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INLEIDING

"It is not to be wondered at that the physician takes little interest in types of disease that
offer not the slightest hope of therapeutic success."

I.Adler, 1912.
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I. INLEIDING

I.I DOEL EN VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

Toen Thomas in 1963 in zijn proefschrift een nieuwe stadiumindeling voor het bron-
chuscarcinoom publiceerde, stelde hij aan het slot van hoofdstuk III: "Deze indeling is
eenvoudig en in de dagelijkse praktijk hanteerbaar. Of de indeling ook een praktische
betekenis heeft voor het vaststellen van de prognose moet echter worden aangetoond".
1 'iteraard werd in het proefschrift getracht het theoretische model reliëf te geven door
re. yspectief onderzoek van een groep patiënten uit de jaren 1953-1960. Deze groep
werd gevormd door de als b/jnchuscarcinoom gecodeerde patiënten van de afdeling
Rcentgendiagnostiek van de Radiologische Afdeling, waarbij sterk moest worden gese-
lecteerd c m een enigszins betrouwbare groep retrospectief stageerbare patiënten over te
houden. Van de 232 patiënten werd ruim 45% bestraald, 26% geopereeerd, bijna 15%
gecombineerd behandeld (operatie, voorafgegaan of gevolgd door bestraling) en bijna
14% niet behandeld. Bestraling geschiedde uitsluitend met orthovolt-apparatuur. In
dit patientenmateriaal bleek de stadiumindeling zowel hanteerbaar als bruikbaar,
waarbij er statistisch significante verschillen in overlevingstijd bleken te bestaan tussen
stadium 1 en 2 en tussen stadium 3 en 4, echter niet tussen stadium 2 en 3 en tussen 4 en
5 (fig. I.A).

Fig.I.A Overlevingstijden per stadium (Thomas 1963).

jaren: 1
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Sinds 1963 is de stadiumindeling van Thomas gebruikt bij alle bronchuscarcinoornpa-
tienten op de afdeling Radiotherapie, zowel geopereerde als primair inoperabele pa-
tienten. He' leek van belang om met behulp van deze gegevens na te gaan of de sta-
diumindeling ook prognostische betekenis bleef houden in een "slechte" radio-
therapie-populatie met zeer veel inoperabele en al gemetastaseerde tumoren.

Voor het onderzoek werd een tweetal perioden gekozen (resp. 1971 t/m 1973 en 1978-
1979), waarbinnen de patiënten weliswaar op dezelfde wijze waren geclassificeerd en
gegroepeerd volgens de methode Thomas, maar waarbij in de eerste periode niet en in
de tweede periode wel op grond van deze stadiumindeling werd gestratificeerd bij de
keuze van de therapie, zodat grote verschillen in selectiecriteria bestonden wat betreft
behandelingsmodaliteit (radiotherapie of chemotherapie), histologie, dosishoogte enz.
en dientengevolge mogelijk in overlevingscijfers van subgroepen. In hoofdstuk IV. 1 en
IV.2 worden de onderzoekcondities nader besproken.

1.2 INDELING VAN HET PROEFSCHRIFT

In hoofdstuk II wordt een overzicht gegeven van de tumor-, gastheer- en behandelings-
classificaties, die bij het bronchuscarcinoom kunnen worden gebruikt. In hoofdstuk
III worden diverse stageringssystemen, al dan niet op TNM-basis, beschreven. Na de
beschrijving en beschouwing van de stadiumindeling van Thomas worden de belang-
rijkste en meest gebruikte systemen vergeleken en op hun voor- en nadelen beoordeeld.

In hoofdstuk IV wordt het eigen patientenmateriaal vóór de behandeling besproken,
met name betreffende stagerir.gsonderzoek en classificaties, histologie en cytologie en
diverse gastheerfactoren. Uitgebreid wordt ingegaan op de methoden van onderzoek.
In hoofdstuk V wordt na een algemene beschouwing over de behandelingsfilosofie bij
het bronchuscarcinoom de behandeling in de beide onderzoekperioden afzonderlijk
gedetailleerd beschreven. Vervolgens worden de overeenkomsten en verschillen tussen
de beide perioden geanalyseerd.
In hoofdstuk VI worden allereerst de bijwerkingen tijdens en na de behandeling be-
sproken, in het bijzonder de pneumonitis en de myelopathie. Vervolgens worden de re-
sultaten van en het beloop na de behandeling (effect, overleving, doodsoorzaken, lo-
caal recidief, metastasen op afstand en nieuwe tumoren) gegeven en van licht commen-
taar voorzien. Na een beschouwing over electieve bestraling wordt een poging gedaan
de balans op te maken van baat en schade bij de bestraling van het bronchuscarcinoom.
Hoofdstuk VII bevat de resultaten van een aantal overlevingsanalyses voor diverse
(prognostische) factoren, alsmede van een vergelijkend onderzoek naar de betekenis
van de belangrijkste van deze factoren.
In hoofdstuk VIII worden in een algemene discussie de gegevens van het eigen onder-
zoek beschouwd in relatie tot het onderzoek van Thomas en de literatuurgegevens be-
treffende de stadiumindeling, waarbij wordt ingegaan op het theoretisch gelijk van het
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Thomas-systeem en op het gebruik in de piaktijk. Hiertoe wordt een (vereenvoudigde)
modificatie van de stadiumindeli;.;; van Thomas voorgesteld, die integraal is cpgeno-
men in bijlage 2.
Tenslotte wordt een aantal algemene conclusies uii het onderzoek getrokken.
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ONDERZOEK LITERATUL'R

"Classification is a means for recording facts observed by the clinician; it must be con-
sistent with these facts."

P. Rubin, 1973.

"Staging of cancer is not an exact science."

AJC Manual, 1978.
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II. CLASSIFICATIES VAN HET BRONCHUSCARCINOOM

II. 1 INLEIDING

De classificatie van maligne tumoren is onmisbaar bij de multidisciplinaire besluitvor-
ming in de oncologie. Het is de juiste taal die ons in staat stelt de verschillende kanker-
soorten onderling te vergelijken. Door te classificeren (lett. in klassen of groepen in te
delen) maakt men een multi-dimensionaal en multi-temporeel raamwerk, dat alle mo-
gelijkheden van kankerpresentatie en -verspreiding kan omvatten (Rubin 1978). De
twee belangrijkste instanties die zich bezig houden met de classificatie van maligne aan-
doeningen zijn de Union Internationale Contre Ie Cancer of International Union
Against Cancer (UICC) en de American Joint Committee for Cancer Staging and End
Results Reporting (AJCCS, kortweg AJC). Zo?ls omschreven door de UICC' zijn de
bedoelingen van classificatie de volgende (UICC 1978):

a. het helpen van de clinicus bij de keuze van de behandeling
b. het geven van enige indicatie van de prognose
c. het helpen bij de evaluatie van behandelingsresultaten
d. het vergemakkelijken van het uitwisselen van informatie
e. het helpen bij het voortzetten van kankeronderzoek.
Duidelijk is, dat de classificatie kan helpen op alle niveaus van kankeronderzoek en-be-
handeling, namelijk bij de invididuele patient (a), bij een patientencategorie (b), in een
instituut of afdeling (c), tussen behandelingscentra (d) en mondiaal (e).
Op zich is een classificatie een objectieve, beschrijvende methode, waarbij de clinicus
door hem geobserveerde feiten vastlegt. Er is daarbij sprake van een inventarisatie op
twee gebieden, namelijk dat van de tumor en van de gastheer, de patient.
Twnorclassificaties betreffen vooral de anatomische uitbreiding van de ziekte (bijv. het
TNM systeem) en de histopathologische indelingen. Gastheerclassificaiies omvatten
onder meer de "performance status" (ook wel performance scale of-index of functio-
nele status genoemd) en de symptomatische status alsmede de diverse systemen voor
het scoren van toxiciteit of bijwerking van behandeling. Helaas zijn de in principe ob-
jectieve classificaties in de praktijk niet eenduidig, daar dezelfde symbolen (bijv. TNM)
worden gebruikt met verschillende definities per tumor binnen één classificatiesysteem
of met verschillende definities voor dezelfde tumor binnen verschillende classificatie-
systemen. Rubin heeft in 1973 met zijn monumentale werk "Symbolic Oncotaxono-
my" (lett. wetmatige ordening van gezwellen met behulp van symbolen), ten dele geba-
seerd op het al even monumentale "Clinical taxonomy" van Feinstein (1964), voorge-
steld de TNM-classificatie te standaardiseren volgens een vaste set criteria voor alle lo-
calisaties (weergegeven in diagrammen en tabellen), doch ondanks zijn eenvoud en hel-
derheid heeft dit systeem nooit de erkenning gekregen die het verdient,
het i:> belangrijk classificatie te onderscheiden van stagering ("staging"). Zoals gezegd
is classificatie een middel om feiten te registreren. Binnen het TNM systeem betekent
dit het inventariseren van de tumoruitbreiding en metastasering.
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Dit definiëren van de actuele ziekteuitbreiding binnen de 3 compartimenten (T, N en
M) wordt vaak stagering ('"staging") of stageringsonderzoek ("staging work-up") ge-
noemd. Dit is feitelijk onjuist, daar stagering betekent: het samenvoegen van classifica-
tiegegevens, bijv. van TNM-combinaties, tot groepen, die een gelijke prognose hebben
of die een gelijke behandeling behoeven. Een stadium ("stage") is dus een jubjectief
gegeven en komt voort uit de interpretafie van de classificatie-feiten; het is niet alleen
maar een middel om een bepaalde TNM-ombinatie te vervangen. De verdeling in sta-
dia ("stage-grouning") is arbitrair en impliceert niet, dat bijv. stadium II altijd ontstaat
uit stadium ï of dat de ziekte altijd als stadi.im I v/ordt aangetroffen. De effectiviteit
van het stageren wordt bepaald door de mate van consensus die er bestaat over termi-
nologie, behandelingsmethoden en het rappor'eren van eind-resultaten.
Kwalitatief goede stadiumindelingen ("stage-systems") zoals van de AJC, UICC, enz.
zullen een goede prognostische waarde moeten hebben. Rubin (1978) geeft een hypo-
thetisch voorbeeld van een stadium-groepering volgens een dergelijk systeem:

- Stadium I, T1N0M0: klinisch onderzoek levert een tumor op. beperkt tot het oor-
spronkelijke orgaan. De laesie is operabel en resectabel met uitsluitend locale uit-
breiding en er is geen nodale of vasculaire verspreiding. Dit stadium geeft de beste
kans op overleving (van 70-90%).

- Stadium II, T2N1M0: klinisch onderzoek toont tekenen van locale verspreiding in
omgevend weefsel en de eerste lymfklierstations. De laesie is operabel en resectabel,
maar omdat er een grotere locale uitbreiding is, bestaat onzekerheid of complete
verwijdering heeft plaatsgevonden. Het preparaat toont tekenen van micro-invasie
in kapsel en lymfbanen. Dit stadium geeft een goede kans op overleving
(ongeveer50±5%).

- Stadium III, T3N2M0: klinisch onderzoek levert een uitgebreide primaire tumor op
met fixatie van diepere structuren, botinvasieenlymfkliermetastasering. De laesie is
operabel, maar niet resectabel en macroscopisch tumorweefsel moet achtergelaten
worden. Dit stadium geeft enige kans op overleving (20+5%).

- Stadium IV, T4N3M + : aanwijzingen voor metastasen op afstand buiten de plaats
van oorsprong. De laesie is inoperabel. Er is weinig tot geen kans op overleving
( < 5 % ) .

Niet in elk stageringssysteem wordt een even grote nadruk op de stadiumgroepering ge-
legd. De UICC is (op enkele uitzonderingen na) zelfs geen voorstander van stadium-
groepering, maar benadrukt wel de noodzaak tot zorgvuldige definiëring van iedere ca-
tegorie. In wezen is het UICC-systeem dus meer een classificatie-systeem dan een stage-
ringssysteem, dit in tegenstelling tot de AJC-indeling, die stadiumgroepering in (liefst
vier) stadia voor elke tumor voorstaat. Uit het hypothetische voorbeeld blijkt, dat de
mate waarin men geinformeerd kan zijn over de tumor- en metastaseringsuitbreiding
afhangt van de hoeveelheid en soort onderzoeken, die men verricht en van het tijdstip
in het verloop van de tumorontwikkeling waarop deze onderzoeken plaatsvinden.
Het TNM concept is ontwikkeld om te komen tot een klinische classificatie, d.w.z. ge-
baseerd op niet-invasief onderzoek, zoals lichamelijk onderzoek, laboratoriumonder-
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zoek en radiologisch onderzoek. Meestal valt het tijdstip van inventarisatie vlak na het
tijdstip van ontdekken van de tumor. De AJC (1978) spreekt van clinical-diagnostic
staging (cTNM), het zou beter zijn om met Carr (1974) te spreken van clinical (-diag-
nostic) classification. Voor tumoren op plaatsen, die goed toegankelijk zijn voor kli-
i)'rch, niet-invasief onderzoek, zoals de cervix of de larynx kan de klinische TNM-clas-
s: ïcatie (cTNM) goed voldoen aan de eerder genoemde doelstellingen als keuze van be-
handeling, prognose, evaluatie enz. Voor tumorer» op plaatsen, die slecht toegankelijk
zijn voer klinisch onderzoek zoals ovarium, colon en nier, zal een betrouwbare classifi-
catie pas mogelijk zijn bij chirurgische exploratie of zelfs pas na compleet onderzoek
van het verwijderde preparaat. Voor deze situaties zijn resp. de chirurgische (surgical-
evaluative) en pathologische (postsurgical-treatment) classificatie door de AJC ontwik-
keld. De grenzen tussen de classificaties zijn vaag en arbitrair. Per classificatie dient te
worden afgesproken welke onderzoeken minimaal noodzakelijk zijn en welke nog ge-
oorloofd zijn (bijv. mediastinoscopie en mediastinotomie vallen nog binnen de klini-
sche "staging work-up", proefthoracotomie niet meer).
Fn de praktijk blijkt het onderscheid tussen chirurgische classificatie (sTNM) en patho-
logische classificatie (pTNM) nauwelijks relevant te zijn (Prout 1980). Tenslotte zijn er
nog twee classificaties van recenten datum (Beahrs 1977): de retreat ment classification
(rTNM) is een nieuwe klinisch-diagnostische inventarisatie op het moment van starten
van een nieuwe therapie voor een recidief, doch zou wellicht ook goed gebruikt kunnen
worden bij de volgende specialistische behandeling in het kader van een gecombineerde
therapie (bijv. bij nabestraling of bij buik-reductie).
De autopsy classification (aTNM) lijkt volstrekt overbodig en zal per definitie- geen en-
kele klinische relevantie kunnen krijgen.

II.2 TUMORCLASSIFICATIES

11.2.1 Anatomische uitbreiding

II.2.1.1 HetTNM systeem

Historie
De basis van het TNM systeem voor de classificatie van maligne tumoren werd gelegd
door Denoix tussen de jaren 1943 en 1952.
In 1953 resulteerde een gezamenlijke vergadering te Kopenhagen tussen het "Commit-
tee on Tumour Nomenclature and Statistics" van de UICC (voorzitter: Perry) en het
"International Committee on Stage-Grouping in Cancer and Presentation of the Re-
sults of Treatment of Cancer", benoemd door het "Vllth International Congress of
Radiology" (voorzitter: Schinz) in overeenstemming over een algemene techniek voor
classificatie van de anatomische uitbreiding van kanker met behulp van het zojuist door
Denoix geformuleerde TNM systeem. De UICC werd gevraagd het werk van beide
commissies voort te zetten. In 1954 werd daartoe het "Committee on Clinical Stage
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Classification and Applied Statistics" opgericht (voorzitter: Denoix, leden o.a. Cope-
land en Schinz), om de algemene classificatietechniek uit te breiden tot alle maligne tu-
moren. In 1966 zou deze commissie omgedoopt worden in "Committee on TNM Clas-
silïcation".
In 1958 verschenen de eerste "clinical stage-classifications" voor mammacarcinoom en
larynxcarcinoom, in de daarop volgende twintig jaar zijn voor 28 tumorplaatsen classi-
ficaties ontworpen en aangepast.
Er werden in vele landen nationale commissies voor TNM classificatie opgericht, de
eerste en bekendste hiervan is de AJC (the American Joint Committee for Cancer Sta-
ging and End Results Reporting), die al in 1959 werd ingesteld. Evenals de DSK
(Deutschsprachiger TNM-Ausschusz Komitee) en de JJC (the Japanese Joint Commit-
tee) accepteerden deze commissies het TNM systeem als basis van classificatie, doch de
modificaties verschilden soms aanzienlijk van de oorspronkelijke U1CC voorstellen.
In W-Duitsland en Zwitserland bestonden al sinds het IXe Internationale Radiologen
Congres in München in 1959 duidelijke verschillen van inzicht in het gebruik van het
TNM systeem als klinische en chirurgische classificatie en waren met name Schinz,
Wellauer en Anacker het principieel oneens met de door Denoix in 1958 voorgestelde
veranderingen in de T-nummering op basis van tumorgrootte en vervanging var Na,b,c
door NO-3.
Evenals bij de AJC beschouwde men de TNM classificaf'0 niet (zoals de UICC) als doel
op zich, maar als middel om te komen tot een goede stadiumindeling. Wanneer men be-
denkt, dat Schinz zich al in de dertiger jaren bezig hield met stadiumindelingen voor
mammacaicinoom en bronchuscarcinoom (Arnal e.a., 1968), dan wekt het geen ver-
wondering dat de "Kommission der DRG zur Stadieneinteilung der Lungenkrebse"
reeds in 1958 met een voorstel voor een klinische en een chirurgische stadiumindeling
voor het bronchuscarcinoom kwam op basis van de TNM formulering uit 1953 (zie
JIJ.2.1).
Pas in 1966 verscheen het eerste voorstel van de UICC voor de TNM classificatie van
het bronchuscarcinoom, evenals de verbeterde versie uit 1968 nog zonder stadiumgroe-
pering. In 1974 volgde een nieuwe classificatie met stadiumgroepen (in feite de AJC
classificatie uit 1973), pas in 1978 werd door de UICC een "eigen" TNM classificatie
met stadiumgroepering voor het bronchuscarcinoom gegeven. De details van deze clas-
sificaties en de modificaties hierop worden besproken in hoofdstuk III.2.2.

Principes en algemene regels
De principes van het TNM systeem zijn die van classificatie in het algemeen en werden
reeds opgesomd in de inleiding (II. 1). De UICC gelooft dat het wenselijk is overeen-
stemming te bereiken over het vastleggen van accurate informatie over de uitbreiding
van de ziekte, vooral in de klinische of prae-operatie e situatie. Het classificatiesysteem
is in principe bruikbaar voor alle tumoren en kan later worden aangevuld door infor-
matie, verkregen bij operatie en/of pathologisch onderzoek.
Voor het bronchuscarcinoom gelden uiteraard de algemene regels van het TNM sys-
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teem. In zijn basisvorm bestaat dit uit 3 componenten, de T (die de uitbreiding van de
primaire tumor aangeeft), de N (die de toestand van de regionale en soms van de juxta-
regionale lymfklieren aangeeft) en de M (die het al dan niet bestaan van metastasen op
afstand aanduidt). Nummering van deze lettersyrnbolen geeft de graad van uitbreiding
weer.
De allereerste algemene TNM definities uit het "First Report" van de ICPR (1954)
luidden als volgt:

Tl kleine tumor, beperkt tot het orgaaa van ontstaan.
T2 relatief grote tumor, die de orgaangrenzen echter nog niet heeft overschreden.
T3 de tumor heeft de orgaangrenzen overschreden en is met de omgeving vergroeid.
T4 de tumor is uitgebreid met de omgeving vergroeid.

Na geen lymfklieren palpabel.
Nb beweeglijke lymfklieren palpabel.
Ne gefixeerde lymfklieren palpabel.

