties, bij de overigen voor zover bekend, solitair. De groep
patiënten bestond uit 7 mannen en 9 vrouwen; er werd geen relatie gevonden
tussen leeftijd en geslacht van de patiënten en het ontstaan van skeletmetastasen.
De metastasen ontstonden bij 10 patiënten die ablatieve chirurgie hadden
ondergaan. Bij 2 patiënten werd geen curatieve behandeling toegepast, aangezien
ten tijde van de diagnose reeds metastasen aanwezig waren. De overige 4
patiënten werden op een andere wijze behandeld dan door middel van primair
ablatieve chirurgie, zoals hiervoor besproken.

In tabel 4.6 is de localisatie van de primaire tumor aangegeven. Voor zover het
geringe aantal observaties een conclusie toelaat, lijkt fibrosarcoom in de numerus
vaker tot skeletmetastasen te leiden dan in de overige localisaties.

i-
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Tabel 4.6. Localisatie primaire tumor en voorkomen van skeletmetastasen.

Localisatie Aantal patiënten %

Proximate femur 3 IS

Distale femur 7 14
Proximale tibia 1 7
Proximale humerus 5 31

Skeletmetastasen kwamen het meest voor in de extremiteiten, namelijk 8 maal.
Daarna in volgorde van frequentie: bekken 5 maal, wervelkolom 4 maal, schedel
en ribben beiden 2 maal.

Van de 16 patiënten met skeletmetastasen werden deze bij 6 patiënten
vastgesteld, nadat longmetastasen gedetecteerd waren. Het interval tussen het
ontstaan van long- en skeletmetastasen was bij 5 patiënten 1 tot 5 maanden, bij 1
patiënt 2 jaar. Bij 3 patiënten werden long- en skeletmetastasen gelijktijdig
gevonden. Bij 5 patiënten werden skeletmetastasen eerder vastgesteld; het interval
tussen het optreden van skelet- en longmetastasen bedroeg bij 4 patiënten minder
dan 1 jaar, bij 1 patiënt tussen 1 en 2 jaar. Bij 2 patiënten werden tijdens het leven
geen longmetastasen gevonden (BA. 825, 1609).

Metastasen elders. Bij 13% van de patiënten werden metastasen buiten longen
en skelet gevonden. Meer nog dan voor metastasen in longen en skelet, dient te
worden opgemerkt dat de informatie omtrent frequentie en localisatie van
metastasen elders uitermate gebrekkig is. Het tijdstip van ontstaan was bij 10
patiënten in het eerste jaar. Levermetastasen bleken klinisch het meest frequent
voor te komen.

Localisatie van metastasen in andere organen zoals hersenen, pancreas, nieren,
bijnieren, schildklier, huid, subcutis, werd slechts zeer sporadisch en meestal pas
bij obductie gevonden.
Lymfogene metastasering werd bij 4 patiënten vastgesteld, bij 2 patiënten in de
lies aan de zijde van de tumor, waarvoor een ablatieve ingreep was verricht (BA.
1754, 1779); de andere 2 patiënten toonden bij obductie uitgebreide lymfogene
metastasering in de para-üiacale- en para-aortale klierketens (BA. 1238, 2547).
Alle tumoren waren slecht gedifferentieerd, 3 met kenmerken van fibrosarcoom in
engere zin, 1 met die van M.F.H.

In de literatuur zijn gegevens over het voorkomen van metastasen bij fibrosar-
coom van het skelet zeer beperkt. Alleen Huvos en Higinbotham (1975), Jeffree
en Price (1976) en Campanacci en Olmi (1977) geven enige informatie. Huvos en
Higinbotham vermelden van 130 patiënten bij 59 (45%) metastasen, 48 (36,9%)
patiënten met longmetastasen en 20 (15,3%) met skeletmetastasen. Bij 2 patiënten
werden regionale klierpakketten gevonden. Jeffree en Price (1976) vermelden in
vergelijking met Huvos en Higinbotham (1975) een hoger aantal patiënten met
metastasen, namelijk 32 (65%) van 49 patiënten, waarvan 12 met alleen long-
metastasen (24,4%), 8 (16%) hadden pulmonale en extra-pulmonale metastasen,
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12 (24,4%) hadden extra-pulmonale en extra-ossale metastasen. Campanacci en
Olmi (1977) vermelden alleen, dat 13 van hun 59 patiënten, waarvan het
ziektebeloop vervolgd kon worden, skeletmetastasen hadden (22%). Mina (1980)
stelt de volgorde in frequentie van voorkomen van metastasen: longen, lymf-
klieren, skelet en elders, zonder kwantitatieve gegevens te vermelden.
Geen van bovengenoemde auteurs geeft de frequentie van ontstaan aan, noch het
interval tussen het ontstaan van metastasen en overlijden. Vergelijking van de
bevindingen in onze groep patiënten met die van anderen is dan ook niet goed
mogelijk. Het voorkomen van longmetastasen in onze groep patiënten ligt dichter
bij de bevindingen van Jeffree en Price (1976) dan bij die van Huvos en
Higinbotham (1975).

Voor het M.F.H, vermeldt Spanier es . (1977) dat bij 3 van 11 patiënten, die
overleden aan metastasering van de primaire tumor, regionale klierstations waren
aangedaan. Bij patiënten uit de wat grotere series als van Huvos (1976) en Dahlin
e.a. (1977), van respectievelijk 18 en 35 patiënten, werd geen lymfogene metastase-
ring gevonden. Feldman en Lattes (1979) vermelden van 23 patiënten het
metastaseringspatroon het meest uitvoerig: 7 patiënten met skeletmetastasen, 11
patiënten met weke-delen metastasen op afstand, waaronder huid, lever en 3
regionale klierstations. Merkwaardig genoeg vermelden zij geen longmetastasen.

4.4 Overleving

Van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen beschikken we
van 102 over de gegevens van de ziektegeschiedenis na behandeling van de
primaire tumor. Alvorens tot bespreking over te gaan van de overlevings-
percentages, dient vastgesteld te worden vanaf welk moment de overleving wordt
berekend. In dit onderzoek wordt hiervoor genomen het moment van operatie of
het begin van de radiotherapeutische behandeling, omdat die met zekerheid vast-
staan. In enkele gevallen werd het tijdstip van de biopsie genomen, namelijk bij
patiënten met een pathologische fractuur, waarbij de behandeling in eerste
instantie gericht was op de fractuur en niet spoedig gevolgd werd of kon worden
door een meer op de tumor gerichte behandeling. Overigens is het tijdstip van
waaraf gerekend wordt in deze serie patiënten niet van wezenlijk belang,
aangezien de klachtenduur gemiddeld vrij kort was (minder dan 2 maanden), en
ook in de periode tussen biopsie en behandeling zelden een belangrijke vertraging :;

optrad.
In deze groep overleden 7 patiënten hoogstwaarschijnlijk niet aan de gevolgen

van tumor. 3 patiënten overleden binnen 1 jaar, waarbij als doodsoorzaak 3
hartinfarct en longembolie werd opgegeven (BA. 1609,2259,2176). Bij 2 van hen
waren echter klinisch wel aanwijzingen voor het bestaan van lever en/of skelet-
metastasen aanwezig. De overige 4 hadden allen een overleving van 10 jaar of
meer; 3 ervan overleden aan de gevolgen van een andere tumor (BA. 492,
pancreaskopcarcinoom, BA. 1286, bronchuscarcinoom, BA. 1754, galwegcarci-
noom).
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Figuur 4.2. S- resp. 10 jaars overleving van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijp beenderen.

Tabel 4.7. Overlevingspercentags van patiënten met fibrosarcoom van
de lange pijpbeenderen, berekend volgens de methode van Peto e.a.
(1977).

Overlevingspercentage

Na
ljaar 69
2 jaar 55
3 jaar 48
4 jaar 42
5 jaar 38
10 jaar 32

De bij dit onderzoek gebruikte methode ter bepaling van de overlevings-
percentages is die van Peto e.a. (1977). Voor de toepassing van deze methode is
gebruik gemaakt van het programma dat door Pike es. (1978) voor de I.B.M.-
computer 370 is vervaardigd (dit wordt beschreven in het rapport van de DHSS
Cancer Epidemiology and Clinical Trials Unit 22-3-1978). De computerverwer-
king werd uitgevoerd door de sectie Medische Statistiek en Informatieverwerking,
faculteit der geneeskunde te Leiden (de Jonge), met de computer van het Centraal
Reken Instituut te Leiden.
In figuur 4.2 is de overlevingskromme van patiënten met fibrosarcoom van de
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lange pijpbeenderen over 10 jaar weergegeven. In deze figuur wordt op de
horizontale as de tijd in maanden weergegeven en op de verticale as de
overlevingskans, hier verder overlevings-percentage genoemd, berekend volgens
de methode van Peto e.a. (1977). In tabel 4.7 vindt men de overlevingspercentages.
Uit figuur 4.2 en tabel 4.7 is duidelijk dat het grootste aantal patiënten in de eerste
2 jaar na behandeling van de primaire tumor is overleden. Na 2 jaar toont de
overlevingskromme een meer horizontaal verloop, tussen 5 en 10 jaar overlijden
slechts enkele patiënten. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de S-jaars
overleving een goede maat is voor de levensverwachting van patiënten, die
behandeld zijn voor fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.

De S-jaars overleving van de gehele groep patiënten bedraagt 38%, na 10 jaar is
nog 32% van de patiënten in leven. Wanneer patiënten met een zogenaamd
secundair fibrosarcoom (zie 7.5.1) buiten beschouwing worden gelaten is de 5-
jaars overleving 42%, na 10 jaar 36%. Van patiënten met een secundair
fibrosarcoom is de S-jaars overleving 13%, na 10 jaar waren geen patiënten meer
in leven.
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Hoofdstuk 5

FIBROSARCOOM VAN HET ROMPSKELET
EN DE KAAKBEENDEREN

S.l Inleiding

De frequentie van voorkomen van fibrosarcoom buiten de extremiteiten wordt
in de literatuur wisselend opgegeven. Jeffree en Price (1976) vermelden dat bij 1
op 6 patiënten (± 16%) de tumor niet in de lange pijpbeenderen werd aangetrof-
fen; dit is een iets hoger percentage dan zij in dezelfde tijd voor patiënten met
osteosarcoom vonden (± 12%), een Verhouding van 1 op 8. Campanacci en Olmi
(1977) noemen een percentage van 20%. Huvos en Higinbotham (197S) en
Pritchard e.a. (1977) vermelden geen exacte getallen. Uit hun publicaties is echter
op te maken, dat in beide series patiënten dit percentage wat hoger ligt dan bij de
eerder genoemde auteurs en in onze eigen serie patiënten, namelijk bij Huvos en
Higinbotham (1975) 31% (41/130) en bij Pritchard e.a. (1977) zelfs 42% (67/158).
Het is echter mogelijk dat zij ook primair in de weke-delen gelocaliseerde
fibrosarcomen met secundaire aantasting van bot in hun series hebben opgeno-
men. Met name bij localisatie van tumor in of bij de scapula is vaak niet goed uit
te maken of de tumor van de scapula uitgaat, dan wel van de omgevende weke-
delen en het bot arrodeert. Burton c.s. (1954) beschrijft vrijwel als enige een
patiënt met fibrosarcoom van de scapula, waarbij de tumor tot het bot beperkt
bleef en er geen weke delen uitbreiding was.
In de literatuur zijn, naast die van de hiervoor besproken auteurs, slechts enkele
casuïstische mededelingen over patiënten met fibrosarcoom van het rompskelet te
vinden (Goldenberg e.a. 1960, Newland e.a. 1975, Schierholz 1979). In alle series
patiënten is localisatie van fibrosarcoom buiten de lange pijpbeenderen het meest
frequent in de schedel en in het bekken. Localisatie van tumor in wervelkolom,
scapula en ribben is zeldzaam. In de schedel wordt de tumor vooral in de kaak-
beenderen aangetroffen, hoewel fibrosarcoom sporadisch ook wel in het schedel-
dak is beschreven (Huvos en Higinbotham 1975, Pritchard e.a. 1977, Mansfield
1977). Thompson c.s. (1970) beschrijft 14 patiënten met sarcoom van de schedel;
histologisch werd slechts in 1 geval fibrosarcoom gevonden en in 11 van de 14
gevallen betrof het een secundair sarcoom, namelijk na radiatie en bij M. Paget.
Ook voor M.F.H, van het skelet vermelden Dunham en Wilborn in 1979, en
Freyschmidt e.a. in 1981 in een literatuuroverzicht van respectievelijk 111 en 157
patiënten, dat bij respectievelijk 30% en 26% van de patiënten de tumor buiten de
lange pijpbeenderen werd aangetroffen; als meest frequente localisatie noemen zij
bekken, kaakbeenderen, scapula en ribben.

•v
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In onze serie van 131 patiënten met fibrosarcoom van het skelet waren er 27
(21%) met een andere localisatie dan in de lange pijpbeenderen; in het rompskelet
13 (10%), in de kaakbeenderen 14 (11%). Onder rompskelet worden, zoals in
hoofdstuk 1 vermeld, ook scapula, clavicula en rib gerekend. In figuur S.l is de
localisatie van fibrosarcoom in het rompskelet en de schedel bij 27 patiënten
weergegeven. Opvallend is dat de meerderheid in de mandibula en de scapula
wordt aangetroffen. Bij 4 patiënten met tumor in het rompskelet betrof het
histologisch secundair fibrosarcoom, tweemaal door progressie van chondrosar-
coom (BA. 1178, 4156), eenmaal na radiatie (BA. 4404) en eenmaal bij de ziekte
van Paget (BA. 10S0). Relatief is het aantal patiënten met secundair fibrosarcoom
(31%) wat groter dan werd gevonden bij localisatie in de lange pijpbeenderen
(14%).

Figuur 5.1. Localisatie van fibrosarcoom, bij 13 patiënten in het rompskelet,
en bij 14 patiënten in de kaakbeenderen.

I
I In dit hoofdstuk zullen de patiënten met localisatie van fibrosarcoom in het

rompskelet en de kaakbeenderen, zowel voor wat betreft de algemene en
röntgenologische aspecten van de tumor, als voor de behandeling en overleving
van de patiënten, gescheiden worden besproken. De histologische kenmerken
zullen onder 7.6 vermeld worden.
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S.2 Patiënten met localisatie van fibrosarcoom in bet rompskelet

5.2.1 Beschrijving van patiënten

Bij 13 patiënten was de tumor gelocaliseerd in het rompskelet, namelijk:
scapula 6 maal, bekken 3 maal, wervelkolom en sacrum 2 maal, clavicula en rib
ieder eenmaal (figuur 5.1).

Tabel 5. 1 toont de geslachtsverdeling van de patiënten; er waren 4 vrouwen en 9
mannen, de gemiddelde leeftijd was 42% jaar. In de leeftijdsverdeling van deze
patiënten wordt in vergelijking met patiënten met fibrosarcoom van de lange pijp-
beenderen (gem. lft. 41 jaar) geen verschil van belang gevonden; wel valt op dat
het aantal vrouwen met fibrosarcoom in het rompskelet in verhouding kleiner is.

De klachtenduur varieerde van 1 tot 6 maanden en was gemiddeld niet langer
dan 3 maanden, hetgeen ook niet verschilt met de groep patiënten met tumor in de
lange pijpbeenderen. De klachten bestonden meestal uit pijn en slechts in enkele
gevallen uit locale zwelling, voornamelijk wanneer de tumor in of bij de scapula
was gelegen.

Tabel 5.1. Leeftijds- en geslachtsverdeling van 27 patiënten met fibrosarcoom van het rompskelet en de
kaakbeenderen.

Leeftijdsgroep

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>80

mannen

2
—
—
4
1
2
—

Rompskelet
vrouwen

__
1

—
2

—
—
—
1

—

totaal
Kaakbeenderen

mannen vrouwen totaal

3

2
4
1
2
1

1
3
2
1
2

1

1
1

_
1
1

2
4
2
1
3
1
1

Totaal 13 10 14

5.2.2 Röntgenologische bevindingen

In verband met het geringe aantal observaties wordt hieronder het röntgenolo-
gisch aspect van de tumor voor ieder skeletdeel afzonderlijk beschreven. In het
algemeen was de röntgenologische documentatie beperkter dan die van Iesies in de
lange pijpbeenderen.

— Scapula: In de scapula werd in de meeste gevallen een mottig type van
destructie van spongiosa en cortex gevonden; in 1 geval bestond er een volledige
destructie van de caudale helft van het schouderblad, waarbij de begrenzingen ten
opzichte van het normale bot matig scherp waren. Periostale reactie werd niet
waargenomen, in 4 van de 6 gevallen was een weke delen zwelling zichtbaar.

ï
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| - Bekken: De lesies waren allen in het os ilium gelegen, in 2 gevallen bij het
F. acetabulum en in het derde geval in een ilium-vleugel. Destructie van het bot werd
• - in 2 gevallen door het mottige type gekenmerkt, en in 1 geval bestond er een multi-

loculaire opheldering van het geografische type van de spongiosa en cortex. In het
algemeen bestond er een aanzienlijke cortexdestructie en in 2 gevallen was er weke
delen uitbreiding zichtbaar.

- Rib: Er werd een mottig type van destructie gevonden met onscherpe,
gedeeltelijk gelamelleerde periostale reactie. Er was een geringe weke delen

; zwelling intrathoracaal.
- Clavicula: Ook hier werd een mottig type van destructie gezien; mogelijk

waren in de lesie enkele kleine verdichtingen.
- Wervelkolom: Het corpus thoracale 7 toonde onscherp begrensde destructie

van corpus en pedikel, voornamelijk aan één zijde zichtbaar; in korte tijd
ontstond een sterke inzakking van het wervellichaam (BA. 1718). In het tweede
geval was de tumor in het sacrum gelocaliseerd (BA. 3674); hier bestond een
onscherp begrensde destructie van de botstructuur, waarbij de lesie reikte vanaf
het sacro-iliacale gewricht tot even over de mediaanlijn, van S.I tot en met S.4,
voornamelijk aan één zijde van het sacrum.

Het röntgenbeeld van fibrosarcoom in de platte beenderen is, zoals uit
bovenstaande beschrijving blijkt, nog minder typisch dan bij localisatie van deze
tumor in de lange pijpbeenderen werd gezien. Met enige ervaring in de diagnostiek
van skelettumoren zal vrijwel steeds een dergelijk röntgenbeeld als maligne
herkend worden, maar zelden zal een tumor-specifieke diagnose gesteld worden.
Door de radiologen van de Commissie voor Beentumoren werd in a!le gevallen
het beeld als maligne herkend, 3 maal werd de diagnose fibrosarcoom in de
differentiële diagnose opgenomen en eenmaal fibrosarcoom als waarschijnlijk-
heidsdiagnose afgegeven (overigens in samenhang met M. Paget).

5.2.3 Differentieel diagnostische overwegingen

In de differentiële diagnose dient, gezien het röntgenbeeld en door de leeftijd
van voorkomen, in vele gevallen boven de 40 jaar, in de eerste plaats metastase en
plasmocytoom te worden overwogen. Reticulumcelsarcoom, en osteosarcoom
van het osteolytische type, hoewel minder vaak voorkomend, geven röntgenolo-
gisch een veelal maligne, maar evenmin weinig specifiek beeld, waardoor dit niet
van fibrosarcoom te onderscheiden is. Een en ander werd onder 3.6 uitvoeriger
toegelicht en geldt in nog sterkere mate voor het rompskelet.

' Is de tumor in de scapula gelegen, dan is vaak moeilijk uit te maken of het
proces primair van het bot uitgaat, dan wel van de weke delen met aantasting van
bot. Bij localisatie in ribben, zonder aanwezigheid van verkalkingen, dient bij

\ jonge patiënten in eerste instantie Ewing-sarcoom te worden overwogen, terwijl
' bij oudere patiënten eerder aan plasmocytoom gedacht moet worden. In die

gevallen waarbij amorfe verdichtingen worden gevonden zal in eerste instantie een
kraakbeentumor overwogen moeten worden.

• f
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5.2.4 Behandeling en overleving

Ook de behandeling en het verdere ziektebeloop van patiënten met fibrosar-
coom in het rompskelet zullen voor ieder skeletdeel afzonderlijk besproken
worden.

- Scapula: Bij 4 van de 6 patiënten werd een fore-quarter amputatie
uitgevoerd; bij 2 hiervan was eerder een locale ingreep verricht (BA. 1178,2262,
4156, 4239). Van deze met ablatie behandelde patiënten overleden er 2 na resp. 1
en Wi jaar, 1 na 4¥t jaar en 1 patiënt is na 12 jaar nog in leven (BA. 2262). Eén
patiënt werd alleen met radiotherapie behandeld, omdat bij het stellen van de
diagnose reeds longmetastasen aanwezig waren (BA. 2719). Eén patiënt onderging
locale resectie en is 10 jaar na dato nog in leven, zonder aanwijzingen voor het
bestaan van metastasen (BA. 2866).

- Os ilium: Bij 2 van de 3 patiënten werd curatieve therapie wegens aanwezig-
heid van longmetastasen niet overwogen (BA. 1050, 1968). Beide patiënten
overleden binnen een jaar, één had een Paget-sarcoom (BA. 1050). De derde
patiënt onderging een hemipelvectomie, maar overleed ruim een jaar na de in
opzet curatieve behandeling aan de gevolgen van longmetastasen (BA. 3501).

- Rib: De patiënt met localisatie in de rib onderging locale resectie van de
aangedane rib, maar overleed binnen 1 jaar aan de gevolgen van algemene
metastasering (BA. 1113).

- Clavicula: De patiënt met localisatie in de clavicula werd behandeld met een
resectie van het mediale 2/3 deel met medenemen van aanliggende structuren en
maakt het 4 jaar na dato goed. Het betrof in dit geval vermoedelijk een radiatie-
sarcoom, nadat de patiënt 25 jaar eerder wegens halskliertuberculose bestraald
was (BA. 4404).

- Wervelkolom: Beide patiënten overleden binnen 1 jaar met multipele long-
metastasen. De patiënt met fïbrosarcoom in het corpus thoracale 7 onderging
verschillende decompressie-operaties en radiotherapie (BA. 1718). De behande-
ling van de patiënt met tumor in het sacrum bestond alleen uit paliiatie, aangezien
reeds ten tijde van het stellen van de diagnose longmetastasen aanwezig waren
(BA. 3674).

Van de patiënten met fïbrosarcoom van het rompskelet bleven slechts 2
patiënten langer dan 5 jaar in leven; in beide gevallen betreft het een patiënt met
een tumor in de scapula, bij wie ablatieve chirurgie werd verricht. De patiënt met
tumor in de clavicula, waarschijnlijk radiatiesarcoom, is 4 jaar later nog in leven.
Van de overige 10 patiënten overleden er 7 binnen 1 jaar en 3 tussen 1 en 4 jaar,
aJlen aan de gevolgen van longmetastasen.

De 5-jaars overleving van patiënten met fïbrosarcoom van het rompskelet
bedraagt 31%, hetgeen niet belangrijk verschilt met die van patiënten met
fïbrosarcoom van de lange pijpbeenderen.
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5.3 Patiënten met localisatie van fibrosarcoom in de kaakbeenderen

De verschillende typen van beentumoren kunnen ook in de kaakbeenderen
worden aangetroffen; de frequentie hiervan is echter veel lager dan die van
odontogene tumoren. Voor alle sarcomen geldt dat de mandibula vaker is
aangedaan dan de maxilla (Waldron 1971, Dahlin 1978, Huvos 1979).
Van de primaire maligne beentumoren komt osteosarcoom in de kaken het meest
voor; Garrington c.s. (1967) en Dahlin (1978) vermelden een percentage van resp.
6,5 en 7% van alle osteosarcomen. In het materiaal van de Commissie voor
Beentumoren is het aantal osteosarcomen, gelocaliseerd in de kaken, lager,
namelijk 4% (25/633) (Hadders 1979). Andere primaire maligne beentumoren,
met name fibrosarcoom van het skelet, komen waarschijnlijk nog minder voor.
In de literatuur zijn weinig mededelingen, en dan nog van kleine aantallen, over
fibrosarcoom in deze localisatie te vinden. Alleen van Blarcom es. beschrijft in
1971 13 in de Mayo Clinic verzamelde gevallen van fibrosarcoom van de
mandibula. Vóór die tijd en nadien zijn slechts enkele casuïstische mededelingen
verschenen (Breslin 1956, Gingrass en Hinz 1961, Hoggins en Brady 1962, Read
en Radden 1966, v.d. Heul en v.d. Kwast 1966, Wright e.a. 1973, Spector en
Ogura 1974, Webber en Wienke 1977, Reichert en Zobl 1978, Saw 1979).
Naast primair fibrosarcoom kan transformatie optreden van ameloblastisch
fïbroom in ameloblastisch fibrosarcoom; dit wordt als secundair fibrosarcoom
beschouwd. Reichert en Zobl (1978) menen, dat ook directe transformatie van
ameloblastisch fïbroom in fibrosarcoom kan plaats vinden, waarbij geen epithe-
liale odontogene resten meer in de tumor worden gevonden. Het ameloblastisch
fibrosarcoom of fibrosarcoom van odontogene origine zou zich huns inziens
klinisch meer benigne gedragen in vergelijking met het primaire ossale fibrosar-
coom, in die zin dat bij adequate behandeling de kans op metastasen kleiner zou
zijn. In de serie patiënten van van Blarcom c.s. (1971) was bij 2 patiënten sarcoom
in een ameloblastisch fïbroom ontstaan.

5.3.1 Beschrijving van patiënten

Van 14 patiënten met fibrosarcoom in de kaakbeenderen was de tumor in 10
gevallen in de mandibula en in 4 gevallen in de maxilla gelocaliseerd (zie figuur
5.1). Er waren 4 vrouwen en 10 mannen; de gemiddelde leeftijd van de patiënten is
30 jaar, hetgeen jonger is dan voor patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeenderen werd gevonden. Opvallend is dat 4 patiënten jonger dan 15 jaar, en
2 zelfs jonger dan 10 jaar waren (tabel 5.1). Evenals in het rompskelet is het aantal
vrouwen lager dan in de groep patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeenderen.

De klachtenduur was kort, gemiddeld 2 maanden, met uitzondering van 1
patiënt, die al lang klachten had, die waarschijnlijk niet met de tumor samen-
hingen. Locale zwelling stond in het algemeen meer op de voorgrond dan pijn; in
enkele gevallen was er zelfs aanvankelijk alleen een pijnloze zwelling.
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5.3.2 Röntgenologische bevindingen

Bij de beoordeling van de röntgenbeelden van lesies in de kaakbeenderen dient
men zich in de eerste plaats ervan bewust te zijn dat het merendeel van de
afwijkingen van odontogene origine is. Hoewel ook hier de diagnose histologisch
bevestigd dient te worden is het aantal differentieel-diagnostische mogelijkheden
vaak te beperken op grond van het röntgenbeeld in casu de grootte, het uni- of
multi-loculair zijn van de ophelderingen, de relatie met gebitselementen, de
aanwezigheid van verdichtingen en de localisatie (Finkelstein 1970, Roca e.a.
1970, Waldron 1971, Shafer 1971, Eversole en Rovin 1972, Worth en Stoneman
1977, de Santos en Jing 1978).
Röntgenonderzoek alleen door middel van een orthopantomogram is niet altijd
toereikend; vooral uitgedraaide opnamen van de mandibula geven vaak belang-
rijke aanvullende informatie. Tandfilms kunnen soms bij kleine lesies van belang
zijn, terwijl bij localisatie in de bovenkaak planigrafie, en voor het vaststellen van
de mate van uitbreiding, C.T.-onderzoek van belang zijn.

In geval van een maligne proces is meestal een uni-, of soms een multiloculaire
opheldering te zien, die onscherp begrensd is en waarbij vaak cortexdestructie
wordt gevonden. Osteosclerose kan worden gevonden, meestal in combinatie met
botdestructie, een enkele maal is het de enige bevinding. Wij zullen ons hier tot
osteolytische afwijkingen beperken, omdat fibrosarcoom röntgenologisch alleen
door osteolyse wordt gekenmerkt.
Een belangrijk onderscheid tussen een maligne en een benigne aandoening wordt
gevormd door de relatie van de zichtbare destructie met de aanwezige gebits-
elementen. Bij een maligne proces, of althans een snel groeiende lesie, worden
deze gebitselementen verdrongen en ontstaat het beeld van "zwevende tanden";
bij meer benigne afwijkingen, met name chronische osteomyelitis, wordt de wortel
of de basis van de elementen geërodeerd of geresorbeerd. Periostale beenvorming
van het lamellaire type wordt meer bij benigne processen gevonden (Worth en
Stoneman 1977).