M metastasen op afstand aanwezig.

In de loop der jaren is het systeem door vele onderzoekers naar eigen behoefte gedefi-
nieerd, gewijzigd en aangevuld. Dit betrof zowel uitbreiding van de nummering, toe-
voeging van een prefix of een suffix, invoering van nieuwe lettersymbolen en invoering
van een zekerheidsniveau. De voornaamste ontwikkelingen kunnen worden gevonden
door een vergelijking van de door de UICC uitgegeven "General Rules for TNM classi-
fication" in 1965, 1968-69, 1974 en 1978.
Bij de 7" werden al in 1965 de cijfers 1 t/m 4 gebruikt, incidenteel (Dold e.a. 1972) is ooit
een T5 voorgesteld. In 1968 werden TO en Tis ingevoerd, alsmede de toevoegingen a, b
en c. Tevens werd bij multipele tumoren het suffix (m) of praefix (..) met cijfer voorge-
steld. In 1974 verscheen TX en in 1978 Ta (alleen blaascarcinoom).
Vóór 1965 werden na de /Vde letters a, b en c gebruikt, sinds 1965 zijn NO, NI, N2 en
NX in gebruik, evenals de toevoeging + of - na histologisch onderzoek. In 1968 ver-
scheen N3 en de toevoegingen a en b. In 1974 werd N4 ingevoerd als een aanduiding van
juxta-regionale klieren, tevens werden 4 "levels of involvement" voor cervicale klieren
gedefinieerd.
Vóór 1965 werd de M alleen genoemd bij aanwezigheid van metastasen op afstand,
sinds 1965 zijn MO, Ml en M2 in gebruik. In 1968 werd Ml opgesplitst in a, b en c en in
1974 zelfs in a, b, c en d, doch in 1978 werd dit weer verlaten en vervangen door MO, Ml
en MX, waarbij Ml werd onderverdeeld naar localisatie in 10 gebieden: pulmonary
(PUL), osseous (OSS), hepatic (HEP), brain (BRA), lymph nodes (LYM), bone
marrow (MAR), pleura (PLE), skin (SKI), eye (EYE) en other (OTH).
Door de UICC "Committee on TNM classification" werden in 1968 resp. 1974 nieuwe
letters ingevoerd voor infiltratiegraad (histopathologische uitbreiding) (P) en differen-
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tiaiicgraad (G). Evenals de L (lymphatic invasion) en V (venous invasion) worden deze
in paragraaf 11.2.2.3 besproken.
In 1978 onderscheidt de UICC een TNM Pre-treatment Clinical classification en een
p.TNM Post-surgical Histopathological classification, conform de cTNM en pTNM
van de AJC (zie II. 1) en wordt daarmee de P verlaten.
Ook wordl een praefix ingevoerd voor radicale chirurgie na andere behandeling (y) en
voor recidiverende tumoren (r).
Tenslolle is sinds 1978 het gebruik van een zekerheidsniveau mogelijk ("level of cer-
tainty" of C-Factor), dat in 11.2.1.4 nader zal worden besproken.

TNM classificatie hij het bronchuscarcinoom
Omdat het merendeel van de TNM classificaties van het Vonchuscarcinoom tot doei
heeft te komen tot een stadiumindeling, zullen de diverse stromingen (o.a. de
"Duitse", "Franse" en "Amerikaanse") gedetailleerd worden besproken in hoofd-
stuk II 1.2. Kr zal hier worden volstaan met het geven van een overzicht van de toepas-
sing van hel TNM systeem bij het bronchuscarcinoom sinds Kopenhagen 1953. Daarbij
dient men te bedenken, dal de T, N en M als middel tot classificatie tegelijk fungeren als
symbool voor een behandelingsfilosofie. Zij symboliseren de verschillen van inzicht in
de diagnostiek en therapie van het bronchuscarcinoom tussen verschillende disciplines
en tussen nationale of internationale groeperingen. Als vaak aangetroffen discussie-
punten kuni;~n worden genoemd:

- het (kunnen) gebruiken van de tumorgrootte als T-criterium.
- het uitgebreid si ratificeren van T, N en M op grond van vermeende verschillen in

gedrag van tumor of metastasen.
- hel inferieur achten van de klinische t .o. v. de chirurgische classificatie, met weg-

laien van bijv. N categorieën "die toch niet klinisch kunnen worden
vastgesield".

- de moeilijke afgrenzing van de compartimenten bij bijv. pleuravocht (T of M?),
contralaterale hilusklieren (N of M?) en supraclaviculaire klieren (N of M?).

- het weglaten van kleincellige carcinomen uil de TNM classificatie "omdat ze
toch altijd in het slechts'- stadium worden ingedeeld".

Zoals eerder werd vermeld komt de eerste, specifiek voor het bronchuscarcinoom ge-
formuleerde, TNM classificatie op naam van een commissie uit de Deutsche Rönlgen
Gesellschaft (Anacker e.a. 1958).
In 1963 formuleerde Thomas in zijn proefschrift een TNM indeling, die met deze
D.R.G. indeling werd vergeleken, doch die op belangrijke punten hiervan verschilde.
In 1966 volgde de eerste UICC bronchuscarcinoom classificatie, gevolgd door ver-
nieuwde versies in 1968, 1974 en 1978.
In 1973 gaf Larsson in zijn proefschrift een viertal TNM systeem constructies, één voor
het centrale carcinoom en drie verschillende voor perifere tumoren, die alle op hun
waarde werden onderzocht.
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Eveneens in 1973 ontstonden de AJC TNM classificatie (Mountain e.a. 1974) en de
RTOG classificatie (Rubin 1973).
In 1974 ontwierp Goldberg zijn op mediastinoscopie gebaseerde TNM systeem. In 1977
tenslotte publiceerde Shields zijn pTNM systeem als modificatie van de AJC indeling.

Omdat s!le genoemde TNM systemen onlosmakelijk met een stadiumindeling zijn ver-
bonden, zal de bespreking van de diverse T, N en M definities in hoofdstuk II1.2 plaats-
vinden.

II.2.1.2 Andere anatomische classificaties

Omdat het TNM systeem zodanig geconstrueerd is, dat het elke anatomische uitbrei-
ding van de tumor kan beschrijven, zijn er slechts twee groepen classificaties te noe-
men, die naast het TNM systeem zelfstandige betekenis hebben gehouden. In de eerste
plaats zijn dat de topografisch-anatomische classificaties, waarvan de eerste al werd ge-
formuleerd in de dertiger jaren door Tuttle en Womack (1934) en die uitsluitend uit-
gaan van het verschil in ligging van de macroscopische tumor, n.l. perifeer d.w.z. dis-
taal van het splitsingspunt van een segmentsbronchus of centraal d.w.z. proximaal van
dit punt. In feite is het een simpele T classificatie, hoewel op zich wel belangrijk en een
wezenlijk bestanddeel vormend van de classificatie van Thomas en van de U1CC classi-
ficaties van 1966 en 1968.

Larsson (1973) heeft het concept uitgetest en als enkelvoudig criterium ongeschikt be-
vonden, daar het teveel afhankelijk is van prognostische factoren als geslachtsverhou-
ding, histologie en selectie vóór therapie. Tot dezelfde conclusie kwamen ook Nohl
(1960) en Tala (1967).
In de tweede plaats zijn er classificaties, die al zoveel lijken op het TNM systeem, dat ze
na 1953 konden blijven bestaan en eigenlijk als TNM systeem fungeren.
Allereerst is dat de (chirurgische) classificatie van Salzer(1951), waar de " T " wordt on-
derverdeeld in A, B en C en de "N + M" in de categorieën 0 tot 4. Zoals Thomas reeds
aangaf is deze classificatie geen stadiumindeling in eigenlijke zin, omdat geen groepe-
ring plaatsvindt, maar gezien de grote zelfstandige betekenis wordt hij (samen met de
modificatie van Nohl) in paragraaf III.3.3.1 beschreven.

Daarnaast kan men ook h „t anatomische deel van het systeem van Feinstein (zie III.3.2)
met de rubrieken localized, regional en distant als een TNM systeem beschouwen.
Tenslotte verdient een geheel ander soort anatomische classificatie nog vermelding: de
"R" (residual tumor) gradering van de AJC (1978), die gebruikt kan worden na radica-
le chirurgische ingrepen. Hierbij betekent.'

R0: geen residu-tumor
Rl: microscopische residu-tumor
R2: macroscopische residu-tumor

Volgens de AJC is de classificatie bedoeld om te helpen bij de keus voor verdere thera-
pie, zonder dal hij wordt opgenomen in de stagering. Deze classificatie is goed bruik-
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baar voor de radiotherapeut die moet "nabestralen" wegens een positief sneevlak of
een debulkingprocedure, in welke situatie de rTNM niet voldoet omdat deze een reci-
dief (na schijnbaar volledig verdwijnen van de tumor) als uitgangspunt heeft.

11.2.1.3 Stageringsonderzoek ("Staging work-up")

Uiteraard kan het op deze plaats niet de bedoeling zijn een uitgebreide verhandeling te
houden over diagnostiek en stagering van het bronchuscarcinoom. Wij zullen ons be-
perken tot een opsomming (met hier en daar een korte toelichting) van dat onderzoek
dat nodig is voor de tumorclassificatie van het bronchuscarcinoom. Daarbij wordt niet
de op zich juiste term "classificatie-onderzoek" gebruikt, maar het gangbare begrip
' ' st ageri ngsonderzoek''.
Men kan het stageringsonderzoek op verschillende manieren indelen:
a. in een diagnostische en een classificerende fase, waarbij een aantal onderzoeken

vaak voor beide onontbeerlijk is, zoals bronchoscopie of mediastinoscopie.
b. in onderzoeken die specifiek gericht zijn op het T, N of M compartiment; ook hier-

bij zijn sommige onderzoeken bi- of trivalent, bijv. planigrafie of CT-scan van de
thorax.

c. in relatie tot het tijdstip in het ziektebeloop waarop men het uitvoert, bijvoorbeeld
prae-operatief, bij recidief enz.

d. in de graad van diepte waarmee het wordt verricht, bijv. overslaan van mediastino-
scopie bij plaveiselcelcarcinoom, laparoscopie + leverbiopsie bij het kleincelligcar-
cinoom enz.

Globaal zijn een aantal logische lijnen van diagnostiek en stagering te beschrijven. De
diagnose bronchuscarcinoom is in principe geen klinische diagnose, zodat histologisch
of cytologisch bewijs dient te worden verkregen. Meestal zal bij de klinische of röntgen-
ologische verdenking op longkanker sputumcytologie worden verricht, alsmede bron-
choscopie met zo mogelijk histologisch onderzoek en cytologisch onderzoek simultaan
en erna. Bij negatieve uitslagen zal bij een perifere tumor een transthoracale puncüe
volgen (Sinner 1979); bij een centrale tumor kan eventueel een diagnostische mediasti-
noscopie worden verricht (Guinn e.a. 1973). In beide gevallen kan de uitersie conse-
quentie een proefthoracotomie zijn.

Er zijn diagnostische kortsluitingen mogelijk, wanneer de ziekte primair al sterk is uit-
gebreid, zowel intrathoracaal (bij pleuravocht: pleurapunctie met cytologie, ev. zelfs
ihoracoscopie mei histologie) als extrathoracaal (punctie of excisie palpabele supracla-
viculaire lymfklier, laparoscopie met leverbiopsie bij verdenking op levermet ast asen,
botbiopsie bij verdenking op botmetastase). Soms wcrdi de histoiogische diagnose
bronchuscarcinoom zelfs primair op een metastase ge.'fcld.

Het "slagerend" onderzoek (dat is het inventariserend onderzoek dat nog noodzake-
lijk wordt geacht voor classificatie nadat de diagnose bronchuse ireinoom histologisch
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en/of cytologisch is gesteld) wordt ten dele natuurlijk al simultaan met het diagnostisch
onderzoek verricht. Naar compartiment kunnen de volgende onderzoeken worden ge-
noemd:

T — thoraxfoto met doorlichting en planigrafie: ter beoordeling van de primaire tu-
mor, maar ook van hilaire en mediastinale lymfklieren, alsmede bij pleuravocht
en haematogene metastaser. (pulmonaal, ossaal).

- bronchografie: meestal niet meer als routine verricht. Volgens Matsui e.a. (1980)
waardevol door de typische beelden bij verschillende histologische typen en door
de mogelijkheid tot selectieve transbronchiale puncties.

- bronchoscopie: hierbij kunnen 4 macroscopische bevindingen worden onder-
scheiden (Larsson 1973): (1) zichtbare tumor (2) stenose, obstructie of compres-
sie van een bronchus zonder zichtbare mucosa-afwijkingen (3) deformatie of dis-
locatie van de bronchiaalboom en (4) geen afwijkingen. De zichtbare uitbreiding
van de tumor is in bijna alle classificaties van zeer groot belang. Door transbron-
chiale en transtracheale puncties kunnen ook de regionale lymfklieren worden
onderzocht.

- CT-scan van de thorax: deze is volgens Harper e.a. (1981) en Desmet e.a. (1980)
van grote waarde om de uitbreiding van de primaire tumor vast te stellen en kan
volgens Tan e.a. (1980) conventionele planigrafie vervangen. Bij de beoordeling
van mediastinale lymfklieren kan de CT-scan de mediastinoscopie soms (Tan e.a.
1980) of niet (Desmet e.a. 1980) vervangen.

- 57Co-Bleomycine scintigrafie: is volgens Nieweg e.a. (1980) geschikt voor de diag-
nostiek van perifere laesies en voor de evaluatie van hilus- en mediastinumuit-
breiding.

- thoracotomie: zal als slagerend onderzoek van tumor en regionale metastasen al-
leen voorkomen in het kader van een poging tot resectie.

- thoracoscopie: naast onderzoek op pleurametastasen door Hitomi e.a. (1980)
ook gebruikt voor diagnostiek \ an perifere tumoren en vaststelling van doorgroei
in de thorax wand.

N Naast sommige van bovengenoemde onderzoeken zijn specifieke onderzoeken
voor het N-compartiment:

- oesophagusfoto: om impressies door vergrote mediastinale klieren te ontdekken.
- pulmonalis angiografie: in onbruik geraakt. Volgens Sanders e.a. (1970) in com-

binatie met mediastinoscopie de beste evaluatie vóór thoracotomie. Ter beoorde-
ling van aantasting van art. en vena pulmonalis, pericard en vena cava superior.

- galliumscintigrafie: volgens Luniae.a. (1981) beter dan röntgenonderzoek van de
thorax voor het beoordelen van de regionale klieren en te gebruiken bij selectie
van patiënten voor chirurgie.

- mediastinoscopie: nog steeds het meest zekere middel om mediastinale lymfklier-
metastasen aan te tonen of uit te siuiten (Menens e.a. 1975), hoewel het routine-
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matig gebruik vóór thoracotomie ter discussie staat (Den Otter 1971, Malina
1980).

- mediastinotomie: met dezelfde indicatie als mediastinoscopie, maar voor (bijv.
op de CT-scan aangetoonde) lymfklieren in het mediastinum anterius of subaor-
taal.

M Het uitgebreidste onderzoek naar metastasen wordt meestal bij het kleincellige
carcinoom verricht, doch in principe kunnen aile genoemde onderzoeken voor
andere histologische types gedaan worden:

- biochemie: vooral voor het onderzoek naar ievermetastasen. Verder tumor-
markers als CEA en hormonen (vooral bij kleincellig carcinoom).

- scintigrafie: voor het skelet, de lever en de hersenen, soms de long, de bijnieren
en het beenmerg. Meestal met technetium (Ramsdell e.a. 1977, Kies e.a. 1978,
Schutte 1979, Delincee.a. 1979) of met gallium (Bitran e.a. 1981). De zin van het
screenen op deze wijze staat het minst ter discussie voor het skelet en het meest
voor de hersenen, hoewel Ramsdell e.a. (1977) geen routine-indicaties zien en
scintigrafie slechts zinvol achten bij klachten, bloedafwijkingen of high risk pa-
tienten (hetgeen voor het skelet wordt beaamd door Schutte (1979)). Een gal-
liumscan zou volgens Bitran e.a. (1981) het eerste scintigrafische onderzoek die-
nen te zijn bij kleincellig carcinoom, gezien de accurate diagnostiek van thora-
cale-, lever-, lymfklier- en huidlocalisaties. Bij hersenen en skelet is galliumscan-
ning niet accuraat en zou bij klachten technetiumscanning dienen te volgen.

- CT-scan van het abdomen: zou het meeste zin hebben voor het screenen op le-
ver-, bijnier-, pancreas- en lymfklierlocalisaties bij het kleincellige carcinocm.
Byhardt e.a. (1981) wijden hier zelfs een apart stadium aan (regional disease = li-
mited disease + CT bewijs van bovenbuikslocalisaties; zie IH.3.1), doch Ihde
e.a. (1982) achten de mééropbrengst naast de standaard stageringsprocedures ge-
ring.

- laparoscopie: vooral door Hansen gepropageerd (Hansen en Muggia 1972, Han-
sen 1979) in combinatie met leverbiopsieën bij de screening van kleincellig carci-
noom en door hem ook geindiceerd geacht voor andere celtypen, bij abnormale
leverscan en/of leverfunctiestoornissen (Margolis e.a. 1974).

- beenmerg-botbiopsie: eveneens door Hansen aangeraden (Hansen en Muggia
1972, Hansen 1979), liefst bilateraal uit het bekken en in combinatie met botscan-
ning, als standaardscreeningsprocedure voor het kleincellige carcinoom.

- scalenusbiopsie: een vrijwel verlaten procedure voor het screenen op lymfklier-
metastasen in het overgangsgebied van mediastinum naar supraclaviculair, om
inoperabiliteit vast te stellen.

- laparotomie: door Mirra e a. (1980) als 'adequate en routinestageringsprocedu-
re" aangeraden, doch nauwelijks in de praktijk toegepast.
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Naar analogie met de 5 in tijdstip verschillende TNM classificaties (cTNM, sTNM,
pTNM, rTNM en aTNM) van de AJC (zie II. 1) kan men een vijftal soorten stagerings-
onderzoek onderscheiden. De uitgebreidheid van het onderzoek is rechtstreeks gekop-
peld aan het tijdstip. De cytologisch/histologische diagnostiek zal zich voornamelijk in
de c-fase afspelen, is in de s-fase en p-fase soms noodzakelijk en zal in r en a-fase uit-
sluitend gebeuren bij het zeldzame geval dat vroegere diagnostiek negatief is gebleven.
Voor de inventarisatie geldt hetzelfde: het uitgebreidst in de c-fase, eventueel gevolgd
door chirurgische stagering en pathologische stagering (met de daaraangekoppelde gro-
tere zekerheid (zie II.2.1.4)), slechts in de r-fase voorzover nodig voor een nieuwe be-
handeling (of het afzien daarvan!) en in de a-fase met de grootste zekerheid, maar met
uitsluitend retrospectieve betekenis.

Omdat de betrouwbaarheid van het stageringsresultaat niet alleen afhangt van de kwa-
liteit van de afzonderlijke onderzoeken, maar ook van de hoeveelheid beschikbare on-
derzoeken, verdient het aanbeveling bij een (TNM) classificatiesysteem te vermelden
welke onderzoeken worden gerekend tot welke fase en welke onderzoeken minimaal
verplicht zijn om een TNM classificatie te mogen geven. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in
de UICC classificatie van 1978, waar de symbolen TX, NX en MX moeten worden ge-
bruikt, wanneer niet aan de minimale verplichtingen vóór beoordeling kan worden vol-
daan.
Het spreekt vanzelf dat het voortdurend (her)waarderen van de specificiteit, sensitivi-
teit, nauwkeurigheid en voorspellende waarde van onderzoeken, die voor een classifi-
catie noodzakelijk zijn, tot één van de belangrijkste taken van classificatiecommissies
behoort.
Tenslotte wordt hier nog vermeld dat bij een goed stageringsonderzoek tevens bepaalde
gastheerclassificaties (bijv. performance scale) routinematig dienen te worden vastge-
legd evenals longfunctiegegevens (spirometrie, ventilatieperfusiescintigrafie enz.).