De tumoren, respectievelijk gelocaliseerd in de mandibula en maxilla, zullen
afzonderlijk worden besproken.

- Mandibula: Bij 10 patiënten was de tumor 4 maal in de ramus, 3 maal ter
hoogte van de angulus en 3 maal in het corpus mandibulae gelocaliseerd. Slechts
eenmaal was de lesie zeer groot en breidde zich vanuit de ramus tot ver in de
angulus uit; in de overige gevallen was de lesie hoogstens 2 tot 214 cm. in diameter.
Het type van destructie was in 3 gevallen mottig, 4 maal bleek een meer of minder
scherp begrensde uni-loculaire opheldering in het bot aanwezig te zijn en eenmaal
een scherp, sclerotisch begrensde multi-loculaire opheldering. Tenslotte was in 2
gevallen een totale destructie van de botstructuur met "zwevende tanden"
aanwezig. Er werd geen periostale beenvorming of weke delen uitbreiding
gevonden.

- Maxilla: 4 patiënten. Het onderzoek dat ons ter beschikking stond, was
ontoereikend om de uitbreiding van de destructie vast te stellen. Bij 3 patiënten
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was de lesie gelocaliseerd in het corpus maxillae en bestond deze uit een
opheldering met vaak destructie van de begrenzingen van de laterale sinuswand en
orbita-bodem. Bij 1 patiënt bestond een matig scherp begrensde opheldering in de
processus palatinus van de maxilla.

Onze bevindingen zijn nagenoeg in overeenstemming met de beschrijving die
men in de literatuur kan vinden. Wij zijn echter niet de mening van van Blarcom
c.s. (1971) toegedaan, die stelt dat in alle gevallen röntgenologisch een beeld met
duidelijke kenmerken van maligniteit wordt gevonden.

5.3.3 Differentieel-diagnostische overwegingen

In de differentiële diagnose zal men, als men de odontogene tumoren en andere
kaakafwijkingen buiten beschouwing laat, in de eerste plaats de osteolytische
vorm van osteosarcoom moeten overwegen. Men dient hierbij te bedenken dat
osteosarcoom in de kaakbeenderen in tegenstelling tot in de lange pijpbeenderen
vaker op oudere leeftijd voorkomt (3e, 4e decade). Daarnaast kan worden gedacht
aan Ewing-sarcoom, neuroblastoom-metastase, lymlbom, plasmocytoom, eosino-
fiel granuloom, "bruine tumor" bij hyperparathyreoïdie en fibreuze dysplasie,
alsook aan uitbreiding van mondbodem-tumoren en carcinoom van de neusbij-
holten. Metastase, plasmocytoom en fibreuze dysplasie tonen meestal enige
sclerose en zijn vaak scherp begrensd. De overige lesies tonen meestal onscherpe
begrenzingen. Ewing-sarcoom en neuroblastoom-metastase en ook eosinofiel
granuloom zijn vrijwel altijd aandoeningen van jonge patiënten. Metastase,
plasmocytoom, carcinoom van de mondbodem c.q. bijholten, treffen vaak oudere
patiënten.

Van de odontogene afwijkingen dient zonder naar volledigheid te willen
streven, aan de volgende meest voorkomende lesies gedacht te worden. In geval
van een scherp, of althans redelijk afgrensbare, uni-loculaire opheldering komen
in de eerste plaats de verschillende cysten of granulomen in aanmerking. Deze
benigne kaakafwijkingen hebben vaak een voorkeurslocalisatie in de kaak en
staan vaak in relatie met een gebitselement. Van de odontogene tumoren komen
in aanmerking adeno-ameloblastoom, cementoma, ceme;;to-ossifying fibroma in
een vroeg stadium en ameloblastisch fïbroom (Shafer 1971, Eversole en Rovin
1972). Ook wanneer de lesie minder scherp afgrensbaar is, zijn een aantal van
bovengenoemde afwijkingen te overwegen. :

In geval van een multi-loculaire opheldering dient ameloblastoom te worden
overwogen; fibrosarcoom presenteert zich hoogst zelden in deze vorm. i

if

5.3.4 Behandeling en overleving

- Mandibula: Van de 10 patiënten ondergingen er 6 radicale chirurgische
therapie, in de zin van partiële- of hemi-resectie van de onderkaak (BA. 297,939,



i

70

1664, 1796, 3509, 3525). Bij 1 patiënt werd begonnen met radiotherapie, maar
werd bijna 3 mnd. na de proefexcisie alsnog een hemi-resectie gedaan (BA. 229).
Bij de 3 andere patiënten werd alleen een locale tumoroperatie gedaan, al dan niet
gecombineerd met radiotherapie (BA. 375, 479, 1979).
Bij 3 patiënten ontstonden meerdere recidieven na de eerste operatie, die op één
na uit locale resectie bestond; de tijd tussen behandeling en recidief varieerde van
2 tot 32 jaar. Bij 1 patiënt werd op 5-jarige leeftijd een tumor locaal verwijderd,
waarna 32 jaar later een recidief ontstond (BA. 479). Het recidief werd met
extirpatie van de tumor behandeld; patiënt overleed echter nog geen jaar later aan
longmetastasen.
Na 5 jaar waren nog 7 patiënten, en na 10 jaar nog 5 patiënten in leven, terwijl één
patiënt 8 jaar na behandeling nog in leven is.

- Maxilla: Van de 4 patiënten met localisatie van tumor in de bovenkaak
ondergingen er 2 een hemi-resectie of een locale resectie van de kaak (BA. 1084,
2168). Eén patiënt werd behandeld met radiotherapie (BA. 950) en bij 1 patiënt
werd alleen een locale tumorresectie uitgevoerd (BA. 3567). Bij 2 patiënten
ontstond een recidief resp. 3 en 5 jaar na locale resectie.
Na 5 jaar waren nog 3 patiënten, en na 10 jaar nog 2 patiënten in leven.

De 5-jaars overleving van alle patiënten met fibrosarcoom in de kaakbeenderen
gelocaliseerd, is 71%, hetgeen opvallend gunstiger is dan bij localisatie in de lange
pijpbeenderen.
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Hoofdstuk 6

SECUNDAIRE FIBROSARCOMEN VAN HET SKELET

6.1 Inleiding

De meeste maligne beentumoren ontstaan de novo in tevoren normaal bot; de
etiologie en pathogenese zijn onbekend. Wel is experimenteel van verschillende
factoren als chemicaliën, virus en radiatie, eei: directe relatie gevonden met het
ontstaan van beentumoren. Ook is gebleken dat bij een aantal benigne tumoren en
andere goedaardige aandoeningen of condities van het skelet, het voorkomen van
sarcoom hoger is dan alleen op basis van coïncidentie kan worden verwacht. Een
dergelijk verband tussen het aanwezig zijn van een prae-existente botafwijking en
het ontstaan hierin van sarcoom of maligne transformatie, is het meest bekend bij
de ziekte van Paget en na radiatie. Meestal betreft het dan osteosarcoom, maar
ook fibrosarcoom of M.F.H., en nog minder frequent chondrosarcoom, komt
voor. Bij benigne of laag maligne kraakbeentumoren kan progressie naar een
meer kwaadaardige tumor optreden, meestal wordt in deze gevallen histologisch
fibrosarcoom of M.F.H, aangetroffen. Veel minder vaak dan bij bovengenoemd
grondlijden is maligne transformatie in fibrosarcoom ook beschreven bij reuzen-
celtumor, al of niet na bestraling, bij fibreuze dysplasie, bij niet ossificerend
fibroom, bij botinfarct en bij chronische osteomyelitis.

Van onze serie van 131 patiënten met fibrosarcoom van het skelet bleek bij 19
patiënten een secundaire vorm van fibrosarcoom te bestaan (14%). In tabel 6.1 is

Tabel 6.1. Leeftijds- en geslachtsverdeling van 19 patiënten met secundair fibrosarcoom.

Leeftijdsgroep mannen vrouwen totaal

0-0 — — —
10-19 — — —
20-29 — — —
30-39 2 2 4
40-49 3 — 3
50-59 2 — 2
60-69 3 2 5
70-79 1 2 3
>80 — 2 2

Totaal 11 8 19
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de leeftijds- en geslachtsverdeling van deze patiënten weergegeven; tabel 6.2 geeft
aan, welke prae-existente afwijking of benigne tumor van het skelet aanwezig was.
Er zijn 8 vrouwen en 11 mannen, de gemiddelde leeftijd — 58 jaar — is hoger dan
van patiënten met primair fibrosarcoom, waar de gemiddelde leeftijd 38 jaar is.
Van deze secundaire fibrosarcomen zijn er 15 in de lange pijpbeenderen en 4 in het
rompskelet gelocaliseerd. Het merendeel hiervan berust op progressie van kraak-
beentumoren. Opgemerkt moet worden dat van de 4 radiatie-fibrosarcomen er 1
na bestraling van een reuzenceltumor ontstond, en 1 na radiatie in combinatie met
chronische osteomyelitis.

Tabel 6.2. Overzicht van 19 patiënten met secundair fibrosarcoom.

Secundair fibrosarcoom

Radiatiesarcoom
Paget-sarcoom
Na chronische osteomyelitis
Na chondroblastoma benignum
Progressie reuzenceltumor
Progressie chondrosarcoom

Aantal
patiënten

4
3
2
1
2
9

BA. no.

1293*, 1990", 3457,4404
534, 1050, 3416
1990**, 4389
207
1293", 2176
1178, 2547, 2588, 2693,
2735, 3574, 3699, 4156
4442

Localisatie
Lange pijp-
beenderen

3
2
2
1
2
7

rompskelet

1
1

2

* = bij 1 patiënt na radiatie reuzenceltumor.
** = bij 1 patiënt radiatiesarcoom en chronische osteomyelitis.

Histologisch waren de tumoren op 2 na allen slecht gedifferentieerd; 7 toonden
fibrosarcoom in engere zin, en 12 toonden kenmerken van M.F.H..
De 5-jaars overleving van deze groep patiënten bedroeg 21%; van de patiënten
zonder secundair fibrosarcoom was de overleving na 5 jaar 44%.

In vergelijking met recente grotere series patiënten met fibrosarcoom is het
percentage secundaire fibrosarcomen in onze groep patiënten (14%), hoewel iets
lager, niet belangrijk afwijkend van wat in de literatuur wordt vermeid. Pritchard
e s . (1977) geeft 27,2% op, Campannacci en Olmi (!977) 18,4% en Schajowicz
(1981) 19,7%. Huvos c.s. (1977) vermeldt geen patiënten met secundair fibro-
sarcoom.
Voor M.F.H, vermelden Dunham en Wilborn in 1979, en Freyschmidt e.a. in
1981, dat van de door hen in de literatuur gevonden gevallen resp. 21% en 19% op
basis van prae-existent lijden was ontstaan.

De in tabel 6.2 genoemde patiënten met secundair fibrosarcoom zullen in dit
hoofdstuk uitvoerig worden besproken, waarbij een vergelijking met, en een
overzicht van de in de literatuur gevonden gevallen zal worden gegeven. Allereerst
echter enkele opmerkingen over een aantal benigne processen waarbij maligne
transformatie in fibrosarcoom is beschreven, maar die in onze groep patiënten
niet werden waargenomen.
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Secundaire maligne veranderingen in fibreuze dysplasie worden in het algemeen
als bijzonder zeldzaam beschouwd (Schwartz en Alpert 1964, Jaffe 19S8, Pracke
1968, Jesserer 1969, Spjut e.a. 1971, Dabska e.a. 1972, Huvos e.a. 1972, Abelanet
e.a. 1975, Milgram e.a. 1975, Grabias en Campbell 1977, Mirra 1980, Schajowicz
1981). Maligne veranderingen worden zowel in de mono-ostotische, als poly-
ostotische vorm van fibreuze dysplasie gezien, in de laatste relatief vaker. De
incidentie wordt door Schwartz en Alpert (1964) op 0,4% van alle vormen van
fibreuze dysplasie geschat. De prognose van sarcoom in fibreuze dysplasie is
bijzonder slecht; meer dan de helft van de patiënten sterft binnen 1 jaar na het
stellen van de diagnose. Histologisch betreft het vaak osteosarcoom of fibrosar-
coom; chondrosarcoom en reuzenceltumor zijn echter ook beschreven. Schwartz
en Alpert (1964) vermelden 7 fibrosarcomen in een overzichtsartikel van 28
patiënten, bij wie maligne transformatie in fibreuze dysplasie optrad. Dabska es.
(1972) vermeldt 6 uit 30, Huvos es. (1972) 2 uit 12 gevallen, Hall es . (1955) en
Gimes c.s. (1972) beschrijven beiden 1 geval.

Johnson es. (1962) beschrijft 4 patiënten met fibrosarcoom in de wand van een
niet eerder behandelde, ook niet bestraalde cyste. Histologisch werden deze
sarcomen allen als complex beschreven, in 2 gevallen werd de tumor als
fibrosarcoom geclassificeerd.

Het voorkomen van sarcoom ter plaatse van, of in samenhang met niet-ossifï-
cerend fibroom, werd enkele malen beschreven (Hastrup en Jensen 1965, Koppers
e.a. 1977, Bhagwandeen 1966, Schajowicz 1981). De door Hastrup en Jensen
(1965) en Koppers es. (1977) beschreven gevallen betroffen osteosarcoom. In het
door Bhagwandeen (1966) beschreven geval ontstond 18 maanden na excochleatie
van een niet-ossificerend fibroom, fibrosarcoom van hoge maligniteitsgraad. Over
dit veelvuldig in de literatuur genoemde geval is echter bij anderen, waaronder
Lichtenstein (1977), nogal wat twijfel, onder andere op grond van het röntgen-
onderzoek en de beschrijving van de coupes van de oorspronkelijke lesie. Huvos
(1979) en Schajowicz (1981) menen dat het hier meer waarschijnlijk een histiocy-
tair fibrosarcoom betrof. Schajowicz (1981) beschrijft één patiënt met niet-
ossificerend fibroom, bij wie fibrosarcoom optrad, nadat tweemaal een recidief
was ontstaan, dat resp. behandeld was met currettage en bestraling.

Een mogelijk verband tussen het ontstaan van sarcoom en botinfarct werd voor
het eerst door Furey es. in 1960 beschreven. Sindsdien verschenen er verschil-
lende publicaties, die hierop wijzen en waarbij in de meeste gevallen fibrosar-
coom, en vooral M.F.H., werd gevonden (Johnson e.a. 1962, Dorfman e.a. 1915,
Spjut e.a. 1971, Mirra e.a. 1974, Michael en Dorfman 1976, Heselson e.a. 1976,
Mirra e.a. 1977, Galli e.a. 1978, McCarthy e.a. 1979). Mirra (1980) maakt in zijn
boek "Bone Tumors" onderscheid in het ontstaan van M.F.H, in normaal bot en
op de plaats van een infarct. Van de 11 door hem beschreven patiënten bij wie
sarcoom op de plaats van een botinfarct werd gevonden, werd de histologische
diagnose in 5 gevallen op M.F.H, gesteld, 4 maal op fibrosarcoom en 2 maal op
osteosarcoom. De infarcten waren bij deze patiënten vermoedelijk ontstaan bij:
caissonziekte (4), sikkekelanemie (1), chronisch alcoholisme (1), decompressie in
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een vliegtuig op grote hoogte (1), of idiopathisch (4). Sarcoom werd vastgesteld na
8 tot 26 jaar. Mirra es. (1977,1980) meent dat het chronisch reparatief proces bij
botprocessen als infarct een belangrijke factor vormt in de pathogenese van
sarcoom, in het bijzonder M.F.H..

6.2 Radiatiesarcoom

In 1922 wees Beek als een van de eersten op de mogelijkheid van het ontstaan van
sarcoom in bot als laat gevolg van radiotherapie. In 1925 werd door Martland de
aandacht gevestigd op de late gevolgen, waaronder sarcoom, van interne radiatie
als gevolg van ingestie van radio-actieve stoffen, die werden gebruikt door
arbeiders, die met radium-houdende lichtgevende verven in verschillende indus-
trieën werkten (Jaffe 19S8). Later is aan thorium, dat werd toegepast in de
behandeling van tuberculose, en aan thorotrast, een enkele jaren gebruikt
contrastmiddel in de röntgendiagnostiek, het ontstaan van botsarcoom, voorna-
melijk osteosarcoom, toegeschreven (Jaffe 1958, Spjut e.a. 1971, Harrist e.a. 1979,
Huvos 1979).

In de verdere bespreking van radiatiesarcoom zullen we ons beperken tot
sarcoom als gevolg van bestraling. Alvorens men van radiatie-, of post-radiatie-
sarcoom kan spreken, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, die
in 1948 door Cahan c.s. werden opgesteld en door Senyszyn in 1970 werden
aangevuld.

De incidentie van radiatiesarcoom is laag; door Phillips en Sheline werd in 1963
een percentage van 0,03% van alle bestraalde patiënten opgegeven. Meer recent
vermeldt Tountas es. in 1979 een incidentie van 0,035% van alle patiënten die
meer dan 5 jaar na de bestraling nog in leven waren. Het is niet onmogelijk dat dit
percentage geleidelijk zal toenemen, omdat de overleving van bestraalde patiënten
langer wordt en de inductietijd van sarcoom ten gevolge van gecombineerde
radio- en chemotherapie verkort zou kunnen worden (Tefft e.a. 1976, Brady
1979).

Het radio-biologisch effect van röntgenstralen wordt bepaald door de mate van
de geabsorbeerde dosis en de distributie van deze dosis in de bestraalde weefsels.
De latente tijd, dat is het tijdsinterval tussen het tijdstip van bestraling en de
detectie of dood tengevolge van sarcoom, kan variëren tussen 4 en 27 jaar,
gemiddeld 11-12 jaar (Kim e.a. 1979, Brady 1979).

Radiatiesarcoom kan in elk bot ontstaan, zowel in tevoren normaal bot dat in
de bundel voor bestraling van andere organen heeft gelegen, als in tevoren
pathologisch bot, dat om therapeutische redenen werd bestraald. Het eerste geval
komt relatief het meest voor; voorbeelden zijn: radiatiesarcoom in rib of
schoudergordel bij mamma-carcinoom, in de schedel bij retinoblastoom, in het
bekken bij cervixcarcinoom (Sagerman e.a. 1969, Hatfield en Schulz e.a. 1970,
Senyszyn e.a. 1970, Hutchinson 1972, Seijdel 1975, Tountas e.a. 1979, Paganini
e.a. 1979). Voorbeelden van de andere groep, waarbij na bestraling van primaire
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\. botlesies radiatiesarcoom kan ontstaan, zijn: reuzenceltumor, fibreuze dysplasie,
i;. eosinofiei granuloom, alsook na bestraling van gewrichten in verband met
y tuberculose en spondylitis ankylopoetica (Sim e.a. 1972, Edgar en Robinson

1973). De meeste radiatiesarcomen zijn beschreven na bestraling van reuzencel-
"• tumoren in femur en tibia (Hutter e.a. 1962).
; Röntgenologisch staat bij radiatie-osteïtis demineralisatie van het skelet op de
' . voorgrond en soms is dit het enige röntgenologische verschijnsel, vooral in
,'' skeletdelen als wervels, schedel en mandibula. De trabekels zijn verminderd in
: aantal, irregulair van vorm en vaak gedisorganiseerd van structuur. Dit wordt wel

met "pagetoïd" aangegeven (Bragg e.a. 1970). De cortex is vaak irregulair verdikt
aan de endostale zijde. Diffuse sclerosering wordt vooral in de platte beenderen,
met name in het bekken, gezien.
Radiatiesarcoom kenmerkt zich door onscherpe destructie, vaak maar niet
obligaat in een gebied met kenmerken van radiatie-osteïtis. Behalve botdestructie
wordt vaak een weke delen zwelling gevonden, waarvan de aanwezigheid door
sommigen als belangrijk criterium in de differentiële diagnose ten opzichte van
radiatie-osteïtis wordt beschouwd (Bragg e.a. 1970). Minder vaak dan alleen
destructie wordt destructie met hierin én in de weke delen grillige, amorfe
verdichtingen gevonden (Libshitz 1979). Ontsteking van bestraald bot toont
echter, naast destructie van bot, ook vaak weke delen zwelling en verkalkingen en
kan dan ook op grond van het röntgenbeeld alléén niet onderscheiden, worden van
sarcoom. Elke verandering in het beeld van een tot dusver als radiatie-osteïtis

! beschouwde afwijking dient met argwaan bekeken te worden.
)•". Histologisch wordt hetzelfde beeld gevonden als bij "spontaan" ontstane
; sarcomen. Van de ruim 200 goed gedocumenteerde gevallen in de literatuur blijkt

60% osteosarcoom, 30% fibrosarcoom en 10% chondrosarcoom te betreffen
(Mindell e.a. 1977, Huvos 1979). Fibrosarcoom is meestal slecht gedifferentieerd,

- met sterke cel-anaplasie en hoge mitosegraad, soms van het M.F.H. type. In
sommige gevallen is het histologische beeld zo complex, dat nadere classificatie
niet mogelijk is (Jaffe 1958, Kim e.a. 1979).

; De prognose van patiënten met radiatiesarcoom is slecht; door de meeste
auteurs wordt een overleving opgegeven van slechts enkele maanden tot 1 jaar

! (Sim e.a. 1971, Mindell e.a. 1977, Tountas e.a. 1979). Enkele auteurs vermelden
\ echter, hoewel het in het algemeen slechts om kleine groepen patiënten gaat, een
k 5-jaars overleving van 28-30% (Arlen e.a. 1971, Huvos 1979). Voor fibrosarcoom
|, dat na radiatie is ontstaan wordt in de literatuur geen andere prognose vermeld
|] dan voor radiatiesarcoom in het algemeen.
f In de door ons onderzochte groep patiënten (131) waren 4 patiënten met een

radiatiesarcoom, dat als fibrosarcoom geclassificeerd werd. Histologisch waren de
tumoren slecht gedifferentieerd; in één van de gevallen werden kenmerken van
M.F.H, gevonden.
De incidentie van radiatie-fibrosarcoom is in onze serie lager dan in de groep
patiënten van Pritchard e s . (1977); deze vond bij 29 van de 158 patiënten
fibrosarcoom na radiatie. Campanacci en Olmi (1977) vermelden 6 op 114
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patiënten en Schajowicz (1981) 10 op 142 patiënten; in alle gevallen was de
oorspronkelijk bestraalde lesie een reuzenceltumor.

6.2.1 Casuïstiek

BA 1293, man, geboren in 1925. In oktober 1962 voor de eerste maal gezien in verband met sinds 3
maanden bestaande klachten van zwelling, later ook pijn aan de rechter pols. Röntgenologisch wordt
een beeld gezien, passend bij reuzenceltumor. Destijds werd echter een maligne tumor overwogen, met
als gevolg dat de rechter onderarm, voor en na excochleatie van de lesie, bestraald werd met een totale
tumordosis van 42 Gy in ongeveer 2 maanden. Door de Commissie voor Been tumoren werd de
histologische diagnose reuzenceltumor graad I gesteld.
In juli 1974 werd de patient weer gezien in verband met, sinds 1962, wisselende perioden van pijn in de
rechter pols. Rö-onderzoek toont Iaterodorsaal in de rechter radius een irregulaire, doch redelijk scherp
begrensde opheldering met destructie van de overliggende cortex. De afmetingen zijn: ongeveer 1 Vi cm
lang en 1 cm breed. Geen tekenen van periostale beenvorming, er bestaat een lichte weke delen
zwelling. Patiënt onttrekt zich aan behandeling tot oktober 1975, waarna wegens toeneming van de
klachten excochleatie met opvulling met bone-chips wordt verricht. Hist-diagnose: Fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H., graad III. Ziektebeloop: In januari 1976 amputatie, 20 cm boven het
polsgewricht. Februari 1977 solitaire longmetastase: radiotherapie 10 X 30 Gy tumordosis. Patiënt
overleed in augustus 1977. Geen obductie.

BA. 199t, man, geboren in 1895. In de Eerste Wereldoorlog beide benen geamputeerd wegens trauma.
In 1952 schouderklachten, geduid als arthrosis, ontstaan door intensief gebruik van krukken. In 1952
werd de linkerschouder bestraald met 24 Gy, in I960 nog eens 78 Gy via 2 velden; in beide gevallen
betrof het vermoedelijk oppervlakte doses. Vanaf 1961, na mislukte arthrodese van het linker-
schoudergewricht, chronische osteomyelitis en fisteling met productie van sequesters. Behandeling
hiervan voornamelijk operatief, door middel van sequesterverwijdering en excochleatie van fistels. In
januari 1966 trad een pathologische fractuur van de linker humerus op. Rö-onderzoek toont vanaf 1960
onscherp begrensde mottige destructie van de humeruskop ter plaatse van het tuberculum majus en er
is enige periostale reactie aanwezig; dit beeld kan passen bij een chronische ontsteking. Na 1962
worden ter plaatse van de oorspronkelijke humeruskop enkele fragmenten in de weke delen gevonden,
die in 1963 grotendeels verdwenen zijn. In 1966 wordt naast de aanwezigheid van een pathologische
fractuur, in vergelijking met 1964 sterk toegenomen destructie van de bestaande botstructuur zicht-
baar, met sterke weke delen zwelling rondom. Er is een uitgebreide periostale reactie in de vorm van
onscherp begrensde lamellen en Codmanse driehoeken. In maart 1966 wordt excochleatie van de
haard verricht. Hist-diagnose: Fibrosarcoom graad III, met gebieden met chronische osteomyelitis en
callus vorming. Ziektebeloop: Patiënt weigerde verdere chirurgische therapie en werd behandeld met
cytostatica (endoxan). Patiënt overleed in september 1967 met uitgebreide longmetastasen. Geen
obductie.

BA. 3457, vrouw, geboren in 1893. In maart 1973 voor het eerst gezien wegens pijnlijke zwelling boven
de rechter patella. Reeds 20 jaar chronische knieklachten, op basis van gonarthrosis, behandeld onder
meer met radiotherapie van 1949 tot 1958,10 series links, 11 rechts met 4 velden orthovolt-therapie.
De oppervlaktedosis bedroeg links 80 Gy, rechts 90 Gy. Rö-onderzoek toont een totaal gedestrueerd
gewricht met uitgebreide mottige destructie van het mediale tibiaplateau en de mediale femurcondyl;
rond het kniegewricht grote weke delen zwelling met irregulaire verdichtingen, waarbij opvalt dat de
weke delen zwelling veel uitgebreider is dan de botdestructie. Er zijn weinig tekenen van periostale
reactie (zie addendum III). Hist-diagnose: Fibrosarcoom graad III. Ziektebeloop: In maart 1973 werd
bovenbeensamputatie verricht. In juli 1973 multipele longmetastasen; in augustus 1973 overleed
patiënte. Geen obductie.

• t
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BA. 4404, man, geboren in 1932. In augustus 1976 werd patient voor de eerste maal gezien wegens een
sinds 6 maanden bestaande pijnlijke zwelling ter plaatse van het linker sterno-claviculaire gewricht. Bij
onderzoek wordt een oud litteken boven de zwelling gevonden. Patiënt blijkt in 1940-41 bestraald te
zijn wegens halsklier-tuberculose. Bestralingsgegevens ontbreken. Rö-onderzoek toont mottige ophel-
deringen in het mediale deel van de linker clavicula over een afstand van 4 cm. De cortex is ter plaatse
licht gedissocieerd. Geen tekenen van periostale reactie of weke delen zwelling. Hisi-dtagnosr.
Fibrosarcoom, graad III. Ziektebeloop: In oktober 1976 operatie, waarbij het twee/derde mediale deel
van de linker clavicula wordt verwijderd, met medenemen van de Ie rib, het aanliggend deel van het
manubrium van het sternum en de weke delen van het oude operatiegebied na biopsie. In 1980, na 4
jaar, is patiënt in leven.

6.2.2 Commentaar

De radiotherapeutische behandeling bij deze 4 patiënten werd in het verleden
gegeven voor benigne afwijkingen; eenmaal wegens halsklier-tuberculose (BA.
4404). Bij patiënt BA. 1990 heeft de combinatie van radiatie en chronische
osteomyelitis mogelijk tot sarcoom geleid. Naar de huidige inzichten zouden deze
patiënten niet meer bestraald worden. Radiatiesarcoom van de clavicula is, in
vergelijking met die in andere localisaties, weinig frequent, ondanks het feit dat dit
deel van het skelet vaak in de directe bundel is gelegen. Evans en Hughes (1978)
vonden slechts 6 in de literatuur vermelde gevallen.

Hoewel de precieze bestralings-dosis en -kwaliteit niet van alle patiënten te
achterhalen was, bleek de bestraling in het algemeen met orthovolt-apparatuur te
zijn toegediend in een dosering, die in alle gevallen waarschijnlijk hoger was dan
30 Gy in 3 weken. De latente tijd was bij 1 patiënt (BA. 1990) opvallend kort, 6
jaar, bij de overige patiënten langer dan 10 jaar, bij 1 patiënt (BA. 4404) zelfs 35
jaar. De gemiddelde latente tijd, 17 jaar, is iets langer dan gemiddeld in de
literatuur wordt genoemd.
Röntgenologisch werden slechts bij 1 patiënt (BA. 1990), bij wie mogelijk een
combinatie vin chronische osteomyelitis en radiatie tot sarcoom geleid heeft,
tekenen van ludiatie-osteïtis gevonden. Verder werd het röntgenbeeld gekenmerkt
door onscherp begrensde mottige destructie zonder veel reactie van het periost.
Ook bestond er in de meerderheid van de gevallen een weke delen zwelling, waarin
slechts in 1 geval (BA. 3457) uitgebreide amorfe verdichtingen te zien waren.
Van deze 4 patiënten overleden er 3 binnen VA jaar aan de gevolgen van long-
metastasen. Patiënt BA. 4404, bij wie de latente tijd 35 jaar bedroeg, is 4 jaar na
adequate chirurgische therapie in leven zonder verschijnselen van tumor.

6.3 Paget-sarcoon

Sir James Paget vond in de vorige eeuw reeds een relatie tussen de door hem
beschreven aandoening van het skelet en het optreden van sarcoom. Van de 23
door hem beschreven patiënten overleden er 5 aan sarcoom, als complicatie van
Morbus Paget (Brackenbridge 1977).

De incidentie van Paget-sarcoom wordt in de literatuur opgegeven, variërend
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van minder dan 1 tot ruim 10% (Poretta e.a. 1957, Barry 1961, Jaffe 1958,
McKenna e.a. 1968, Morlock e.a. 1975, Lichtenstein 1977, Brackenbridge 1977,
Dahlin 1978, Mirra 1980). Deze variatie is te verklaren, doordat sommige auteus
de incidentie berekenen uit alléén gevallen met sarcomateuze ontaarding van de
poly-ostotische vorm, terwijl door anderen de schatting van sarcoom wordt
gemaakt op basis van alle patiënten met M. Paget. Price (1969) en Sissons (1971)
menen dat M. Paget zeker als prae-sarcomateuze aandoening beschouwd dient te

' worden.
Paget-sarcoom ontstaat niet alleen bij de poly-ostotische vorm, maar kan ook,

hoewel minder vaak, in de mono-ostotische vorm van M. Paget worden aange-
troffen. Door verschillende auteurs wordt vermeld, dat Paget-sarcoom multicen-
trisch in door M. Paget veranderd bot kan voorkomen; in hoeverre het in deze
gevallen gaat om multicentrisch ontstaan, dan wel om metastasen vanuit één van
de Iesies, is niet duidelijk (Jaffe 1958, McKenna e.a. 1964, Ross e.a. 1972,
Schajowicz 1981). Paget-sarcoom kan in alle door M. Paget aangedane skelet-
delen optreden, relatief vaak in de humerus en vrij zelden in de wervels (Morlock
e.a. 1979).

Röntgenologisch is de onscherpe destructie van cortex en spongiosa in of bij de
door M. Paget aangetaste botstructuur het meest kenmerkend, waarbij weinig
periostale reactie wordt gevonden. De vroegst zichtbare afwijkingen zijn sub-
corticale osteolyse en corticale erosie (Sherman en Soong 1954). Vaak gaat
destructie in het bot samen met een locale weke delen zwelling, waarin soms fijne
irregulaire verkalkingen optreden. Door Ross c.s. (1972) werden bij 148 patiënten
met een Paget-sarcoom, in volgorde van frequentie van voorkomen, de volgende
röntgenologische afwijkingen gevonden: destructie in 90%, weke delen zwelling in
57%, nieuw-botvorming in 15%, sclerose in 15%; een pathologische fractuur werd
in 36% van de gevallen gevonden.

De histologische kenmerken van sarcoom in door M. Paget veranderd bot
verschillen in principe niet van die van sarcoom in tevoren normaal bot. Door de
verschillende auteurs wordt vermeld dat osteosarcoom in 50 tot 60%, fibrosar-
coom in 20 tot 25% en chondrosarcoom in 10 tot 15% wordt aangetroffen
(Porretta e.a. 1957, McKenna e.a. 1964, Ross e.a. 1972, Anderson e.a. 1976,
Huvos 1979, Schajowicz 1981). Daarnaast worden een aantal gevallen beschreven,
waarin sarcoom wordt genoemd zonder dat nadere classificatie mogelijk is. Jaffe
(1958) meent dat de histologie vaak zo complex is, dat men in alle gevallen beter
van Paget-sarcoom kan spreken zonder een verdere classificatie na te streven.

De prognose van patiënten met Paget-sarcoom is slecht; vaak zijn er op het
| moment van de diagnose al longmetastasen aanwezig. Er zijn in de literatuur
f echter enkele mededelingen over langere overleving van patiënten met Paget-
I sarcoom (Schatzki en Dudley 1961, McKenna e.a. 1961, Price en Goldie 1969). In
I een meer recente publicatie deelt Morlock e s . (1975) mee, dat hij in de literatuur
I { 14 gevallen met een 5-jaars overleving is tegengekomen op een totaal van 344
'\ patiënten met Paget-sarcoom; 10 patiënten bleken na 10 jaar nog in leven.
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In onze serie patiënten zijn er 3 met een Paget-sarcoom, die histologisch als
fibrosarcoom werden geclassificeerd; alle 3 waren slecht gedifferentieerd, 1 met
M.F.H, kenmerken. Van de publicaties met grotere aantallen patiënten met
fibrosarcoom vermeldt Pritchard e s . (1977) 5 van 158 patiënten met fibrosarcoom
bij M. Paget, Campanacci en Olmi (1977) vermelden 4 van 114 patiënten en
Schajowicz (1981) vermeldt 10 van 142 patiënten.

6.3.1 Casuïstiek

BA. 534, man, geboren in 1891. Sinds juni 1957 pijnklachten in de rechter heup. December 1957
ontstond er een pathologische fractuur. Rö-onderzoek toont de typisch voor M. Paget kenmerkende
structuur-veranderingen en verbreding van bot. Er is een onscherp begrensde mottige destructie, die
een groot deel van de schacht ter hoogte van het collum femoris inneemt. Distaal van het collum is een
pathologische fractuur aanwezig; aan de laterale zijde is een lichte weke delen zwelling zichtbaar, met
hierin enkele verdichtingen, die waarschijnlijk samenhangen met de pathologische fractuur. Hist-
diagnose: Fibrosarcoom graad III, bij de ziekte van Paget. Ziektebeloop: In december 1957 exarticula-
tie van het rechter been. In mei 1958 overleden met uitgebreide longmetastasen. Geen obductie.

BA. 1050, vrouw, geboren in 1884. In juni 1961 voor het eerst gezien wegens sinds ongeveer 2 maanden
bestaande pijnklachten in het linkerbeen. Rö-onderzoek: de gehele linkerbekkenhelft toont afwijkin-
gen, passend bij M. Paget. Boven het linker acetabulum zijn enkele onscherp begrensde, gedeeltelijk
confluerende ophelderingen van het mottige type zichtbaar; de laterale cortex is onderbroken. Ter
plaatse zijn in de weke delen enkele flardige verdichtingen zichtbaar. Hist-diagnose: Fibrosarcoom
graad III. Ziektebeloop: Chirurgische therapie werd niet mogelijk geacht. Patiënte overleed in april
1962 onder het beeld van algemene metastasering. Geen obductie.

BA. 3416, vrouw, geboren in 1907. In januari 1973 gezien in verband met reeds enige maanden
bestaande pijnklachten in de rechterschouder. Bij onderzoek wordt een cocosnoot-grote, niet pijnlijke
tumor aan de voorzijde van het gewricht gepalpeerd. Rö-onderzoek van de rechter humerus toont de
typische, bij M. Paget passende structuur-afwijkingen, die zich van even onder het schoudergewricht,
tot ± 6 cm boven het elleboogsgewricht uitstrekken. Er is een mottige destructie van de humeruskop,
epi-metafysair, met gedeeltelijke doorbreking van de cortex ventro-mediaal. Er bestaat een patholo-
gische fractuur door het tuberculum majus. Verder ter plaatse van de cortex-destructie enige weke
delen zwelling. Hist-diagnose. Fibrosarcoom met M.F.H, kenmerken graad III, bij M. Paget.
Ziektebeloop: Wegens de slechte prognose en de leeftijd van de patiënte werd van chirurgische therapie
afgezien. In korte tijd ontstonden metastasen in longen, mediastinum en ribben. Patiënte overleed in
december 1973. Bij obductie bleken metastasen in huid, subcutis, longen en mediastinum, met
doorgroei vanuit het mediastinum in de thoraxwand aanwezig.

6.3.2 Commentaar

Van deze 3 patiënten met "Paget-fïbrosarcoom" was geen van de 3 tevoren
bekend met de ziekte van Paget en voorzover bekend of onderzocht, leden zij allen
aan een mono-ostotische vorm. Het alkalisch fosfatase was bij alle patiënten
matig tot sterk verhoogd. De tumor werd bij alle 3 patiënten, die in leeftijd
varieerden van 65 tot 70 jaar, ontdekt na het ontstaan van een pathologische
fractuur.
Bij röntgenonderzoek van respectievelijk femur, os ilium en humerus bleken
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uitgebreide afwijkingen, passend bij M. Paget, aanwezig. Aanwijzingen voor
ma:igne transformatie bleek uit de wijze van osteolyse van spongiosa en cortex,
die x,-J -Jer scherp begrensd waren dan normaal bij M. Paget wordt gezien. Er was
Caige weke delen zwelling ter plaatse van de cortexdestructie; periostale reactie
ontbrak vrijwel geheel. Dit röntgenbeeld komt overeen met wat in de literatuur
ondermeer door Ross c.s. (1972) wordt vermeld. Alle patiënten overleden binnen
1 jaar aan uitgebreide metastasering, hetgeen overeenkomt met mededelingen in
de literatuur.

6.4 Fibrosarcoom bij chronische osteomyelitis

Het ontstaan van maligniteit in de drainerende sinus van chronische osteomye-
litis is reeds bekend vanaf het midden van de vorige eeuw (Dorfman 1973). Hst
betreft meestal een plaveiselcarcinoom; deze complicatie zou bij 0,25-0,50% van
alle patiënten met chronische osteomyelitis optreden (Jaffe 1958, Dorfman
1973 ).

Het ontstaan van sarcoom in een drainerende sinus, of in het ontstekingsweefsel
zelf, is nog veel zeldzamer. Van deze sarcomen zijn in de literatuur beschreven:
angiosarcoom, rhabdo-myosarcoom, granulatie-weefsel-sarcoom, reticulumcel-
sarcoom en fibrosarcoom (Johnston e.a. 1973, Akbarnia e.a. 1976). Deze
sarcomen hebben, met uitzondering van fibrosarcoom, een zeer slechte prognose

/ en de meeste patiënten zijn binnen 1 jaar aan de gevolgen van tumor overleden. In
1976 werd door Akbarnia es. één geval gepubliceerd; in de discussie vermeldt hij

; in de Angelsaksische literatuur slechts 5 goed gedocumenteerde gevallen van
fibrosarcoom als complicatie van chronische osteomyelitis te hebben gevonden
(Kirschbaum 1949, Waugh 1952, Denham en Dingley 1963, Morris en Lucas
1964). Van die 5 patiënten waren er 3, 10 jaar na amputatie nog in leven,
waarvan 1 patiënt zelfs 21 jaar na het manifest worden van fibrosarcoom. De

[ beschreven fibrosarcomen traden allen op nadat de ontsteking van het bot al lang
{ had bestaan, variërend van 20- tot ruim 40 jaar later.
I Röntgenologisch wordt meestal geleidelijk toenemende destructie gevonden
f naast de meer sclerotische gebieden, die passen bij chronische osteomyelitis. Soms
;. is ter plaatse van de fïstel een pathologische weke delen zwelling zichtbaar, die het
• bot secundair arrodeert.
| In onze serie patiënten waren er 2, bij wie fibrosarcoom na een langdurige
I j ontsteking van het bot werd vastgesteld; in 1 geval was het vermoedelijk een
if combinatie van radiatie en chronische osteomyelitis, die tot het ontstaan van
f sarcoom had geleid.

In de literatuur vermeldt Dahlin (1969) dat bij 1 van zijn patiënten fibrosarcoorr
op basis van osteomyelitis was ontstaan; Campanacci en Olmi (1977) vermelden 1
patiënten. Mirra (1980) meent dat het meestal M.F.H, betreft en geen fibrosar-
coom in engere zin.
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6.4.1 Casuïstiek

BA. 1990, zie onder radiatiesarcoom.

BA. 4389, man, geboren in 1930. Bij een ongeval in 1945 uitgebreide huidverwondingen aan het
rechteronderbeen. Destijds behandeld met onder meer huidplastieken; het duurde bijna 1 jaar voordat
de huiddefecten gesloten waren maar in de loop der jaren ontstonden regelmatig huiddefecten. In juni
1976 werd patiënt hiervoor opnieuw opgenomen. Rö-onderzoek toonde uitgebreide destructie van
spongiosa en cortex van de proximate tibia: ter plaatse uitgebreide penostale reactie in de zin van
lamellen, Codmanse driehoeken en spicula. In de weke delen gelobde en amorfe verkalkingen. Hist'
diagnose: Fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H, graad III. Ziektebeloop: In juni 1976 werd een
onderbeensamputatie verricht. In 1980, 4i4 jaar na de operatie, is patiënt nog in leven.

6.4.2 Commentaar

In vergelijking met de in de literatuur beschreven gevallen zou bij patiënt BA.
1990 relatief een korte tijd een ontstekingsproces hebben bestaan, tot sarcoma-
teuze transformatie optrad. Hierbij dient echter aangenomen te worden, dat een
combinatie van radiatie en chronische osteomyelitis mogelijkerwijze tot sarcoom
heeft geleid. Ook voor radiatiesarcoom is echter de latente tijd, ongeveer 6 jaar,
betrekkelijk kort. Bij de tweede patiënt is de periode, waarin chronische osteo-
myelitis aanwezig was, vermoedelijk langer, maar exacte gegevens hierover
ontbreken. Beide patiënten tonen röntgenologisch een beeld met maligne ken-
merken: destructie van spongiosa en cortex, uitgebreide onregelmatige periostale
reactie en weke delen zwelling met amorfe verdichtingen.

Gezien de korte overleving is het waarschijnlijk dat bij patiënt BA. 1990 een
radiatiesarcoom bestond. Bij de tweede patiënt (BA. 4389) is, mede gezien de zeer
langdurige ziektegeschiedenis, waarbij regelmatig huiddefecten optraden, een
primair weke-delen sarcoom niet uitgesloten. Het is bekend dat deze tumoten een
betere prognose hebben dan fibrosarcoom van het skelet.

6.S Fibrosarcoom na chondroblastoma benignum

Chondroblastoma benignum is een weinig frequent voorkomende benigne
tumor, opgebouwd uit chondroblast-achtige cellen, die een kraakbeensubstantie
vormen.
De incidentie wordt meestal als 1% of minder van alle primaire beentumoren
opgegeven (Nederlandse Commissie voor Beentumoren 1973, McLeod en Beabout
1973, Huvos en Marcove 1973, Dahlin 1978).
De tumor komt voornamelijk op jonge leeftijd voor, bij voorkeur in de tweede
decade, is vrijwel altijd in de epifyse gelocaliseerd en toont röntgenologisch
meestal een vrij typisch beeld.
De behandeling bestaat uit currettage, waarna de kans op een recidief varieert van
5-20% (Schajowicz en Gallardo 1970, Dahlin en Ivens 1972, Huvos en Marcove
1973). Naast de kans op een recidief na currettage kan chondroblastoma
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benignum zich klinisch agressief gedragen en zelfs tot longmetastasen leiden.
Longmetastasen ontstaan waarschijnlijk door uitzaaiing van cellen tijdens de
operatie en zijn meestal self-limiting (Kahn e.a. 1969, Huvos e.a. 1977).

Maligne transformatie van chondroblastoma benignum is buitengewoon zeld-
zaam. Door Hatcher es . (1945) worden 2 en door Steiner (1965) wordt 1 patiënt
beschreven, echter alle 3 na radiatie van de lesie; deze tumoren dienen dan
waarschijnlijk pok als radiatiesarcoom beschouwd te worden. Sirsat en Docter
(1970) beschrijven een 15-jarige jongen met een chondroblastoom in de proximate
tibia, bij wie na 4 maal currettage wegens recidief, 6 jaar na de eerste operatie een
ongedifferentieerd, sterk anaplastisch sarcoom met spoelcellen werd gevonden.
Schajowicz en Gallardo (1970) vermelden een patiënt van 32 jaar met een
chondroblastoom in een os metarsale; een recidief, 5 maanden na currettage,
noopte tot resectie van de metarsale. Histologisch werd, behalve de typische
kenmerken van chondroblastoom, tussen de kraakbeen-lobben fibrosarcoom
gevonden. Door Huvos c.s. (1977) wordt vermeld dat er slechts één, als uniek
beschouwd geval van een mogelijk primair maligne chondroblastoom bekend is.
Dit betreft een meisje van 6 jaar met een tumor in de proximate humerus, die zeer
invasief in de weke delen van schouder en oksel bleek te groeien. Histologisch
werden naast de typische kenmerken van chrondroblastoom ook maligne ken-
merken gevonden.

6.5.1 Casuïstiek

BA. 207, man, geboren in 1930. In 1955 werd een in de laterale femurcondyl links gelocaliseerde
haard geëxcochleëerd en met homoloog bot opgevuld. Röntgenologisch was de gehele condyl
ingenomen door een gelobde, weinig scherp begrensde opheldering (geografisch), reikend vanaf het
gewricht tot 8 cm in de metafyse. Het beeld is ongewoon voor een chondroblastoma benignum, mede
gezien de grootte. Histologisch werd de diagnose gesteld op chondroblastoma benignum. In september
1968 ontstonden spontaan pijnklachten en hydrops van de linker knie, nadat de functie van de
linkerknie na de operatie in 19SS goed was geweest en de patiënt zonder klachten. Rö-onderzoek toont
excentrisch lateraal in de condyl een mottige destructie van 5-2'A cm, omgeven door een onscherp
begrensde sclerotische zone; in de lesie zijn enkele vage verdichtingen zichtbaar. De laterale cortex is
onregelmatig van contour, plaatselijk versmald en mogelijk even onderbroken. Er zijn geen duidelijke
tekenen van maligniteit; het beeld zou heel goed kunnen passen bij dat van een (recidief) reuzencel-
tumor. In december 1968 ontstond een pathlogische fractuur en in dezelfde maand werd excochleatie
verricht in de veronderstelling dat men met een recidief te maken had. Hist-diagnose. Fibrosarcoom
met kenmerken van M.F.H, graad III. Ziektebeloop: Hoge bovenbeensamputatie in januari 1969. In
juni 1969 uitgebreide longmetastasen in beide longvelden. Patiënt werd behandeld met cytostatica
zonder veel resultaat en overleed in augustus 1969.

6.5.2 Commentaar

Bij deze patiënt werd op 25-jarige leeftijd een chondroblastoma benignum in f
het distale femur geëxcochleëerd, waarna op 38-jarige leeftijd op dezelfde plaats f

fibrosarcoom ontstond; de patiënt was in de tussentijd klachtenvrij geweest.
Röntgenologisch is het beeld in eerste instantie in 1955 ongewoon voor een
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chondroblastoma benignum, vooral wat betreft de afmetingen en de wijze van
uitbreiding. In 196.8 toont de röntgenopname van de knie weinig maligne
aspecten, zodat eerder aan een recidief of aan een reuzenceltumor gedacht moet
worden dan aan een maligne tumor. Dit geval doet denken aan dat van Sirsat en
Docter (1970); het chondroblastoom dat zij beschrijven moet echter veel agres-
siever geweest zijn, gezien het tot 4 maal toe optreden van een recidief in een
tijdsverloop van slechts 6 jaar.

6.6 Fibrosarcoom na progressie van reuzenceltumor

Reuzenceltumor van het skelet bestaat uit mesemchymale cellen en meerkernige
reuzencellen.

De incidentie wordt op 4 tot 9% van alle skelettumoren geschat (Nederlandse
Commissie voor Bentumoren 1973, Dahlin 1978, Huvos 1979, Schajowicz 1981).
De tumor komt zelden onder het 15e jaar voor, het meest in de derde en vierde
decade, en is vrijwel altijd epi-metafysair, excentrisch in de lange pijpbeenderen
gelocaliseerd. Hoewel de tumor zich in het algemeen goedaardig gedraagt, is de
groei vaak agressief, hetgeen zich onder meer uit in een hoge kans op recidief na
de operatie. De kans op een locaal recidief na excochleatie bedraagt na 2 jaar 30%
en na 5 jaar 50% (Dahlin 1978, Huvos 1979, Mirra 1980). Door Schrijver (1981)
werd in het patiëntenmateriaal van de Commissie voor Beentumoren van 181
patiënten met reuzenceltumor gemiddeld bij 49% recidief gevonden; dit is onder
meer afhankelijk van de wijze van behandeling en de histologische gradering van
de tumor. Het is mogelijk dat door het vaker toepassen van cryo-chirurgie het
aantal recidieven zal afnemen (Marcove e.a. 1978).

Reuzenceltumor kan ook als maligne tumor voorkomen, hetzij direct, hetzij
door progressie in sarcoom, maar dan meestal pas na meerdere recidieven. De
frequentie van voorkomen van primair maligne reuzenceltumor en reuzencel-
tumor met progressie in sarcoom samen, varieert van 5 tot ruim 10% van alk
reuzenceltumoren (Goldenberg e.a. 1970, Dahlin e.a. 1970, Nederlandse Commis-
sie voor Beentumoren 1973, Larsson e.a. 1975, Dahlin 1978, Huvos 1979). Hütter
es . (1962) vond in een groep van 76 patiënten met reuzenceltumor, waarvan
echter een groot deel ook werd bestraald, een gemiddelde tijd van 7 jaar tussen de
eerste behandeling van de reuzenceltumor en het ontstaan van sarcoom. Bij
patiënten die alleen chirurgisch behandeld waren bedroeg de transformatietijd 1-3
jaar en was de tumor meestal goed gedifferentieerd en van lage maligniteitsgraad.
Dit in tegenstelling tot patiënten die met radiotherapie behandeld waren, waarbij
de tijd tussen ontstaan van sarcoom 3-20 jaar bedroeg en waar het meestal een
anaplastisch, slecht gedifferentieerd sarcoom betrof. Dahlin (1978) vond bij 20
van 264 patiënten met een reuzenceltumor tekenen van malignitek, bij 5 patiënten
ten tijde van het eerste onderzoek, en bij 15 patiënten trad progressie op,
gemiddeld na 9,4 jaar. Op 2 na werden alle patiënten in de loop der tijd met
bestraling behandeld. Van 181 patiënten, verzameld in het archief van de
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Commissie voor Beentumoren, werden bij 9 patiënten aanwijzingen voor een
maligne reuzenceltumor gevonden, soms bij het eerste histologische onderzoek,
soms later, als progressie van de tumor was ontstaan (Schrijver 1981).

Röntgenologisch toont de primair maligne reuzenceltumor vrijwel altijd ken-
merken van maligniteit, waarbij in tegenstelling tot de benigne vorm, de
begrenzingen onscherp zijn en er minder richels en lijsten in de lesie voorkomen;
de mate van periostale beenvorming en expansie van de cortex is minder
uitgesproken. Soms is er echter op grond van het röntgenbeeld geen verdenking
op maligniteit (Nascimento e.a. 1979).
Het geprogredieerde sarcoom op basis van een oorspronkelijk benigne reuzencel-
tumor toont zelden meer de typische röntgenologische kenmerken van reuzencel-
tumor, maar meer die van osteo- of fibrosarcoom. De lesie toont een sterke
destructie van cortex en spongiosa. In het algemeen is er weinig periostale
beenvorming en in sommige gevallen is er een omvangrijke weke delen zwelling.

Histologisch toont de primair maligne reuzenceltumor het beeld van sarcoom
met spoelcellen, vaak overheersende tele-angiëctasieën en weinig collageenvor-
ming. De secundair maligne getransformeerde vorm toont vaak het beeld van
fibrosarcoom of, minder frequent, dat van osteosarcoom; de laatste veelal na
radiatie van de oorspronkelijke tumor (Dahlin 1978, Huvos 1979, Schajowicz
1981).

Dahlin (1970), Hütter e.a. (1972), Dahlin (1978), Nascimento e.a. (1979)
vermelden een betere prognose voor primair maligne reuzenceltumor dan voor
getransformeerd sarcoom na reuzenceltumor; de meeste patiënten overlijden
echter binnen 1 jaar.

6.6.1 Casuïstiek

BA. 1293, zie onder radiatie.

BA. 2176, man, geboren in 1918. In 1947 geopereerd aan het rechter proximate femur; er werd
excochleatie verricht en een tibia-spaan ingebracht. Hoewel de aard van de lesie niet direct te
achterhalen was, werd in 1967 op grond van de coupes van destijds de diagnose op reuzenceltumor
graad II gesteld. In februari 1967 ontstond subtrochanteer in het collum femoris rechts een scherpe,
gelobde opheldering (geografisch) met schuin verlopende fractuur; het beeld past bij een reuzencel-
tumor. In 1967 werd een structuurloze opheldering gevonden, matig scherp van begrenzing, met zowel
mediaal als lateraal cortexdestructie. In het kopgedeelte is nog een deel van de spaan, destijds
ingebracht, zichtbaar (zie addendum III). Hist-diagnose: Fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H,
graad III. Ziektebeloop: Ten tijde van de diagnose in 1967 bleken reeds levermctastasen aanwezig. In
juni 1967 overleed patient onder extreme cachexie. Geen obductie.

L 6.6.2 Commentaar

Het eerste geval, BA. 1293, besproken onder 6.2.1 — radiatie, dient gezien de
tijd van ontstaan en de behandeling, als radiatiesarcoom beschouwd te worden.
Het tweede geval, BA. 2176, toont een vrij lang interval tussen de eerste operatie
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en het ontstaan van sarcoom, namelijk 20 jaar. Dit is in vergelijking met de
gegevens van ondermeer Hütter c.s. (1962), die gemiddeld 7 jaar vond bij
bestraalde, en slechts 3 jaar voor chirurgisch behandelde patiënten, aanzienlijk
langer. Verder is merkwaardig dat de destijds ingebrachte botspaan 20 jaar later
nog steeds zichtbaar is. Beide patiënten overleden binnen 2 jaar, hetgeen
overeenkomt met de bevindingen in de literatuur.