II.2.1.4 Zekerheidsgradering

In 1968 werd namens de Duitse TNM Commissie (Deutscher TNM-Ausschusz) van de
UICC door Arnal e.a. een voorstel gedaan om aan de TNM codering een zekerheids-
graad toe te kennen. Men constateerde dat de praeoperatieve beoordeling van de tu-
moruitbreiding bij een groot aantal tumoren (bijv. van de maag, nier enz.) uiterst pro-
blematisch was, doch volgens de UICC-regels niet mocht worden veranderd, ook niet
na het beschikbaar komen na de operaiic vin essentiële aanvullende informatie. Om
enerzijds deze post-resectie informatie kwijt te kunnen en anderzijds ook een vervolg-
beoordeling na succesvolle nabestraling of na een ïeciditfoperatie te kunnen geven,
werd een "Sicherungsschlüssel" voorgesteld, gekoppeld aan de datum waarop de in-
formatie beschikbaar kwam. Hierdoor krijgt het TNM systeem een nieuwe betekenis in
de beschrijving van het totale ziektebeloop en is het mogelijk door de "gesicherte"
TNM formule (TSNSMS) op elk moment een hogere zekerheidsgraad (bijv. door nage-
komen P.A. informatie) in te voeren.
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De volgende classificatiesymbolen werden gegeven (S = Sicherung, garantie):
50 = uitspraak zonder garantie (alleen verdenking)
51 = uitspraak zonder gebruik van speciale klinische hulpmiddelen (bijvoorbeeld al-

leen anamnese en lichamelijk onderzoek)
52 = uitspraak gesteund door speciale klinische hulpmiddelen (bijvoorbeeld röntgen-

diagnostiek, endoscopie)
53 = uitspraak gesteund door operatiebevindingen, maar zonder histologisch onder-

zoek
54 = uitspraak als 2, maar met histologische en/of cytologische bevindingen uit excre-

ta of punctiemateriaal
55 = uitspraak gesteund door een proefexcisie
56 = uitspraak gesteund door operatiebevindingen met pathologisch-anatomische en

histologische beoordeling van het operatiepreparaat
57 = uitspraak gesteund door sectiebevindingen
S9 = geen opgave

In 1971 stelden Spiessl, Dold en Ott, leden van de DSK, dezelfde classificatie nog eens
voor, nu in het Engels, dus met het symbool C = "certainty", maar met dezelfde num-
mering en omschrijving. Zij stellen dat het TNM systeem niet aangeeft welke diagnosti-
sche procedures noodzakelijk zijn om de uitbreiding van een tumor te beschrijven, dat
prae-therapeutische TNM classificatie nutteloos is om een bepaalde therapie te beoor-
delen omdat kankertherapie niet langer een één-staps behandeling is en dat daarom de-
ze herhalende classificatie met data van onderzoek en zekerheidscategorie ontwikkeld
is.

In 1972 publiceerden Dold e.a. een voorstel tot uitbreiding van de U1CC classificatie
1968 voor het bronchuscarcinoom, die in III.2.2 wordt besproken.
Tegelijkertijd stelden zij een "category for diagnostic certainty degree (C-Category)"
voor (nu dus specifiek bedoeld voor het bronchuscarcinoom), met de volgende symbo-
len:
CO = classificatie zonder zekerheid (alleen verdenking)
Cl = classificatie zonder gebruik van speciale instrumenten (d.w.z. alleen anamnese

en lichamelijk onderzoek)
C2 = classificatie vastgesteld door röntgenonderzoek
C3 = classificatie vastgesteld door bronchoscopie met of zonder histologie
C4 = classificatie vastgesteld door mediastinoscopie met histologie
C5 = classificatie vastgesteld bij thoracotomie
C6 = classificatie vastgesteld door chirurgische bevindingen met histopathologisch

Oiiderzoek van het preparaat
C7 = classificatie vastgesteld bij sectie
C9 = geen opgave

32



Duidelijk dringen zich hier de diverse soorten TNM classificatie van de AJC op, zoals
de cTNM (Cl t/m C4), sTNM (C5), pTNM (C6) en aTNM (C7).

In een gecomprimeerde vorm wordt de C-Factor of "Level of Certainty" in 1978 door
de UICC aanbevolen voor vrijwillig gebruik. Er worden nu 5 categorieën gedefinieerd,
waarbij o.a. de nutteloze CO categorie vervalt:
Cl = bewijs uitsluitend door klinisch onderzoek
C2 = bewijs verkregen met speciale diagnostische middelen
C3 = bewijs verkregen door chirurgische exploratie
C4 = bewijs van de uitbreiding van de ziekte na radicale chirurgie en inclusief com-

pleet onderzoek van het resectiepreparaat
C5 = bewijs verkregen door sectie
De TNM Pre-Treatment Clinical Classification is equivalent met CI, C2 en C3 in ver-
schillende zekerheidsgraden, terwijl de pTNM Post-surgical Histopathological Classi-
fication equivalent is met C4.
Ook de UICC erkent de verdienste van de C-Factor-classificatie als middel tot herinde-
ling van een bepaald geval op grond van nieuwe informatie.

Tenslotte kan een zekerheidsgradering voor metastasen worden vermeld, zoals aange-
geven door Carr (1980).
In het "decimal point system of expanded notation" van de AJC(zie III.2.3) wordt na
de officiële notatie (bijv. N2, Ml) een decimaalteken geplaatst, te volgen door zoveel
posities als men wenst (Carr geeft er voor MI bijvoorbeeld 7). Op deze posities kan men
bij Ml de plaats van metastasen coderen, bijvoorbeeld long, bot enz. Door per positie
nu een 0,1 of 2 te gebruiken kan men niet alleen de juiste metastaseplaats aangeven,
doch tevens of het bewijs daarvoor niet (0), door klinisch onderzoek (I) of door cytolo-
gisch of histologisch onderzoek (2) is verkregen.
Als voorbeeld geeft Carr: een histologisch bewezen supraclaviculaire lymfkliermeiasta-
se (positie I) met klinische aanwijzingen voor hersenmetastasen (positie 4) zou geco-
deerd worden als: Ml.2001000.
Op zich zou men dit systeem eenvoudig op één lijn kunnen brengen met de bovenge-
noemde voorstellen van Dold (1972) of de UICC (1978), doch rren nadert hier al de
grens van wat voor persoonlijk gebruik haalbaar en nuttig is en men heeft inmiddels de
grens van wat als algemene classificatie-eis kan worden gesteld reeds ver overschreden.

11.2.2 Pathologie

II.2.2.1 Histopathologie

De histopathologische classificatie van het bronchuscarcinoom is basaal weinig contro-
versieel, daar de voornaamste celtypes duidelijk voor de patholoog herkenbaar zijn,
zodat een ieder duidelijk is wat bedoeld wordt met plaveiselcelcarcinoom, kleincellig
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carcinoom, adenocarcinoom en grootcellig carcinoom. Dat er desondanks in de afgelo-
pen 25 jaar van niet minder van 13 verschillende classificaties gebruik is gemaakt (Sobin
1971) vindt zijn oorzaak deels in het streven naar verfijning door uitsplitsing van de
hoofdgroepen, deels in interpretatieverschillen binnen de groep ongedifferentieerde
carcinomen en de groep adenocarcinomen. Door de WHO werd in 1958 een classifica-
tie voor mondiaal gebruik voorgesteld (Yesner 1973), waarvan alleen de punten 1 t/m 6
(maligne tumoren) hier worden vermeld:
1. Epia-rmoid carcinomas

(a) highly differentiated
(b) moderately differentiated
(c) slightly differentiated

2. Small cell anaplastic carcinomas
(a) with oval cell structure (oat cell carcinomas)
(b) with polygonal cell structure

3. Adenoearcinomas
(a) acinary .

... with or without mucus lormation
(b) papillary
(c) tumors with a predominance of "large cells", some of which show gland formation and/or mucu^

production
4. Large cell undifferentiated carcinomas
5. Combined epidermoid carcinomas and adenocarcinomas
6. Bronchioloalveolar cell carcinomas

(a) nonlocalized
(b) localized

De in 1957 opgerichte Veterans Administration Lung Cancer Chemotherapy Study
Group (VALCCSG) modificeerde in 1958 de WHO classificatie als volgt (Yesner 1965):
1. Squamous cell carcinomas 10

(a) with abundant keratin la
(b) with intercellular bridges: epidermoid lb
(c) without keratin or bridges: squamous lc

2. Small cell undifferentiated carcinomas 20
(a) with oat cell structure 2a
(b) with polygonal cell structure 2b

3. Adenocarcinomas 30
(a) acinar 3a
(b) papillary 3b
(c) poorly differentiated 3c

4. Large cell undifferentiated carcinomas 40

5. Combined carcinomas 50

Het enige essentiële verschil lijkt dat bronchioloalveolar carcinoma (WHO 6) is opge-
nomen bij de adenocarcinomen (VALCCSG 3b).
In 1965 modificeerde de Expert Committee van de WHO de originele WHO classifica-
tie als volgt (Kreyberg 1967):
I, Epidermoid carcinomas
II. Small cell anaplastic carcinomas

1. fusiform cell
2. polygonal cell
3. lymphocyte-like (oat cell)
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III. Adenocareinomas
1. bronchogenic

a. acinar , . , . „
. ... } with or wnhout mucin formation
b. papillary

2. bronchioloalveolar
IV. Large cell carcinomas

1. solid tumors with mucin-like content
2. solid tumors without mucin-like content
3. giant cell carcinomas
4. "clear" cell carcinomas

V. Combined epidermoid and adenocarcinomas

Evenals in de VALCCSG classificatie is het bronchioloalveolair carcinoom nu opgeno-
men in de adenocarcinoom-groep. De groep grootcellige carcinomen is opgesplitst,
waarbij IV 1 en IV 2 respectievelijk de slecht gedifferentieerde adenocarcinomen
(VALCCSG 3c) en plaveiselcelcarcinomen (VALCCSG lc) vertegenwoordigen. In
1972 trachtte het pathologie-panel van de 1st International Workshop for Therapy of
Lung Cancer (Airlie, Virginia) de WHO classificatie 1967 en de VALCCSG classificatie
!958 nader tot elkaar te brengen, resulterend in de WPL (^Forking Party on Lung can-
cer) classificatie:
10. Epidermoid carcinoma

11. well-differentiated
12. modera' !y differentiated
13. poorly differentiated

20. Small cell anaplastic carcinoma
21. lymphocyte-like (o*.i cell)
22. intermediate cell (fusiform, polygonal, others)

30. Adenocarvinoma
31. well-differentiated
32. moderately differentiated
33. poorly differentiated
34. bronchioloalveolar/papillary

40. Large cell anaplastic carcinoma
(40/10) with stratification
(40/30) with mucin production
41. giant cell
42. clear cell

Hierbij werd besloten alleen dié anaplastische tumoren, die enig teken van intercellulai-
re brugvorming en/of minimale verhoorning tonen, te classificeren als slecht gediffe-
rentieerde epidermoid carcinomen en de tumoren met uitsluitend stratificatie te plaat-
sen in de large cell carcinoma categorie.
Op identieke wijze werden tumoren die tekenen van mucine-vorming tonen, maar geen
klieren vormen, geclassificeerd als grootcellige carcinomen (Matthews 1973).
Tenslotte is in 1978 een gereviseerde WHO classificatie gepresenteerd (Sobin 1979):
I. Squamous cell carcinoma (epidermoid carcinoma)

variant:
a. spindle cell (squamous) carcinoma
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2. Small cell carcinoma
a. oaI cell carcinoma
b. intermediate cell type
c. combined oat-cell carcinoma

3. Adenocarcinoma
a. acinar adenocarcinoma
h. papular adenocarcinoma

c. bronchiolo-alveolar carcinoma
d. solid carcinoma with mucus formation

4. Large cell carcinoma
\ariants:
a. giant cell carcinoma

b. clear cell carcinoma

Verder worden o.a. genoemd: adenosquamous carcinoma, dysplasia and carcinoma in
situ, bronchial gland carcinoma (adenoid cystic, mucoepidermoid), benign tumors (pa-
pillomas, adenomas). Officieus wordt het plaveiselcarcinoom en zowel het acinaire als
het papillaire adenocarcinoom onderverdeeld in goed, matig en slecht gedifferentieerd
(dus conform de WPL classificatie).

Het opvallendst is het weer onderbrengen van het solide carcinoom met slijmproductie
bij de adenocarcinomen. Hierbij is het principiële punt aan de orde, in hoeverre men
naast de indeling van tumoren op basis van morfologische criteria, gebruik mag maken
van de uitkomsten van geavanceerde diagnostische technieken zoals (immuno)histo-
chemie en elektronenmicroscopie. Volgens Shimosato (1980) zouden tumoren met een
histologische diagnose van grootcellig carcinoom, die ultrastructurele karakteristieken
van plaveiselcelcarcinoom en/of adenocarcinoom tonen, niet mogen worden ingedeeld
bij de plaveiselcelcarcinomen, adenocarcinomen of adenosquameuze earcinomen.
Het lijkt dan inconsequent om grootcellige earcinomen met een positieve slijmkleuring
wel bij de adenocarcinomen in te delen. Het verdient aanbeveling om bij de indeling
van tumoren in categorieën elk diagnostisch gegeven te gebruiken, mits men de hieruit
resulterende classificatie voortdurend blijft beoordelen op zijn klinische relevantie wat
betreft therapie en prognose.
Wanneer in de WHO classificatie de goed gedifferentieerde papillaire adenocarcino-
men worden onderverdeeld in 5 subgroepen op grond van verschillend celtype, doch
wanneer blijkt dat de therapie voor alle vormen gelijk is en de prognose identiek, dan
heeft deze subgroepering mogelijk zuiver wetenschappelijke, doch geen klinische bete-
kenis.
De indeling van Tao (1978) van het bronchiolo-alveolair carcinoom in 3 types, te weten
het secernerende type, het niet-secernerende type en het slecht gedifferentieerde type is
daarentegen klinisch relevant gebleken, daar er duidelijk correlaties bleken te bestaan
met het al of niet multipel voorkomen en de kans op lymfkliermetastasen, met conse-
quenties voor de therapiekeuze en de uiteindelijke prognose.
Een ander voorbeeld van de mogelijk prognosiische waarde van histologische differen-
tiatie is het recente onderzoek van Shimosa(o( 1980) bij liliekencarcinomen. Auerbach
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(1979) vond dat 62% van alle perifere adenocarcinomen zijn oorsprong vond in een lit-
teken (met als etiologie vooral infarcten, daarnaast tuberculose). Shimosato echter
vond bij kleine perifere adenocarcinomen dat de fibrotische haarden werden gevormd
na de ontwikkeling van de kanker en dat een toenemende mate van collagenisatie in de
haarden een histologische marker was voor een slechtere prognose.
In de WHO classificatie 1978 zijn ook duidelijke afspraken vastgelegd voor het indelen
van gecombineerde kleincellige tumoren. Zo wordt een combinatie van oat cellen en in-
termediate cellen geclassificeerd als oat cell carcinoma, een combinatie van oat cellen
met plavei- of adenocarcinoom als combined oat cell carcinoma, een combinatie van
intermediate cellen met plavei- of adenocarcinoom als resp. slecht gedifferentieerd pla-
veiselcelcarcinoom en slecht gedifferentieerd adenocarcinoom. Deze nadere classifica-
tie lijkt geschikt uit oogpunt van prognose (Shimosato 1979), zoals bijvoorbeeld wordt
geïllustreerd door Minna e.a. (1978), die voor de groep large cell, gemengd met inier
mediate small cell carcinoma (WPL 40/22) een reactie op chemotherapie en een media-
ne overleving vonden, die tussen die van non-small cell en die van pure small cell inlag.
Vóór alles moet natuurlijk gelden, dat men een eenmaal gekozen histologische classifi-
catie nauwgezet blijft volgen. Men dient zich te realiseren dat alleen al door de interpre-
tatie-verschillen tussen twee classificaties de percentuele verdeling van de 4 histologi-
sche types aanzienlijk kan verschillen. Zo vonden Vincent e.a. (1977) een duidelijke da-
ling van het aantal plaveiselcalcarcinomen in de jaren 1972-1975, die uitsluitend kan
worden verklaard door een overschakeling van de WHO 1967 classificatie op de WPL
1972 classificatie.

Tenslotte worden de drie meestgebruikte classificaties in onderlinge samenhang in één
tabel getoond (tabel II. 1).

II.2.2.2 Cytopathologie

De cytologische diagnose is vaak de eerste pathologische diagnose die wordt gesteld en
kan de enige blijven. Hoewel de cytoloog per definitie het celverband mist, waaraan hij
mede zijn argumenten kan ontlenen voor het stellen van de diagnose plaveiselcelcarci-
noom of adenocarcinoom en dus meer afhankelijk is van indirecte criteria als hoorn-
vorming of slijm vorming, is desondanks de specificiteit van de cytologische diagnose
met betrekking tot celtype 80% correct (Lukeman e.a. 1979). De nauwkeurigheid in de
herkenning van maligne cellen ligt nog veel hoger, nl. op 98% (Lukeman 1973).
De grootste problemen voor de cytoloog liggen bij de slecht gedifferentieerde tumoren,
waarbij vooral de discrepantie tussen de cytologische classificatie "slecht gedifferen-
tieerd adenocarcinoom" en de histologische classificatie "slecht gedifferentieerd pla-
veiselcelcarcinoom" zou voorkomen (Lukeman e.a. 1979). Dit is de reden dat wel ge-
pleit wordt voor de invoering van een aparte categorie "slecht gedifferentieerd carci-
noom, type onoepaald" voor de cytoloog.
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Tabel II.1 Veterans Administration Lung Cancer Chemotherapy Study Group (VALCCSG, 1965), Working Party for Therapy of Lung Cancer (WPL, 1973) en
World Health Organisation (WHO, 1979) classificaties van longkanker.

VALCCSG WPL WHO

1. Squamous cell carcinoma (10)
a. with abundant keratin (la)
b. with intercellular bridges: epidermoid (1b)
c. without keratin or bridges: squamous (lc)

10. Epidermoid carcinoma
11. well differentiated
12. moderately differentiated
13. poorly differentiated

Squamous cell carcinoma
(epidermoid carcinoma)
variant:
a. spindle cell (squamous)carcinoma

2. Small-cell undifferentiated carcinoma (20)
a. with oat cell structure (2a)
b. with polygonal cell structure (2b)

20. Small-cell anaplastic carcinoma
21. lymphocyte-like (oat cell)
22. intermediate cell

(fusiform, polygonal, others)

Small cell carcinoma
a. oat cell carcinoma
b. intermediate cell type
c. combined oat cell carcinoma

Adenocarcinoma (30)
a. acinar (3a)
b. papillary (3b)
c. poorly differentiated (3c)

30. Adenocarcinoma
31. well differentiated
32. moderately differentiated
33. poorly differentiated
34. Bronchiolopapillary

Adenocarcinoma
a. acinar adenocarcinoma
b. papular adenocarcinoma
c. bronchiolo-alveolar carcinoma
d. solid carcinoma with mucus formation

4. Large cell undifferentiated
carcinoma

40. Large cell anaplastic carcinoma
(40/10) with stratification
(40/30) with mucin production
41. giant cell
42. clear cell

4. Large cell carcinoma

variants:
a. giant cell carcinoma
b. clear cell carcinoma



Lukeman e.a. (1979) gebruiken voor zowel histologische als cytologische diagnoses bij
het bronchuscarcinoom de NCI classificatie uit 1977:
0. Carcinoma in situ A. goed gedifferentieerd
1. Plaveisel B. matig gedifferentieerd

A. goed gedifferentieerd C. slecht gedifferentieerd
B. matig gedifferentieerd D. bronchiolair/alveolair
C. slecht gedifferentieerd IV. Slecht gedifferentieerd carcinoom

II. Kleincellig V. Grootcellig ongedifferentieerd
A. lymfocyt-achtige/kleine (oat)cel A. reuscel
B. intermediate VI. Bi- of multigedifferentieerd

III. Adenocarcinoom Vil tot XIV. andere groepen

Het is duidelijk dat vooral groep IV voor de cytoloog van nut zal kunnen zijn.