6.7 Fibrosarcoom na progressie van chondrosarcoom van lage maligniteitsgraad

Progressie in maligniteit komt bij beentumoren voor; in chondrosarcoom,
vrijwel altijd van lage maligniteitsgraad, kunnen componenten worden gevonden,

;., die niet meer samenhangen met de oorspronkelijke tumor en passen bij het beeld
van osteosarcoom of fibrosarcoom. Er wordt aangenomen dat deze gebieden in
een oorspronkelijk goed gedifferentieerde kraakbeentumor, of eventueel in een
recidief ontstaan, omdat de tumorcellen hun neiging tot differentiatie verliezen en
zich sneller gaan delen, zodat weldra een niet-differentiërende cellijn het goed
gedifferentieerde tumorweefsel verdringt en overwoekert, waardoor het tumor-
beeld steeds minder differentiatie toont. Men noemt dit verschijnsel van toene-
ming van maligniteit met snellere groei en verlies van differentiatie wel dedifferen-
tiatie (Dahlin en Beabout 1971) of beter progressie (Foulds 1949). Dahlin en
Beabout (1971), die als eersten een aantal patiënten met geprogredieerde kraak-

: beentumoren beschreven, menen dat ongeveer 10% van de goed gedifferentieerde
chondrosarcomen door dedifferentiatie tot osteosarcoom of fibrosarcoom kunnen
leiden. Mirra (1980) schat het percentage zelfs op 10 tot 20%. Dooi; van Rijssel
(1972) werd bij 271 patiënten met chondrosarcoom in 8 gevallen progressie
gevonden (3%); in alle gevallen werd fibrosarcoom vastgesteld. Dahlin (1978)

'. vermeldt dat van 51 uit 470 chondrosarcomen met lage maligniteitsgraad het
•• geprogredieerde deel van de tumor in ruim de helft van de gevallen fibrosarcoom

was.
Progressie treedt niet alleen in goed gedifferentieerde chondrosarcomen op, maar

* is ook beschreven bij onderliggende benigne kraakbeenlesies, zoals bij de ziekte
! van Oilier, en bij multipele exostosen (Anderson e.a. 1969, Mirra en Marcove

1974, Dahlin en Beabout 1971, McFarland e.a. 1977, Dahlin 1978, Mirra 1980).
: Sanerkin en Woods (1979) beschrijven 6 patiënten bij wie huns inziens oorspron-
! kelijk een benigne kraakbeentumor, i.e. enchondroom van de lange pijpbeenderen
':: bestond, waarin progressie optrad. Hier leek sarcoom zich niet direct uit het
I tumorkraakbeen te ontwikkelen, maar uit het fibreuze weefsel dat rond necro-
I tische gebieden in het enchondroom aanwezig was. Zij wijzen op een mogelijke
| overeenkomst in pathogenese van deze gededifferentieerde kraakbeentumoren en
| het ontstaan van sarcoom in botinfarcten en bij chronische osteomyelitis.
I" \ Röntgenologisch tonen deze lesies meestal duidelijke tekenen van maligniteit;
f vaak is er een onscherp begrensde destructie van spongiosa en cortex en enige
I weke delen zwelling buiten het aangedane bot. Centraal in de lesie zijn kalkhou-
« • • •

I
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dende verdichtingen zichtbaar. De afmetingen van de lesie zijn vaak groot. Soms
toont het aangedane botdeel deformering of tekenen van remodellering, wijzend
op het langdurig bestaan van het indolente deel van de lesie.

In het algemeen is de prognose van patiënten met geprogrcdieerd sarcoom
slecht. De meeste in de literatuur vermelde patiënten overlijden in het eerste jaar
en slechts zelden wordt een overleving van langer dan 2 jaar vermeld; dit in
tegenstelling tot de relatief gunstige prognose van patiënten met chondrosarcoom
in het algemeen, mits deze adeqw.t behandeld worden.

6.7.1 Casuïstiek

Wij hebben ons wat betreft progressie van kraakbeentumoren, gezien het
onderwerp van dit onderzoek, beperkt tot dié patiënten met een geprogredieerd
sarcoom, waar fibrosarcoom de manifestatie van tumor was, waarvoor de
patiënten hulp zochten en waar deze vorm van sarcoom het ziektebeloop van de
patiënten bepaalde. Dit betekent dat patiënten met chondrosarcoom bij wie later,
vaak na meerdere recidieven, progressie van de tumor optrad, buiten beschou-
wing worden gelaten.

Het betreft in deze groep 9 patiënten, 7% van alle patiënten met fibrosarcoom,
en 47% van de patiënten met secundair fibrosarcoom, 3 mannen en 6 vrouwen. De
leeftijd van de patiënten varieert van 19 tot 81 jaar, gemiddeld 6! jaar. Bij 7
patiënten was de tumor in de lange pijpbeenderen gelocaliseerd, respectievelijk 5
maal in het femur, waarvan 3 maal distaal en 2 maal proximaal; 1 maal in de
proximale tibia, en 1 maal in de proximate numerus (BA. 2547, 2588,2693, 2735,
3576, 3699,4442). Bij 2 patiënten was de tumor in het rompskelet gelegen, in beide
gevallen in de scapula (BA. 1178, 4156).
Van deze 9 patiënten waren er 3 eerder bekend met een kraakbeentumor (BA.
1178, 2735, 4156). Bij 1 patiënt (BA. 1178), met een tumor in de processus
coracoïdeus van een scapula werd een extirpatie van de processus coracoïdeus
verrichten werd histologisch de diagnose goed gedifferentieerd chondrosarcoom
gesteld; 9 maanden later werd, na een snel groeiend recidief, progressie van de
tumor vastgesteld. De andere patiënt met tumor in de scapula (BA. 4156)
onderging een partiële resectie van de scapula wegens een goed gedifferentieerd
chondrosarcoom; 12 jaar later ontstond in korte tijd een recidief en werd
progressie in fibrosarcoom aangetoond. In het rompskelet, vooral in ribben en
scapula, komen vaker chondrosarcomen voor, die na één of meerdere recidieven

f progressie tonen in fibrosarcoom (van Rijssel 1972). De laatste patiënt (BA. 2735)
%: was bekend met een enchondromatosis van het skelet; het onts&ju van chondro-
| sarcoom in een numerus noodzaakte tot een fore-quarter amputatie; eenjaar later
I werd fibrosarcoom van de proximale tibia vastgesteld. Bij deze patiënt kon het
f i histologische materiaal van de tumor van de humerus niet achterhaald worden. In
\ de coupes van het materiaal, verkregen uit de tumor van de proximale tibia, werd
1' fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H, gevonden, naast vermoedelijk prae-

existent chondrosarcoomweefsel. Aangenomen werd dat het ziektebeloop van de

e
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patiënt door de aanwezigheid van de tumor in de proximate tibia zou worden
bepaald; patiënt kreeg echter pas na 9 jaar longmetastasen en overleed toen
binnen 1 jaar na het vaststellen van de metastasen.

De klachtenduur was in het algemeen kort, namelijk gemiddeld 2 maanden; bij
4 van de 7 patiënten met tumor in de lange pijpbeenderen ontstond een
pathologische fractuur.

Het röntgenbeeld van de tumor in de lange pijpbeenderen toonde destructie van
spongiosa en cortex van het mottige type en weinig tekenen van periostale
beenvorming. Bij 5 van de 7 patiënten werden grillige amorfe verdichtingen in het
gedestrueerde bot gevonden, bij 3 van de 7 patiënten ook in de weke delen. De
lesies van de patiënten met tumor in de scapula toonden voornamelijk mottige
destructie zonder verdichtingen.

Histologisch werd in 7 van c . " gevallen fibrosarcoom met M.F.H, kenmerken
gevonden, 6 maal slecht gedifferentieerd, 1 maal matig; slechts in 2 gevallen was er
fibrosarcoom in engere zin, respectievelijk slecht en matig gedifferentieerd.

De behandeling van patiënten met een localisatie van de tunor in de lange
pijpbeenderen bestond uit ablatieve chirurgie, i.e. exarticulatie in 4 gevallen; in 1
geval werd volstaan met behandeling van de pathologische fractuur en radiothe-
rapie, terwijl 2 patiënten palliatief werden behandeld wegens het bestaan van
metastasen. Beide patiënten rnci tumor in de scapula ondergingen een fore-
quarter amputatie, nadat eerder locale chirurgie was verricht, zoals hiervoor
vermeld.

Van de 9 patiënten overleden er 4 binnen 1 jaar, 3 na 1 tot 3 jaar, 1 na 4 jaar en 1
patiënt na 10 jaar (BA. 2735).

6.7.2 Commentaar

Van 9 patiënten met fibrosarcoom, dat was ontstaan door progressie van
chondrosarcoom van lage maligniteitsgraad, was van 3 patiënten bekend dat er
eerder een kraakbeentumor bestond; 1 patiënt leed aan enchondromatosis en 2
patiënten met tumor in de scapula waren respectievelijk 9 maanden en 12 jaar
voordat progressie van de tumor werd aangetoond, geopereerd. Bij de overige 6
patiënten werd progressie van chondrosarcoom bij het eerste histologische
onderzoek vastgesteld.

Röntgenologisch was in alle gevallen een maligne proces aanwezig, waarbij in
de meeste gevallen chondrosarcoom werd overwogen door de aanwezigheid van
amorfe verdichtingen in de lesie. In die gevallen waar een lesie van het skelet aan
een kraakbeentumor doet denken, maar er gebieden met destructie van het bot
zijn zonder veel verkalkingen en deze ontbreken in de extra-ossale uitbreiding van
de tumor, dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van progressie
van een kraakbeentumor.

Histologisch werd vaker fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H, gezien dan
fibrosarcoom in engere zin; 7 tumoren waren slecht gedilfcrentieerd, 2 matig.
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Van de 9 patiënten overleden er 7 binnen 3 jaar, waarvan 4 zelfs binnen 1 jaar.
Slechts 1 patiënt overleefde langer dan S jaar; deze patiënt leed aan enchondroma-
tosis van het skelet en bij hem bestond histologisch een matig gedifferentieerd
fïbrosarcoorn met kenmerken van M.F.H. De gemiddelde overleving van deze
groep patiënten lijkt iets gunstiger dan algemeen in de literatuur voor patiënten
met progressie van chondrosarcoom wordt opgegeven.

Bij de behandeling van kraakbeentumoren dient met de mogelijkheid van
progressie rekening gehouden te worden, vooral wanneer voor een conservatieve
behandeling wordt gekozen.
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Hoofdstuk 7

PROGNOSE VAN PATIËNTEN MET FIBROSARCOOM VAN HET
SKELET

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal van een aantal factoren worden onderzocht of deze van
betekenis zijn voor het schatten van de overlevingskansen van patiënten met

'; fibrosarcoom van het skelet. Hierbij zullen we ons voornamelijk bezig houden
met patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen, aangezien dit het
grootste aantal patiënten betreft en de therapeutische mogelijkheden in deze
groep onderling vergelijkbaar zijn. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het
ziektebeloop van patiënten met een maligne tumor door vele verschillende
factoren wordt beïnvloed, zullen in dit onderzoek alleen concrete kenmerken
worden onderzocht, die geïsoleerd beschouwd kunnen worden en waarvan de
indruk bestaat, dat zij van betekenis kunnen zijn.

Wij zullen hier de S-jaars overlevingspercentages als kenmerkend voor het
• ziektebeloop van de patiënten beschouwen, aangezien dit oncologisch gebruike-

lijk is voor primaire maligne beentumoren en omdat de 5-jaars overleving van
patiënten met fibrosarcoom een goede maat vormt voor de overlevingskans. Zoals
uit figuur 4.2 — de overlevingscurve van patiënten met fibrosarcoom van de lange

;, pijpbeenderen — blijkt, komt het vrij zelden voor dat patiënten, die 5 jaar na
behandeling nog in leven zijn, alsnog aan een recidief of metastasen overlijden.

l Wanneer in dit hoofdstuk de S-jaars overleving of het overlevingspercentage na S
jaar wordt genoemd, wordt hiermee niet bedoeld het absolute percentage

'•/• patiënten, die 5 jaar na behandeling nog in leven zijn, maar het op grond van de
methode van Peto e s . (1977) berekende percentage, zoals uiteengezet werd onder
4.4.

De volgende factoren zullen worden onderzocht:
a) algemene kenmerken, zoals leeftijd en geslacht van de patiënt, de klachtenduur,

i de localisatie van de tumor en de aanwezigheid van een pathologische fractuur.
| b) röntgenologische kenmerken: centrale of excentrische ligging van de tumor in

• het pijpbeen en het type van destructie in spongiosa en cortex, alsmede de mate
van cortexdestructie. Op grond hiervan willen we vaststellen of een röntgenolo-
gische gradering een bijdrage kan leveren in het schatten van de overlevingskans
van de patiënten naast de histologische gradering.
c) histologischi. kenmerken: d.w.z. fibrosarcoom in engere zin of fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H., en de histologische gradering.
d) de aard van de primaire behandeling.

I
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Statistisch worden de verschillende factoren getoetst aan de S-jaars overlevings-
percentages van de patiënten; hierbij is wegens het relatief grote aantal uitge-
voerde toetsen de drempel voor statistische significantie niet op 5%, maar op 1%
gesteld. Dat wil zeggen dat alleen verschillen of relaties, waarbij de waargenomen
overschrijdingskans kleiner of gelijk is aan 1%, statistisch significant worden
geacht (of anders gezegd: significant bij een 1% betrouwbaarheidsdrempel). Bij
uitkomsten die volgens dit criterium significant zijn, is ook de overschrijdingskans
(P) toegevoegd.*

7.2 Algemene kenmerken

7.2.1 Leeftijd en geslacht

In tabel 7.1 is de 5-jaars overleving van patiënten met fibrosarcoom in
verschillende leeftijdsgroepen weergegeven. De 5-jaars overlevingspercentages
zijn in de 4 leeftijdsgroepen weliswaar verschillend, maar de verschillen zijn
statistisch niet significant (P = 0.1186). Wel valt op dat in de leeftijdsgroep van 0-
19 jaar het 5-jaars overlevingspercentage slechts 28% is.

Tabel 7.1. S-jaars overleving van 104 patiënten, ingedeeld naar leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep Aantal patiënten 5-jaars overleving (%)

0-19
20-39
40-59
>60

18
33
27
26

28
51
43
23

Ten aanzien van het geslacht van de patiënten is het overlevingspercentage na 5
jaar bij mannen iets hoger dan bij vrouwen, respectievelijk 42% en 33%, maar dit
verschil is niet significant, ook niet als de leeftijd van de patiënten in aanmerking
wordt genomen.

In de literatuur zijn weinig gegevens te vinden over het verband tussen leeftijd
en prognose van patiënten met fibrosarcoom van het skelet. Huvos en Higinbo-
tham (1975) vinden bij 3 van de 11 kinderen beneden de 15 jaar, met huns inziens
periostaal gelocaliseerde tumoren, een 100% 5-jaars overleving. Ook voorde in de
medulla gezetelde tumoren bij de overige 8 patiënten werd een 5-jaars overlevings-
percentage gevonden, dat gemiddeld gunstiger was dan wat voor alle patiënten
werd vastgesteld, namelijk respectievelijk 50% en 34%. Jeffree en Price (1976)
vermelden in een vergelijkend onderzoek tussen patiënten met fibrosarcoom en
osteosarcoom, boven de leeftijd van 25 jaar een vrijwel gelijk overlevingsper-
centage.

'Wanneer dit van toepassing is, wordt steeds de tweezijdige overschrijdingskans gegeven.
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7.2.2 Klachtenduur

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld bedroeg de klachtenduur bij 82% van de
patiënten tussen 0 en 6 maanden, waarbij het grootste aantal patiënten, namelijk
62%, een klachtenduur had van 0-3 maanden. De 5-jaars overleving in deze 2
groepen onderling en die van deze groep, in vergelijking met de groep met een
langere klachtenduur, blijkt niet wezenlijk te verschillen.
De groep patiënten met een pathologische fractuur, met of zonder voorafgaande
klachten, blijkt echter, zoals onder 7.2.4 beschreven zal worden, een minder
gunstig ziektebeloop te hebben.

7.2.3 Localisatie

De 5-jaars overleving van patiënten met localisatie van de tumor in femur, tibia
en humerus is weinig verschillend. Bij patiënten met tumor in de tibia is de
overleving na S jaar iets hoger dan bij patiënten met localisatie in femur of
humerus, echter statistisch niet significant. De vraag of de ligging van de tumor,
proximaal of distaal in het pijpbeen, van betekenis is voor de overlevingskans van
de patiënt heeft alleen zin voor het femur; van 104 patiënten werd de tumor in 69
gevallen in het femur aangetroffen, 49 distaal en 20 proximaal. Van de 20
patiënten met tumor in het proximale femur bleken er 3 na 5 jaar in leven, tegen
18 van de 49 patiënten met fibrosarcoom in het distaie femur. Dit verschil hangt
wellicht samen met het feit, dat bij proximaal in het femur gelocaliseerde tumoren
de mogelijkheden tot radicale operatie minder gunstig zijn.
Van de niet in bovengenoemde pijpbeenderen gelocaliseerde tumoren was de
tumor 2 maal in de distale radius gelegen; 1 patiënt overleed na 1 jaar, de andere is
na 4 jaar nog in leven (resp. BA. 1293,4483). Er waren 3 patiënten met tumor in
de fibula, waarvan 2 patiënten na 10 jaar nog in leven zijn en de derde patiënt na 5
jaar overleed (resp. BA. 644, 866, 1302).
In het algemeen is de localisatie in het skelet van weinig betekenis voor de
overlevingskans van de patiënt; de ligging van de tumor, centraal of excentrisch in
het pijpbeen, blijkt wel van belang. Dit zal in 7.3.1 worden besproken.

In de literatuur wordt geen relatie tussen de localisatie van fibrosarcoom in het
skelet en de overlevingskans van de patiënt opgegeven. Voor andere primaire
maligne beentumoren zoals osteosarcoom, wordt door sommigen wel een verband
tussen localisatie en prognose gevonden, maar dit betreft voornamelijk tumoren
van de extremiteiten, die niet in de lange pijpbeenderen zijn gelegen, dat wil
zeggen in het skelet van pols, hand, enkel en voet. Cohen (1974) vond voor
osteosarcoom van de lange pijpbeenderen geen relatie tussen localisatie en
prognose.
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7.2.4 Pathologische fractuur

Bij 27 patiënten bleek bij het eerste röntgenonderzoek een pathologische
fractuur aanwezig te zijn; van deze patiënten overleed 54% binnen 1 jaar.
Wanneer deze groep patiënten wordt vergeleken met de groep van 77 patiënten
zonder pathologische fractuur wordt er een verschil in 5-jaars overlevings-
percentage gevonden, respectievelijk 12% en 46%; dit verschil is statistisch
significant (P = 0.0034). In figuur 7.1 zijn de overlevingscurven van beide groepen
afgebeeld.
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Figuur 7.1. Verschil in overleving van patiënten zonder pathologische fractuur (1) n = 77, en met een
pathologische fractuur (2) n = 27.

De helft van de patiënten met een pathologische fractuur werd met primair
ablatieve chirurgie behandeld. Bij een deel van de andere helft is mogelijk enige
selectie in behandeling aanwezig, in die zin, dat door de aanwezigheid van een
pathologische fractuur een vertraging in een meer primair op de tumor gerichte
behandeling niet kan worden uitgesloten.

Röntgenologisch bleken de meeste pathologische fracturen bij grote tumoren
voor te komen, hetgeen niet verwonderlijk is. Hoewel de röntgenopnamen bij
patiënten met een pathologische fractuur door de ongunstige omstandigheden
vaak niet optimaal te beoordelen waren, werd er geen duidelijke relatie met het
type destructie van spongiosa en cortex gevonden, al werd slechts éénmaal een
pathologische fractuur bij een geografisch destructietype aangetroffen. In dit
geval werd de tumor histologisch als een matig gedifferentieerd fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H, geclassificeerd (BA. 146).
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In histologisch opzicht waren de tumoren van patiënten met een pathologische
fractuur vrijwel gelijk verdeeld tussen matig en slecht gedifferentieerde tumoren,
en tussen fibrosarcoom in engere zin en met kenmerken van M.F.H.; slechts bij 1
patiënt werd een goed gedifferentieerd zuiver fibrosarcoom gevonden. Helaas
waren behandeling en ziektebeloop van deze patiënt niet meer te achterhalen (BA.
2594).

Omtrent de betekenis van een pathologische fractuur voor de overlevingskans
van de patiënten worden in de literatuur geen mededelingen gedaan. Jeffree en Price
(1976) menen dat het vaker voorkomen van pathologische fracturen bij fibrosar-
coom in vergelijking met osteosarcoom verklaard kan worden door het overwe-
gend osteolytisch karakter van fibrosarcoom; zij vermelden geen relatie met de
prognose.

7.3 Röntgenologiscke kenmerken

7.3.1 Centrale of excentrische ligging

Hoewel de meeste tumoren in de lange pijpbeenderen centraal in de schacht zijn
gelegen, wordt soms een meer excentrische ligging waargenomen. Onder excen-
trisch wordt hier, zoals in 2.4 werd uiteengezet, een tumor verstaan, waarvan het
centrum van de röntgenologisch zichtbare destructie excentrisch ten opzichte van
de lengte-as van het pijpbeen is gelegen.

Van de 104 patiënen met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen voldeden 16
van de tumoren (15%) aan bovenstaand criterium van een excentrisch gelegen
tumor (zie tabel 2.7). Wanneer het 5-jaars overlevingspercentage van deze groep
wordt vergeleken met die, waarbij de tumor centraal in het bot is gelocaliseerd,
vinden we een significant verschil, namelijk respectievelijk 75% en 31% (P =
0.0028). In figuur 7.2 zijn de overlevingskrommen van deze 2 groepen patiënten
weergegeven.

In de literatuur wordt geen onderscheid gemaakt tussen centraal en excentrisch
gelegen tumoren ten aanzien van de prognose, wel tussen de centrale of
medullaire, en de periostale vorm van fibrosarcoom. Huvos en Higinbotham
(1975) vinden voor de periostale vorm een 5-jaars overlevingspercentage van 52%,
en voor de centraal of medullair gelegen tumoren 27%. Ook Aegerter en Kirk-
patrick (1968) en Campanacci en Olmi (1976) vermelden voor de periostale vorm
een betere prognose. Helaas vermelden deze auteurs niet op grond waarvan zij
menen, dat de tumor van het periost uitgaat. Dit lijkt zeker niet onmogelijk, maar
valt ons inziens moeilijk te onderscheiden van een primair weke-delen fibrosar-
coom met ingroei van bot. Van fibrosarcoom van de weke delen is bekend dat dit
een betere prognose heeft dan voor fibrosarcoom van het skelet wordt opgegeven
(v.d. Werff-Messing en van Unnik 1965, Castro e.a. 1973, Pritchard e.a. 1977).
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Figuur 7.2. Verschil in overleving van patiënten met een centraal gelegen tumor (1) n = 88, en een
excentrisch gelegen tumor (2) n = 16.

7.3.2 Destructie-patroon en -grootte

In figuur 7.3 wordt het verband weergegeven tussen het patroon van botdes-
tructie en de overleving van de patiënten. Tussen de destructietypen mottig,
mottig-permeatief en permeatief zijn er betrekkelijk kleine verschillen in 5-jaars
overleving. Zoals te verwachten is, wordt voor de meest agressieve groeiwijze, het
permeatieve type, het laagste percentage patiënten met 5-jaars overleving gevon-
den, namelijk 18%. Voor de beide andere typen bedraagt dit ±31%, hetgeen
statistisch geen significant verschil vormt. Er is echter tussen deze 3 typen
enerzijds en het geografische type anderzijds wel een significant verschil in
overleving (P < 0.0001); de 5-jaars overleving is bij deze groep patiënten 87%.

Met betrekking tot de grootte, in casu de lengte, worden in de overleving van de
patiënten geen statistisch significante verschillen in de 3 groepen (<6 cm, 7-10 cm,
>l 1 cm), zoals vermeld in 3.2.2, gevonden (P > 0.50).

Ook in de literatuur zijn weinig gegevens omtrent het verband tussen grootte,
c.q. lengte van de tumor en de prognose. Lodwick (1971) is een van de weinige
auteurs die de grootte van belang acht bij het vaststellen van groeigedrag en
voorspelling van het histologische type van beentumoren in het algemeen. Hij stelt
dat vaak de lengte van primaire maligne l>eentumoren op het moment van
manifest worden meer dan 6 cm bedraagt en vaak zelfs groter is dan 9 cm.
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Figuur 7.3. Verschil in overleving van patiënten met een:
geografisch type van destructie (1) n = 15
mottig (2) n = 45
mottig-permeatief (3) n = 29
permeatief (4) n = 11

McKenna es . (1966) vermeldt dat van de hele groep patiënten met "osteogeen
sarcoom" de 5-jaars overleving van geopereerde patiënten, bij wie voor de
operatie een röntgenologisch gemeten tumorlengte van meer dan 10 cm werd
gevonden, aanzienlijk lager was dan wanneer deze minder dan 10 cm. was. Voor
osteosarcoom van de lange pijpbeenderen vond Cohen (1974) geen verband tussen
tumorlengte en overleving.

7.3.3 Cortex destructie

De mate van cortex destructie geeft ook een indruk van de uitbreiding van de
tumor in het transversale vlak. Op grond van röntgenonderzoek, waarbij een pijp-
been meestal in 2 richtingen, vaak loodrecht op elkaar, wordt gefotografeerd, kan
de mate van destructie van de omtrek van het pijpbeen worden geschat. Wanneer
een denkbeeldige dwarsdoorsnede van een pijpbeen in 4 kwadranten wordt
verdeeld, kan onderscheid worden gemaakt tussen 2 of minder, of meer dan 2,
meestal aan elkaar grenzende kwadranten met cortex destructie (zie figuur 7.4).
Het aantal patiënten, van wie we de beschikking hadden over röntgenopnamen
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Figuur 7.4. Cortexdestructie van 2 of minder (a), of meer dan 2 kwadranten (b).
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Figuur 7.S. Verschil in overleving van patiënten met tumor, waarbij 2 of minder dan 2 kwadranten van
de circumferentie van het pijpbeen zijn gedestrueerd (1) n = 37, of meer dan 2 kwadranten (2) n = 53.

van het pijpbeen in 2 richtingen, of van een opname in 1 richting waaruit
voldoende informatie verkregen kon worden, bedroeg 90.
Bij 59% van de patiënten waren meer dan 2 kwadranten van de cortex
gedestrueerd, terwijl dit bij 41% 2 of minder kwadranten betrof. De 5-jaars
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overleving bleek, zoals ook uit figuur 7.5 volgt, bij de eerste groep significant
ongunstiger (14%), vergeleken met de groep waarbij ten hoogste 2 kwadranten
van de cortex gedestrueerd waren (76%) (P < 0.0001). In feite is dit een bevinding
die volgt uit, en in het verlengde ligt van de waarneming, dat er ten aanzien van de
5-jaars overleving verschil werd aangetoond tussen centraal en excentrisch gelegen
tumoren.

7.4 Röntgenologische gradering

7.4.1 Inleiding

Door Lodwick c.s. (1963, 1966, 1971, 1980a,b) wordt in verschillende publica-
ties gewezen op het nut van een röntgenologische gradering van beentumoren uit
het oogpunt van diagnostische benadering, behandeling en prognose van de
patiënt. Op grond van analyse van röntgenbeelden van zowel benigne als maligne
beentumoren meent hij dat de verschillende destructie-patronen van bot ten
gevolge van de aanwezigheid, van tumor, wezenlijk van elkaar verschillen en geen
stadia in evolutie van een gemeenschappelijke wijze van destructie vormen. Naast
het patroon van destructie van het bot, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn er
nog een aantal andere aspecten die in het röntgenbeeld tot uiting komen en die
door Lodwick gebruikt worden om de groeisnelheid van de lesie te schatten. Deze
zijn: de vorm en het aspect van de begrenzingen van de lesie ten opzichte van het
normale bot, de aan- of afwezigheid van een sclerotische zone rond de lesie, de
cortex-integriteit, en de aan- of afwezigheid van expansie van de lesie met p?o-
cortex vorming. Lodwick c.s. (1980) hanteert een indeling in 3 graden, I t/m III,
waarbij graad III de snelst groeiende lesie is, en graad I de minst snel groeiende,
die nog wordt onderverdeeld in A, B en C. Door toepassing van deze gradering bij
solitaire lesies van het skelet werd een bruikbare relatie gevonden tussen de
röntgenologische graad en de groeisnelheid van de lesie; bij maligne tumoren
bleek een goede relatie te bestaan met de 5-jaars overleving van de patiënten, in
die zin dat het percentage patiënten met 5-jaars overleving van graad I tot III
steeds kleiner werd.