Gezien de goede correlatie tussen histologie en cytologie bij longtumoren lijkt het niet
langer nodig om, zoals vroeger gebruikelijk was, de histologische subtypen in een tabel
apart te vermelden en daarnaast I categorie met "alleen cytologische diagnose" (zon-
der verdere differentiatie) op te nemen.
Wel zal altijd dienen te worden vermeld of de diagnose bronchuscarcinoom is geba-
seerd op histologisch of cytologisch onderzoek of op beide en of er discrepantie in de
subtypering bestaat.

II.2.2.3 Graderingen

Er zijn een aantal graderingssystemen bekend, die niet primair voor het bronchuscarci-
noom zijn ontworpen, maar er wel op kunnen worden toegepast.
1. De belangrijkste indelingen betreffen de maligniteitsgraad, in de 1CD-O (Internati-

onal Classification of Diseases for Oncology, zie H.2.3.1) gedrag ("behaviour")
van de tumor genoemd. In de ICD-0 wordt de een-cijferige gedrags-code als volgt
omschreven:

0 benigne
1 benigne of maligne onzeker

"borderline maligniteit"
2 carcinoma in situ

intra-epitheliaal
niet-infiltrerend
niet-invasief

3 maligne, primaire localisatie
6 maligne, metastase

secundaire iocalisatie
9 maligne, maar onzekerheid over de vraag of gevonden localisatie primair of

metastase is
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De meest gebruikte maligniteitsgradering, zeker ook bij het bronchuscarcinoom is
de door cytologen gebruikte classificatie van maligniteit (Lopes Cardozo 1975):
klasse0 = inadequaat materiaal
klasse I = normaal
klasse II = abnormaal, maar benigne
klasse III = verdenking op maligniteit
klasse IV = ernstige verdenking op maligniteit
klasse V = maligniteit staat vast
klasse V; = klasse V gehandhaafd na revisie (ondanks tegengestelde klinische en

morfologische informatie)

De in 1974 door de UICC gepubliceerde "pathological grading" is waarschijnlijk
een faux pas. In 1969 werd een pathological grading (G) c "geven op basis van diffe-
rentiatiegraad, zoals verderop zal worden beschreven. In 1974 volgt zonder enig
commentaar onder hetzelfde hoofd echter een maligniteitsgraad-verdeling:
G1 low grade malignancy
G2 medium grade malignancy
G3 high grade malignancy
Kennelijk is maligniteitsgraad verward met differentiatiegraad, want in 1978 volgt
als histopathological grade (G) weer een differentiatie-indeling. Merkwaardig blijft
daarbij dat voor het ovariumcarcinoom zowel in 1968, 1974 als 1978 (!) een verde-
ling in Gl "tumour of low potential malignancy" (1978 borderline malignancy) en
G2 "tumour obviously malignant" wordt gehandhaafd.

2. In de morfologische as van de MOTN AC (1968) is ook nog voorzien in een klinische
gedragscodering, als geen cytologische of histologische bevestiging van de diagnose
is verkregen.
Na "no microscopic confirmation of tumor" (code M999) volgt:

/O klinisch benigne tumor
/l klinisch tumor, niet verder gespecificeerd
/3 klinisch maligne tumor (kanker)
/6 klinisch metastase (kanker)

De codegroep M999 is in de 1CD-0 (1976) echter vervallen.

3. De al eerder genoemde differentiatiegraad van de tumor kan uitgedrukt worden in
3, 4 of 5 graden.
De UICC 1978 geeft de volgende indeling:

G - Histopathologische Gradering:
Gl Hoge graad van differentiatie
G2 Gemiddelde graad van differentiatie
G3 Lage graad van differentiatie of ongedifferentieerd
GX Graad kan niet worden beoordeeld
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De AJC 1978 geeft vrijwel dezelfde gradering:
Gl goed gedifferentieerd
G2 matig goed gedifferentieerd
G3-G4 slecht tot zeer slecht gedifferentieerd

Waarom beide classificaties niet de zich opdringende gradering van 4 stappen toe-
passen is onduidelijk. De MOTNAC (1968) vermeldt deze4-deling wel, waarbij de-
ze "optional grade code" handig op de open plaatsen van de "malignancy code"
wordt geschoven:

/4 Graad 1 goed gedifferentieerd
/5 Graad II gedifferentieerd z.n.s. of matig goed gedifferentieerd
/l Graad III slecht gedifferentieerd
/8 Graad IV ongedifferentieerd of anaplastisch

Bartelink (1980) geeft eveneens een aparte groep voor de ongedifferentieerde carci-
nomen, doch onderscheidt aan de andere kant nog een groep hooggedifferentieerde
tumoren, waarbij de differentiatiegraad nog beter is dan bij de "goede" groep.

4. Bij de groeiwijzezijn een aantal indelingen mogelijk. De bekendste is de P-categorie
voor infiltratiediepte van de UICC, beschreven in de "livre de poene" edities van
1969 en 1974, d c h in 1978 vervangen door het p.TNM concept:

P-histopatholo£ische uitbreiding (bijv. bij het maagearcinoom)
PI tumor beperkt tot de mucosa
P2 tumor in mucosa, submucosa en muscularis propria, zich uitbreidend tot

in de serosa, maar niet penetrerend door de serosa
P3 tumor penetrerend door de serosa met of zonder infiltratie van aanlig-

gende structuren
P4 tumor diffuus in de gehele dikte van de maagwand zonder duidelijke

grenzen (inclusief linitis plastica).
Voor 'e blaas worden zelfs de symbolen PIS, PX en PO t/m P4 gebruikt.

Campobasso heeft het P-concept van de UICC 1969 toegepast bij het b'onehuscar-
cinoom, als belangrijkste onderdeel van zijn stadiumindeling (zie III.3.3.6). Hij on-
derscheidt de volgende categorieën tumoren:

PI centrale of perifere tumoren beperkt tot de long
P2 tumoren met uitbreiding naar de hoofdbronchus of de pleura visceralis, ex-

clusief de interlobaire pleura
P3 tumoren met uitbreiding naar mediastinale weke delen en/of andere medias-

tinale structuren (behalve lymfklieren) of naar de pleura parietalis en thorax -
wand inclusief het diafragma

P4 tumoren met 2 of meer aparte massa's in dezelfde kwab of in verschillende
kwabben van dezelfde long.

Dit lijkt een wel wat erg vrije vertaling van het begrip "infiltratiediepte" van de
UICC.
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Andere, door de UICC 1974 voorgestelde, indelingen zijn die voor invasie van lymf-
vaten (L) of venen (V). Deze categorieën zijn primair bedoeld voor classificatie van
urologische tumoren, doch lijken goed toepasbaar voor het bronchuscarcinoom,
zoals Nohl (1960) al aangaf met zijn "V" en "non-V" categorieën (zie III.3.3.1).
De UICC indeling 1978:
L- L0 geen aanwijzing voor lymfvat invasie

LI aanwijzing voor invasie van oppervlakkige Iymfvaten
L2 aanwijzing voor invasie van diepe Iymfvaten
LX lymfvatinvasie niet vast te stellen

V- V0 venen bevatten geen tumor
VI efferente venen bevatten tumor
V2 distale venen bevatten tumor
VX veneuze invasie niet vast te stellen

Hoewel geen graderingen in eigenlijke zin, zijn een tweetal onderverdelingen in
groeiwijze nog het vermelden waard:
- groeiwijze van de primaire tumor: exofytisch, ulcerend of infiltratief (Bartelink

1980)
- groeiwijze van lymfkliermetastasen: intranodaal of perinodaal (Larsson 1973).

II.2.3 Codering

11.2.3.1 Inleiding

In 1893 werd de "Classification of causes of death", opgesteld door Bertillon (Frank-
rijk), voor het eerst mondiaal geaccepteerd. In 1900 werd de eerste "International Con-
ference for revision of the International Classification of Causes of Death" gehouden.
Sindsdien zijn met tussenpozen van 9-10 jaar revisies gevolgd. Bij de 6e revisie in 1948
werd tevens een "International List of Causes of Morbidity" vastgesteld. Bij de vol-
gende revisie in 1955, onder auspiciën van de WHO, heette de classificatie daarom:
"International Classification of Diseases" (ICD). Bij de 9e revisie in 1975 werd door de
WHO een aparte bewerking hiervan voor de oncologie gepresenteerd. Deze werd in
1976 geactiveerd.
De "International Classification of Diseases for Oncology" (ICD-O) is een drie-assig
coderingssysteem, waarin topografie, morfologie en gedrag van tumoren kunnen wor-
den vastgelegd.
De topografiecode, bestaande uit 4 cijfers, is gebaseerd op de lijst van de maligne neo-
plasmasectie van hoofdstuk II van de ICD 9, maar dient te worden gebruikt voor elk ty-
pe neoplasma. De code is compatibel met de MOTNAC (Manual of Tumor Nomencla-
ture and Coding) van de American Cancer Society uit 1968.
De morfologiecode bestaat uit 5 cijfers: de eerste 4 identificeren het histologisch type
van het neoplasma, het vijfde geeft zijn gedrag aan. De lijst met histologiecodes is iden-
tiek aan de neoplasmasectie van het morfologische deel van de SNOMED (Systemati-
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zed nomenclature of medicine) van het College of American Pathologists (Henson e.a.
1976) en compatibel met de SNOP (Systematized Nomenclature of Pathology) uit
1965.
De gedragscode (één cijferig) werd reeds in II.2.2.3 vermeld.

II.2.3.2 Topografïecodering bij het bronchuscarcinoom

Hoofdstuk: nieuwvormingen (140-239)
Hoofdgroep: 140-195: maligne neoplasmata, vermeld of verondersteld primaire tu-

mor te zijn, met gespecificeerde localisatie, met uitzondering
van lymfatisch en haematopoiétisch weefsel

Groep: 160-165: maligne neoplasma van tractus respiratorius en intrathoracale
organen (exclusie: carcinoma in situ (231))
maligne neoplasma van trachea, bronchus en longSubgroep: 162

Verdeling: 162.0
162.2
162.3
162.4
162.5
162.8

162.9

trachea (cartilago, mucosa van de trachea)
hoofdbronchus (carina, longhilus)
bovenkwab, bronchu: o" long
middenkwab, bronchus of long
onderkwab, bronchus of long
overige delen van bronchus of long (maligne neoplasma van
bronchus of long, met aangrenzende of overlappende localisa-
ties, waarvan het punt van oorsprong niet kan worden be-
paald)
bronchus en long, niet gespecificeerd

Opmerking: zonder een links-rechtscodering lijken coderingen voor boven- en onder-
kwab weinig zin te hebben.

II.2.3.3 Morfologiecodering bij het bronchuscarcinoom

Gezien het epitheliale karakter van het bronchuscarcinoom vallen de codes in een klein
aantal groepen, namelijk van M8010 tot M8043 (epitheliale neoplasmata NNO), van
M8O5O tot M8082 (papillaire en plaveiselcel neoplasmata) en van M8140 tot M8381
(adenomen en adenocarcinomen). De gedragscode zal vrijwel altijd /3 (maligne, pri-
mair), /6 (maligne, metastase) of /9 (maligne, onzekerheid over primair of metastase)
zijn.
Voorbeelden: kleincellig carcinoom M8041 /3

plaveiselcelcarcinoom M8O7O/3
adenocarcinoom M8140/3
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II.2.3.4 Geintegreerde systemen

Nu de WHO de mogelijkheid heeft geschapen tot het uniform coderen van verschillen-
de soorten tumoren impliceert dit nog niet dat het coderingsbvsteem op zich in de dage-
lijkse oncologische praktijk bruikbaar is.
Enerzijds zal het systeem codes bevatten van tumoren, die in de praktijk van bepaalde
specialismen nooit zullen voorkomen, anderzijds zal een specialisme behoefte hebben
aan specifieke vakgebonden coderingen, die verder gaan of andere terreinen beslaan
dan de 1CD-O codes.
Voor de radiotherapie geldt bijvoorbeeld, dat in een goed coderingssysteem complica-
ties van bestraling moeten kunnen worden opgenomen, terwijl effecten in het behande-
lingsgebied beter kunnen worden gecodeerd in een systeem met anatomische regio's
dan in een orgaansysteem.
In het classificatiesysteem van hel Mallinckrodt Institute of Radiology (MIR Oncology
Coding System of MIROCS) worden twee brede categorieën van codes gebruikt, name-
lijk anatomische gebieden en pathologie (waarin opgenomen "'effecten van
bestraling"). Binnen iedere categorie zijn de codes hiërarchisch gerangschikt tot groe-
pen van 4 cijfers (Lee en Perez 198I).
In het anatomische deel van het systeem geeft het eerste cijfer de anatomische regio
aan, het tweede cijfer het orgaansysteem, het derde cijfer een specifiek orgaan en het
vierde cijfer plaatsen binnen een orgaan.
Voor de long geldt bijvoorbeeld:

3 x x x thorax en borst
3 0 x x thorax
3 0 3 x long
3 0 3 3 rechter onderkwab

In het pathologie deel geeft het eerste cijfer één van de volgende hoofdgroepen aan:
maligne solide neoplasmata, lymphomas e.d., benigne solide neoplasmata, metasta-
sen, benigne ziekten (geen neoplasie) en effecten van bestraling (EOR). Bijv. kleincellig
ongedifferentieerd caicinoom (oat cell) = 1224, als volgt:

1 x x x maligne solide neoplasmata
I 2 x x melanoom en ongespecificeerde epitheliale carcinomen
1 2 2 x andere epitheliale carcinomen
1 2 2 4 kleincellig ongedifferentieerd carcinoom (oat cell)

ledere pathologische code kan vertaald worden naar de SNOMED/ICD-O bijv. MI-
ROCS 1224 = M8O42/3 in de ICD-O. Bijzonder interessant is de 6e rubriek: effecten
van bestraling.
Voor oesophagitis luidt deze code: 6314, als volgt opgebouwd:

6 x x x effecten van bestraling
6 3 x x effecten van bestraling-thoraxorganen
6 3 1 x effecten van bestraling-long, pleura en oesophagus
6 3 1 4 oesophagitis
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Concluderend heeft het MIROCS de ICD-O codering geintegreerd in de dagelijkse
praktijk van de radiotherapie, waarbij economischer wordt gewerkt (niet bij de radio-
therapie voorkomende ICD-O codes zijn weggelaten) en nauwkeuriger kan worden ge-
documenteerd (anatomische gebieden, bestralingseffecten).

Een geheel andere vorm van integratie van plaatscodering ("site" S) en pathologieco-
dering (P) in de klinische praktijk is mogelijk met het STNMP(V) systeem voor intra-
orale carcinomen (Rapidis e.a. 1977, Evans e.a. 1982). Hoewel specifiek ontworpen
voor mondholte neoplasmata wordt het hier genoemd, omdat het een brug Uaat tussen
de (objectieve) tumorclassificatie en de (subjectieve) stadiumgroepering, door wat ge-
noemd wordt "numerical staging". Het systeem is gebaseerd op het feit, dat bij hoofd-
halstumoren vijf criteria voor tumorbeoordeling belangrijk zijn:
1. anatomische plaats van de primaire laesie (aangegeven in 9 categorieën, SI t/m S9)
2. afmetingen van de primaire tumor (Tl t/m T4)
3. metastasen in regionale lymfklieren (NO t/m N5)
4. microscopische bevindingen (PO t/m P2 en P3a l/m 3d)
Later (1982) werd nog een zesde criterium (groeisr.elheid, V) ingevoerd, met weinig ex-
tra betekenis. Uiteraard werd ingezien dat een lijst van alle mogelijke combinaties van
S,T,N,M en P onhanteerbaar zou zijn. Er werd nu een "volstrekt nieuwe methode van
stagering" ontwikkeld: na analyse van overlevingscijfers bij 136 patiënten werd voor
elke variabele een getalswaarde berekend (van 0-40), die de prognostische significantie
van iedere factor weergaf.
Door optellen van de getallen van de 5 factoren ontstond een waarde op een schaal van
Otot 155. Deze schaal werd verceeld in 4 stukken, waarbijstad. I 0-30 was, stad. II 31-
50, stad. III 51-70 en stad. IV 71-155. Deze stadiumgroepering bleek prognostisch be-
ter te zijn dan de TNM classificatie + groepering voor mondholtetumoren van de
AJC.
Uiteraard is het subjectieve element van stadiumgroepering hier terug geplaatst naar
het subjectieve waarderen met een getal van iedere factor (weliswaar gebaseerd op over-
levingscijfers, maar deze geven veeleer de absolute prognostische waarde van een factor
dan een relatieve t.o.v. andere factoren), maar het systeem is aanmerkelijk genuanceer-
der en beter modificeerbaar dan bijv. de eveneens op overlevingscijfers van retrospec-
tief onderzoek gebaseerde stadiumgroepering van de AJC.
Voor het bronchuscarcinoom zullen de S- en V-factor van minder betekeris resp. min-
der goed te meten zijn, doch een TNMP systeem met numerical staging zou uitvoerbaar
en mogelijk zinvol kunnen zijn.

11.3 GASTHEEKCLASS1HCATIES

In tegenstelling tot wat ons vroeger werd voorgehouden is "een bronehuscarcinomi"
niet het slordig geformuleerde equivalent van "een patient met een bronchuscuci-
noom", maar een aparte entiteit. Voor een bronchuscarcinoom beslaan tumorclassifi-
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caties, die door hun objectiviteit vergelijking met andere bronchuscarcinomen moge-
lijk maken.
Vergelijkbaarheid van tumorclassificatie garandeert echter nog geen vergelijkbaarheid
van gastheer (patient). Conditionele factoren bij de gastheer zullen, naast de tumor,
mede de behandeling en de prognose bepalen. Het is daarom van groot belang ook
gastheergegevens te classificeren.
Een aantal gastheerfactoren (zoals leeftijd en geslacht) is volstrekt objectief, zodat hier-
voor registratie voldoende is. Andere factoren (zoals symptomen of conditie) zijn veel
subjectiever en dienen door middel van een classificatiesysteem te worden vastgelegd.
Hoeveel factoren moeten worden beschouwd zal vaak afhangen van het tumortype of
de soort behandeling. In hoeverre deze factoren ook voor de prognose van belang zijn
is niet altijd voorspelbaar; wel zullen ze de keuze van een behandeling (mee) beinvloe-
den. Als algemene gastheergegevens kunnen worden genoemd: leeftijd, geslacht, ras,
huwelijkse staat, moederschap, religie, beroep en sociaal-economische status.
Algemene ziektegegevens die van belang kunnen zijn: erfelijke of familiaire ziekten,
ernstige niet-maligne ziekten, vroegere of simultane maligniteiten en geestesziekten.
Specifieke gastheerfactoren bij het bronchuscarcinoom zijn: functionele status (alge-
meen en neurologisch), symptoomstatus en vroegere behandeling.
De volgende classificaties, die bij het bronchuscarcinoom (kunnen) worden gebruikt,
zullen worden besproken: performance status, symptomatische en neurologische func-
tie classificatie en samengestelde classificaties.