Deze methode van graderen kan door de individuele, al of niet ervaren,
onderzoeker gebruikt worden en ook voor computerbewerking van grote aantal-
len gevallen dienen. In de praktijk is gebleken dat de nauwkeurigheid om uit te
maken of er een snel- dan wel langzaam groeiende lesie aanwezig is, gemiddeld
83% bedroeg (Lodwick e.a. 1980b). Dit is in vergelijking met een, eveneens aan de
histologische diagnose getoetste voorspelling van het tumortype van dezelfde
gevallen, waar 54% overeenkomst bestond, aanzienlijk beter.
Op grond van een analyse van de foute beoordelingen werd in 1980 een
verandering in het oorspronkelijk gebruikte beoordelingssysteem aangebracht,
waardoor een eenvoudiger, en toch voldoende discriminerende indeling werd
verkregen. Het graderingssysteem van Lodwick c.s. (1980) is nu als volgt:
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Graad I wordt gekenmerkt door een geografisch patroon van botdestructie,
waarbij afhankelijk van de cortex-integriteit, de aanwezigheid van een sclerotische
zone rond de lesie en expansie met neo-cortex vorming, een onderverdeling in A,
B en C wordt gemaakt. Bij graad IA bestaat een geografisch type botdestructie
met rond de lesie een sclerotische zone; graad IB toont expansie met neo-cortex
vorming en de lesie heeft geen sclerotische begrenzingen. In beide gevallen is de
cortex of neo-cortex geheel intakt of gedeeltelijk aangetast. Bij graad IC is de
cortex echter totaal gedestrueerd.

Graad II bestaat uit een geografisch destructiepatroon, in combinatie, vaak in
het randgebied, met mottige of permeatieve destructie.

Graad III toont alleen een mottig, dan wel permeatief patroon van destructie.

7.4.2 Röntgenologische gradering volgens Lodwick en eigen gradering

Zoals hiervoor beschreven is het belang van een röntgenologische gradering
vooral gelegen in het doen van een voorspelling van het te verwachten gedrag van
een skeletlesie. Door middel van het schatten van de groeisnelheid is vaak
onderscheid te maken tussen een benigne en een maligne afwijking en in een deel
van de gevallen is de te verwachten histologische diagnose te voorspellen.
Daarnaast kan men, gegeven de histologische diagnose, ook onderzoeken of er
een relatie bestaat tussen bepaalde röntgenologische kenmerken van de tumor en
het ziektebeloop van de patiënt.

Van 90 patiënten was de documentatie voldoende om de tumor röntgenologisch
te graderen. De methode van rcmtgenologische gradering van Lodwick c.s. (1980)
werd op ons materiaal toegepast. De verdeling van de tumoren volgens deze
methode is in tabel 7.2 weergegeven. De meeste tumoren zijn onder graad III
gerangschikt, de overige zijn gelijkelijk over graad I en graad II verdeeld.

Tabel 7.2. Röntgenologische gradering volgens Lodwick c.s. (1980).

Graad Aantal %

10I

II
III

A
B
C

9

8
73

1
8

9
81

Totaal 90 100

Op grond van de kenmerken die volgens ons onderzoek van betekenis bleken te
zijn voor het ziektebeloop van de patiënt, werd een gewijzigde gradering
opgesteld, waarin naast het destructie-patroon van de lesie ook rekening werd
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gehouden met de ligging van de lesie ten opzichte van de lengte-as en de omvang
van cortex-destructie van de circumferentie van het pijpbeen.
Deze gradering is als volgt:

Bij graad I bestaat een zuiver geografisch destructiepatroon van het bot, de
cortex is veelal intakt, maar in ieder geval zijn niet meer dan 2 kwadranten van de
cortex gedestrueerd. De lesie kan centraal of excentrisch gelegen zijn.

Van graad II wordt gesproken wanneer het een destructiepatroon betreft,
waarbij een combinatie van het geografische met een ander destructiepatroon,
dan wel een mottig of mottig-permeatief patroon, aanwezig is. Bij lesies met deze
destructiepatronen is de cortex in 2 dan wel minder dan 2 kwadranten gedestru-
eerd en de lesie kan centraal of excentrisch in het bot liggen.

Graad III toont een permeatieve destructie van het bot, of een mottige of
mottig-permeatieve destructie, bij een centraal gelegen tumor, waarbij de cortex in
meer dan 2 kwadranten is gedestrueerd (zie tabel 7.3, en addendum III).

Tabel 7.3.

Graad

I

II

III

Overzicht van de eigen röntgenologische gradering.

Destructiepatroon Cortexdestructie
in kwadranten

zuiver geografisch ^ 2

-geografisch in combinatie
met mottig, mottig-permeatief ^ 2

-mottig, mottig-permeatief

-mottig, mottig-permeatief
-permeatief

Ligging centraal
of excentrisch

centraal of
excentrisch

centraal
of
excentrisch

centraal

De verdeling van de tumoren volgens bovenstaande criteria is in tabel 7.4
opgegeven. Zoals blijkt is deze verdeling over de graderingen wat gelijkmatiger
dan die werd verkregen bij de gradering volgens Lodwick (1980).Het aantal
tumoren, gegradeerd met III is 57%, terwijl onder graad I en II respectievelijk
10% en 33% van de gevallen werd gerangschikt.

Tabel 7.4:

Graad

I
II
III

Totaal

Eigen röntgenologische gradering.

Aantal

9
30
51

90

%

10
33
57

100
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Figuur 7.6. Röntgenologische gradering volgens Lodwick c.s. (1980).

1 = graad I, n = 9
2 = graad II, n = 30

3 = graad III, n = 73
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Figuur 7.7. Eigen röntgenologische gradering.

1 = graad I, n = 9

2 = graad II, n = 30

3 = graad III, n = 51
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62
29

n
n
n

= 9
= 8
= 73

100
70
8

n = 9
n = 30
n = 51
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In figuur 7.6 en 7.7 zijn de 5-jaars overlevingscurven van de patiënten afgebeeld
naar röntgenologische gradering, respectievelijk volgens de criteria van Lodwick
c.s. (1980) en onze eigen gradering; in tabel 7.5 is de 5-jaars overleving voor beide
graderingen opgegeven. Bij beide methoden van classificeren neemt de overleving
af, naarmate de gradering hoger is (P < 0.0001).

Tabel 7.5. Röntgenologische gradering en de 5-jaars overleving bij 90 patiënten.

Röntgenologische 5-jaars overleving (%)
gradering volgens Lodwick es . (1980) eigen gradering

I
II
III

Onder graad I wordt bij beide graderingen slechts een klein aantal van de tumoren
gerangschikt. Voor dezelfde groep van 9 patiënten met tumor, röntgenologisch als
graad I geclassificeerd, wordt een 5-jaars overleving van 100% gevonden. Met
graad II worden met de methode van Lodwick es. (1980) ook slechts weinig
tumoren gekarakteriseerd, namelijk 8, waarbij de 5-jaars overleving 62% be-
draagt. In ons graderingssysteem wordt echter bij 30 van de patiënten de tumor
als graad II beschouwd, waarvan de 5-jaars overleving 70% bedraagt. In beide
graderingsmethoden wordt het grootste aantal tumoren onder graad III inge-
deeld, met de methode van Lodwick c.s. (1980) 73 patiënten (81%) en met onze
methode 51 (57%). De 5-jaars overleving is respectievelijk 29% en 8%.

Uit bovenstaande blijkt dat met de eigen graderingsmethode onder graad II
meer tumoren zijn gegroepeerd dan met die van Lodwick; het verschil in 5-jaars
overleving van de patiënten is echter gering. Tussen graad III in beide methoden
van graderen bestaat een veel belangrijker verschil, waarbij onder graad III in
onze methode meer patiënten met een zeer lage 5-jaars overleving voorkomen.
Door de ligging in het pijpbeen en de mate van cortexdestructie naast het
destructiepatroon te gebruiken wordt een betere discriminatie verkregen ten
opzichte van de 5-jaars overleving van de patiënten.

Men kan zich afvragen of het mogelijk is de levensduur van de patiënten op
grond van een beperkt aantal röntgenologische kenmerken met behulp van een
multipele regressie-analyse te "voorspellen". Voor de toepassing van deze tech-
niek is gebruik gemaakt van 3 variabelen, die daartoe op grond van de
voorgaande analyse het meest geschikt leken te zijn, namelijk het geografisch
destructiepatroon ten opzichte van de overige patronen, de ligging van de tumor
in het pijpbeen en de mate van cortexdestructie, zoals hiervoor beschreven.
A priori kan worden verwacht dat deze analyse geen optimaal resultaat zal
kunnen opleveren, omdat de 3 "voorspellende" variabelen dichotoom zijn en ook
onderling samenhangen. De analyse werd uitgevoerd bij 85 patiënten, bij wie alle
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3 variabelen of röntgenologische kenmerken waren vast te stellen (de Jonge).
Toepassing van een stapsgewijze regressie-analyse toont, dat de mate van cortex-
destructie de grootste voorspellende waarde heeft (correlatie-coëfficiënt met
levensduur, r = 0.54). Toevoeging van het destructiepatroon leidt slechts tot een
geringe verbetering van de voorspelling; de multipele correlatie-coëfficiënt R is
dan gelijk aan 0.57. Toevoeging van de ligging levert geen verdere vergroting van
R op. Voor het beoordelen van de voorspelling van de levensduui door middel
van de regressievergelijking is de waarde van R2 bepalend; deze geeft de fractie
van de variabiliteit van de levensduur, die door de beide voorspellende variabelen
wordt bepaald, R2 = 0.32. Deze waarde is te klein om tot een praktisch bruikbare
voorspelling te leiden.

7.5 Histologie

7.5.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, werden de histologische coupes van het
materiaal, verkregen door middel van biopsie, of van amputatie-materiaal,
opnieuw beoordeeld (van Rijssel). Dit was gewenst, omdat de gegevens van
patiënten met fibrosarcoom, aanwezig in het archief van de Commissie voor
Beentumoren, werden verzameld over een vrij lange periode (1953-1976) en door
middel van een revisie een meer uniforme beoordeling van de gradering was te
verwachten. Tevens was herbeoordeling van het histologische materiaal nodig om
vast te stellen welke tumoren naar de huidige criteria als fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H, beschouwd dienden te worden. Immers deze diagnose
werd voor 1974 niet overwogen bij localisatie in het skelet; vaak bleken deze
tumoren als polymorfcellig fibrosarcoom te zijn geregistreerd.

Macroscopisch bestaat fibrosarcoom van het skelet uit grijs-wit fibreus weefsel,
dat meestal vast elastisch aanvoelt, maar soms zacht of brokkelig is.

Microscopisch is dit weefsel opgebouwd uit op fibroblasten gelijkende cellen,
die samen met collagene vezels in vervlochten bundels of windingen gerangschikt
zijn (zie addendum III). Wanneer men verschillende tumoren vergelijkt is er een
vrij grote variatie in de mate van differentiatie van de fibroblastaire cellen, de
vorm en grootte van de kernen en het aantal mitosen, evenals in de hoeveelheid
gevormde collagene vezels. Algemeen wordt op grond van het histologische beeld
een indeling naar differentiatie-graad gemaakt, die redelijk blijkt te correleren met
het gedrag van de tumor (Jaffe 1958, Commissie voor Beentumoren 1973, Huvos
en Higinbotham 1975, Jeffree en Price 1976, Pritchard e.a. 1977, Campanacci en
Olmi 1977, Dahlin 1978, Mirra 1980, Schajowicz 1981). Een uitzondering hierop
vormen de bevindingen van Larsson es. (1976) van de Swedish Cancer Registry,
die in zijn materiaal geen verband vaststelde tussen de histologische gradering en
het ziektebeloop van de patiënten.

Bij de histologische gradering die de Commissie voor Beentumoren toepast,
worden 3 graden van kwaadaardigheid onderscheiden. Het belangrijkste crite-
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rium hierbij is de mitotische activiteit waarvan men kan verwachten dat deze een
indicatie geeft over de groeisnelheid. In het algemeen tonen gezwellen met een
hoog aantal mitosen ook duidelijke atypie en kernpolymorfie en vaak zelfs vele
monstrueuze kernen. De celrijkdom is hierbij meestal groot en de hoeveelheid
vezels klein. Deze sarcomen tonen dus weinig differentiatie, maar uitgesproken
kenmerken van kwaadaardigheid; zij worden geclassificeerd als graad III.
In tegenstelling met deze gezwellen zijn er fibrosarcomen met een veel minder
atypisch celbeeld, zonder monstercellen, met slechts weinig kernpolymorfie en
slechts enkele mitosen. Vaak is de vezelrijkdom hier groot en de celdichtheid
klein. De verschillen met de normaal voorkomende bindweefselcellen zijn niet
groot, het gezwelweefsel is dus vrij hoog gedifferentieerd. Van deze gezwellen zou
men slechts weinig maligniteit verwachten (graad I).
Een aantal fibrosarcomateuze gezwellen toont een beeld dat hiertussenin ligt. Hier
is de prognose moeilijk te stellen. Het lijkt aannemelijk dat het gedrag van deze
gezwellen matig kwaadaardig zal zijn en dat de kansen op succes bij behandeling
beter zijn dan bij graad III, maar minder goed dan bij graad I.
Deze gezwellen worden gegradeerd als II.

Samenvattend zijn de criteria voor gradering:
Graad I : goed gedifferentieerd tumorweefsel met slechts enkele mitosen, name-

lijk niet meer dan 2 in 20 gezichtsvelden (diameter 250 micron) van de
celrijkste gebieden van de tumor.

Graad II: matig gedifferentieerd tumorweefsel. Minder dan 10 mitosen in 20
celrijke gezichtsvelden (diameter 250 micron).

Graad III: slecht gedifferentieerde of anaplastische tumor. Tien of meer mitosen
in 20 celrijke gezichtsvelden (diameter 250 micron).

In vele fibrosarcomen van het skelet komen naast het bovenbeschreven
histologische beeld van bundelig gebouwd tumorweefsel, bestaande uit fïbroblas-
taire cellen met collagene vezels, ook gebieden voor waar de cellen meer een
histiocytair aspect hebben en boller zijn met een meer ovale kern, die soms groot,
boonvormig of gegroefd kan zijn, met grote nucleolus. Ook kunnen meerkernige
reuzencellen aanwezig zijn, waarvan de kernen overeenkomen met die van de
reeds genoemde tumorcellen. De cellen zijn vaak met de collagene vezels in
wervelende bundels geordend, zodat storiforme patronen ontstaan. Vaak zijn er
duidelijke tekenen van fagocytose en schui me el vorming. Aanzienlijke kernpoly-
morfie kan in deze gebieden voorkomen. Deze kenmerken komen overeen met de
gezwellen die als maligne fibreus histiocytoom (M.F.H.) zijn beschreven (zie
addendum III). In de meeste fibrosarcomen van het skelet vindt men beide
patronen: zowel het fibroblastaire als histiocytaire. Indien in deze gezwellen de
histiocytaire kenmerken overwegen worden deze door sommige auteurs als
M.F.H, van het skelet onderscheiden. De grens tussen M.F.H, van het skelet en
fibrosarcoom blijft echter vaag, omdat beide typen tumorweefsel meestal naast
elkaar worden aangetroffen in één tumor. Dergelijke gezwellen waren vóór 1974
door de Commissie geclassificeerd als polymorfcellige fibrosarcomen. Toch leek
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het van belang om na te gaan of het gedrag van fibrosarcomateuze gezwellen van
het skelet met veel M.F.H, kenmerken verschilt van dat van fïbrosarcomen met
weinig of geen M.F.H, kenmerken. Hiertoe werden de als fibrosarcoom geclassifi-
ceerde gezwellen in 2 groepen verdeeld: namelijk fibrosarcomen zonder of met
slechts weinig M.F.H, kenmerken (fibrosarcoom in engere zin), en fibrosarcomen
die veel M.F.H, kenmerken toonden.

7.5.2 Tumorgedrag en M.F.H, kenmerken

Van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen waren van 102
histologische preparaten van de tumor aanwezig, die beoordeeld konden worden.
Op grond van de onder 7.5.1 genoemde criteria werd bij 54% de diagnose op
fibrosarcoom in engere zin gesteld en bij 46% op fibrosarcoom met kenmerken
van M.F.H, (tabel 7.6). Iets minder dan de helft van de fibrosarcomen van het
skelet, verzameld in de periode 1953-1976, blijkt dus histologisch kenmerken van
M.F.H, te bezitten. In figuur 7.8 zijn de overlevingscurven van beide groepen
patiënten weergegeven, die een volledig identiek beeld laten zien. In beide groepen
zijn na 5 jaar 34% van de patiënten in leven.

Tabel 7.6. 102 patiënten
overleving.

Histologie

Aantal patiënten

5-jaars overleving (%)

met fibrosarcoom in engere zin en

Fibrosarcoom in
engere zin

55

34

met kenmerken van M.F.H., en 5-jaars

Fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H.

47

34

Behalve dat er ten aanzien van de overleving van de patiënten geen verschil
bestaat, werden bij deze groepen patiënten ook geen wezenlijke verschillen
gevonden in de algemene en röntgenologische kenmerken van de tumor, noch in
de wijze van behandeling van de patiënten, noch in de frequentie van optreden
van longmetastasen. Het enige onderscheid, overigens van weinig belang, is dat de
gemiddelde leeftijd van de groep patiënten met tumoren met M.F.H, kenmerken
hoger was dan van de groep met fibrosarcoom in engere zin, namelijk respectieve-
lijk 55 en 47 jaar; zoals onder 2.1 vermeld komen tumoren met M.F.H,
kenmerken meer bij oudere patiënten voor en fibrosarcoom in engere zin vaker bij
jongere patiënten.

7.5.3 Histologische gradering

In tabel 7.7 is het percentage 5-jaars overleving van 102 patiënten naar de
histologische gradering van de tumoren weergegeven; in figuur 7.9 zijn de
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Figuur 7.8. Verschil in overleving van patiënten met fibrosarcoom in engere zin (1) n = 55 en die met
kenmerken van M.F.H. (2) n = 47.

Tabel 7.7.

Graad

I
II
III

Histologische gradering van de

Aantal

14
32
56

tumor en 5-jaars overleving bij

%

14
31
55

102 patiënten.

5-jaars overleving (%)

64
41
23

overlevingskrommen van de patiënten afgebeeld. 86% van de tumoren werd als
matig of slecht gedifferentieerd gegradeerd, namelijk 31% met graad II en 55%
met graad III; goed gedifferentieerd, graad I, bleek slechts 14% van de tumoren te
zijn. De 5-jaars overleving van graad I bedraagt 64%, van graad II 41% en van
graad III 23%.
Een gradering op grond var histologische kenmerken van de tumor blijkt
mogelijk en in 2/3 van de gevallen toont deze een goede voorspellende waarde te
hebben ten aanzien van het te verwachten ziektebeloop van patiënten met
fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen. Statistisch bestaat er een goede
correlatie tussen de histologische gradering van de tumor en de overleving van de
patiënten (P = 0.0008).

Wanneer naast de histologische gradering ook onderscheid wordt gemaakt
tussen fibrosarcoom in engere zin en met kenmerken van M.F.H, valt het
volgende op (fig. 7.10). Voor tumoren gegradeerd met I en III treden slechts
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Figuur 7.9. Verschil in overleving van patiënten met tumor histologisch gegradeerd als graad 1 n = 14,
graad II, n = 32, graad HI, n = 56.
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Figuur 7.10. Verschil in overleving van patiënten naar histologische graad van de tumor, en met en
zonder kenmerken van M.F.H.
Fibrosarcoom in engere zin graad I 0 ) n = 9

met kenmerken van M.F.H, graad I (2)n= S
Fibrosarcoom in engere zin graad II (3)n=19

met kenmerken van M.F.H, graad II (4)n= 13
Fibrosarcoom in engere zin graad III (5)n = 27

met kenmerken van M.F.H, graad III (6)n = 29



107

geringe verschillen op in de overleving van de patiënten, wanneer tevens tumoren
met, dan wel zonder kenmerken van M.F.H, worden onderscheiden. Wordt deze
differentiatie echter gehanteerd in de groep met graad II geclassificeerde tumoren,
dan wordt wel een belangrijk verschil in de overlevingspercentages van de
patiënten gevonden, namelijk respectievelijk na 5 jaar 54% en 31% (tabel 7.8).
Mogelijk kan door een verfijning van het histologisch onderzoek, bijvoorbeeld
door middel van morfometrie, deze discrepantie verkleind worden.

Tabel 7.8. Histologische gradering, en onderscheid tussen fibrosarcoom in engere zin en met kenmerken
van M.F.H., en 5-jaars overleving.

Histologische
gradering

I
II
III

Totaal

aantal

9
19
27

55

7.6 Behandeling

Fibrosarcoom in
engere zin

5-jaars overleving (%)

67
31
26

Fibrosarcoom met
kenmerken van M.F.H.

aantal 5-jaars overleving (%)

5 60
13 54
29 21

47

Behandeling van patiënten met een maligne tumor, met name in het skelet, zal
steeds individueel gericht zijn, waardoor onderlinge vergelijking van de resultaten
van behandeling vaak moeilijk is.

In de literatuur zijn geen vergelijkende onderzoeken over de resultaten van de
verschillende behandelingsmethoden van patiënten met fibrosarcoom van het
skelet te vinden. Er bestaat nog weinig ervaring in behandeling van patiënten met
fibrosarcoom van het skelet door middel van sparende resecties, al dan niet in
combinatie mei chemotherapie.

Zoals onder hoofdstuk 4 besproken werd bij 57 patiënten een primair chirur-
gisch ablatieve behandeling verricht. Wanneer we hier de 10 patiënten bijvoegen,
bij wie aanvankelijk een andere vorm van therapie werd begonnen, in casu locale
behandeling en/of radiotherapie, maar bij wie binnen 3 maanden na biopsie of
eerste ingreep amputatie of exarticulatie plaats vond, is de totale groep patiënten,
die een primair ablatieve behandeling ondergingen 67 (65%).

De groep patiënten, behandeld met andere vormen van therapie, zoals locale
chirurgie, radiotherapie en combinaties van beide, zoals besproken in hoofdstuk
4, bestaat uit 30 patiënten. Drie patiënten werden wegens de aanwezigheid van
metastasen niet curatief behandeld, bij 3 patiënten bleef de behandeling beperkt
tot die van de pathologische fractuur die was ontstaan en bij 1 patiënt was de
behandelingsmethode niet te achterhalen.
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Tabel 7.9. Aard van behandeling en

Behandeling

Primair ablatieve behandeling
Andere vormen van behandeling

5-jaars overleving van 97 patiënten

Aantal patiënten

67
30

met fibrosarcoom.

5-jaars overleving (%)

44
30
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Figuur 7.11. Verschil in overleving van patiënten, die primair ablatieve chirurgie ondergingen (1) n =
67, en patiënten, die andere vormen van behandeling ondergingen (2) n = 30.

In tabel 7.9 zijn de overlevingspercentages van de groep patiënten die ablatieve
chirurgie ondergingen en de groep die op een andere wijze werd behandeld,
weergegeven. In figuur 7.11 zijn de overlevingskrommen afgebeeld. Hoewel er
enig verschil bestaat in de overlevingspercentages na 5 jaar, voor de primair
ablatief behandelde patiënten 44% en voor de patiënten met andere vormen van
behandeling 30%, is dit verschil bij een 1% betrouwbaarheidsdrempel niet
significant (P = 0.19). Na 10 jaar zijn deze percentages respectievelijk 34% en
30%.

Wanneer deze 2 groepen patiënten worden vergeleken in andere opzichten dan
wat betreft de behandeling, valt alleen op dat de gemiddelde leeftijd van de
patiënten, bij wie ablatieve chirurgie werd verricht, lager is dan van de groep
patiënten, die een andere vorm van therapie ondergingen, namelijk respectievelijk
38 jaar en 49 jaar. Er werden met name geen significante verschillen gevonden in
frequentie van voorkomen van pathologische fracturen, röntgenologische ken-
merken en histologische gradering van de tumoren. Ook het tijdstip van detectie
van longmetastasen was in beide groepen niet verschillend.
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7.7 Optreden en tijdstip van detectie van longmetastasen

Evenals bij patiënten met andere primaire maligne beentumoren wordt het ziek-
tebeloop van patiënten met f ibrosarcoom voor een belangrijk deel bepaald door het
al of niet ontstaan van longmetastasen. Wanneer men onderscheid wil maken tus-
sen meer of minder kwaadaardige tumoren, dan is dit bij de meeste kwaadaardige
tumoren afhankelijk van de frequentie van ontstaan, en de groeisnelheid van
metastasen. De overlevingsduur van patiënten na het optreden van metastasen
wordt bepaald door de groeisnelheid van de metastasen (Breur 1965).
Bij 62% van de patiënten werden longmetastasen vastgesteld. In figuur 7.12 is
voor 61 van de 63 patiënten de relatie tussen het tijdstip van detectie van long-
metastasen en de duur van overleving aangegeven, beide uitgedrukt in maanden; 2
patiënten, bij wie pas na 9-10 jaar longmetastasen werden vastgesteld zijn hier
buiten beschouwing gelaten, aangezien aangenomen moet worden, dat in deze
gevallen geen frequente controle van de longen meer heeft plaatsgevonden. Uit
figuur 7.12 blijkt, dat op 3 na alle patiënten binnen 2 jaar, en de meeste zelfs
binnen 1 jaar na het vaststellen van longmetastasen, zijn overleden. Tevens blijkt
uit deze figuur, dat een later optreden van longmetastasen geen geprotaheerd
ziektebeloop geeft. Dit komt niet overeen met de bevindingen van Breur (1965),
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Detectie longmetastasen (mnd.)

Figuur 7.J2. Tijd tussen detectie van longmetastasen en overleving in maanden bij 61 patiënten.
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die voor een groot aantal histologisch uiteenlopende maligne tumoren, waaronder
weke-delen fibrosarcoom en osteosarcoom, vond dat bij een langere verdubbe-
lingstijd, dus lagere groeisnelheid van de metastasen, een langere overievingstijd
van de patiënt werd gevonden. Ook Cohen (1974) vond deze relatie voor
osteosarcoom.

In deze groep patiënten is weinig op metastasen gerichte, agressieve therapie
toegepast; tegenwoordig zou waarschijnlijk eerder tot metastasectomie worden
besloten, vooral bij patiënten bij wie relatief laat na de behandeling van de
primaire tumor metastasen zijn ontstaan. In het algemeen zal het tijdstip van
detectie van longmetastasen later zijn dan het werkelijk optreden van metastasen,
waardoor het interval tussen detectie en overlijden systematisch kleiner is dan in
werkelijkheid.

De 3 patiënten linksboven in figuur 7.12 tonen relatief een langer interval tussen
de detectie van longmetastasen en overlijden, namelijk respectievelijk 32,45 en 52
maanden (BA. 1884, 3292, 757). Deze patiënten met tumor in het distale femur en
de proximale humerus ondergingen primair ablatieve chirurgie; histologisch was
de tumor in 2 gevallen matig gedifferentieerd zuiver fibrosarcoom (BA. 1884,
3292) en in 1 geval slecht gedifferentieerd met kenmerken van M.F.H. (BA. 757).
Röntgenologisch toonde de tumor slechts in 1 geval (BA. 3292) ook een gunstig
kenmerk, namelijk dat in minder dan 2 kwadranten cortex-destructie aanwezig
was.

In tabel 7.10 wordt de verdeling van de 58 patiënten met longmetastasen naar
interval tussen detectie en sterfte in maanden weergegeven. Hier zijn de 3 boven-
genoemde patiënten met een relatief langer interval buiten beschouwing gelaten.
Het blijkt dat 43% van de patiënten, bij wie longmetastasen werden vastgesteld,
binnen 6 maanden, 84% binnen 12 maanden, 91% binnen 18 maanden en 100%
binnen 24 maanden zijn overleden.

Tabel 7.10. Verdeling van het interval tussen de detectie van longmetastasen en het tijdstip van
overlijden bij 58 patiënten.

Interval in
maanden

Aantal
patiënten

Interval detectie van
en overlijden:

binnen 6 mnd:
binnen 12 mnd:
binnen 18 mnd:
binnen 24 mnd:

v 0 1 2 3

ƒ 1 2 6 3

longmetastasen

4 5 6

6 3 4

43%

7 8 9 10

3 2 5 7

II 12

1 6

84%

18

4

91%

24

5

100%

totaal

58
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Voor het optreden van longmetastasen bestond een duidelijke relatie tussen de
ligging van de tumor, excentrisch of centraal in het pijpbeen, met de mate van
cortex-destructie en de röntgenologische gradering.
Van 16 excentrisch gelegen tumoren traden bij 31% longmetastasen op; van 86
centraal gelegen tumoren traden bij 59% longmetastasen op; dit verschil is
statistisch significant (P = 0.0038).
Van 37 tumoren met 2 of minder kwadranten cortex-destructie kwamen bij 32%
iongmetastasen voor; van 51 tumoren met meer dan 2 kwadranten cortex-
destructie was dit 82%; dit is statistisch een significant verschil (P < 0.0001).
Van de patiënten met röntgenologisch graad I geclassificeerde tumoren traden bij
22% longmetastasen op. Dit was in 2 gevallen ongewoon laat na behandeling,
namelijk na 6 en 9 jaar (BA. respectievelijk 1035,542); histologisch werd in beide
gevallen de tumor als fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H, graad III
beschouwd. Bij patiënten met röntgenologisch als graad II en III geclassificeerde
tumoren was de frequentie van voorkomen van longmetastasen respectievelijk
37% en 82%. Ook deze verschillen zijn statistisch significant (P < 0.0001).

In de literatuur zijn weinig gegevens te vinden over het ziektebeloop bij
patiënten met fibrosarcoom, nadat longmetastasen zijn ontstaan. Jeffree en Price
(1976) vermelden in een vergelijkend onderzoek van patiënten met osteosarcoom
en fibrosarcoom, dat bij fibrosarcoom in het algemeen wat later longmetastasen
ontstaan en dat het percentage extra-pulmonale metastasen groter is. Hierdoor
zou huns inziens het ziektevrije interval bij patiënten met fibrosarcoom wat langer
zijn dan bij patiënten met osteosarcoom. Ook zij vinden bij patiënten met
fibrosarcoom geen langere overleving wanneer metastasen later na behandeling
optraden, in tegenstelling tot de bevindingen bij patiënten met osteosarcoom. Wel
vonden zij een verschil in overleving na het ontstaan van longmetastasen tussen
patiënten, waarbij deze vóór en na 18 maanden na behandeling ontstonden. Bij
het ontstaan vóór 18 maanden bedroeg de overlevingsduur gemiddeld 8 maanden
(1-23) en bij het ontstaan na 18 maanden gemiddeld 24 maanden (9-39). De
auteurs geven hiervoor geen verklaring.
In Nederland vond Cohen (1974) voor patiënten met osteosarcoom van de lange
pijpbeenderen, dat naar gelang de longmetastasen later na behandeling optraden,
de afstervingscurve minder steil verliep.

7.8 Ziektebeloop bij patiënten met fibrosarcoom van het rompskelet en de
, kaakbeenderen

Van de 27 patiënten met localisatie van fibrosarcoom buiten de lange pijpbeen-
deren waren er 14, bij wie de tumor in de kaakbeenderen was gelegen en 13 met
localisatie in het rompskelet. In hoofdstuk 5 is reeds vermeld dat het overlevings-

>< percentage na 5 jaar voor patiënten met fibrosarcoom in de kaakbeenderen
aanzienlijk gunstiger is dan bij localisatie in rompskelet en lange pijpbeenderen
(zie figuur 7.13).
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Figuur 7.13. Verschil in overleving van patiënten met tumor in de lange pijpbeenderen (1) n = 104, in
het rompskelet (2) n = 13, in de kaakbeenderen (3) n = 14.

Tabel 7.11. Histologische gradering van fibrosarcoom in het rompskelet en de kaakbeenderen.

Histologische gradering

I
II
III

Totaal

Rompskelet

2

13

Kaak been deren

6
4

4*

14

* = Fibrosarcoom met M.F.H, kenmerken.

Tabel 7.11 toont de histologische gradering van de tumoren in het rompskelet en
de kaakbeenderen. Het valt op dat de tumoren in het rompskelet in de meeste
gevallen slecht gedifferentieerd blijken te zijn — 11 van de 13 worden onder graad
III geclassificeerd. Daarentegen worden in de groep tumoren in de kaakbeenderen
relatief veel goed gedifferentieerde tumoren gevonden — 6 van de 14 graad I. Het
aantal tumoren met kenmerken van M.F.H, is in vergelijking met tumoren in de
lange pijpbeenderen gering; in de kaakbeenderen en het rompskelet samen slechts
3.

Van de patiënten met tumor in het rompskelet waren er na 5 jaar slechts 2 in
leven (5-jaars overleving 31%). Beiden zijn patiënten met tumor in de scapula, die
adequate chirurgische therapie ondergingen, waarbij de tumor röntgenolqgisch
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een matig agressief aspect toonde en er histologisch een goed gedifferentieerd
zuiver fibrosarcoom werd gevonden. Bij de overige patiënten was slechts in 5
gevallen adequate chirurgische therapie mogelijk en was de tumor histologisch
slecht gedifferentieerd. Bij 10 patiënten ontstonden longmetastasen binnen 2 jaar,
waarvan bij 8 patiënten zelfs binnen 1 jaar. Hoewel deze groep patiënten wat
betreft localisatie en therapeutische mogelijkheden een weinig homogene groep
vormt, lijkt de overleving in vergelijking met die voor patiënten met localistie van
tumor in de lange pijpbeenderen weinig te verschillen.

Bij de patiënten met tumor in de kaakbeenderen wordt een veel gunstiger
overleving gevonden, namelijk na 5 jaar 71%. In het algemeen zijn deze patiënten
in opzet curatief behandeld. Bij 57% traden longmetastasen op, waarbij in 2
gevallen binnen 2 jaar, in 6 gevallen ontstonden de longmetastasen veel later, vaak
na recidief, bij 2 patiënten zelfs na 17 en 32 jaar.
Iets minder dan de helft van de tumoren was histologisch goed gedifferentieerd.
Opvallend is dat in deze groep patiënten geen secundaire fibrosarcomen aanwezig
zijn. In een vergelijkbare groep patiënten met fibrosarcoom in de mandibula
vermeldt van Blarcom c.s. (1971), dat tenminste 5, en mogelijk zelfs 6 van de 13
patiënten fibrosarcoom in een prae-existente lesie kregen.

De bevinding dat fibrosarcoom van de kaakbeenderen een gunstiger prognose
heeft dan bij localisatie in de lange pijpbeenderen, komt overeen met wat hierover
in de literatuur wordt gevonden (van Blarcom e.a. 1971, Huvos en Higinbotham
1975, JefFree en Price 1976). Dit geldt ook voor patiënten met osteosarcoom, doch
niet voor patiënten met chondrosarcoom van de kaakbeenderen (Finkelstein 1970,
de Roca e.a. 1971, Waldron 1971, Dahlin 1978, Huvos 1979). In tegenstelling tot
patiënten met osteosarcoom van de kaakbeenderen, waarbij de leeftijd van voor-
komen, voornamelijk in de derde decade, hoger is dan bij voorkomen in de lange
pijpbeenderen, zijn de patiënten in onze groep gemiddeld jonger dan bij localisatie
in de lange pijpbeenderen.

7.9 Vergelijking overlevingspercentages met die in de literatuur en met die van
weke-delen fibrosarcoom

In de literatuur wordt voor patiënten met fibrosarcoom van het skelet met
betrekking tot het ziektebeloop geen onderscheid gemaakt naar de localisatie van
de tumor. Om de overleving van de patiënten in ons materiaal te vergelijken met
de gegevens van anderen, moeten patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeenderen en die met localisatie in rompskelet en kaakbeenderen als één groep
beschouwd worden. Algemeen wordt verklaard dat de prognose van patiënten
met tumor in de kaakbeenderen gunstiger is dan wanneer de tumor in andere
delen van het skelet is gelocaliseerd (Huvos en Higinbotham 1975, Jeffree en Price
1976, Pritchard e.a. 1977). Door sommigen, onder wie Huvos en Higinbotham
(1975) en Campanacci en Olmi (1976) wordt, zoals reeds hiervoor vermeld, van de



Huvos, Higinbotham
Pritchard e.a.
Campanacci, Olmi
Eigen onderzoek (C.v.B.)

1975
1976
1976
1982

34
27

41
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zogenaamde periostale vorm een belangrijk gunstiger prognose beschreven dan
van de centrale vorm van fibrosarcoom.

Van de totaal 131 patiënten met fibrosarcoom van het skelet, waarvan de
gegevens zijn verzameld in het archief van de Commissie voor Beentumoren in de
periode 1953-1976, bedraagt de 5- respectievelijk 10-jaars overleving 41% en 34%.
In tabel 7.12 is de 5- en 10-jaars overleving van patiënten met fibrosarcoom van
enkele grote series patiënten vermeld. Het overlevingspercentage van patiënten in
ons materiaal lijkt iets gunstiger dan algemeen in de literatuur wordt vermeld. De
5-jaars overleving van patiënten in kleinere series (Gilmer en MacEwen 1958,
McKenna e.a. 1966, Nilsonne sn Mazabraud 1974, Jeffree en Price 1976) varieert
van 21-30%, hetgeen niet wezenlijk afwijkt van de in tabel 7.12 genoemde
percentages. Een uitzonderlijk laag percentage 5-jaars overleving vermeldt Lars-
son es. (1976), namelijk slechts 4,2%.

Tabel 7.12. In de literatuur genoemde overlevingspercentages na 5-, resp. 10 jaar.

Auteurs jaar 5 jaar (%) 10 jaar (%)

28
21
28
34

Voor patiënten met fibrosarcoom van het skelet vinden we, zoals eerder
vermeld, geen verschil in 5-jaars overleving tussen patiënten met fibrosarcoom in
engere zin of fibrosarcoom met kenmerken van M.F.H. Dit is in tegenstelling met
vooral wat vroegere mededelingen in de literatuur over patiënten met M.F.H, van
het skelet, waarvoor een zeer slechte prognose werd opgegeven (Feldman en
Norman 1972, Spanier e.a. 1975). In 1979 vermelden Dunham en Wilborn nog,
dat van 111 door hen in de literatuur gevonden patiënten slechts 21 langer dan 2
jaar, 16 langer dan 5 jaar en 8 patiënten langer dan 10 jaar na behandeling in leven
waren, respectievelijk 18,9%, 14,4% en 7,2%. Huvos (1976), Dahlin c.s. (1977) en
McCarthy es. (1979) zijn echter van mening dat de prognose niet zo slecht is als
eerder werd gerapporteerd. Dahlin es . (1977) vermeldt een "langdurige" overle-
ving van 33%, McCarthy es. (1979) vermeldt een 3-jaars overleving van 50%,
terwijl na 8 jaar 25% van zijn patiënten in leven bleek te zijn. De laatste auteurs
menen dat de prognose van patiënten met M.F.H, van het skelet beter is dan die
voor osteosarcoom en fibrosarcoom.

De prognose van patiënten met fibrosarcoom van het skelet is slechter dan die
van patiënten met weke-delen fibrosarcoom, hoewel beide vormen histologisch
een overeenkomstig beeld tonen. Bij het weke-delen fibrosarcoom wordt het
ziektebeloop voor een belangrijk deel bepaald door het optreden van een locaal
recidief, wat gewoonlijk een gevolg is van een niet-radicale, chirurgische behande-
ling (van Slooten e.a. 1964, v.d. Werff-Messing en van Unnik 1965, Pritchard e.a.
1971, 1977). Het optreden van haematogene metastasering is in de groepen
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patiënten van bovengenoemde auteurs ongeveer 50%; in het algemeen ontstaan de
metastasen 2-15 jaar na behandeling, hetgeen later is dan bij fibrosarcoom van
het skelet. Pritchard c.s. (1977) vermeldt een 5- en 10-jaars overleving van respec-
tievelijk 41% en 49%, Castro c.s. (1973) zelfs van respectievelijk 70% en 60%,
terwijl van der Werff-Messing en van Unnik (1965) meedelen dat na 15 jaar nog
35% van hun patiënten in leven was. Soule en Pritchard (1977) vermelden dat
voor kinderen beneden de 5 jaar de prognose, ondanks een hoge kans op een
locaal recidief, veel gunstiger is dan bij oudere patiënten.
Het verschil in overleving tussen patiënten met fibrosarcoom van het skelet en die
met weke-delen fibrosarcoom kan vermoedelijk voor een deel verklaard worden
doordat de kans op metastasering kleiner is, aangezien weke-delen tumoren in het
algemeen eerder ontdekt worden en de afmetingen van de tumor minder groot
zijn.

In vergelijking met andere primaire maligne beentumoren blijkt de prognose bij
fibrosarcoom van het skelet, zoals destijds door MacDonald en Budd (1943)
gesteld, minder gunstig dan bij chondrosarcoom, doch gunstiger dan bij osteosar-
coom. Rosen c.s. (1979) meent dat door toepassing van prae-operatieve chemo-
therapie en en-bloc resectie van de tumor met behoud van de extremiteit,
eventueel met reconstructie, de prognose van patiënten met osteosarcoom zal
verbeteren. Wellicht geldt dit ook voor patiënten met andere primaire maligne
beentumoren; hierover zijn wat betreft patiënten met fibrosarcoom in de litera-
tuur nog onvoldoende gegevens.
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Fibrosarcoom van het skelet wordt gedefinieerd als een primaire maligne, fibro-
blastaire beentumor met vezelige tussenstof, waarin geen osteoïd of kraakbeen
wordt gevormd. Maligne fibreus histiocytoom (M.F.H.), eerder beschreven in de
weke delen, werd pas in 1974 als primaire in het bot ontstane beentumor
gerapporteerd. Histologisch toont de tumor zowel histiocytaire als fibroblastaire
kenmerken; het belangrijkste verschil met het meest voorkomende type fibrosar-
coom is de aanwezigheid van meerkernige reuzencellen en de rangschikking van
de cellen en vezels.

Doel van dit onderzoek is een algemene, klinisch-radiologische beschrijving te
geven van fibrosarcoom van het skelet, met inbegrip van tumoren met kenmerken
van maligne fibreus histiocytoom. Het onderzoek is vooral gericht op de volgende
vragen:
1. Zijn er röntgenologische kenmerken, waardoor fibrosarcoom van het skelet is

te onderscheiden van andere primaire maligne beentumoren?
2. Zijn er röntgenologische kenmerken die aanwijzingen geven voor het te

verwachten ziektebeloop van de patiënt, met andere woorden is het mogelijk
een röntgenologische gradering van de maligniteit te maken?

3. Is M.F.H, van het skelet ook in algemene en röntgenologische aspecten van
fibrosarcoom te onderscheiden, en is de prognose van patiënten met M.F.H,
verschillend van die van patiënten met fibrosarcoom van het skelet?

4. Zijn er in deze groep patiënten met fibrosarcoom, patiënten met tumoren die
secundair zijn ontstaan in een prae-existente lesie?

De gegevens van de patiënten zijn afkomstig uit het archief van de Commissie
voor Beentumoren en betreffen die gevallen, die verzameld werden in de periode
1953-1976. Het totaal aantal patiënten bedraagt 131,104 patiënten met localisatie
van fibrosarcoom in de lange pijpbeenderen, 13 patiënten met localisatie in het
rompskelet en 14 patiënten met localisatie in de kaakbeenderen.
Gezien de frequentie van voorkomen is de meeste aandacht gericht op patiënten
met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht van de literatuur over classificatie, inciden-
tie, röntgenbeeld en prognose van fibrosarcoom en maligne fibreus histiocytoom
(M.F.H.) van het skelet gegeven.
Vanaf 1943 wordt fibrosarcoom, in navolging van MacDonald en Budd als
primaire maligne beentumor beschouwd. De incidentie van fibrosarcoom wordt
door de diverse auteurs tussen 3 en 10% opgegeven, maar ligt in grote series in de
buurt van 4%. Het röntgenbeeld zou niet specifiek zijn, met name is het
onderscheid met de osteolytische vorm van osteosarcoom vaak onmogelijk; wel
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wordt de lesie meestal als een maligne tumor herkend. De prognose van patiënten
met flbrosarcoom wordt in het algemeen als gunstiger dan die van osteosarcoom
beschouwd; de opgegeven 5-jaars overleving in de literatuur varieert van 26 tot
34%.

In hoofdstuk 2 wordt de verdeling van 104 patiënten met flbrosarcoom van de
lange pijpbeenderen naar leeftijd, geslacht, klachten, klachtenduur en localisatie
beschreven.
De leeftijdsverdeling van de patiënten toont een vrij gelijkmatige spreiding van de
2e tot en met de 7e decade; de gemiddelde leeftijd bedraagt 41 jaar en er worden
geen belangrijke verschillen in voorkomen tussen de geslachten gevonden (fig.
2.1). Bij 82% van de patiënten bestond een klachtenduur van 0-6 maanden; in de
meeste gevallen (62%) bedroeg deze periode slechts 0-3 maanden. Pijn bleek de
meest voorkomende klacht (87%), en bij 27% van de patiënten werd de tumor
naar aanleiding van een pathologische fractuur ontdekt. Bij de helft van deze
groep patiënten bestonden voor het optreden van de pathologische fractuur geen
klachten (13%). Zoals ook voor osteosarcoom wordt gevonden is localisatie rond
het kniegewricht het meest frequent, namelijk 60%. De tumor bevond zich bij
66% van de patiënten in het femur, waarvan bij 71% dis taal, bij 13% in de tibia,
vrijwel alleen proximaal, en bij 15% in de humerus, voornamelijk proximaal
(tabel 2.5, fig. 2.2). Slechts een klein aantal patiënten toonde een localisatie buiten
die van femur, tibia of humerus. In 15% van de gevallen werd fibrosarcoom
excentrisch in het pijpbeen aangetroffen. De tumor was in het pijpbeen voorname-
lijk meta-diafysair (68%), minder vaak epi-metafysair (25%) en zelden in de
diafyse (7%) gelocaiiseerd (tabel 2.6).

Een overzicht wordt gegeven van familiair en multipel voorkomen van sarcoom in
het algemeen en van fibrosarcoom van het skelet in het bijzonder.

In hoofdstuk 3 worden de röntgenologische bevindingen bij patiënten met
fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen beschreven. De indeling van destructie-
patronen van bot, door Lodwick in 1963 voorgesteld en algemeen nagevolgd in de
Angelsaksische literatuur, werd op ons materiaal toegepast. Het geografische type
werd in 15% gevonden, het mottige type in 45%, het mottig-permeatieve type in
29%, en het permeatieve type in 11% van de gevallen (tabel 3.1). De op de
röntgenfoto's gemeten lengte van destructie was in 51% tussen 7 en 11 cm., in 29%
kleiner dan 7 cm., en in 20% 11 cm. of groter (tabel 3.2). In 19% van de gevallen
werden geen tekenen van periostale beenvorming gezien, in 22% bestond de
periostale reactie uit 1 vorm, voornamelijk lamellen, en in 59% werden verschillen-
de combinaties aangetroffen; spicula kwam het minst (10%) en lamellaire
beenvorming het meest frequent (73%) voor (tabel 3.4, 3.5).
Tenslotte worden de belangrijkste differentieel-diagnostische overwegingen be-
sproken en enkele gegevens over de betrouwbaarheid van de röntgenologische
diagnose van primaire maligne beentumoren in het algemeen, en voor fibrosar-
coom van het skelet in het bijzonder, vermeld. Hierbij blijkt dat fibrosarcoom
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geen specifieke kenmerken heeft, maar dat de maligniteit van de tumor voldoende
in het röntgenbeeld tot uiting komt; in 91% van de gevallen werd de lesie als
maligne herkend, waarvan in 36% de diagnose fibrosarcoom in de differentiële
diagnose werd overwogen, maar slechts in 14% röntgenologisch werd gesteld. Ia
9% werd de lesie als benigne beschouwd; ook retrospectief tonen 7 van de 9
gevallen geen kenmerken van maligniteit; bij 4 van de 9 gevallen bleek op
histologische gronden secundair fibrosarcoom aanwezig, waardoor de beoorde-
ling van het röntgenbeeld sterk werd bemoeilijkt.

In hoofdstuk 4 volgt de behandeling en het ziektebeloop van patiënten met
fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen. Algemeen wordt in de literatuur de
voorkeur gegeven aan primair chirurgisch ablatieve therapie; omtrent de behan-
deling door middel van sparende resecties of en-bloc resecties met reconstructie, al
of niet gecombineerd met chemotherapie, is ten aanzien van patiënten met
fibrosarcoom geen ervaring. Van 103 patiënten was bekend welke behandelings-
methode bij hen was toegepast. Van hen ondergingen 67 ablatieve chirurgie direct,
of binnen 3 maanden na voorafgaande locale chirurgie en/of radiotherapie. De
overige 36 patiënten werden met locale chirurgie, radiotherapie of een combinatie
hiervan behandeld, of niet curatief; bij enkele patiënten werd in een veel later
stadium alsnog ablatieve chirurgie verricht (tabel 4.1). Bij 16% van de patiënten
trad recidief van tumor op, voornamelijk na niet-radicale of inadequate chirur-
gische behandeling. In 3 gevallen ontstond een stomprecidief, éénmaal in de weke
delen en 2 maal in het bot.
Longmetastasen werden bij 62% van de patiënten in het ziektebeloop na primaire
behandeling gevonden; bij 68% hiervan ontstonden deze in het eerste jaar. Het
gemiddelde interval tussen het vaststellen van longmetastasen en het overlijden
van de patiënt aan de gevolgen hiervan bedroeg 9 maanden.
Over skeletmetastasen en metastasen elders zijn we in dit patiëntenmateriaal
minder goed geïnformeerd; skeletmetastasen traden, meestal in de terminale fase,
bij 16% van de patiënten op, het meest frequent in de extremiteiten. Bij 5
patiënten traden skeletmetastasen op, vóór of zonder dat tijdens het leven
longmetastasen werden aangetoond; bij 2 werden geen aanwijzingen voor het
bestaan van longmetastasen gevonden.
Van 102 van de 104 patiënten is bekend of deze nog in leven waren ten tijde van
ons onderzoek dan wel hoelang zij na de behandeling nog geleefd hebben. Het
volgens de methode van Peto e.a. (1977) berekende 5-jaars overlevingspercentage
van deze groep patiënten bedraagt 38%, na 10 jaar 32% (tabel 4.7, fig. 4.2). De
gevonden S-jaars overleving geeft een goede indicatie voor de prognose van
patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.

In hoofdstuk 5 worden 13 patiënten met localisatie van fibrosarcoom in het
rompskelet en 14 patiënten met tumor in de kaakbeenderen besproken (fig. 5.1).
Zes van de fibrosarcomen in het rompskelet zijn in de scapula gelocaliseerd. De
leeftijds- en geslachtsverdeling, en de klachtenduur van patiënten met tumor in
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het rompskelet wijken niet wezenlijk af van de bevindingen bij patiënten met
fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen. Het röntgenbeeld is nog minder
typisch. Van de 13 patiënten bleven slechts 2 patiënten langer dan 5 jaar in leven,
beiden met tumor in de scapula en behandeld met ablatieve chirurgie.
Van patiënten met fibrosarcoom in de kaakbeenderen, voornamelijk in de
mandibula, bedroeg de gemiddelde leeftijd 30 jaar, hetgeen lager is dan voor
patiënten met tumor van de lange pijpbeenderen en van het rompskelet werd
gevonden. Het röntgenbeeld is niet typisch en toont zeker niet in alle gevallen
maligne kenmerken. De S-jaars overleving is 71%, hetgeen aanmerkelijk gunstiger
is dan bij localisatie van tumor in de lange pijpbeenderen of het rompskelet.

In hoofdstuk 6 wordt een casuïstische bespreking van patiënten met een
secundair fibrosarcoom gegeven, alsmede een uitvoerige literatuurbespreking.
Het betreft in totaal 19 patiënten (14%): na radiatie (4), bij M. Paget (3),
chronische osteomyelitis (2), na progressie van reuzenceltumor (2) en van
chondrosarcoom (9). Bij 1 patiënt werd 13 jaar na excochleatie van een
chondroblastoma benignum, fibrosarcoom ter plaatse gevonden (tabel 6.2). De
grootste groep betreft patiënten met progressie van chondrosarcoom, waarbij
alleen dié gevallen in deze serie zijn opgenomen, waarbij fibrosarcoom de tumor
was die het ziektebeloop van de patiënten bepaalde. De gemiddelde leeftijd van de
patiënten met secundair fibrosarcoom was 58 jaar, wat hoger is dan bij patiënten
met primair fibrosarcoom, 38 jaar. Bij 15 patiënten was de tumor in de lange
pijpbeenderen gelocaliseerd en bij 4 patiënten in het rompskelet; secundair
fibrosarcoom werd in de kaakbeenderen niet aangetroffen. Histologisch waren de
tumoren meestal slecht gedifferentieerd; 7 toonden fibrosarcoom in engere zin en
12 met kenmerken van M.F.H.. De 5-jaars overleving van deze kleine groep
patiënten is 21%.

In hoofdstuk 7 wordt onderzocht welke kenmerken van betekenis zijn voor het
ziektebeloop van de patiënt; algemene kenmerken, zoals: de leeftijd en het
geslacht van de patiënt, de localisatie van de tumor in de lange pijpbeenderen, de
aan- of afwezigheid van een pathologische fractuur, alsmede röntgenologische en
histologische aspecten van de tumor. Tevens wordt de aard van de behandeling en
het tijdstip van het optreden van longmetastasen in verband met het ziektebeloop
van de patiënt besproken. Van de algemene kenmerken lijkt de leeftijd van de
patiënten van weinig betekenis voor het ziektebeloop; weliswaar zijn er verschillen
tussen de overlevingspercentages na 5 jaar in de 4 leeftijdsgroepen (9-19, 20-39,
40-59, en >60), maar deze zijn statistisch niet significant. Patiënten jonger dan 20
jaar hebben relatief een lagere 5-jaars overleving. De aanwezigheid van een
pathologische fractuur blijkt van grotere betekenis te zijn; patiënten met een
pathologische fractuur hebben een significant ongunstiger 5-jaars overleving dan
patiënten zonder een pathologische fractuur, respectievelijk 12% en 46%.
Röntgenologisch hebben patiënten met een excentrisch gelegen tumor in het
pijpbeen, met een geografisch type botdetructie en met cortexdestructie van 2 of
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minder kwadranten van de circumferentie van het pijpbeen, een gunstiger 5-jaars
overleving dan wanneer deze kenmerken niet aanwezig zijn. Op grond hiervan
werd naast de röntgenologische gradering van Lodwick (1980) een eigen gradering
opgesteld, die een goede correlatie toont met de 5-jaars overleving van de
patiënten. De 5-jaars overleving van patiënten met röntgenologisch graad I
geclassificeerde tumoren bedraagt 100%, met graad II 70% en met graad III 8%.
De verschillen en de bruikbaarheid van de eigen gradering en die van Lodwick es.
(1980) worden toegelicht.
Histologisch onderscheid tussen fibrosarcoom in engere zin en tumor met
kenmerken van M.F.H, is voor het ziektebeloop van de patiënt van geen
betekenis. Ook in andere parameters, algemene en röntgenologische, worden geen
belangrijke verschillen gevonden tussen patiënten met een van beide vormen van
fibrosarcoom. De histologische gradering toont zonder onderscheid te maken
tussen beide vormen een goede correlatie met de overleving. Patiënten met tumor
graad I hebben een 5-jaars overleving van 64%, graad II en III respectievelijk 41%
en 23%.
De aard van de behandeling, primair ablatieve chirurgie of andere vormen van
behandeling als locale chirurgie, radiotherapie of combinaties hiervan, liet wel
enig verschil in 5-jaars overleving zien, resp. 44% en 30%; statistisch is dit echter
niet significant bij een 1% betrouwbaarheidsdrempel.
Het tijdstip van ontstaan van longmetastasen, vroeg of laat na primaire behande-
ling, bleek bij laat ontstaan niet in een geprotaheerd ziektebeloop te resulteren.
De 5-jaars overleving van patiënten met tumor van het rompskelet (31%) verschilt
niet belangrijk van die met tumor van de lange pijpbeenderen (38%). Patiënten
met tumor van de kaakbeenderen hadden echter een veel gunstiger 5-jaars
overleving, namelijk 71%. Histologisch waren deze tumoren relatief vaker goed
gedifferentieerd.