II.3.1 Performance status (performance scale, functionele status)

Met de "performance scale" wordt gemeten of de patient in staat is tot normale activi-
teit of in welke mate hij afhankelijk is van hulp of medische verzorging (Karnofsky e.a.
1948).
Allereerst worden daarbij drie categorieën van performance (lett. "prestatie") gedefi-
nieerd:
1. In staat tot normale activiteit en tot werken. Geen speciale zorg nodig.
2. Niet in staat tot werken. In staat thuis te wonen en voor de meeste persoonlijke be-

hoeften te zorgen. Een wisselende hoeveelheid hulp is nodig.
3. Niet in staat voor zich zelf te zorgen. Hospitalisatie of een equivalent daarvan no-

dig. Ziekte kan snel voortschrijden.
Vervolgens worden 11 (feitelijk 10) niveaus van "performancestatus"onderscheiden,
uitgedrukt in een percentage van 100 tot 0.
Voor de eerste categorie gelden de volgende criteria:
100% Normaal; geen klachien; geen lekenen van ziekte.
90% In slaat lot normale activiteit; geringe tekenen of symptomen van ziekte.
80% Normale activiteit met moeite; enige tekenen of symptomen van ziekte.
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In de tweede categorie luiden de criteria:
70% Zorgt voor zich zelf. Niet in staal tot normale activiteit of actief werken.
60% Heeft af en toe hulp nodig, maar is in staat voor meeste behoeften te zorgen.
50% Aanzienlijke hulp en frequente medische zorg nodig.

Voor de laatste categorie zijn de critera:
40% Invalide; speciale zorg en hulp nodig.
30% Ernstig invalide; hospitalisatie aangewezen, hoewel dood nog niet dreigt.
20% Erg ziek; hospitalisatie noodzakelijk; actieve ondersteunende behandeling noodzakelijk.
10% Stervend; snel voortschrijdende fatale processen.

( 0% Dood).

Karnofsky e.a. gebruikten de performance status bij de evaluatie van de palliatieve
waarde van stikstofmosterd, met name bij bronchuscarcinoompatienten. Ondanks de
ogenschijnlijk wat moeizaam te hanteren verdeling in tienen en de hier en daar wat sub-
jectieve normen is de "Karnofsky scale" in zijn oorspronkelijke vorm nog steeds volop
in gebruik en van grote prognostische waarde gebleken, met name juist bij bronchu;-
carcinoompatienten (zie III. 1). De vervanging door Zelen (1973) van de percentages van
100 tot 0 door cij fers 10 t/m 0 en die van Rubin (1973) door de cij fers 1 t/m 10 zij n wel
logisch, maar geer. essentiële wijzigingen en hebben nooit zelfstandige betekenis gekre-
gen. Het was te verwachten dat anderen zouden trachten hetzelfde type parameters te
gebruiken om een eenvoudiger scoringstabel voor performance te ontwerpen. Zubrod
e.a. (1960) gebruikten in een vergeliikende studie tussen stikstofmosterd en thio-TEPA
van de Eastern Cooperative Group in Solid Tumor Chemotherapy (de latere ECOG:
Eastern Cooperative Oncology Group) de volgende indeling:

0 normale activiteit
1 symptomen, maar bijna geheel ambulant
2 soms in bed, maar hoeft minder dan 50% per dag in bed te zijn
3 moet meer dan 50% per dag ("of normal daytime") in bed zijn
4 niet in staat uit bed te keuren

Het begrip "ambulant" wordt ingevoerd, alsmede een poging dit te kwantificeren en
zo te objectiveren. De verzorgingsbehoefte (zelf, hulp, verpleging) wordt niet expliciet
genoemd, maar is af te leiden, evenals de mogelijkheid tot werken. Precies 50% bedle-
gerig kan niet aangegeven worden.

De meest direct hiervan afgeleide indeling met de kortste omschrijving is die van de
RTOG (Borgelt e.a. 1980):

1 normaal
2 symptomen, maar ambulant
3 tot en met 50% van de tijd bedlegerig
4 meer dan 50% van de tijd bedlegerig
5 100% bedlegerig

Hiervan is nog afgeleid de tweedeling 1 +2 "ambulant" (d.w.z. de hele dag op) en
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3 + 4 + 5 "niet-ambulant" (d.w.z. niet gehele dag op), die men in veel publicaties van
de RTOG, maar ook van andere groepen, tegenkom'. (Gelber ?.a. 1981 enz.).

Een nauwkeuriger omschreven versie van de Zubrod-indeling is de ECOG Performan-
ce Scale, die is geadopteerd door de WHO (AJC Manual 1978):
graad 0 100°'o actief', in slaat om alle activiteiten van vóór de ziekte zonder restrictie te verrichten (Kar-

nofsky 90-ICX))
graad I - beperkt in fysieke activiteit maar ambulant en in staat licht of fittend werk te doen bijv. licht

huishoudelijk werk, kantoorwerk (Karnol'sky 70-80)
graad 2 ambulant en in staal zichzelf te verzorgen, maar niet in staal enig werk te doen. Meer dan 5()"'o

per dag ("of waking hours") op (Karnofsky 50-60)
graad 3 slechts beperkt in slaat voor zichzelf te zorgen, overdag 50°'o of meer in bed of stoel (Karnol'sky

30-40)
graad 4 volledig invalide. Niet in staat tot enige eigen verzorging. Volledig gebonden aan bed o!' stoel

(Karnol'sky 1(1-20)

Opvallend zijn de invoering van de "Karnofsky-begrippen" werk en verzorging, de nu
goede vermelding van 5O°/o en het begrip ambulant in graad 2, wat hier kennelijk letter-
lijk "in staat tot lopen" betekent en niet "de gehele dag op", zoals bij de RTOG(K50-
60i.p.v. K»70).

De AJC (1978) heeft weer een vereenvoudigde versie van de ECOG-schaal (H = Host):
H0 normale activiteit
Hl symptomatisch en ambulant - zorgt voor zichzelf
H2 meer dan 5()°b \an de tijd ambulant soms hulp nodig
H3 50% of minder van de tijd ambulant - verpleging nodig
H4 bedlegerig - hospitaüsalie kan nodig zijn

Tenslotte zijn (meestal voor eigen gebruik) enkele drie-delige schalen ontworpen, door
samenvoeging van Karnofsky en/of ECOG groepen.

Lanzotti e.a. (1977) kwamen opgrond van eigeii onderzoek tot de conclusie, dat door
de eenvoudige Zubrod "symptom status scale (!)" geen informatie verloren ging en dat
in feite op grond van gelijke overleving een indeling in 3 "symptom status categorieën"
nodig was: 1 (Zubrod 0-1), II (Zubrod 2) en 111 (Zubrod 3-4).

De CALGB classificatie (vrijwel identiek aan de Zubrod: 0 (normale activiteit); 1 (am-
bulant); 2 (< 50% in bed); 3 (> 50% in bed) en 4 (bedlegerig)) wordt door Maurer en
Pajak (1981) samengesmolten tot 3 groepen: 0, 1-2 en 3-4.

Richards e.a. (1980) hanteren dezelfde 3 groepen en noemen deze: "normaal", < 50%
bedlegerig en > 50% bedlegerig.

Chahinian e.a. (1977, 1979) doen het heel ingewikkeld door voor hun 3 groepen "am-
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bulant", "intermediate" en "bedlegerig" de "Zubrod-modificatie van de Karnofsky-
scale (!)" als basis te gebruiken. Weliswaar wordt zowel een Zubrod- als een Karnofs-
kyvertaling gegeven, maar deze twee vertalingen dekken elkaar niet:

A (Groep 1) normale activiteit met of /onder symptomen (K XO-100 of Z 0-1)

B (Ciroep 2) verminderde activiteit maar minder dan 5O"'o bedlegerig (K 50-70 of /. 2)

C (Ciroep 3) ernstig invalide (K «S (!) 50 of / 3-4).

Van der Star (1979) heeft de begrippen "ambulantie", "subjectief welbevinden" en
"activiteit" apart gescoord, en deze waar mogelijk gerelateerd aan de Karnofsky-scaJe:
1. male van ambulantie (0-4)

a. de gehele dag ambulant 0

b. 85"'o lot I00°o van de dag ambulant (langer uitslapen of middagrust) I

c. meer dan 500;o, tot X.'"o van de tijd overdag ambulant 2

d. minder dan 50% van de tijd overdag ambulanl 3

e. geheel bedlegerig 4

Dit is in feite de Zubrod-schaal (bijna geheel ambulant vertaald door 85-100%, een in-
teressant idee) met dezelfde fout voor de 50% definitie.
2. subjectief welbevinden (0-3)

a. patient voelt zich volledig gezond 0 (K 1(X))

b. patient ervaart slechts geringe lichamelijke klachten, nauwelijks storend I (K NO-90)

c. patient heeft lichamelijke klachten, die het leefpic/.ier deels bederven 2 (K 30-70)

d. /eer ernslige lichamelijke klachten, die hel leven weinig zinvol maken 3(K 10-20)

Een interessante poging om kwaliteit van overleving te scoren. Groep e is wel erg breed.
3. uitiviteitenpalroon (0-2)

a. patient kan hobby en/of werk normaal uitvoeren ()(K 90-100)

b. patient kan hobby en/of werk gedeeltelijk of zo nu en dan uitvoeren 1 (K 80)

c. patient kan hobby en/of werk geheel niet meer doen 2 (K 10-70)

Helaas weet Van der Star niet aan te geven waarom het gebruik van de 3 afzonderlijke
schalen nu beter is dan het gebruik van die ene schaal, die vrijwel alle elementen in zich
verenigt, nl. de ECOG (WHO) schaal of zelfs van de Karnofsky-scale.
De stelling dat "door de ontkoppeling van de verschillende factoren hieruit waarschijn-
lijk wat meer informatie te halen is dan uit de Karnofsky-scale" wordt niet bewezen en
blijft dus "wishful thinking".

In fig. II.A is de relatie tussen de diverse performance scales aangegeven. Hierbij kun-
nen drie conclusies worden getrokken.
1. in praktisch elke classificatie ligt er een duidelijke scheidslijn tussen patiënten, die

hulp (0-50% in bed) en verpleging (50-100% in bed) nodig hebben, d.w.z. tussen
K 40 en 50% en WHO/ECOG 2 en 3.

2. de Karnofsky-scale acht patiënten met een 70% score niet in staat tot actief werken,
alle Zubrod-afgeleide schalen wel tot licht werk (want in graad 1). De grens tussen
zelfverzorging en hulp is eveneens minder scherp, bij Karnofsky tussen 70 en 80%,
WHO/ECOG tussen graad 1 en 2.

3. de grens tussen ambulant en niet-ambulant ligt per definitie rond de K 30-40%,
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maar de term "ambulatory" wordt meestal gebruikt om patiënten, die de hele dag
op zijn (dus met een K van > 70%) te omschrijven.

Fig.II.A Relatie performance scales.
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11.3.2 Neurologische functie classificatie

Naar analogie van de performance scale ontwierpen Order e.a. (1968) een functionele
classificatie van patiënten met hersenmetastasen:
Klasse I intellectueel en fysiek in slaat tot werk; neurologische bevindingen minimaal of niel aanwezig.
Klasse II intellectueel intact en fysiek in staat thuis te zijn, hoewel verpleging nodig kan zijn; neurologische

bevindingen aanwezig, maar niet een belangrijke factor.
Klasse III belangrijke neurologische bevindingen die hospitalisatie, medische zorg en supervisie vereisen.
Klasse IV hospitalisatie nodig, ernstige fysieke en neurologische toestand.

Shehata e.a. (1974) hebben aan klasse 111 toegevoegd: patient is aanspreekbaar ("res-
ponsive") en aan klasse IV: in stupor of coma.
Harwood en Simpson (1977) definiëren niveau IV eenvoudiger als: diepe neurologische
invaliditeit.

Opvallend in alle drie genoemde indelingen in vergelijking met de performance status is
het grotere aandeel in het totaal van de slechtere klassen. Klasse I is vergelijkbaar met
WHO 0-1, II met 2, III met 3 en IV met 4.
De beste modificatie (gedetailleerder en meer gericht op de dagelijkse praktijk) is de
neurologische functie classificatie van de RTOG (Borgelt e.a. 1980):
Klasse I : in slaat tot werken of normale activiteiten; neurologische bevindingen minimaal of afwezig.

Klasse 2 : in staat tot normale activiteiten met minimale moeilijkheden. Neurologische beschadiging vereist

geen verpleging of hospitalisatie.
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Klasse 3 : ernstig beperkt in normale activiteiten. Verpleging of hospilalisalie nodig. Patiënten aangewezen
op bed of rolstoel, of met belangrijke intellectuele beschadiging.

Klasse 4 : zelfs niet in staat tot minimale normale activiteiten. Hospitalisalie, constante verpleging en voe-
ding nodig. Patiënten niet in staat tol communiceren of in coma.

II.3.3 Symptomatische classificaties

Dat symptomen ondanks hun complexiteit en subjectiviteit kunnen worden geclassifi-
ceerd heeft Feinstein in 1964 al zeer duidelijk aangetoond. In zijn "clinical taxonomy"
geeft hij aan dat bij de beschrijving van het ontdekken van een tumor het onderscheid
tussen "vroeg" en "laat" meestal anatomisch i.p.v. chronometrisch wordt bedoeld.
Feinstein wijst op de ogenschijnlijke paradox dat langdurig bestaande symptomen
meestal gecorreleerd zijn met een betere prognose en stelt dat symptomen op zich een
onafhankelijke prognostische waarde hebben. Dit hebben anderen (Johnston en Smith
1968, Senioren Adamson 1970, Larsson 1973)sindsdien kunnen bevestigen. Men kan
symptomen van longkanker indelen op grond van aard, duur en ernst. Zij kunnen ver-
oorzaakt worden door de primaire tumor, door secundaire ontsteking in de long, door
regionale metastasen of door metastasen op afstand. Tevens bestaat er de grote groep
van paraneoplastische verschijnselen en de groep van algemene ("systemic") sympto-
men. Feinstein (1964) geeft de volgende indeling:

1. pulmonale symptomen (primaire symptomen)
a. toe te schrijven aan de tumor: hoesten, piepen
b. toe te schrijven aan bijkomende ontsteking: koorts, rillingen, zweten, pijn op de borst
c. loe te schrijven aan beide: haemopioë, dyspnoe

2. extra-pulmonale symptomen (secundaire symptomen)
a. algemene symptomen: anorexie, gewichtsverlies, zwakte, gewrichismanil'estaiies \an pulmonai-

re osteoarthropathie
b. ultra-pulmonale symptomen

- mediastinaal: heesheid, dysfagie, vena cava superior syndroom
- op afstand: boipijn, neurologische verschijnselen enz.

Na invoeren van het criterium "duur" (langer of korter dan 6 maanden bestaand) ont-
staan de volgende "clinical stages":
groep I : asympiomatisch
groep II : lang pulmonaal
groep 111: kort pulmonaal
groep IV: pulmonaal-algemeen
groep V : pulmonaal-ultrapulmonaal ( ± algemeen)
groep VI: extra-pulmonaal (bedoeld wordt: ultra-pulmonaal)

In 1968 heeft Feinstein de groepen V en VI samen "metastatisch" genoemd, waardoor
een onderscheid in primaire, algemene en metastatische symptomen ontstaat. Op het
comprimeren van deze symptoomgroepen en het samenvoegen met anatomische crite-
ria tot een clinico-anatomische stadiumindeling wordt nader ingegaan in 111.3.2. Het is
het enige systeem dat zowel tumorclassificatie als gastheerclassificatie bij de stadium-
groepering betrekt.
Zoals Senior en Adamson (1970) al aangaven, zijn vooral de criteria voor een "alge-
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meen" symptoom arbitrair. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen aspecifieke
algemene symptomen (anorexie, gewichtsverlies, koorts, anaemie) en paraneoplasti-
sche symptomen of syndromen, hoewel sommige aspecifieke symptomen soms in de
paraneoplastische groepen zijn terug te vinden.
Van de extrapulmonale manifestaties van het bronchuscarcinoom worden het meest
genoemd (Smith 1966, Carr 1980):

endocrien : syndroom van C'ushing, inappropriate ADH secret ie (SIADH). hyperealciaemie on carci-
noidsyndroom.

ncuromusculair : perifere neuropathie, subaaite cerebellaire degeneratie, progressieve multifocale leuco-en
encenhalopathie en careinomateu/e myopathic (vaak in combinaiies)

cutaan : dcrmatomyosiiis, aeanthosis nigricans
ossaal : trommclstokvingers, pulmonaire hypertrofische osteoarthropalhie (syndroom van Pierre-

Marie-Bamberger)
vasculair : thromboflebitis migrans. marantische (verruceu/ol endocarditis
haemolologiseh : diffu/c iniravasalc stolling
diversen : nefrotisch syndroom; cachcxic

De "illness index" van Rubin (1973) lijkt nogal op de classificatie van Feinstein, maar
vertoont de bovengenoemde scheiding in 2 soorten algemene symptomen.

A. "asymptomatic or lanthanic"
B. "primary complainant" (gerelateerd aan symptomen van primaire tumor of regionale klieren).
C'. "systemic complainant" (gerelateerd aan niel-specifieke gegeneraliseerde symptomen).
I), "paraneoplastic complainant" (gerelateerd aan metabole verstoringen).
h. "metastatic complainant" (gerelateerd aan symptomen van metasiasen op afstand).

De hoofdletters A t/m E zouden kunnen worden gebruikt als de A en B bij de ziekte
van Hodgkin.

De paraneoplastische syndromen kunnen aanleiding zijn tot het toekennen aan de pa-
tient van een zeer lage Karnofsky-score (bijv. K 20-30 bij ernstige SIADH) zonder dat
de anatomische ziekte-uitbreidin', hiermee in overeenstemming is of lijkt. Men dient
hiermee bij stratificatie op performance status in trials rekening te houden.

11.3.4 Samengestelde classificaties

De tot nu toe besproken gastheerclassificaties zijn weliswaar geschikt voor algemeen
oncologisch gebruik, maar zijn vaak ontstaan uit een persoonlijke behoefte van de ont-
werper en dragen daardoor ondanks 'atere modificaties een bepaald stempel. Zo zijn de
twee oudste performance scales (Karnofsky en Zubrod) ontworpen voor het gebruik bij
patiënten die chemotherapie kregen.
Het gaat daarbij om een populatie met een beperkte levensverwachting, waar korte-ter-
mijn bezigheden belangrijk zijn, vaak hulp of verpleging nodig is en de verschillen in
score in de loop der tijd aanzienlijk kunnen zijn.
Het is duidelijk dat in bijv. een ambulante populatie Karnofsky scores onder de 7Off/'o
zeldzaam zullen zijn. Bij het scoren van lange overlevers na kankertherapie zullen daar-
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om andere criteria voor classificatie moeten worden gehanteerd zoals kwaliteit van
overleving, ernst van blijvende therapiecomplicaties enz..
Spunberge.a. (1981) ontwierpen een "composite quality of survival-scale" om de late
effecten van bestraling op de hersenen van kinderen jonger dan 2 jaar te evalueren:
uraad I : geen fysieke, neurologische of cncocrinologi.sehc abnormaliteiten; gemiddelde tot superieure intel-

ligentie: hoog niveau van ontwikkeling en alle kansen op werk.
graad 2 : minimale handicap bij fysisch of neurologisch onderzoek; klinisch aanwijzingen voor lichte endo-

crinologische stoornissen of abnormale groei en ontwikkeling; "borderline" intelligentie: eenvou-
dig ontwikkelingsniveau en beperkte kaas op zelfstandig werk.

graad 3 : matige handicap bij fysisch of neurologisch onderzoek; klinisch aanwijzingen \oor matige endo-
crinologisehe stoornissen; lichte geestelijke achterstand; speciale ondcruijsuior/ieningen nodig;
alleen kans op werk onder supervisie,

graad 4 : multipele handicaps; matige geestelijke achterstand; in staat voor zichzelf te zorgen maar niet in
staat werk van enige soort te krijgen.

graad 5 : lotaal invalide; ernstige geestelijke achterstand; niet in slaat voor zichzelf te zorgen.