Conclusies

Er bestaat een variatie in het histologische beeld van fibrosarcoom van het
skelet. Fibrosarcoom in engere zin en die met kenmerken van maligne fibreus
histiocytoom (M.F.H.) tonen, behalve in histologisch opzicht, geen verschil in
algemene en röntgenologische kenmerken, terwijl het ziektebeloop van patiënten
met een van deze vormen van botsarcoom niet verschillend is. Onderscheid tussen
beide vormen van fibrosarcoom, alléén op grond van histologische kenmerken,
lijkt dan ook van weinig betekenis voor de behandeling en de prognose van de
patiënt.

De 5-jaars overleving van patiënten met fibrosarcoom van het skelet bedraagt
41%, hetgeen gunstiger is dan voor patiënten met osteosarcoom. Verdeeld naar
localisatie is de 5-jaars overleving van patiënten met fibrosarcoom in de lange
pijpbeenderen 38%, in het rompskelet 31%, en in de kaakbeenderen het gunstigst,
namelijk 71%.
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Voor patiënten met fibrosarcoom van de lange pijpbeenderen wijzen de
volgende kenmerken op een gunstiger prognose:
— röntgenologisch het geografische type van spongiosa-destructie,
— een excentrische ligging van de tumor in het pijpbeen,
— cortexdestructie van 2 of minder kwadranten van de circumferentie van het

pijpbeen,
— histologische gradering van de tumor als fibrosarcoom graad I.

Kenmerken die een ongunstige betekenis hebben voor de prognose, zijn:
— de aanwezigheid van een pathologische fractuur,
— andere destructiepatronen dan het geografische type,
— een centrale ligging van de tumor in het pijpbeen,
— cortexdestructie van meer dan 2 kwadranten van de circumferentie van het

pijpbeen,
— histologische gradering van de tumor als fibrosarcoom graad III.

Een röntgenologische gradering, zowel die van Lodwick c.s. (1980) als de door
ons gemodificeerde graderingsmethode, is voor het schatten van de prognose
bruikbaar; er is een goede correlatie met de 5-jaars overleving van de patiënten.
Het graderen van tumoren op grond van röntgenologische kenmerken kan, met
en naast de histologische gradering, van belang zijn om vast te stellen welke aard
van behandeling het meest geschikt is voor de patiënt.

Ten aanzien van de behandeling van patiënten met fibrosarcoom van de lange
pijpbeenderen wordt enig verschil in de 5-jaars overievingspercentages gevonden,
ten gunste van de groep patiënten, die met ablatieve chirurgie werd behandeld,
respectievelijk 44% en 30%; statistisch is dit echter geen significant verschil. Dit
betekent dat het ontstaan van longmetastasen, vaak occult aanwezig op het
moment waarop de diagnose fibrosarcoom van het skelet wordt gesteld, bepalend
is voor de overleving van de patiënt. De frequentie van ontstaan van longmetasta-
sen bevestigt deze veronderstelling; bij 68% van de patiënten, die longmetastasen
kregen, werden deze manifest binnen 1 jaar na behandeling. Bij patiënten met
fibrosarcoom van het skelet dient dan ook zorgvuldig prae-operatief onderzoek
naar longmetastasen te worden verricht, waarbij zowel conventioneel planigra-
fisch onderzoek als C.T.-onderzoek van de longen dient plaats te vinden. Het is
niet duidelijk in hoeverre er in de behandeling van patiënten met fibrosarcoom
van het skelet plaats is voor vroegtijdige, eventueel praeventieve bestrijding van
longmetastasen door middel van chemotherapie; onderzoek hiernaar is gewenst.
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

Fibrosarcoma of bone is defined as a primary malignant fibroblastic bone
tumour with fibrous intercellular substance, in which no osteoid or cartilage is for-
med. It was not until 1974 that malignant fibrous histiocytoma (MFH), previously
described in soft tissues, was reported as a primary malignant bone tumour.
Histologically, the tumour shows both histiocytic and fibroblastic features; the
principal difference from the most common type of fibrosarcoma is the presence
of polynuclear giant cells and the arrangement of the cells and fibres.

This study purports to present a general clinical-radiological description of
fibrosarcoma of bone, including tumours with features of malignant fibrous
histiocytoma. The study focuses mainly on the following questions:
1. Does fibrosarcoma of bone have radiological features which distinguish it

from other primary malignant bone tumours?
2. Does it have radiological features which provide prognostic indications? In

other words: is radiological malignancy grading possible?
3. Is MFH of bone distinguishable from fibrosarcoma on the basis of general

and radiological features also, and is the prognosis of patients with MFH
different from that of patients with fibrosarcoma of bone?

4. Does the group of fibrosarcoma patients include patients with tumours
formed secondarily in a pre-existent lesion?

The radiological data were obtained from the records of the Netherlands
Committee on Bone Tumours over the period 1953-1976. These records concern a
total of 131 patients: 104 with fibrosarcoma of the long bones, 13 with a tumour
of the axial skeleton, and 14 with a tumour of the jaws.
In view of the incidence, attention is focused in particular on patients with
fibrosarcoma of the long bones.

Chapter 1 presents a survey of the literature on the classification, incidence,
radiological features and prognosis of fibrosarcoma and MFH of bone. Fibrosar-
coma has been regarded as a primary malignant bone tumour since 1943, when
MacDonald and Budd first described it as such. The incidence of fibrosarcoma of
bone is reported by various authors as between 3% and 10%, but in large series
approximates 4%. The radiological features are considered not to be specific, and
especially differentiation from the osteolytic type of osteosarcoma is often
impossible. However, the tumour is usually recognized as malignant. The
prognosis of fibrosarcoma is generally regarded as more favourable than that of
osteosarcoma. The literature reports 5-year survival rates from 26% to 34%.
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Chapter 2 discusses 104 patients with fibrosarcoma of the long bones in terms of
age and sex distribution, symptoms, duration of symptoms and tumour locali-
zation.
The age distribution is fairly even from the second through the seventh decade of
life, median age being 41 years. There is no distinct male or female predominance
(fig. 2.1). The duration of symptoms was less than 6 months in 82% of cases, and
less than 3 months in 62%. Pain was the most common symptom (87%), and a
pathological fracture led to detection of the tumour in 27% of cases. In 50% of the
latter group (13% of the total) there had been no symptoms prior to the
pathological fracture. As in the case of osteosarcoma, the region of the knee-joint
is the most frequent localization (60%). The tumour was localized in the femur in
66% of patients (in the distal femur in 71% of this group), in the tibia in 13%
(nearly always in the proximal tibia), and in the humerus (mostly the proximal
humerus) in 15% of patients (table 2.5, fig. 2.2). Few patients showed tumour
localizations other than femoral, tibial or humeral. The fibrosarcoma lay
eccentrically in the long bone in 15%. It was most frequently localized metadia-
physeally (68%), less often epimethaphyseally (25%), and rarely in the diaphysis
(7%) (table 2.6).
A survey is presented of familial and multiple sarcomas in general, and
fibrosarcoma of bone in particular.

Chapter 3 discusses the radiological findings obtained in patients with fibro-
sarcoma of the long bones. Use was made of the classification on the basis of bone
destruction patterns introduced by Lodwick in 1963 and generally adopted in
Anglo-American literature. We found the geographic type in 15%, the moth-eaten
type in 45%, the moth-eaten/permeative type in 29% and the permeative type in
11% of the cases (table 3.1).
As measured on the X-rays, the length of bone destroyed was <7 cm in 29%, 7-11
cm in 51% and ^11 cm in 20% of cases (table 3.2). In 19% of cases there was no
evidence of periosteal bone-formation; 22% showed a single type of periosteal
reaction, usually lamellar, and 59% showed various combinations: spicula were
least (10%) and lamellar ossification was most frequently seen (73%) (table 3.4,
3.5).
The principal considerations of differential diagnosis are discussed, and a few
data are presented on the reliability of radiological diagnosis of primary
malignant bone tumours in general, and fibrosarcoma of bone in particular.
Fibrosarcoma has no specific radiological features, but the malignancy of the
tumour is sufficiently evident on X-rays. The lesion was recognized as malignant
in 91% of cases; in 36% the diagnosis fibrosarcoma was considered in differential
diagnosis, but only in 14% was it radiologically established. In 9% of cases the
lesion was regarded as benign. Of the 9 cases, 7 showed no features of malignancy
in retrospect either; in 4 of the 9 cases histological examination disclosed
secondary fibrosarcoma, and this had severely hampered interpretation of the X-
rays.
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Chapter -/discusses the treatment and course of fibrosarcoma of the long bones.
The literature generally describes primary ablative surgery as the treatment of
choice. There are no data on limb-preserving resections or en bloc resections with
reconstruction, alone or combined with chemotherapy, in the treatment of
fibrosarcoma. Data on the type of therapy given were available on 103 patients:
67 were treated by ablative surgery either immediately or within three months of
preceding local surgery and/or radiotherapy. In the remaining 36 cases treatment
consisted of local surgery, radiotherapy or a combination of these, or non-
curative (palliative) treatment. In a few cases ablative surgery was performed at a
later stage (table 4.1).
Tumour recurrence was recorded in 16% of cases, usually after nonradical or
inadequate surgery. A stump recurrence developed in three cases, involving the
soft tissues in one and the bone in two.
Lung metastases were found after primary therapy in 62% of cases; they
developed within the first year in 68% of this group. The mean interval between
diagnosis of lung metastases and death was 9 months.
Data on bone metastases and metastases elsewhere are less complete. Bone
metastases developed in 16% of cases, usually in the terminal phase and most
frequently in the extremities. In 5 cases bone metastases developed before lung
metastases or in the absence of demonstrable lung metastases during life; no
evidence of lung metastases was found in two cases.
Data on survival are available on 102 of the 104 patients. As calculated according
to Peto et al. (1977), 5-year survival in this group of patients is 38%, while 10-year
survival is 32% (table 4.7; fig. 4.2). The 5-year survival found gives a good
indication of the prognosis of fibrosarcoma of the long bones.

Chapter 5 discusses 13 patients with fibrosarcoma of the axial skeleton and 14
with fibrosarcoma of the jaws (fig. 5.1). Six of the fibrosarcomas of the axial
skeleton were localized in the scapula.
Age and sex distribution and duration of symptoms in tumours of the axial
skeleton do not differ essentially from the findings in fibrosarcoma of the long
bones. The radiological features are even less typical.
Survival exceeded 5 years in only two of the 13 patients (both with a scapular
tumour treated by ablative surgery).
Patients with fibrosarcoma of the jaws (mostly the mandible) averaged 30 years in
age, and this is less than the average age of patiens with fibrosarcoma of the long
bones and of the axial skeleton. The radiological features are not typical, and by
no means suggestive of malignancy in all cases. Five-year survival (71%) is
significantly better than that of patients with tumours of the long bones or the
axial skeleton.

Chapter 6 presents a casuistic discussion of patients with a secondary fibrosar-
coma and an exhaustive review of the literature. Secondary fibrosarcoma was
found in a total of 19 patients (14%): after irradiation (4), in osteitis deformans
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(3), in chronic osteomyelitis (2) and after progression of a giant cell tumour (2)
and of a chondrosarcoma (9). In one patient a flbrosarcoma was found at the site
of a benign chondroblastoma excochleated 13 years earlier (table 6.2). The largest
group consists of patients with secondary fibrosarcoma after progression of a
chondrosarcoma (9 cases), and includes only those cases in which the fibrosar-
coma determined the course of the disease. The average age of patients with
secondary fibrosarcoma was 58 years, versus 38 years for the patients with
primary fibrosarcoma.
The tumour was localized in the long bones in 15 and in the axial skeleton in 4
patients; in no case was a secondary flbrosarcoma found in the jaws. The tumours
as a rule showed poor histological differentiation: 7 were fibrosarcomas in the
strict sense, and 12 showed features of MFH. Five-year survival in this small
group of patients was 21%.

Chapter 7 discusses the features of significance for the course of the disease:
general features such as age and sex, tumour localization in the long bones,
presence or absence of a pathological fracture, and the radiological and histolo-
gical characteristics of the tumour. This chapter also discusses the type of therapy
and the occurrence of lung metastases in relation to the course of the disease.
Of the general characteristics, the patient's age seems to be of little prognostic
significance. The four age groups (0-19, 29-39, 40-59 and >60) differ in 5-year
survival, but the differences are not statistically significant. Patients under age 20
show a relatively low 5-year survival rate. The presence of a pathological fracture
has greater prognostic significance: patients with such a fracture have a signifi-
cantly less favourable 5-year survival than those without it (12% versus 46%).
Five-year survival is more favourable in cases with the following radiological
features: tumour localized eccentrically in the long bone; a geographic type of
bone destruction; cortical destruction involving two or fewer than two quadrants
of the bone circumference. In view of these findings we developed, apart from
Lodwick's radiological grading method (1980), our own method of radiological
grading which correlates well with the 5-year survival data.
Five-year survival was 100% in patients with a tumour radiologically classified as
grade I, 70% in those with a grade II tumour, and 8% in those with a grade III
tumour. The effectiveness of our method of grading and that of Lodwick, and the
differences between the two methods, are discussed.

Histological differentiation between fibrosarcoma in the strict sence and a tumour
with features of MFH is of no significance for the prognosis. Nor were patients
with the two tumour types found to differ significantly in other general and
radiological parameters. Without differentiating between the two tumour types,
histological grading shows a good correlation with survival. Grade I, II and III
tumours have a 5-year survival of 64%, 41% and 23%, respectively.
The type of treatment (primary ablative surgery or other therapies such as local
surgery, radiotherapy or combinations of these) determines some difference in 5-
year survival: 44% versus 30%. However, this difference is not statistically
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significant at 1% probability. Development of lung metastases long after primary
treatment proved not to prolong the course of the disease.
There was no significant difference in 5-year survival between patients with a
tumour of the axial skeleton (31%) and those with a tumour of the long bones
(38%). In cases of tumours of the jaws, however, 5-year survival was much more
favourable: 71%. These tumours showed good histological differentiation rela-
tively more often.

Conclusions

The histological features of fibrosarcoma of bone show some variation.
Fibrosarcoma in the strict sense and tumours with characteristics of malignant
fibrous histiocytoma (MFH) differ histologically but not in general and radio-
logical characteristics, and not in prognosis. Differentiation of the two types of
osteosarcoma solely on the basis of histological features would therefore seem to
be of little importance for therapy and prognosis.

Patients with fibrosarcoma of bone have a 5-year survival of 41%, which is
more favourable than that of patients with an osteosarcoma. Five-year survival
according to tumour localization was: long bones 38%, axial skeleton 31%, and
jaws 71%.

The following features indicate a more favourable prognosis of fibrosarcoma of
the long bones:
— radiological evidence of the geographic type of cancellous bone destruction
— eccentric tumour localization in the long bone,
— cortical destruction involving two or fewer than two quadrants of the bone

circumference,
— histological classification of the tumour as grade I fibrosarcoma.

Features which suggest a less favourable prognosis are:
— the presence of a pathological fracture,
— destruction patterns other than the geographic type,
— central tumour localization in the long bone,
— cortical destruction of more than two quadrants of the bone circumference,
— histological classification of the tumour as grade III fibrosarcoma.

Radiological grading, whether by Lodwick's method (1980) or by our own
modified method, is of some use in prognostic predictions; it correlates well with
5-year survival. Radiological grading, along with histological grading, can be an
aid in determining the therapy of choice.

Patients treated by ablative surgery for fibrosarcoma of the long bones show a
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slightly more favourable 5-year survial (44%, versus 30% of patients treated
otherwise), but the difference is not statistically significant. This implies that the
development of lung metastases — often present but obscure at the time of
diagnosis of fibrosarcoma of bone — is the survival-determining factor. The
incidence of lung metastases confirms this postulate. In 68% of the patients who
developed lung metastases, these became manifest within a year of treatment. This
is why patients with fibrosarcoma of bone should be carefully examined for lung
metastases prior to operation, using both conventional tomography and the CT-
scan. The extent to which early control or prevention of lung metastases by
chemotherapy may be possible in the management of patients with fibrosarcoma
of bone requires further investigation.
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ADDENDUM

I. Overzichtstabel van 104 patiënten met fibrosarcoom van de lange pijp-
beenderen.

II. Overzichtstabel van 27 patiënten met fibrosarcoom van het rompskelet en de
kaakbeenderen.

III. Fotogedeelte.
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I. Overzichtstabel van 104 patiënten met f ibrosarcoom van de lange pijpbeenderen.

BA no: nummer patiënt in het archief van de Commissie voor Beentumoren.
Lft: leeftijd.
Gesl: geslacht.
Loc: localisatie.
KI: klachten, p = pijn, z = zwelling, p.f. = pathologische fractuur.
Kl.duur: duur van de klachten in maanden (> = zeer langdurig).
Rö.: C/E: centrale of excentrische ligging in het pijpbeen.

destr.: destructie-patroon, vgl. Lodwick 1963.
G = geografisch.
M = mottig.
M P = mottig-permeatief.
P = permeatief.

cortex: <2 = 2 of minder dan 2 kwadranten met cortexdestructie.
>2 = meer dan 2 kwadranten met cortexdestructie.

gr.: grootte van de röntgenologisch zichtbare destructie in cm.,
per.bv.: periostale beenvorming, + = één vorm, + + = meerdere

vormen, — = geen, n.t.b. = niet te beoordelen, o.m. door
pathologische fractuur.

Rö.grad.: röntgenologische graderingE = eigen gradering,
L = gradering volgens Lodwick

(1980).
Hist.: histologische diagnose, Fi = fibrosarcoom in engere zin,

en gradering MFH = fibrosarcoom met kenmerken
van maligne fibreus histio
cytoom.

* = secundair fibrosarcoom, Rad. = radiatie, Pag. = M. Paget, ch =
progressie chondrosarcoom, R.C.T. = progressie reuzenceltumor,
chron.ont. = chronische ontsteking, ch.bl. = chondroblastoma benig-
num.
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B.A.m. Lft. Gesl.Loc. KI. KI. Rö Rö. grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

11 63 v fem.prox.r + + 4 C P s%2 5 n.t.b. 3 3

68 47 m tib.prox.r + + 6 C M > 2 + + 3 3

146 69 v fem.diaf.l — — + C G sS2 + + 1 ]

207 39 m fem.dist.I ++ 3 E M <2 6 + 2 3

228 38 m fem.dist.r — — + CM 10 n.t.b. 3 3

259 28 v fem.dist.I — — + C MP >2 9 n.t.b. 3 3

287 24 v fem.dist.l + 4 C G ^ 2 8 + + 1 1

303 59 v fem.dist.r + 12 C M >2 S'A + + 3 3

349 25 m fem.dist.r + + 30 C G ^ 2 20 + + 2 2

412 38 v fem.dist.l + 5 C M > 2 9 + 3 3

432 27 m hum.diaf.r — — + C M >2 13 + + 3 3

446 47 m fem.prox.r + 6 C M ^ 2 11 — 2 3

492 41 m fetn.prox.l + 3 E M ^ 2 4 _ 2 2

534 66 m fem.prox.r + + 5 C n.t.b.

542 16 m fem.dist.r + 2 E G sg2 9 + + 1 1

572 17 v fem.dist.l + 3 C MP >2 9 + + 3 3

574 24 m fem.dist.r + + 1 C n.t.b.
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Hist. Behandeling en foUow-up
Fi/MFH grad.

Fi II Biops. mrt '53-Excochl.. Rcc-mei'56 exart. Overl. apr.'S7 - algemene metast.

Fi II Biop. sept.'53-Excochl.. Rec.-okt.'54 amp.. Overt, mrt'56 - algemene metast.

MFH III Biops. juli'52, okt.'52- amp. Overt, juni'73 - geen metast.

MFH
•ch.bl.

MFH

Fi

III '55 excochl. chondrobl. ben.. Biops. dec.'68 - amp. jan.'69. juni'69 longmetast..
Overt. aug.'69.

II Biops. dec.'54 - osteosynth.p.f. sept.'55. Ree. medio'56 - amp. Overl. med.'58 -
algemene metast.

Biops. dec'38. jan.'39 amp.. '40 - long-+ bot metast.. Overt, eind '40.

II Juni'55 loc. resect.. apr.'56 rec.-biops. - mei'56 amp. - In leven '80.

MFH III Biops. febr.'56, mrt.'56 exart.. Dec'58 - longmetast.. Overl. mei'59.

Fi I Biops. sept.'45. okt.*45 - exart. In '64 in leven - uit f.u.

Fi III Biops. jan.'57. Rad.ther. 30 Gy.. Mrt.'57 - amp.. Nov.'57 - longmetast.. Dec.'S7
botmetast. o.a. f em.stomp. Overl. jan.'58.

MFH III Biops. mei'57. Juli '57 - exart.. Sept.'58 - longmetast.. Okt.'58 p.f. li.fem..
Overl. medio '59.

MFH II Biops. aug.'50 - excochl. Rad.ther. 52 Gy.. In leven '79.

Biops. jan/mrt.'55 - exart.. Overl. nov.'67 - inop. pancreasca..

Fi
*Pag

MFH

Fi

III Biops. begin '58 - exart.. Longmetast.. Overl. medio '58.

Ill Biops. febr.'58. Rad.ther. 52 Gy.. Apr.'58 - exart.. Mrt.'67 longmetast..-lobect..
Febr.'69 - metast. w.d. li.bovenb.. Overl. medio '69.

Ill Biops. mrt.'58. Apr.'58 - exart.. Juni'58 longmetast. Overl. apr.'59.

Fi II Biops.nov.'57. Rad.ther. 43 Gy. Dec'57 - amp.. Sept.'58 longmetast. Overt. febr.'59



132

B.A.no. Lft. Gesl.Loc. KI. KI. Rö Rö. grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

644 60 v fib.prox.r + 6 C M <2 _ 2 3

713 21 v fem.dist.r + + 6 E G =S2 4 + 1 1

737 37 v fem.dist.r — — + C M >2 n.t.b. 3 3

746 7 v hum.prox.r + + + V/i C MP >2 15 + + 3 3

757 25 v fem.dist.r + 3 C M > 2 8 + + 3 3

825 29 v hum.prox.l + 5 C M >2 11 + + 3 3

861 64 v fem.prox.l — — + C P n.t.b. 3 3

866 25 m fib.prox.l + + 2 C MP =S2 7 + + 2 3

884 24 v fem.dist.l + + 4 C MP >2 8 + + 3 3

917 15 v tib.prox.r + + 15 E G >2 7 + + 1 1

1035 69 v tib.prox.l C G s£2 5 + 1 1

1152 31 m fem.dist.l + 2 E M <2 8 + + 2 3

1153 48 m fem.dist.r + > C MP >2 n.t.b. 3 3

1176 21 v fem.dist.l + '/« C M P ^ 2 5 2 3

1190 5 m hum.prox.l + % C P >2 4 + + 3 3

1200 58 m fem.dist.1 + '/: C MP <2 12 + 2 3
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Hist. Behandeling en follow-up
Fi/MFH grad.

Fi III Biops. febr.'58 - Ioc. resectie. In leven in '79.

Fi II Biops. nov.'57. Rad.ther. 40 Gy. Rec. febr.'6O - amp. In leven in '79.

Fi II Biops. mei'56. Aug.'56 - amp.. Jan.'57 - longmetast. Febr.'57 hersenmetast. Overl.
apr.'57. (20 jr tev. cyste verwijderd, geen gegevens)

Fi III Biops. mei'59. Rad.ther. 40 Gy. Juni'59 - exart.. Nov.'59 longmetast. Overl.
medio '60.

MFH III Biops. juni'59. Aug.'59 - exart. Juli'60 longmetast. Overl. medio '64.

MFH III Biops. dec'59. Jan.'6O - exart. Overl. febr.'6I. Metast. in kl. bekken. Obd.:
metast, wervels, bekken. Geen longmetast.

MFH III Biops. febr.'6O. Res.kop.troch.. mass. Rad.ther. dos.? Overl. mei'60. Pneumonie -
rec.lok. Obd.: geen metast.

Fi I Biops. aug.'59. Rad.ther. 70 Gy. Mrt.'60 - amp.. In leven '79.

Fi II Biops. mei'60 - amp. Overl. febr.'62 - long-, levermetast.

Fi I Biops. aug.'6O - Excochl.. In leven in '80.

MFH III Biops. mei'61 - amp. Overl. okt.'67 - longmetast.

MFH I Biops. nov.'ól. Jan.'62 - amp. In leven in '79.

MFH II Biops. sept.'59 - excochl.. Rad.ther. 36 Gy. Febr.'61 - metast fem.,re,li,corp.LI,

rib. Later ook longmetast. Overt, febr'62.

MFH II Biops. jan.'62 - amp. In leven '76.

Fi HI Biops. febr.'62. Rad.ther.dos.? Overl. febr.'63, algemene metast.

MFH III Biops. febr.'62. Rad.ther.dos.? Mrt.'62 p.f. Overl. mei'62, metast. longen, ribben,
fem.links.
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BA.no. Lft. Gesl.Loc. KI. KI. Rö Rö.grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

1238 69 m tib.prox.l + + VA C P >2 4 + 3 3

1254 13 m fcm.dist.r + + 1 C P >2 10 + 3 3

1286 39 m tib.diaf.l + + 2 E G 1 1

1293 36 m rad.dist.r + + 2 C M >2 5 n.t.b. 3 3

1302 67 m fib.diaf.r C MP >2 8 + + 3 3

1392 26 m fem.dist.r •«• + l'/z C M s£2 5 + 2 3

1421 17 m fem.dist.l + + 2 C P >2 7 + + 3 3

1480 18 m fem.dist.l 2 E M s£2 4 + + 2 3

1560 12 m fem.dist.r + + Vi C M >2 11 + + 3 3

1577 32 m fem.dist.r + 3 C MP s£2 7 + + 2 3

1593 55 v fem.dist.1 + 7 C M >2 10 + + 3 3

1609 61 m fem.prox.r + 5 C M s£Z 2 3

1655 14 v tib.prox.l C MP > 2 12 + + 3 3

1732 15 m tib.prox.1 + 4 E P 3 3

1752 15 v fem.dist.r + Vi C P > 2 5 + 3 3

1754 63 m fem.diaf.r + 8 C MP > 2 15 + + 3 3
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Hist. Behandeling en foilow-up
Fi/MFH grad.

MFK HI Biops. juni'62 - amp. Overt. mrt.'65. Obd. metast, longen, hart, lever, bijn.,
para aort. klieren, buikholte.

Fi III Biops. juni'62 - amp. Okt.'62 longmetast. Overl. nov.'62. Obd. alléén longmetast.

Fi III Biops. sept.'62. Rad.ther. 40 Gy. Nov.'62 - amp.. Overl. 1978, bronch.ca.

MFH III Okt.'62 - reuzenceltum. gr. I. Rad.ther. voor en na excochl. 34 en 62 Gy.
Biops. okt.'75 - excochl. Dec'75 rec. Jan.*76 - amp.. Jan.'77 longmetast. Overt.

•Rad aug.'77.

Fi II Biops. eind '62 - Excochl.. Rec. aug.'65 - amp. Overt. mrt.'67, longmetast.

MFH III Biops. apr.'63. Mei'63 - amp. In leven in '80.

MFH ill Biops. mei'63. Rad.ther.dos.? Apr.'64 longmetast.. Overt. okt.'64.

Fi III Biops. okt."63. Nov.'63 - exart.. In leven in '79.

Fi II Biops. febr.'64. Mrt.'64 - amp.. Sept.'64 longmetast. Overl. febr.'65.

Fi II Biops. mrt.'64. Apr.'64 - amp.. In leven in '80.

Fi HI Biops. apr.'64. Mei'64 - amp.. Overl. juni'65, longmetast.

MFH III Biops. mei'64. Rad.ther. 30 Gy. Overt. aug.'64 (longembolie). Levermetast., metast,

os ilium 1.
Fi I Biops. aug.'64. Rad.ther. 24 Gy. Sept.'64 - amp.. Overl. mrt.'66, algemene metast.

Fi HI Biops. dec'64. Jan.'65 - amp.. In leven in '72.