Gezien de overlevingspercentages van het bronchuscarcinoom zal een schaal van dit ty-
pe voor lange overlevers maar beperkt nodig zijn.
Een andere methode voor het bepalen van de kwaliteit van het leven van de patient
werd gevolgd in de "Oxford carcinoma of bronchus trials" (Durrant e.a. 1971, Laing
e.a. 1975;1'b, Berry e.a. 1977) bij een prognostisch niet veel betere populatie dan die van
Karnofsky en Zubrod. Hierbij werd een palliation index vastgesteld, die bestond uit de
som van de per maand door "numerical scoring" bepaalde "quality of life" getallen.
Op deze wijze werd zowel rekening gehouden met lengte als met kwaliteit van leven.
De arbitraire score die werd toegekend was als volgt:

AA 100% werkend 7 punten

A part-time werkend 6 punten

il normaal "teruggetrokken" levend (winkelen, werken in de tuin enz.) 5 punten

C gebonden aan huis of stoel I punt

D gebonden aan bed of hospitalisatie nodig - 1 punt

dood 0 punten

Opvallend zijn de hoge waarde die wordt toegekend aan werken en de negatieve waar-
dering ("considerable suffering") van hospiialisatie t.o.v. dood zijn.
De gevonden palliatie-indices varieerden van 22-27 ± 4(Durrante.a. 1971). Buiten Ox-
ford heeft deze indeling weinig aftrek gevonden.

Een dergelijke manier voor het evalueren van kwaliteit van overleving is gebruikt door
Carlens e.a., die door een schaal van 0-20 punten te gebruiken en die uit te zetten tegen
de maanden van overleving een zgn. vitagram verkregen. De waarde hiervan is nog on-
voldoende vastgesteld (Larsson 1973).

Het meten van de kwaliteit van het leven blijft een moeilijk punt. Geen enkele gastheer-
classificatie (en zeker niet de performance status zoals soms wordt beweerd) is hier vol-
doende toe in staat gebleken.
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11.4 CLASSIFICATIES IN RELATIE TOT DE BEHANDELING

Het is te verwachten dat naast de conditie van de patient en de specifieke eigenschappen
van de tumor ook de behandeling een invloed zal hebben op het ziektebeloop bij een
bronchusca.cinoompatient. Zowel werking als bijwerking van de therapie zullen moe-
ten worden bepaald. Voor het meten van het effect op de tumor zijn respons-criteria
nodig, zowel objectieve (meting van omvang en duur van het effect) als subjectieve
(symptoomverandering, indirecte tekenen van reactie zoals gewichtstoename enz.).
Bij het vaststellen van bijwerkingen (toxiciteit) van de behandeling zal men eveneens
zoeken naar criteria, die vergelijkbaarheid mogelijk maken en die een oordeel kunnen
geven over de tolerantie van de behandeling.

II.4.1 Responscriferia

Bij het bronchusearcinoom lijkt het criterium voor een objectieve tumorreactie voor de
hand te liggen, nl. een meetbare afname van de tumorgrootte op de thoraxfoto. In de
praktijk blijkt dit criterium niet altijd bruikbaar wegens de moeilijke meetbaarheid
("measurability") van het centrale carcinoom of de tumor met bijkomende atelectase
of obstructieinfiltraat. Afhankelijk van de waarde die de onderzoeker aan tumorgroot-
temeting toekent (en zijn fantasie?) wordt het percentage te meten tumoren opgegeven
van minder dan 25% (Thomas 1963, Wolf e.a. 1966) tot 65% (Salazar e.a. 1976a).
Reeds Karnofsky e.a. (1946) gebruikten daarom naast niet gedefinieerde criteria voor
objectieve "verbetering" (uitgedrukt in 0,1 + en 2+ ) ook criteria voor subjectieve ver-
betering, zoals verlichting, gedeeltelijke verlichting, geen verlichting of verergering van
symptomen en "algemeen welbevinden" (uitgedrukt in "goed", "matig" of "geen").
Zij benadrukten al dat naast de mate van respons ook de respons-duur van groot be-
lang is. Ook Zubrod e.a. (1960) maken een onderscheid in objectieve respons (afname
totale gemeten tumormassa zonder toename van andere laesies en zonder verschijnen
van nieuwe laesies) en subjectieve respons ("othrr beneficial effects"), zoals toegeno-
men activiteit, verbeterde eetlust enz.). Zij hanteren bij de reductie in tumorgrootte een
verschil in voorbijgaand (transient) en langdurig (prolonged) met als omslagpunt 90 da-
gen. Het totaal van objectieve en subjectieve respons en bijwerkingen wordt afgewogen
en resulteert in een "failure" (toename, geen verandering of regressie van slechts één
laesie van de totale gemeten tumormassa) of "success" (belangrijke reductie in totale
gemeten tumormassa of objectieve (!) verbeteringen, gerelateerd aan tumorregressie
("general benefit")).
Wolf e.a. (1966) constateerden dat bij minder dan 2507o van de patiënten laesies op de
thoraxfoto zichtbaar waren die gemakkelijk konden worden gemeten. Zij bepaalden
vooi en na therapie het product van de grootste diameter en die daar loodrecht op. Een
verschil van 40% werd significant genoemd, aldus:
- toename = meer dan 40% verschil
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- geen verandering = minder dan 40% toename tot minder dan 40% afname
- afname = meer dan 40% verschil
Salazar e.a. (1976a) maakten een onderscheid tussen meetbare, gedeeltelijk meetbare en
niet-meetbare laesies. Meetbare laesies (in 3 dimensies!) maakten 10% van het totaal
uit. Gedeeltelijk meetbaar (in "slechts" 2 dimensies) bleken nog eens 55% van de tu-
moren. Alleen de gedeeltelijk meetbare laesies werden evaluabel geacht, waarbij als
maat van stralengevoeligheid het percentage regressie (< of > 50%) 1 maand na de the-
rapie werd bepaald.
Eagan e.a. (1979) maakten juist een onderscheid tussen duidelijk omschreven ("mea-
surable") en slecht omschreven ("evaluable") laesies, waarbij bij measurable disease
(zowel twee- als ééndimensionaal) de respons-criteria: complete regressie (CR), partiële
regressie (PR), verbetering (I), geen verandering (S) en progressie (P) werden gebruikt.
Bij evaluable disease (non-measurable, met uitsluiting van botmetastasen) werden de
criteria CR, R (regressie), S (geen duidelijke toe- of afname) en P (duidelijke toename)
gebruikt. Eagan toonde aan, dat de niet-cijfermatige vaststelling van evaluabele ziekte
niet inferieur is aan de cijfermatige vasistelling van meetbare ziekte.
De volgende definities voor meet-criteria werden gedefinieerd:

CR: totale verdwijning van alle tumor
IJR: 3> 50% reductie van J-dimensionaal meel bare laesies of > 3Oro afname van de levergrooiie.
I (improvement): 25-49% reductie van meetbare laesies of 15-29% afname van de levergrootie.
S (stable disease): S 2S% reductie of toename van meel bare laesies of > 15% afname of toename van de
levergrootte.
P (progression): ? 25% toename van meetbare laesies of £ 15% toename van de le\ergrootte óf het ver-
schijnen van nieuwe ziekte.

De conclusie na bewerking luidde dat de categorie "improvement" overbodig was en
de categorie "stable" een interimclassificatie impliceerde van ziekte die uiteindelijk of
regressief of progressief bleek te zijn.
Estape e.a. (1979) gebruikten voor hun classificatie in complete respons (CR), partiële
respons (PR) en geen respons (NR) zowel subjectieve als objectieve criteria:
subjectieve en symptomatische lekenen (S):

50 = verergering, siatus quo of lichte verbetering
51 - duidelijke verbetering
52 = normalisatie van alle symptomen
S9 = effect niet te evalueren

objectieve tekenen (effect = fc):
t() = verergering
1:1 = progressie, of regressie lol 20%
1:2 = regressie < 50<"o
Mi - regressie ? 50a'o, maar incompleet
E4 - complete regressie (normalisatie van alle tumorlaesiesi
t-9 = effect niei te evalueren

Voor een classificatie CR is naast E4 een S2 vereist.
Voor PR: E3 en SI ol"S2.
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Door diverse auteurs wordt de R dus gebruikt voor: regressie, respons, remissie en reac-
tie.
In 1981 zijn door Miller e.a. de WHO criteria voor meetbaarheid en definities van ob-
jectieve respons gegeven:
meetbaarheid (measurabilitv)
1. meetbaar, bidimensionaal: niet lineaa) bepaald oppervlak d.i. grootste diameter vermenigvuldigd mei

de grootste loodrecht daaropstaandc diameter (longmeta.siasen, lymfklieren, subeuiane tumoren) óf
liistologisch bewezen le\ermetastasen, indien duidelijk zichtbaar op leverscan en groter dan 5 cm.

2. meetbaar, imidimensionaal: mei lineaa] meelbaar in één dimensie (mediastinale adenopathie, hepato-
megalie > 5 cm. abdominale tumoren).

1. niei-meelbaar, maar evaluanel: niet met lineaal ie meten (kleine bekken tumoren, lymfangnis, conflue-
rende long- of huidmeiastasen, mastitis carcinomatosa).

definities van objectieve respons:
a. meetbare ziekte:

"complete response" (CR): hei verdwijnen van alle bekende ziekte, bepaald door iwec observaties niet
minder dan 4 weken na elkaar.
"partial response" {\'V.y. 50" o ol' meer afname in de totale tumorload van de laesies die zijn genielen om
het therapie-effect te bepalen, door wee observaties niet minder dan 4 weken uit elkaar.

"bidimensional": één laesie, ^ 5O"'o afname in lumoroppervlak; multipele laesies, 5()llo afna-
me in de som van de produkten van de loodrechte diameters,
"unidimensional": ^ 5O"'o afname in lineaire tumormeiing.

tïr mag hierbij geen sprake zijn van het verschijnen van nieuwe laesies ol' progressie van enige laesie.
"no change" (NC): 50°'D afname in totale tumorgrooite kan niet worden vastgesteld; 25" o locname in
grootte van één of meer meeibarc laesies is nog niet aangetoond.
"progressive disease" (PVi): > 25"b toename in groolle van één ol meer meetbare laesies óf het verschij-
nc'i van nieuwe laesies.

b. i iet-imvibare ziekte:
Hiervoor gelden dezelfde criteria als a, behalve dal in plaais van "meetbaar" sieeds "geschat" dient te
«orden gele/en. Onder de categorie "no change" word! ook "siable disease" genoemd.

e. hotmetusiasen: hiervoor worden afzonderlijke criteria gebruikt:
('R - complete verdwijnen van alle laesies op rönigenfoio of scan voor tenminste 4 weken.
PR partiële afname in grootte van lytische laesies, recalcilicaiie van lytische laesies, of alienomen

dichtheid \an blastische laesies voor tenminsie 4 weken.
NC' - geen verandering na tenminste 8 weken ("gezien langzame reactie botlaesies").
PD - toename in grooite ^an beslaande laesies of het verschijnen van nieuwe laesies.
Inzakking of fracttiur worden niet als enige indicator voor evaluatie van therapie gebruikt.

Algemeen: 1. progressie op enige plaats betekent ziekteprogressie, ondanks objectie-
ve respons op andere plaatsen.

2. de duur van de respons is van de eerste dag van behandeling tot de da-
tum van de eerste observatie van progressie (bij goede follow-up).

3. definitie van subjectieve respons is moeilijk, maar het gegeven op zich
kan van belang zijn.

Lavin en Flowerdew (1980) merken op d^t voor palpabele tumoren de WHO definitie
van progressie (> 25% toename) statistisch onverantwoord is, omdat deze het onmoge-
lijk maakt een behandeling te identificeren die ziekte stabiliseert. Daarentegen zal zeer
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vaak (in 68%) ten onrechte een progressie worden vastgesteld bij een feitelijk ongewij-
zigde toestand. Zij stellen voor pas bij 100% toename in tumoroppervlak te spreken
van progressie, waarbij he; mogelijk is gebleken statistisch significante verschillen pal-
patoir vast te stellen en waarbij het percentage fout-positieve progressies terugloopt van
69 naar 6%. Een criterium van 100% toename wordt ook gebruikt door Cohen en Se-
lawry (1975) bij de vaststelling van progressie bij evaluabele (niet meetbare) laesies.
Voor meetbare laesies gebruiken zij 3* 50% i jename als progressie-criterium.
De schijnbaar objectieve meetbaarheid door palpatie blijkt dus subjectiever dan men
zou verwachten. In feite geldt dit voor alle metingen, die immers afhankelijk zijn van
de beoordeling van de tumorgrootte door de onderzoeker. Een deel van deze proble-
men kan worden vermeden door meerdere onderzoekers tegelijk te laten meten, vooral
ook op ongedateerde foto's om "bias" te voorkomen.

11.4.2 Toxiciteitsgraderingen

Bijwerkingen van een therapie zijn impliciet en tot op zekere hoogte niet te voorkomen.
In hoeverre bijwerkingen acceptabel zijn zal afhangen van de aard en uitbreiding van
de te behandelen maligniieit en de beschikbaarheid van (andere) effectieve therapie
(Vietti 1980).
Voordelen van het graderen van toxiciteit zijn (als van vele classificaties): vergelijkbaar-
heid, mogelijkheid tot documentatie en analyse, mogelijkheid tot protocollaire do-
sismodificaties.
Voor classificatiedoeleinden maakt de WHO (Miller e.a. 1981) een onderscheid tussen
acute plus subacute toxiciteit en chronische of late toxiciteit. Er zijn mijns inziens ech-
ter ook principiële verschillen:
- acute en subacute toxiciteit is in principe acceptabel, want meestal reversibel. Er is

een in tijd en ernst voorspelbare relatie met een adequate therapie Welke graad van
toxiciteit men accepteert hangt af van de ernst van de primaire ziekte en de toleran-
tiedrempel van de patient. Vaak, maarniet altijd is acute toxiciteit te mitigeren door
de therapie te modificeren. De enige niet acceptabele acute toxiciteit is uiteraard de
lethale, daarnaast de irreversibele (dus chronisch wordende) en de toxiciteit die tot
blijvend afbreken van de behandeling leidt.

Er is weinig verschil tussen acuut en subacuut, mits men bij dit laatste denkt aan da-
gen tot weken (door de WHO niet gedefinieerd). Bij acute toxiciteit door de behan-
deling van het bronchuscarcinoom kan men denken aan bestralingsoesophagitis of
leucopenie t.g.v. cytostatica, bij subacute toxiciteit aan pneumonitis of adriamyci-
ne-alopecia. Bij irreversibele toxiciteit kan men denken aan een chronisch worden-
de bestralingsdermatitis.

- chronische toxiciteit is in principe niet acceptabel (niet reversibel), maar kan onder
omstandigheden geaccepteerd worden. Er is vaak wel een voorspelbare relatie me(
de therapie (bijv, dosis of plaats), maar per definitie is bijsturing niet mogelijk om-
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dat het effect pas later ontstaat. Voorbeeld: longfibrose met verslechterde long-
functie na een pneumonitis.

- late ("delayed") toxiciteit impliceert een latentietijd, die afhankelijk van de afgren-
zing t.o.v. subacuut zal variëren van maanden tot jaren. Is sons nog reversibel
(bijv. signe de Lhermitte bij passagere demyelinisatie), maar meestal irreversibel,
dus chronisch en daardoor in principe inacceptabel (bijv. irvelitis transversa). Wel-
licht vallen ook afwijkingen t.g.v. cumulatieve doses cytostatica zoals bleomycine
- longfibrose en adriamycine - cardiomyopath:<? in deze groep.

- complicaties ten gevolge van de behandeling worden vaak met toxiciteit verward,
hoewel er een principieel verschil bestaat: een complicatie is bij de individuele pa-
tient niet te voorzien en daarom per definitie een onaangename verrassing. Vaak is
er een onduidelijke relatie met de behandeling, zeker voor wat betreft de dosis (bijv.
radiatiesarcoom, secundaire maligniteit t.g.v. cytostatica). Dit geldt uiteraard niet
voor een (retrospectief vastgestelde) behandelingsfout, die zich vroeg (bijv. bij
ov(. Josering cytostatica) of laat (myelitis transversa bij overlappende velden) kan
aandienen. Een complicatie kan zich dus als elke vorm van toxiciteit openbaren
(acuut, subacuut, chronisch of laat), doch toxiciteit als "calculated risk" is geen
complicatie.

Vietti (1980) geeft de volgende algemene toxiciteitsgradering (met name voor chemo-
therapie):

graad 0 - geen aantoonbare verandering
graad 1 - minimale veranderingen die de algemene activiteit van de patient niet be-

ïnvloeden. Laboratoriumgegevens niet belangrijk lager dan normaal,
vereisen geen corrigerende therapie, maar wijzen wel op biologische ac-
tiviteit van het middel.

graad 2 - matige veranderingen die interfereren met de activiteit van de patient.
Laboratoriumwaarden belangrijk lager dan normaal. Geringe onder-
steunende maatregelen kunnen nodig zijn maar de therapie is te tolere-
ren.

graad 3 - ernstige veranderingen die belangrijk zijn en correctieve maatregelen
vereisen, of een uitstel of onderbreking van de therapie.

graad 4 - levensbedreigende, niet acceptabele en niet te verdragen toxiciteit. The-
rapie, indien hervat, moet worden verminderd zodat deze graad van
toxiciteit niet meer optreedt. Deze vorm van toxiciteit kan ook irreversi-
bel en/of fataal zijn.

Vietti merkt hierbij op dat het hier gaat om richtlijnen en dat het gebruik zal afhangen
van het stadium van de ziekte en de voorspelde reactie op de therapie. Zo zal graad 3
toxiciteit alleen acceptabel zijn bij een patient met een slechte prognose en/of een an-
ders niet optimale respons.
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De WHO gradering voor acute en subacute toxiciteit volgt dezelfde indeling in graad
0-4. Aan onderstaande voorbeelden, die van toepassing zouden kunnen zijn bij de be-
handeling van bronchuscarcinoo'.patiënten, kan een grote gradient in objectiviteit
worden gedemonstreerd. Sommige ifems zijn zelfs uitermate subjectief.
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Voor chronische en late toxiciteit wordt geen indeling gegeven wegens de moeilijke
k wan t i ficeerbaarheid.
Geregistreerd dienen te worden:
- orgaansysteem of plaats van de aandoening
- tijd in relatie tot aangenomen oorzakelijke therapie
- aard van toxiciteit of invaliditeit (inclusief secundaire malignkeit)
- uitgebreidheid van de symptomen
- implicaties w.b. performance status
- vereiste therapie
- reactie op therapie
Salazar e.a. (1976b) geven de volgende tolerantieschaal voor radiotherapie van het
bronchuscarcinoom:
klasse I : 100% tolerantie, geen symptomen
klasse II : 75% tolerantie, milde symptomen
klasse III: 50% tolerantie, matige symptomen
klasse IV: 25% tolerantie, ernstige symptomen
klasse V : < 25% tolerantie, extreme symptomen, behandeling moet tijdelijk onder-

broken worden.

In de praktijk is gebleken dat toxiciteitsgradering zinvol is en dat het (naar Feinstein) al-
tijd nog beter is gebruik te maken van zogenaamde subjectieve gegevens die zinvol zijn
dan van zogenaamde objectieve gegevens, die iedere betekenis verloren hebben.
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III. STADIUMINDELINGEN VAN HET BRONCHUSCARCINOOM

III. 1 INLEIDING; PROGNOSTISCHE FACTOREN

Het belangrijkste doel van een stadiumindeling is het verkrijgen van een aantal groe-
pen, die zo homogeen mogelijk zijn voor die factoren die van invloed kunnen zijn op de
orognose. Het formeren van deze groepen, de zgn. stadiumgroepering, geschiedt vaak
door samenvoeging van TNM combinaties maar soms op grond van andere criteria of
classificatiegegevens. Altijd is er sprake van een subjectieve keuze, van interpretatie
van objectieve gegevens.
De kwaliteit van een stageringssysteem (stadiumindeling) wordt primair bepaald door
de prognostische waarde. Daarnaast moet het systeem gemakkelijk hanteerbaar zijn en
niet door onnauwkeurige definities aanleiding geven tot eigen interpretaties van de in-
dividuele gebruiker.
Volgens Rubin (1973) zijn er een aantal regels voor een goede stadiumindeling:
1. liefst 4 stadia, met prognoses die gemiddeld ver uit elkaar liggen en elKaar (vrijwel)

niet overlappen, bijv. 75-100%, 50-75%, 25-50% en 0-25% 5-jaarsoverleving.
2. een gelijkmatige verdeling van de patiënten over de 4 stadia.
3. een apart stadium voor metastasen op afstand (bij Rubin stadium 5!).
4. duidelijke regels voor de vertaling van classificatie naar stadium en voor het al dan

niet verplichte stageringsonderzoek (staging work-up).
Zoals Ulfelder (1981) stelt, kan een uitgebreidere (betere?) staging work-up resulteren
in een betere prognose van alle (!) stadia, zonder dat de therapie is gewijzigd. Dit zal wel
resulteren in steeds minder patiënten in de stadia I en 2 en steeds meer patiënten in de
stadia 3 en 4.

Hoe goed een stadiumindeling in prognostisch opzicht ook is, hij houdt slechts reke-
ning met tumorfactoren en daarvan meestal alleen nog maar met de anatomische uit-
breiding. Er zijn andere prognostische factoren, zoals histologie en functionele status
die een onafhankelijke invloed op de overleving kunnen hebben, los van het stadium.
In de loop der tijd zijn zeer veel factoren onderzocht op hun prognostische betekenis.
Er is vaak een onderscheid gemaakt tussen prognostische factoren voor overleving en
prognostische factoren voor de reactie op therapie. Uiteraard bestaat er een relatie tus-
sen beide groepen.
In een evaluatie van meer dan 5000 patiënten met een inoperabel bronchuscarcinoom
uit de Veterans Administration Lung Group protocollen 9-15(1968-1978) heeft Stanley
(1980) de relatieve bijdrage tot overleving van 77 enkelvoudige factoren en 9 verzamel-
de factor-groepen bepaald. Niet minder dan 50 prognostische factoren werden geïden-
tificeerd, die globaal waren onder te verdelen in drie algemene prognostische compo-
nenten:

1. huidige fysieke status (zoals performance status, algemene symptomen, vermin-
derde eetlust).
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2. huidige ziekte status (zoals uitbreiding, histologie, tumorgrootte).
3. voorafgaande fysieke status (zoals gewichtsverlies, duur van symptomen, vroe-

gere behandeling).
Omdat door het grote patientenaantal zelfs factoren met minimale prognostische bete-
kenis sterk significant bleken, werd door Stanley voor elke factor de relatieve bijdrage
aan de overleving bepaald. Hierdoor devalueerden vele factoren, die op zich een hoge
prognostische waarde hadden, na correctie voor hun sterke correlatie met een nog be-
langrijker factor. De absoluut dominante prognostische factor was de Karnofsky per-
formance status, gevolgd door ziekte-uitbreiding en gewichtsverlies. De volledige top-
tien lijst van Stanley was:

1. performance status
2. protocol
3. ziekte-uitbreiding
4. gewichtsverlies
5. enig algemeen symptoom
6. verminderde eetlust
7. lymfocytengetal
8. botpijn
9. gewicht

10. enig symptoom van metastasen
Opvallend zijn de aanwezigheid van meerdere factoren uit de "Feinsteingroepen" sys-
temic (gewichtsverlies, verminderde eetlust, enig algemeen symptoom) en metastatic
(botpijn, enig symptoom van metastasen) en de afwezigheid van histologie en tumor-
grootte. Op enkele van deze factoren zal nader worden ingegaan:

ad 1. performance status

Het belang van deze factor is voor het eerst onderstreept door Zelen (1973) en Hyde e.a.
(1973) op grond van hetzelfde VA-patientenbestand. Door beiden wordt het blijven be-
staan van de performance-invloed binnen elke histologische subgroep benadrukt. Op-
vallend in Stanley's analyse is dat de Karnofsky-index met niveau's van 100 -• 10, on-
danks de door vele onderzoekers geclaimde subjectiviteit, op elk niveau significant ver-
schilde van het naaste lagere niveau. Stanley meent dat iedere schaal met grovere groe-
pen (zoals de ECOG/WHO en zeker de ambulant/niet-ambulant verdeling) belangrij-
ke informatie laat liggen. Stanley kan door toevoeging van een groep K = 85 zelfs een li-
neair verband aantonen tussen performance status en mediane overleving.

ad 2. protocol

Deze administratieve factor bleek praktisch dezelfde invloed te hebben als ziekte-uit-
breiding, hetgeen te verwachten was, omdat alle patiënten werden geselecteerd op deze
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factor (limited of extensive). Verder was uiteraard een verschil te verwachten in proto-
collen met activeringsdata variërend van 1968 tot 1975.

ad 3. ziekte-uitbreiding

Alle patiënten van de V. A. werden ingedeeld volgens het limited-extensive concept (zie
III.3.1). Dit is een grove indeling, die bijvoorbeeld geen rekening houdt met lymfklier-
metastasering. De onderverdeling door Stanley bij extensive disease in patiënten met en
patiënten zonder supraclaviculaire klieren is zinloos en berust op een misverstand.
Het is niet al te gewaagd om aan te nemen dat bij het gebruik van een nauwkeuriger sta-
diumindeling (bijv. via het TNM systeem) een aantal factoren had kunnen worden ge-
ïncorporeerd (tumorgrootte, lymfkliermetastasering, verdeling telemetastasen), die nu
afzonderlijk "laag" scoorden. Hierdoor zou de stadiumindeling de performance status
wel eens hebben kunnen voorbij streven in prognostische waarde.

ad 4. gewichtsverlies

Evenals bij de performance status constateert Stanley een lineair verband tussen het ac-
tuele gewichtsverlies en de overleving, zodat ook hier informatie verloren gaat bij con-
densering in omschreven niveau's bijv. geen, < 5% lichaamsgewicht, 5-10% of meer
dan 10% (protocols 13-15) of meer of minder dan 10 pond (protocols 9-12).

ad 5., 6., 8. en 10. symptomen (algemeen en door metastasen)

Deze al in 1964 door Feinstein beschreven indicatoren van huidige en vroegere gastheer-
status zijn als prognostica herontdekt door Coy e.a. (1980), cie alleen bij het gebruik
van Feinstein's Index al verschil in mediane overleving vonden tussen 18 en 60 weken.
Zij suggereren dat de performance status vooral bij ziekere patiënten van belang is en
de symptoomindex bij relatief gezondere patiënten.
Hoe groot de invloed van performance status, ziekte-uitbreiding en gewichtsverlies sa-
men is op de overleving, wordt door Aisner en Hansen (1981) geïllustreerd met een
voorbeeld op basis van de gegevens van Stanley:
- voor een groep patiënten met een PS van 100, geen gewichtsverlies en limited disease

kan een mediane overleving van 72 weken verwacht worden.
- voor patiënten met een PS van 70, extensive disease en geen gewichtsverlies een me-

diane overleving van 26 weken.
- voor patiënten met een PS < 50, meer dan 10% gewichtsverlies en extensive disease

is een mediane overleving van slechts 6 weken te verwachten.
Onafhankelijk van de behandeling kan dus uitsluitend op grond van de 3 belangrijkste
prognostische factoren een overleving verwacht worden tussen 6 en 72 weken!
Dat deze 3 factoren veel belangrijker zijn dan de andere getuigt het volgende voorbeeld
van Stanley: beschouwt men de performance status eerst alleen, dan zal de toevoeging
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van de factor ziekte-uitbreiding een relatieve toename in prognostische informatie ge-
ven van 53%; toevoeging daarna van de factor gewichtsverlies levert nog eens 17% ex-
tra informatie op, doch een volgende factor (lymfocytengetal) geeft nog maar 5% ex-
tra.
In een model, waar is gecorrigeerd voor PS, ziekte-uitbreiding en gewichtsverlies geven
de volgende factoren (in volgorde) significante informatie: 1. supraclaviculaire lymf-
kliermetastasen 2. lymfocytengetal 3. basis voor pathologie 4. lichaamsgewicht 5. hy-
percalciaemie 6. tumorgrootte (oppervlak) 7. systemische symptomen 8. subcutane me-
tastasen 9. hepatomegalie 10. botpijn.
Bij het lymfocytengetal bleek er een lineair verband te zijn met de mediane overleving
(lager getal = slechtere overleving).
Bij de tumorgrootte bleek er verschil in overleving te bestaan tussen tumoren groter en
kleiner dan 7,5 cm.

Een dergelijk onderzoek als van Stanley werd verricht door Lanzotti e.a. (1977). Zij
vonden dezelfde belangrijkste prognostische factoren: 1. tumoruitbreiding 2. gewichts-
verlies 3. "symptoomstatus" (bedoeld wordt performance status) 4. supraclaviculaire
klieren 5. leeftijd.
De genoemde V. A. studies zijn alle uitgevoerd bij een geselecteerde patientenpopulatie,
namelijk bij inoperabele patiënten. Het grote pluspunt voor het onderzoek naar prog-
nostische factoren was het feit, dat een flink deel van de patiënten in een placebo-groep
viel, zodat het natuurlijk beloop van de ziekte kon worden geobserveerd. Dit heeft veel
informatie verschaft over de intrinsieke waarde van prognostische factoren.

Op dit moment lijkt het nauwelijks reëel de prognose los te zien van de behandeling.
Enerzijds is de behandeling door zijn beinvloeding van het natuurlijk beloop zelf een
(gewenste) prognostische factor, anderzijds worden bekende prognostische factoren
gebruikt voor de behandelingsselectie óf voor de voorspelling van de reactie op radio-
therapie of chemotherapie.
Een factor die de therapiekeuze beinvloedt is de hisiologie. Dat deze factor in het on-
derzoek van Stanley niet hoog scoort komt, omdat hij voor die geselecteerde inopera-
bele patiënten minder van belang is dan voor chirurgische patiënten. Daar zal de histo-
logie door zijn relatie met het percentage te verwachten metastasen (met name die me-
tastasen die men bij stageringsonderzoek niet kan aantonen) de operatie-indicatie mede
beinvloeden. Merkwaardigerwijs verdwijnt het belang van de histologie na de operatie:
nu is bij negatieve lymfklieren de prognose van alle histologie-vormen gelijk (Shields
e.a. 1980", Tosi e.a. 1981), terwijl bij positieve lymfklieren de prognose wordt bepaald
door het aantal en de plaats van de lymfklieren (Rocmans e.a. 1980, Shields e.a. 1980b)
en door de postoperatief vastgestelde tumorgrootte (Shields 1980) en niet door het his-
tologisch type.
Verder speelt de histologie een rol bij het voorspellen van een respons op radiotherapie
of chemotherapie (Alberto 1973, Richards e.a. 1979, Emami e.a. 1982).
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Andere prognostische factoren voor respons op therapie zijn: plaats van de metastasen
(Ihde e.a. 1980), aantal metastasen en leeftijd (Maurer en Pajak 1981) en de "algeme-
ne" prognostische factoren performance status, uitbreiding en gewichtsverlies, waar-
schijnlijk door hun sterke associatie met "tumor burden" (Ihdee.a. 1980). Het gebruik
van (complete) respons op zich als prognostische factor voor overleving (Chan en By-
field 1979, Vincent e.a. 1980), zelfs na stratificatie voor P.S., stadium, histologie en in-
stituut (Perez e.a. 1980) is volgens Aisner en Hansen (1981) gevaarlijk, omdat "respon-
ders" een groep vormen met meer gunstige prognostische factoren zodat men de thera-
pie ten onrechte verantwoordelijk acht voor de betere overleving.

Dat performance status en gewichtsverlies eenvoudig te hanteren en belangrijke criteria
bij de follow-up zijn (Stanley 1980) ligt voor de hand. Heel wat moeilijker ligt het met
de ziekte-uitbreiding, waarvoor vele stadiumindelingen zijn voorgesteld, die in de prak-
tijk vaak heel wat minder eenvoudig te gebruiken zijn.
In dit hoofdstuk zullen een aantal van deze stadiumindelingen worden besproken.

III.2 SYSTEMEN OP TNM BASIS

UI.2.1 DRG (Deutsche Röntgen Gesellschaft)

De "Kommission der DRG zur Feststellung einer Stadieneinteilung der Lungenkrebse"
(waarin o.a. Anacker, Salzer, Schinz en Wellauer) kwam in 1958 als eerste met een spe-
cifieke TNM classificatie voor het bronchuscarcinoom (op basis van de ICPR principes
uit 1954), gekoppeld aan zowel een klinische als een chirurgische stadiumindeling.
Daarbij werd opgemerkt dat de bevindingen bij operatie "natuurlijk" zekerder waren
en dat de klinische stadiumindeling kon worden toegepast bij niet geopereerde gevallen
(Anacker e.a. 1958).
Allereerst geeft men de algemene TNM definities, die duidelijk de kenmerken van de
primair chirurgische benadering dragen:
T0 primaire tumor niet gevonden
Tl primaire tumor beperkt tot plaats van ontstaan, goed beweeglijk en nergens met de

omgeving vergroeid. Technisch en prognostisch zeer goed operabel.
T2 primaire tumor heeft zijn plaats van ontstaan overschreden, maar nog niet de or-

gaangrenzen. De beweeglijkheid van de tumor is iets beperkt. De primaire tumor is
nog tot in gezond weefsel te verwijderen: technisch en prognostisch operabel.

T3 primaire tumor heeft de orgaangrenzen overschreden en is met de naaste omgeving
vergroeid. De radicale verwijdering met het mes lijkt twijfelachtig: technisch ope-
rabel, prognostisch inoperabele tumor.

T4 primaire tumor grijpt uitgebreid op de omgeving over. Technisch en prognostisch
inoperabele tumor.

Na geen vergrote lymfklieren
Nb beweeglijke vergrote lymfklieren
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Ne gefixeerde vergrote lymfklieren
M metastasen op afstand
Voor de klinische stadiumindeling van het bronchuscarcinoom vervalt het criterium
"beweeglijkheid" bij Tl en T2 en bij Nb en Ne en wordt het begrip "centrale tumor"
(vastgesteld bij bronchoscopie) toegevoegd.
Voor de chirurgische stadiumindeling worden Nb en Ne als volgt opnieuw gedefi-
nieerd:
Nb vergroting van de bronchopulmonale lymfklieren
Ne vergroting van de tracheobronchiale, paratracheale of paraoesophageale lymfklie-
ren.
Daarbij vervalt Nb weer in de klinische stadiumindeling, "omdat bronchopulmonale
lymfklieren klinisch-röntgenologisch niet vast te stellen zijn' .

De voorstellen voor de beide stadiumgroepen luiden:

- Klinische stadiumindeling:
Stadium I : Tl + Na
Stadium II : T2 + Na
Stadium 111 : T3 + Na; Tl-2-3 + Ne
Stadium IV : T4 + Na; T4 + Ne; Tl-2-3-4 + M

- Chirurgische stadiumindeling:
Stadium I : Tl + Na
Stadium II : Tl + Nb; T2 + Na; T2 + Nb
Stadium III : T3 + Na-b-c; Tl-2 + Ne
Stadium IV : T4 + Na-b-c; Tl-2-3-4 + M

In 1959 werd op het 9e Internationale Radiologencongres in München het voorstel van
de ICPR (die sinds 1953 onder Schinz was blijven functioneren) tot een klinische sta-
diumindeling van het bronchuscarcinoom aangenomen. Deze stadiumindeling was
"zuiver klinisch, met klinische middelen uitgevoerd en vóór elke operatieve interventie
vastgelegd" (Wellauer en Maranta 1959). De T-definities van de DRG werden door
Schinz als volgt veranderd:
Tl = primaire tumor beperkt tot de plaats van ontstaan. Bij het centrale bronchuscar-

cinoom bij voorkeur aantasting van een segmentsbronchus. Technisch en prog-
nostisch zeer goed operabel.

T2 = primaire tumor heeft de plaats van ontstaan overschreden, maar nog niet de
longgrenzen. Aantasting van de kwabsbronchus. Primaire tumor tot in gezond
weefsel te verwijderen. Technisch en prognostisch operabel.

T3 = primaire tumor heeft de longgrenzen overschreden. Aantasting van de hoofd-
bronchus. De radicale verwijdering met het mes lijkt twijfelachtig. Technisch
operabele, prognostisch inoperabele tumor,
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T4 = primaire tumor breidt zich uit in de naaste omgeving. Technisch en prognostisch
inoperabele tumor.

De N-definities worden als volgt gemodificeerd:
Na = geen lymfklieren aantoonbaar, normale noch vergrote
Ne = vergrote tracheobronchiale, paratracheale of (en) paraoesophageale lymfklieren

röntgenologisch aantoonbaar.
Hierbij wordt opgemerkt dat bij het bronchuscarcinoom het tweede regionale lymf-
klierstation onder het symbool N valt en niet onder het symbool M (zoals de meeste an-
dere tumoren met een TNM-classificatie). Verder wegliggende lymfkliervergrotingen
(derde station) bijv. supraclaviculaire krijgen wel de aanduiding M. Helaas volgen Wel-
lauer en Maranta deze lijn niet in de schematische weergave van de verschillende TNM
combinaties in hetzelfde artikel, waar de para-oesophageale lymfklieren steeds als
"M" worden gecodeerd, tenzij men bedoelt dat paraoesophageale lymfklieren tot het
derde station behoren, maar dan klopt de definitie van Ne dus niet meer.
De stadiumgroepering blijft overigens exact gelijk aan de klinische stadiumindeling van
de DRG: stadium 1 Tl Na, stadium II T2Na, stadium 111 Tl Ne T2Nc T3Na T3Nc, sta-
dium IV T1-T4M T4Na T4Nc.
Wellauer en Maranta komen op grond van hun onderzoek tot de volgende conclusies:
- in 80% werd het bronchuscarcinoom juist gediagnostiseerd, gelocaliseerd en geclas-

sificeerd.
- bij de 20% fout geclassificeerde gevallen bleek met name het röntgenologische on-

derscheid tussen T2, T3 en T4 bijna onmogelijk, omdat röntgenologisch de long-
grenzen niet te herkennen waren.

- de stadiumindeling was als volgt: stadium I 3%, stadium II 9%, stadium III 71% en
stadium IV 17%.

- een klinische stadiumindeling met uitsluitend röntgenologische middelen (met na-
me de tomografie) bleek goed mogelijk.

In 1961 beschrijft Anackerde DRG stadiumindeling opnieuw, waarbij hij probeert zijn
ideeën over het ontstaan van het bronchuscarcinoom op de splitsingsplaatsen van bron-
chi (met name in de segmentsbronchi) in de stadiumindeling in te passen. In dit artikel
worden paraoesophageale klieren uitsluitend onder de Ne gerubriceerd.