Fi HI Biops. febr.'65. Mrt.'65 - amp.. Mei'65 klierpakk. re.lies - doorgr. grote vaten.
Juni'65 longmetast.. Overl. aug.'65.

MFH I Biops. febr.'65. Juni'65 - exart.. '70 gegen. reticulose. Overl. nov.*78, galwegca.



136

BA.mo. Lft. Gesl.Loc. KI. M. Rö Rö. grad.
p z p.f. dwir C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

1779 44 v fem.prox.l + 2 C M P > 2 6 + 33

1797 57 v fem.dist.r C G >2 16 + + 1 1

1805 51 v fem.dist.r + 24 E M s£2 n.tb. 2 2

1841 21 v fem.dist.r + 1 C MP >2 12 + + 3 3

1870 15 v fem.dist.r + 1 C P < 2 5 + + 2 3

1884 27 m fem.dist.r + 1 C MP > 2 7 + + 3 3

1963 61 m hum.prox.r + 3 C M ^ 2 7 23

1990 70 m hum.prox.1 + + > C M n.t.b. 3 3

2010 41 m hum.prox.r + 7 C MP > 2 18 + + 3 3

2029 74 v fem.dist.1 + + 2 C M P > 2 8 + 3 3

2081 42 m fem.dist.l + 3 C MP ^2 13 + + 2 3

2125 53 v fem.prox.l + 12 E M *S2 5 + 2 3

2135 30 m fem.dist.l + 3 C G > 2 8 + 2 2

2176 49 m fem.prox.r — + C M > 2 8 n.t.b. 3 3

2259 75 v fem.prox.l — — + C MP >2 7 n.tb. 3 3

2377 83 v fem.prox.r + + % C MP > 2 + 3 3
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Hist. Behandeltag en foUow-ap
Fi/MFH grad.

Fi III Biops. mrt.*65. Mei'65 - exart.. Jan.'66 long, levermetast., klierpakk. re lies. Overl.
mrt.*66.

Fi I Biops. apr.'65. Juli'65 - amp.. In leven in '79.

MFH III Biops. apr.'65. Loc. resect, met K-pen. Rec. nov.'65 exart.. Overl. jan.*66 met long-
metast. (1945 corr. osteot. gen. valg. wegens cyste-vorming t.h.v. epifyse —
geen gegevens).

Fi HI Biops. juli'65 - exart.. Febr.'66 longmetast. Overt. nov.'67.

Fi III Biops. aug.'65. Rad.ther. 60 Gy. Apr.'66 - amp.. In leven in '79.

Fi II Biops. sept.'65 - amp.. Apr.'67 longmetast. Overl. dec.'69.

MFH II Biops. jan.'66 - F.Q.amp.. Laatste controle '76 goed.

MFH III Rad.ther. wg. "arthrosis" in '52 en '60 resp. 25 Gy en 78 Gy. Nov.'61 arthro-
*Rad/ dese mislukt wg. infectie; sindsdien cbron. fisteling. Biops. mrt.'66 - excochl. -
chr.ont. chemother. (endoxan). Ove.l. sept.'67.

Fi II Biops. mei'65. Rad.ther. 50 Gy., chemother. (5F.U). Overl. juni'66, longmetast.

MFH II Biops. juni'66 - excochl.. Rad.ther. 54 Gy. Nov.'67 long-, levermetast., p.f.. Rec.
pall. amp.. Overl. sept.'68, ook metast, huid, schedel, extremit..

Fi I Biops. sept.'66 - amp. Medio '70 longmetast. Overl. medio '72.

Fi II Biops. nov.'66. Dec'66 - exart...In leven in '80.

MFH III Biops. dec'66. Jan.'67 - amp.. Okt.'71 longmetast., mediast.. Overl. dec.v72.

MFH III In '47 excochl. R.C.T. gr. II. Biops. febr.'67. Voor beh. levermetast.. Overl.
•R.C.T. juni'67 (hartinfarct).

MFH II Biops. juni'67. Juli'67 - excochl.. Overl. aug.'67 (hartinfarct). Obd. geen longmetast.

Fi III Biops. nov.*67 - fix.pen. p.f.. Overl. aug.'68, geen obd..
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BA.MD. Lft. Ges). Loc. KI. H. Rö Rö. grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

2380 63 m fem.prox.r + + + 2 C P >2 9 n.t.b. 3 3

2420 79 v fera.diaf.l — — + C M >2 n.t.b. 3 3

2547 67 m fem.prox.l + 2 C M n.t.b.

2574 78 v fem.dist.r + > C M >2 n.t.b. 3 3

2588 71 v fem.dist.l — — + C M > 2 + + 3 3

2594 26 v fem.dist.r — — + C M >2 n.l.b.

2647 14 m tib.prox.l + + 3 C MP >2 12 + + 3 3

2674 26 m hum.prox.l + + 6 C M > 2 8 — 3 3

2693 39 v fem.prox.r + + 2 C MP >2 —

2730 30 m hum.prox.r — — + C n.t.b.

2731 34 v fem.dist.r + + 3 E G s£2 10 + + 2 2

2735 56 m tib.prox.l > C M n.t.b.

2742 21 v fem.dist.I + 3 E M i£2 5 + 2 3

3041 43 m tib.prox.l + + 12 C MP >2 10 + + 3 3

3099 15 m fem.dist.r + % C M < 2 9 + + 2 3

3292 48 v hum.prox.r + 2 C MP «S2 6 — 2 3
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Hist. Behandeling en follow-up
Fi/MFH grad.

MFH III Biops. dec.'67 - rush.p. p.f.. Overl. juni'68, wrsch. longmetast..

MFH

MFH
*ch.

Fi

Fi
•ch.

Fi

II Biops. febr."68 (p.f. okt.'67 - conserv. beh.). Febr.'68 refract. - Rad.ther. 60 Gy.
Overl. febr.'69, mult, longmetast..

III Biops. okt.'68. Nov.'68 exart.. Jan.'69 littek.rec. Mrt.'69 hemipelvect.. Overl.
apr.'69. Obd. long-, skeletmetast., para-iliac-, para-aort. klieren.

I Biops. okt.'68 (p.f. juni'67 - conserv. beh.). Okt.'68 - excochl.. Aug.'7O rec.fem.,
p.f.hum.. Overl. okt.'70. Mult.skel.metast. Geen obd.

II Biops. dec'68. Jan.'69 - exart.. Jan.'7O longmetast.. Overl. febr.'7O.

I Biops. jan.'69. Behand. en f.u. onbekend.

Fi III Biops. febr.'69. Rad.ther. 65 Gy. Sept.'69 longmetast. (pall, rad.ther.) Overt.
nov.'70.

MFH II Biops. mei'69. Juni'69 - F.Q. amp.. In leven in '79.

MFH
*ch.

Fi

Fi

III Biops. apr.'69. Juni'69 loc.resect.. Juli'69 long-, levermetast.. Overt, juli'69.

Ill Biops. apr.'69 - p.f.. Jan.'69 conserv. beh.. Juni'69 cont. resect, met reconstr..
Sept.'7O weke del.rec. - F.Q. amp.. In leven in '79.

II Biops. aug.'69. Sept.'69 - amp.. In leven in '79.

MFH
Xch.

Fi

Fi

Fi

II

II

Enchondromatosis - febr.'68 - amp. li.hum. - wrsch. chondrosarc. Biops. aug.'69
Sept.'69 - exart.. Jan.'75 klin. hersenmetast.. Overl. juli'79, wrsch. longmetast.
Geen obd.

Biops. sept.'69. Febr.'70 - amp.. Overt. sept.'7O. Obd. metast, longen, nieren,
bijnier, ovaria, pancreas, schildklier en 1. wk.

Biops. mrt.-mei'71. Juli'71 - amp.. Sept.'73 metast. l.wk.-Rad.ther. 40 Gy. Mrt.'74
metast. li.hum.. Rad.ther. 30 Gy.. Apr.'74 mult, subcut. metast. Juni'74 metast.
longen, maagwand. - chemother. Overl. sept.'74.

II Biops. apr.-juli'71 - excochl. Sept.'71 - exart. Overt. ± sept.'71 - longmetast.

Fi II Biops. apr.'72. Mei'72 part. hum. resect. Eind '74 longmetast. Eind'76 botmetast.
- chemother.. Overl. febr.'78.
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B.A.BO. Lft. Gesl.Loc. KI. KI. Rö Rö. grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

3309 45 v fem.dist.r + 6 C M >2 11 + + 3 3

3367 55 m hum.diaf.r + + 6 C M >2 10 n.t.b. 3 3

3391 26 m fem.dist.r + % E MP <2 5 + 2 3

3408 18 v hum.prox.l + + 6 C MP >2 10 n.t.b. 3 3

3416 66 v hum.prox.r + + 3 C M n.t.b.

3443 16 m hum.prox.l + 2 C MP >2 8 + + 3 3

3457 80 v fem.dist.r + + 3 C M n.t.b.

3574 81 v fem.prox.r + + Vi C M n.t.b.

3699 62 v hum.prox.l — — + CM n.t.b.

3700 41 m fem.dist.1 C MP s£2 9 + + 2 3

3705 51 m fem.dist.r + 6 E G s£2 9 + + 2 2

3725 49 v fem.dist.r + 3 C G < 2 9 + + 2 2

3797 27 m fem.prox.r + 6 C M <2 5 — 2 3

3800 55 m tib.dist.l + + 2 C P > 2 7 + 3 3

3887 58 m fem.dist.r + + + 7 C M >2 14 + + 3 3

3920 27 m tib.dist.l + 24 E G <2 7 + + 1 1
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Hist. Behaadeliag en follow-up
Fi/MFH grad.

MFH I Biops. juli'72. Sept.'72 - amp.. Dec'72 metast. troch.maj.r.. (rec). Juni'73 long-,
levcrmetast. Overl. sept.'73.

Fi III Biops. sept.'70-apr.'72. Sept.'7O p.f.-rush p.. (hist, verdenking nierca-metast.).
Apr'72 p.f. - Rec. Rad.ther. 50 Gy. Okt.'72 F.Q. amp.. Begin '75 longmetast.
Overt, medio '76.

Fi III Biops. dec.*72-Jan.'73 - amp.. In leven in '80.

Fi II Biops. jan.'73. Febr.'73 - F.Q. amp.. Juli'73 longmetast. Overt. aug.'74.

MFH
*Pag.

Fi

Fi
*Rad

Fi
*ch.

MFH
*ch.

HI Biops. jan.'73. Bij de diagn. reeds uitgebr. longmetast.. Overt, sept.'73. Obd. metast.
longen, mediast., thoraxw., huid- en subcut..

HI Biops. dec.'72 - F.Q. amp.. Aug.'73 mult, longmetast. - metastasect. Okt.'73 metast.
os ilium. Overl. dec.'73.

Ill In periode 1949-1958 radiatie wg. gonarthrosis, oppervl. dosis li 80 Gy, re 90 Gy.
Biops. mrt.'73 - amp.. Juli'73 longmetast.. Overl. aug.'73.

HI Biops. aug.'73 - osteosynth. Rad. ther. Overt, na 1ste bestr., sept.'73, geen obd.

Ill Biops. dec.'73. Bij de diagnose reeds uitgebr. longmetast. Overl. apr.74.

MFH III Biops. jan.'74. Febr.'74 - amp. In leven in '80.

MFH I Biops. febr.*74. Mrt.'74 - amp.. Dec.'74 long-, hersenmetast. Overl. jan.'76. Obd.
metast. long, pleura, hart.

MFH I Biops. apr.'74 - amp.. In leven in '80.

MFH III Biops. juni'74. Juli'74 hemipelvect.. Juni'75 longmetast. - Rad.ther.. Dec.'75 retro-
perit. grote tumormassa - operat. verwijderd. Overl. febr.76.

Fi III Biops. jan.'74. Febr.'74 - amp.. Chemother. (adriamyc.). Febr.'77 longmetast.. Overl.
juni '77.

MFH II Biops. okt.*74. Nov.'74 - amp.. Febr.'75 goed - buitenland.

MFH I Biops. dec.*74 - excochl. In leven in '79.
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BJi.no. Lft. Gesl.Loc. KI. KI. Rö Rö. grad.
p z p.f. duur C/E destr. cort. gr. per.b.v. E L

4045 11 v tib.prox.r + + 2 C G > 2 7 + + 2 2

4236 67 v hum.prox.r + Vi C MP 7 —

4389 46 m tib.prox.r + > C M <2 4 n.t.b. 2 3

4442 67 m fem.dist.r + + 1 C M >2 n.t.b.

4483 59 m rad.dist.r + + 3 C M > 2 4 — 3 3

4488 42 m fem.prox.r + + 5 C M 12 —

4498 25 v fem.dist.l + 6 C M > 2 9 + + 3 3



143

Kst. Bdiandeling en folkm-up
Fi/MFH grad.

MFH III Biops. juni'75, Juli'75 - amp.. Juli'76, mei'77 longmetast, metastasect.. Overl.
juni'78.

Fi III Biops. febr.'76 - excochl. Mrt.'76 part.hum.resect. In leven in '80.

MFH III Sinds '45 chron. ontst. huid r. onderb., later ook osteomyel.. Biops. juni'76,
•chr.ontst. juli'76 - amp.. In leven in '80.

MFH III Biops. okt.'76. Nov.'76 - exart. Overl. juli'79, longmetast.
•ch.

Fi III Biops. sept.'76 - excochl.. Rad.ther. 60 Gy. Febr.'77 exart. In leven in '80.

Fi II Biops. nov.'76 - kop-hals proth. Metast.r.crista bij diagn. Overl. juni'77, longmetast.

MFH III Biops. dec'76 - exart.. Chemother. In leven in '80.
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II. Overzichtstabel van 27 patiënten met fibrosarcoom van het rompskelet en de
kaakbeenrLien.

B.A. Lft. Gesl. Loc.
no.

KI. KI. Rö
p z duur

229 8 v mandibula 1 + 4

297 45 m mandibula r +2

375 59 v mandibula r

479 37 m mandibula r + + %

939 12 m mandibula r + + 2

950 29 m maxilla I + 6

Angulus - onscherp begrensde destr.
spong., cortex craniaal doorbroken.

Angulus - kleine cyste-achtige opheld..

Angulus - scherp, plaatselijk gelobde
destr. spong. - cortex versm. en destr.
caudaal.

Corpus - grof mottige destr. spong. -
cortex craniaal doorbroken.

Corpus - t.h.v. I 2 kleine opheld.; bot
ter plaatse vezelig v. structuur

Corpus - destr. proc. alveol., laterale
wand en bodem sin. max..

.1050 77 v ilium I

1084 18 m maxilla I + +

1113 60 m costaXl + 1

1178 56 m scapular

1664 11 v mandibula 1 + 1

1718 46 m Th. 7

1796 65 m mandibula r + 1

Gehele ilium mottige destr. naast
typische Paget-veranderingen.

Corpus - destr. laterale sin .max. en
orbita-bodem.

Lateraal totale destr. spong, en cortex
(± 6 cm), prox. en dist. hiervan
permeatieve destr.. Weke delen zwelling,
geringe per. reactie.

Proc. coracoïd, - vage, onscherp begrensde
opheld..

Corpus, angulus - Multiloculaire,
redelijk, plaatselijk scherp begr. opheld.
- cortexdestr..

Destr. ventraal, lateraal en pedikel 1.,
(sterke progressie in 4 mnd).

Geen Rö-onderzoek aanwezig.

1968 15 m ilium 1 Boven acetabulum - mottige destr., cortex
doorbroken en weke delen zwelling
lateraal.
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Hist. Behandeling en follow-up
Fi/MFH grad.

Fi II Biops. juni'55 - Ra.ther. sept.'55, hemiresect.; juni'56 rec.: inop. en longmetastasen.

Overl. febr.'57.

Fi II Biops. mrt.'Sl. Hemiresect.. Rec. '53, '55, Dec. '57 longmetast.: lobect. Overl. jan.'6O.

Fi II Aug.'47 tumor verwijderd. Okt.*56 submand. turn.; part, resect, mand.. Dec.'6O
rec.-operat.? Overl. sept.*64 - longmetast..

Fi II In 1925 (5 jr) "sarc. fibroplast." verwijderd. Biops. aug.'57 - Loc. extirp. Overl.
mrt.'58 - longmetast..

Fi I Biops. nov.'60. Dec.'6O part, resect. In '79 in leven.

Fi I Biops. nov.'57. loc. resect. Mrt.'62 rec. Ra.ther., endoxan. Aug.*62 rec. in holte,
doorgr. schedelb.. Nov.'62 long/pleura metast.. Febr.'63 hersenmetast.. Overt.
mrt.'63

Fi III Biops. apr.'ól - pall, resect, wg. metast. Overl. apr.'62 - algem. metast.
•Paget

Fi I Biops. juni'61. Juli'61 hemiresect.. In '80 in leven.

Fi III Biops. aug.'ól - ribresect.. Overl. aug.'62 - algemene metast..

MFH III Biops. jan.'62 - extirp. + excochl. Nov.'62 ree. F.Q. amp.. Febr.'64 metast.
•ch long en skelet. Overl. medio '64.

Fi I Biops. juli'64 - hemiresect. + rcconstr.. In '79 in leven.

Fi HI Biops. nov.'64 - Decompressie en Ra.ther.. Jan.'65 klierpakket beide liezen.
Mrt.'65 Ra.ther.. Juni'65 decompr. boog Th.7. Aug.'65 longmetast.. Overt. okt.'65.

Fi III Biops. apr.'65 - hemiresect.. Overt, mei'67 - longmetast..

Fi III Biops. jan.'67 - pall.resect.wg. mult, longmetast. Overl. febr.'67.
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B.A. Lft. Gesl. Loc.
no.

KI.

P

KI. Rö
duur

1979 42 m mandibula 1

2168 18 m maxilla r

2262 12 m scapula 1

2719 47 m scapula r

+ 1 Corpus - mottige destr.; cortex versmal-
ling caudaal.

+ > Corpus - volledige destr. met door-
breking van laterale wand. sin.max.

+ + 6 Caudaal volledige destr., craniaal mottig;
weke delen uitbreiding.

+ + 6 Corpus - enkele, merendeels scherp be-
grensde confluerende opheld. - plaat-
selijk mottig, enige sclerose lateraal.

2866 39 v scapula r +

3501 49 m ilium I

3509 46 m mandibula 1 + + 2

Collum scap. - mottige destr., plaatselijk
opgeblazen en scherp begrensd.
Cortex craniaal voor groot deel
verdwenen.

Boven acetabulum structuurloze destr.
spong, en cortex - lateraal weke
delen-uitbreiding.

Corpus - zeer grote structuurloze destr.
met "zwevende tanden"; cortex
craniaal over grote afstand verdwenen.

3525 8 m mandibula 1 + + 2

3567 27 m maxilla r + + 3

3674 14 v sacrum r

4156 32 v scapula 1 + + 2

4239 62 m scaoula 1 + + V/i

Corpus -matig scherp begrensde opheld.,
"zwevende tanden"; destr. cortex
craniaal.

Proc. palat. max. centraal - onscherp
begrensde destr..

Re. sacrumhelft SI t/m S4, onscherp
begrensde destr..

Collum scapulae - onscherp begrensde
destr. gedeeltelijk multiloculair.

Corpus - caudale deel totaal gedestr.;
sterke weke delen uitbreiding.

4404 44 m < bvicula 1 + + 6 Laterale uiteinde - mottige destr.; vage
verdichtingen gewrichtszijde.



147

Hist. Behandeling en follow-up
Fi/MFH grad.

Fi III Biops. c.q. excochl. febr.'66. Mrt.*66 part, resect.. In '76 laatste controle goed.

MFH I Biops. dec.'66/juli'67 - Sept.'67 hemiresect. In '80 in leven.

Fi I Biops. juli'67. Aug.'67 F.Q. amp. In '79 in leven.

Fi III .Biops. aug.'69 - Ra.ther. (60 Gy): longmetast. Overt, dec.'69.

Fi I Biops. apr.'70 - Loc. resect. In '80 in leven.

Fi III Biops. juni'73 - hemipelvect.. Juni'74 longmetast. Aug.'74 weke delen - ree.
Overl. okt.'74.

MFH HI Biops. mei'73 - subtot. mand. resect, met reconstr.. Aug.'73 long- en levermetast..
Overl. eind '73.

Fi I Biops. mei'73 - part, resect.. In '79 in leven.

Fi III Biops. juli'73. Aug.'73 rad. tumorresect. Overl. jan.*74 - longmetast..

Fi III Biops. jan.'74. Jan.'74 longmetast.. Pall. beh. Overl. sept.'74.

MFH III In '63 part, resect, chondrosarc. I. Biops. okt.'75. Jan.'76 resect, scap. rest. - F.Q.,
*ch. Overl. mrt.'80 - longmetast..

Fi III Biops. jan.'76. Febr.'76 F.Q. amp. Overl. eind '76.

Fi III Biops. sen:.'76. Okt.*76 resect, mediale twee-derde deel. lste rib met aanligg. deel
• Rad. corp. sterni en oude oper. gebied. In '80 in leven.
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III. Fotogedeelte
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Ba. 572 - Centraal fibrosareooin

BA. 2742 - Excentrisch fibrosarcoom.
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Destruclie-patronen

A. Geografisch (BA. 917). B. Mottig (BA 1593).
C. Mottig-permcatief (BA. 1884), D. I'ermeatief (BA. 1254).
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,M

BA. 713 20-12-'57

25-6-'58
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2O-2-'6O

Röntgenologisch graad I.
BA. 713 - vrouw, 21 jaar, distale femur re.

- excentrisch gelegen, geografisch type van destructie. ^ 2 zijden cortexdestructie.
(a) - 20-I2-'57 — voor behandeling.
(b) - 25-6-'58 — na radiotherapie (40 Gy).
(c) - 20-2-'60 — recidief na ruim 2 jaar.
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BA. 2081

BA. 412
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BA. 304)

Rönigenologisch graad II.
(a) BA. 208! - man, 42 jaar, distale femur li.

- centraal, mottig-permeatieve destructie, ^ 2 zijden cortexdestructie.

Röntgenologisch graad III.
(b) BA. 412 - vrouw, 38 jaar. distale femur re.

- centraal, mottig-permeatieve destructie, > 2 zijden cortexdestructie.
(c) BA. 3041 - man, 34 jaar, proximate tibia li.

- centraal, mottig-permeatieve destructie, > 2 zijden cortexdestructie.



BA. 1752

BA. 3408
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BA. 2380

Röntgenologisch graad III.
(a) BA. 1752 - vrouw, 15 jaar, distale femur re.

- centraal, permeatieve destructie, > 2 zijden corlexdestructie.
(b) BA. 3408 - vrouw, 18 jaar, proximale humerus li.

- centraal, mottig-permeatieve destructie, pathologische fractuur.
(c) BA. 2380 - man, 63 jaar, proximale femur re.

- centraal, permeatieve destructie, pathologische fractuur.
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Secundaire fibrosarcomen

BA. 3699 12-5-*67 17-1-'74

BA. 2588
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BA. 2176 23-4-'67 IO-2-'67

Progressie van chondrnsarcoom.
(a) BA. 3699 - vrouw, 62 jaar, proximate numerus li.

- 12-5-'67, amorfe verdichtingen over grote afstand in schacht.
- 17-l-'74, pathologische fractuur, voornamelijk mottige destructie en weke delen

uitbreiding.

(b) BA. 2588 - vrouw, 71 jaar, distale femur li.
- mottig-permeatieve destructie, pathologische fractuur tnet centraal amorfe ver-

dichtingen.

Progressie van reuzenceltumor.
(c) BA. 2176 - man, 49 jaar, proximale femur re.

- 20 jaar tevoren excochleatie met opvulling bone-chip.s en spaan wegens reuzen-
celtumor graad II.

- 14-4-'47, gedeformeerde kop-hals van het femur, met confluerende ophelderingen,
vele schotten en lijsten.

- 23-4-'47, status na excochleatie en opvulling.
- I0-2-'67, distaal van en in de oorspronkelijke lesie mollige destructie, rest van

botspaan nog zichtbaar.
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BA. 3457 10-5-'G3



161

Radiatie(fibro)-sarcoom.
BA. 3457 - vrouw, 80 jaar, distale femur re.

- wegens gonarthrosis bestraald, in periode van 9 jaar 90 Gy oppervlakte dosis.
A - 10-5-'63, gonarthrosis.
B - 22-5-'73, mottige destructie van het kniegewricht, sterke weke delen zwelling, en amorfe

verdichtingen.



162

BA. 1254

• 4 - ->-* - . • § ' f # /

'1
** 1%

BA. 6090.
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BA. 1254 - Zuiver fibrosarcomateus beeld. Fibroblastaire cellen met langwerpige kernen liggen in
bundels die elkaar kruisen (100 X).

BA. 6090 - Histiocytair celbeeld in een fibrosarcoom met M.F.H, kenmerken. Sterke kernpoly-
morfie, linksboven een driekernige reuzencel, waarvan de kernen monstrueus zijn.
Rechts midden een abnormale mitose-figuur (400 X).
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STELLINGEN

1. Er zijn onvoldoende verschillen tussen fibrosarcoom en maligne fibreus
histiocytoom (M.F.H.) van het skelet om een onderscheid tussen beide
vormen te maken.

2. De prognose van patiënten met fibrosarcoom van het skelet wordt bepaald
door het ontstaan van longmetastasen.

3. Bij de beoordeling van de prognose en het vaststellen van de behandeling van
patiënten met maligne beentumoren moeten röntgenologische parameters,
vooral die een indruk omtrent de groeisnelheid van de tumor geven, meer
betrokken worden.

4. Bij behandeling van patiënten met chondrosarcoom van lage maligniteits-
graad moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van progressie
van de tumor.

5. Voor het morfometrisch röntgenonderzoek van het handskelet kan de derde
straal beter gebruikt worden dan de tweede.

Lips, P., Taconis, W.K., van Ginkel, F., Netelenbos,f J.C.: Calcif.
Tissue Int 33, suppl., abstr. 173, 1981.

6. Bij onderzoek van geneesmiddelen voor osteoporose dient het effect van de
behandeling meer aan de afneming van de fractuur-frequentie, dan aan de
toegenomen botmassa gemeten te worden.

Johnston, CC, Norton, J., in: Osteoporosis, recent advances in
pathogenesis and treatment. DeLuca, H.F. et al. (ed.), University
Park Press, Baltimore, 1981.

7. De röntgenologische controle bij behandeling van genua vara dient achter-
wege te worden gelaten, aangezien de behandeling hierdoor ongunstig
beïnvloed kan worden.

8. Het beeld van een niet vullende galblaas bij hepato-biliaire scintigrafïe dient
als diagnostisch criterium voor acute cholecystitis met argwaan beschouwd te
worden.

Weissman, H.S. e.a.. Radiology 138, 167-175, 1981.
Freitas, J.E., Sem in Nucl Med XII, 18-26, 1982.



9. Het instellen van patiënten met diabetis mellitus op geleide van de suiker-
uitscheiding in de urine is obsoleet.

10. Er dient meer vergelijkend onderzoek gedaan te worden om de waarde van de
verschillende modaliteiten van "diagnostic imaging" vooreen aantal klinische
vraagstellingen vast te stellen.

11. Wanneer ter ondersteuning van de eerstelijns geneeskunde door de huisarts
steeds meer radiologisch onderzoek wordt aangevraagd, is gestructureerd
overleg tussen huisarts en radiodiagnost vereist.

12. Het aantal operatieve behandelingen van idiopathische scoliose kan sterk
beperkt worden, wanneer de schooljeugd tussen 10 en 14 jaar jaarlijks op het
onstaan van scoliose onderzocht wordt.

13. Het belang van parate kennis wordt in het huidige basisonderwijs sterk
onderschat.

14. De ontdekking van de Fra(X) bij sommige vormen van X-gebonden mentale
retardatie is een reden te meer om in routine chromosoom-onderzoek bij
zwakzinnigen te doen.

15. Nog veel meer dan een vrije herschepping van een oude gedachte, schijnt de
laatste stelling het ook vaak zonder bewijsstukken te kunnen stellen.

Vrij naar M. Yourcenar, Het hermetisch zwart. Atheneum —
Polak en van Gennep 1981.

W.K. Taconis 16 juni 1982