Op het congres van het "Collegium Orbis Radiologiae Docentium" te Zurich in 1961
(Schinz 1962) werd het TNM systeem weer eens ter discussie gesteld. Wellauer kwam
mede namens Schinz met het voorstel om naast het TNM systeem voor klinisch goed
toegankelijke tumoren, een TM systeem te gebruiken voor tumoren met slecht vast te
stellen lymfogene metastasen en voor sarcomen, en een r systeem voor "semimaligne"
tumoren als basalioom, bronchusadenoom en hypophyseadenoom.
Het bronchuscarcinoom kon volgens Wellauer en Schinz wel in het TNM systeem wor-
den opgenomen, doch nam daarin een uitzonderingspositie in. Het symbool Na mocht
pas dan worden gebruikt "wanneer noch in het eerste noch in het tweede station lymf-
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klieren aantoonbaar waren". Het symbool Nb moest vervallen, "omdat de broncho-
pulmonale lymfklieren nu eenmaal niet aantoonbaar zijn". Het symbool Ne moest ai-
leen betrekking hebben op vergrote mediastinale lymfklieren, "omdat deze uit ervaring
bij open thorax niet meer beweeglijk blijken te zijn". Het lijkt nogal slordig om voor
Na een voorwaarde te stellen (betreffende het eerste station), die men bij Nb nu juist
niet uitvoerbaar acht. Het weer van stal halen van het begrip beweeglijkheid lijkt ook
nogal overbodig. Bovendien is het hinderlijk dat men voortdurend de begrippen
"lymfklieren" en "vergrote lymfklieren" door elkaar gebruikt.
Bij de discussie op hetzelfde congres over het voorstel van de UICC (1958) om de pri-
maire tumorbevindingen te ordenen naar tumorgrootte (Tl = tot 2 cm, T2 = 2 tot 5
cm enz.) en de Na, Nb en Ne te vervangen door NO, NI, N2 en N3 blijken bezwaren van
de kant van de DRG commissieleden te bestaan, getuige hun uitspraak: "Die Angabe
der Grosse des Primartumors .ïalten wir für ein ungeeignetes Kriterium zur Definition
eines Krankheitsstadiums". Hieruit blijkt dat de DRG de T feitelijk als een stadium-
aanduiding of een operabiliteitscriterium beschouwt, hetgeen het opnemen van "wel of
niet operabel" en "beweeglijk" in de T definitie ook al aangaf.
De per-operatieve ("chirurgische") stadiumindeling van de DRG voldoet daarom
goed, de prae-operatieve ("klinische") voor inoperabele patiënten echter minder, om-
dat (zoals bleek uit het onderzoek van Wellauer en Maranta 1959) vrijwel alle patiënten
(8Oa/o) in stadium III of IV zitten en er dus onvoldoende uitsplitsing in prognostisch ver-
schillende groepen plaatsvindt. In feite ziet men hier hetzelfde bezwaar, dat heeft geleid
tot de RTOG-modificatie van de AJC classificatie (zie III.2.4.2) en andere AJC-modi-
ficaties.
Des te opvallender is het dat Franke als radiotherapeut op het 1 Ie Internationale Ra-
diologencongres in Rome in 1965 met het voorstel kwam om het Stadium IV van de
DRG onder te verdelen in een stadium IV (voor uitgebreide tumoren) en een stadium V
(voor alle patiënten met telemetastasen) (Franke e.a. 1967) naar eerdere ideeën van
Oberhoffer(1963).

Na 1967 is het eigenlijk stil geworden rond de DRG stadiumindelingen. Mogelijk is
hierbij van belang dat in 1966 de eerste UICC-classificatie ontstond en in 1973-1974 de
AJC- en RTOG-stadiumindelingen. In de relevante Duitse literatuur na 1967 (Arnal
e.a. 1968, Spiessle.a. 1971, Dold e.a. 1972, Freisee.a. 1978, Mayren v. Lieven 1981)
wordt steeds de UICC-classificatie gebruikt.

III.2.2 UICC en modificaties

In 1966 verscheen vanuit de UICC voor het eerst een classificatie voor het bronchus-
carcinoom, voorgesteld door het "Committee on TNM Classification" onder voorzit-
terschap van Harmer (U.K.).
In deze classificatie werd een onderscheid gemaakt tussen "hilaire" en "perifere" tu-
moren. De definities luidden als volgt:
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(I) hilaire tumoren (2) perifere tumoren
Tl tumor beperkt tot een segmentsbronchus. Tl tumor beperkt tot een segment van een kwab.
T2 tumor beperkt tot een kwabsbronchus. T2 tumor beperkt tot een kwab.
T3 tumor met aantasting van de hoofdbronchus. T3 lumor tast meer dan één kwab aan ol' breidt

zich uit buiten de long.

NO Geen klinisch, radiologisch of endoscopisch bewijs voor imrathoracale lymfkliervergroting.
NI Klinisch, radiologisch of endoscopisch bewijs voor imrathoracale lymfk/i-nergroting.
NX Niet mogelijk imrathoracale lymfklieren te beoordelen (na histologische informatie: NX - of NX +).

MO Geen melastasen op afstand.
Ml Metaslasen op afstand, inclusief eervicale lymfklieren en/of pleuravocht met aangetoonde maligne cel-

len.

Een modificatie van deze classificatie(s) werd voorgesteld door Rakov, een lid van het
"Committee" (Rakov e.a. 1969). Hij stelde een T4 voor om de tumoruitbreiding bui-
ten de long beter aan te geven en vereenvoudigde de vormgeving van de classificaties
door voor hilaire en perifere tumoren samen steeds één T-omschrijving te geven. Te-
vens stelde hij (naar parallellie van de mammacarcinoomclassificatie) een verdeling van
de perifere tumoren naar grootte voor.
Deze modificatie kwam er als volgt uit te zien:

TO Geen primaire tumor.
Tl Tumor beperkt tot een .segmemsbronchus oj een perifere lumor kleiner dan 2 cm in zijn groolste afme-

ting.
T2 Tumor beperkt tot een kwabsbronchus «/een perifere lumor van meer dan 2 cm maar minder dan 5 cm

in zijn grootste afmeting.
T3 Tumor met aantasting van de hoofdbronchus of een perifere tumor van meer dan 5 cm maar minder

dan 10 cm in zijn grootste afmeting.
T4 Tumor met uitbreiding buiten de long of een perifere tumor van meer dan 10 cm in zijn grootste afme-

ting of tumor van c :nngere omvang met aantasting van de borstwand.

De symbolen N en M bleven onveranderd.

Een gedeelte van deze voorstellen werd geaccepteerd, zodat de nieuwe classificatie van
1968 luidde:

T-primaire tumor
TO geen aanwijzingen voor primaire tumor
Tl tumor beperkt tot segmentsbronchus of tot een segmenl van een kwab
T2 tumor beperkt tot kwabsbronchus of tol een kwab
T3 tumor met aantasting van de hoofdbronchus «/'van meer dan een kwab
T4 tumor met uitbreiding buiten de long

N-regionale lymfklieren
NX hel is niet mogelijk de imrathoracale lymfklieren te beoordelen. Aanvullende hisiologische infor-

matie kan worden toegevoegd, als volgt: NX of NX + .
NO geen klinisch, radiologisch of endoscopisch bewijs voor imrathoracale lymfkliervergroting.
NI klinisch, radiologisch of endoscopisch bewijs voor imrathoracale lymfkliervergroiing.
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.M-meia.sia.sen op afstand
MO geen metastasen op afstand
Ml metastasten op afstand inclusief pleuravocht met aangetoonde maligne cellen en/olcervicale klie-

ren.
Mla pleuravocht met aangetoonde maligne cellen.
Mlb palpabele eervicale klieren.
Mie andere melastasen op afstand.

Tevoren wordt nog vermeld dat histologische verificatie wenselijk is om een verdeling
van gevallen te maken naar histologisch type.
Verder wordt gesteld, dat de ziekte-uitbreiding kan worden vastgesteld door klinisch
onderzoek, radiografie en endoscopie (inclusief mediastinoscopie).
Vervolgens wordt gesteld dat de regionale lymfk'ieren de intrathoracale klieren zijn en
dat de eervicale klieren hiertoe niet worden gerekt; ïd.
Tenslotte worden de volgende gebieden gedefinieerd:

(a) hilair
(b) perifeer

Opmerkingen:
- de afmeting als criterium voor perifere tumoren van Rakov is niet geaccepteerd.
- de contralaterale hilusklieren vallen binnen de intrathoracale klieren en zijn dus per

definitie ook regionaal. Of dit zo bedoeld is is niet duidelijk, het is zeker ongebrui-
kelijk. In elk geval zijn Spiessle.a. (1971) recht in de leer, door in hun voorstel voor
de zekerheidsgradering, de bij follow-up gevonden metastasen in de contralaterale
hilus te coderen als NI.

- men ziet vaker bij classificaties dat men gedwongen wordt tot een onmogelijke keu-
ze; zo ook hier: metastasen in eervicale klieren én in het skelet: Ml b? Ml c? of is
Ml b c toegestaan?

- de begrippen "hilair" en "perifeer" zijn niet verder omschreven en daarom ondui-
delijk; bovendien is de waarde beperkt (zie 11.2.1.2).

In 1972 geven Dold e.a. een verslag van het onderzoek naar de toepasbaarheid van de
LJ1CC 1968-classificatie in hun materiaal van 1654 patiënten. Zij menen dat de 2 N-ca-
tegorieën onvoldoende middelen tot differentiatie verschaffen voor een goede classifi-
catie van de regionale lymfklieruitbreiding. Hierdoor zitten in de NI-groep patiënten
die aanzienlijk van elkaar verschillen wat betreft prognose.
Verder beschouwen zij positief pleuravocht als een T-factor, omdat deze bevinding be-
tekent dat de tumor zich buiten zijn orgaangrens uitbreidt. Zij komen daarom tot de
volgende modificatie van de UICC 1968 classificatie:

Tl T4 - onveranderd
T? - pleuravocht met maligne cellen
NO - geen aanwijzingen voor inlralhoracale lymfkliervergroting
NI - lichte unilaterale vergroting van de hilus bij röntgenonderzoek, maligniicit in hronchopulmona-

le lymfkliercn bevestigd door mediastinoscopie
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N2 = duidelijke unilaterale vergroting van de hilus, respectievelijk maligniteit in homolaterale para-
bronchiale en tracheobronchiale of carina lymfklieren

N3 = bilaterale vergroting van de hilusinfiltratie (?), respectievelijk maligniteit in coniralalerale lymf-
klieren van het mediastinum

N4 .ymfklieren buiten de thoraxholte
MO - geen metastasen op afstand
Ml = metastasen op afstand aanwezig (behalve pleuravocht en exirathoracale lymfklieren) d.w./. hae-

matogene metastasen aanwezig.

Verder stellen zij de reeds in 11.2.1.4 beschreven C-categorie voor. Het TNM voorstel
lijkt een verbetering van de UICC 1968 classificatie, hoewel ook hier de aangedane con-
tralaterale hilusklieren binnen de N-categorie vallen.

Ook in Japan werd de UICC 1968 classificatie geanalyseerd en vergeleken met de sinds
J966 ingestelde, op het algemene TNM systeem gebaseerde, classificatie van de "Japan
Lung Cancer Society" (Ishikawa 1973). Het Japanse systeem verschilde op de volgende
punten van de UICC classificatie:
1. er werd geen onderverdeling gemaakt in hilaire en perifere types.
2. grootte en plaats van primaire tumoren werden niet als belangrijke prognostische

factoren beschouwd.
3. pleuravocht werd beschouwd als intrathoracale metastasering en niet als metastasen

op afstand.
4. lymfkliermetastasen werden verdeeld in twee subgroepen: die beperkt tot de hilus-

regio en die met uitbreiding in het mediastinum.
Het Japanse systeem werd prospectief getes; op 1946 patiënten uit de jaren 1967 en
1968. Tegelijkertijd werd met dezelfde gegevens de UICC 1968 classificatie getest.
Hierbij viel het volgende op:
1. de 5-jaarsoverleving was voor MO patiënten voornamelijk afhankelijk van de

N-factor; er was echter niet alleen een significant verschil tussen NO en NI van de
UICC, maar ook tussen NI (ipsilaterale hilusklieren) en N2 (mediastinale klieren)
van het Japanse systeem.

2. er bestond geen significant verschil tussen T2N0M0 en T3N0M0 en tussen T2N1 MO
en T3N1M0, zodat het redelijk leek T2 en T3 van de UICC samen te voegen en dus
van T4 T3 te maken.

3. kleincellig carcinoom had een zodanig slechte prognose, dat patiënten met dit histo-
logisch type in het slechtste stadium zouden moeten worden ingedeeld, onafhanke-
lijk van hun T, N en M categorie.

4. er bleek een significant verschil in overleving te bestaan tussen tumoren met een dia-
meter kleiner en groter dan 3 cm.

Ishikawa komt nu met het volgende voorstel voor een nieuwe classificatie met stadium-
groepering:
TO tumor bewezen door de aanwezigheid van maligne cellen in bronchopulmonale secreten maar hiel zicht-

baar bij radiografie of bronchoscopie.
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Tl een solitaire lumor die 3.0 cm of minder in grootste diameter is, omgeven door normaal longparenchym
of visceralc pleura of geassocieerd met minimale tekenen van atelectase en zonder bronchoscopische
aanwijzing voor doorgroe' proximaal van een kwab^bronehus.

T2 een tumor groter dan 3.0 cm in diameter of een tumor van elke grootte die is geassocieerd met atelectase
of obstructieve pneumonitis met uitbreiding naar de hilusregio, maar minder dan een gehele long en
zonder pleuravocht.

T3 een tumor van elke grootte met directe doorgroei naar een omgevende structuur zoals thoraxwand, dia-
fragma en mediastinum met zijn inhoud. ledere tumor met atelectase of obstructieve pneumonitis van
een j.ehele long of met pleuravocht.

NO geen aantoonbare verspreiding naar lymfklieren.
NI verspreiding naar lymfklieren in de ipsilaterale hilusregio.
N2 verspreiding naar lymfklieren in het mediastinum.
M0 geen metastasen op afstand.
Ml metastasen op afstand zoals in scalenus-, cervicale- of contra-laterale hiluslymfklieren, en metastasen

naar hersenen, bot, long, lever enz.

De grote overeenkomst in definiëring van de T-groepen met die van de AJC valt op. Al-
leen TO wordt in de AJC (beter) onderscheiden in TO (geen tumor aantoonbaar) en TX
(plaats tumor niet vast te steilen). Wellicht is hier niet geheel vreemd aan, dat de schrij-
ver twee maanden voor het inzenden van dit artikel als lid van de "Committee on TNM
Classification" de vergadering in Geneve bijwoonde, waar de AJC classificatie + sta-
diumindeling werd besproken en als zodanig door de UICC werd overgenomen.
Verder valt op dat Ishikawa de contralaterale hilusklieren wel als Ml gebied be-
schouwt, pleuravocht daarentegen weer als T3.
Vervolgens wordt (mede op grond van de overlevingscijfers van de 1946 patiënten) de
volgende stadiumgroepering gegeven:
Stadium 0 TO NO MO
Stadium I TO Nl MO

Tl NO MO
T2 NO MO

Stadium II Tl Nl MO
T2 Nl MO

Stadium III iedere T3, N2 of Ml
ieder kleincellig carcinoom

De bijbehorende 5-jaarsoverlevingscijfers zijn: stadium 120%, stadium II 7,5%, stadi-
um III 2%.
De verdeling van de patiënten over de stadia is: stadium 121%, stadium II 21%, stadi-
um III 58%.

Zeer opvallend en in lijnrechte tegenspraak met de gevonden verschillen tussen NO en
Nl is de plaatsing van categorie T0N1M0 (zonder commentaar, behalve "at least for
the present") in stadium I. Mogelijk wordt bedoeld dat het moeilijk kan zijn te diffe-
rentiëren tussen een centrale tumor en hiluskliermetastasen sec.
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(Vergelijk de AJC omschrijving voor NI: metastasering naar lymfklieren in het ipsila-
terale hilusgebied (inclusief directe uitbreiding)).
De automatische plaatsing van het kleincellig carcinoom in stadium III is de typische
chirurgenbenadering die ook bij de AJC wordt toegepast.
Boeiend is tenslotte de opmerking van Ishikawa, dat in de vroegere Japanse classificatie
wel een stadium IV bestond (bestaande uit Ml patiënten), hetgeen op basis van een sta-
tistische analyse werd opgenomen in het stadium III!
In de AJC stadium indeling werd primair hetzelfde gedaan, doch zou jaren later juist
behoefte bij niet-chirurgen ontstaan aan een soort stadium IV met MI patiënten (zie
paragraaf III.2.4.1).
Concluderend is hier sprake van een uitstekend onderzoek in een zeer groot patienten-
materiaai (enigszins vergelijkbaar met dat van Shields, zie III.2.4.3), waarvan de gege-
vens van invloed zijn geweest op de totstandkoming van de UICC classificatie en sta-
diumgroepering van 1978.

In 1978 (d.w.z. bijna 2 classificaties verder) komen Freise e.a. nog eens met een modifi-
catie van de classificatie van 1968 op grond van het retrospectief toepassen hiervan bij
471 chirurgische patiënten uit de jaren 1953-1968. Zij concluderen evenals Ishikawa
(1973) dat splitsing van NI in NI (bronchopulmonaal) en N2 (mediastinaal) zinvol is,
hetgeen hun 5-jaarsoverlevingscijfers bewijzen: NO 38% NI 21% N2 13%.
Zij geven de volgende stadiumgroepering, die vrijwel identiek aan de RTOG-indeling
blijkt te zijn (III.2.4.2).
Stadium I : Tl NO
Stadium II : Tl NI, T2N0, T2N1
Stadium III : iedere T3, iedere N2
Stadium IV : iedere T4, iedere Ml
De bijbehorende 5-jaarsoverlevingscijfers zijn: stadium I en II 43%, stadium III 19%
en stadium IV 6%. Dit lijken allemaal wel erg goede cijfers, wanneer we ze vergelijken
met vergelijkbare stadia van Shields en Keehn (1977).

De UICC classificatie uit 1974 vervangt de classificatie uit 1968 en is identiek aan de Cli-
nical Classification van de AJC, die integraal wordt overg< i^men. De Surgical Evalua-
tive en de Post-Surgical Treatment classificaties van de AJC worden niet overgenomen,
"daar de UICC zich verplicht heeft TNM classificaties vast te stellen op basis van het
vastleggen van de ziekte-uitbreiding door klinisch onderzoek alleen en vóórdat met een
definitieve behandeling wordt begonnen".
Voor het eerst is er nu ook een stadiumgroepering, die eveneens integraal van de AJC
wordt overgenomen.
Gelukkig wordt het principe kleincellig carcinoom - stadium III niet als zodanig ver-
meld.
Helaas wordt de zin in het voorwoord van 1968 "de regionale lymfklieren zijn de intra-
thoracale klieren" gehandhaafd, terwijl nu expliciet de contralaterale hilusklieren (die
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toch intrathoracaal liggen) bij Ml vermeld staan en dus niet regionaal (kunnen) zijn.
Verder blijkt NX te zijn verdwenen, een categorie die de AJC merkwaardigerwijs nooit
heeft opgenomen.

Uiteraard heeft deze UICC-classificatie dezelfde bezwaren, die worden aangegeven
voor de AJC classificatie in paragraaf 1II.2.4. Het is daarom niet verwonderlijk dat
Sherman e.a. (1981) aan de UICC-classificatie van 1974 (waarvan zij als Amerikaanse
radiotherapeuten kennelijk niet weten dat hij identiek is aan tie AJC classificatie!) een
stadium IV toevoegen voor patiënten met een positieve scalenusklier biopsie ("Ml")!
Dit illustreert weliswaar, dat het stadium III voor bijv. radiotherapeuten te heterogeen
is, maar een modificatie als deze lijkt de zaak alleen maar erger te maken en verdient ze-
ker geen aanbeveling.

In de derde editie van het Livre de Poche van de UICC uit 1978 staat de huidige classifi-
catie voor het bronchuscarcinoom. Deze is vrijwel onveranderd vergeleken met 1974 en
dus vrijwel identiek met de AJC classificatie. In het voorwoord wordt nu het prospec-
tieve onderzoek van de Japanese Joint Committee (J JC) mede als basis voor de classifi-
catie genoemd. Dit lijkt vreemd, daar de definities praktisch onveranderd zijn gebleven
vergeleken met 1974 en toen alleen gebaseerd waren op de cijfers van de AJC. Ander-
zijds lijken de definities van de JJC en de AJC zodanig op elkaar, dat de JJC de UICC
classificatie wel zal moeten goedkeuren. Zoals Ishikawa (1973) al vaststelde zijn er wel
verschillen in stadiumgroepering tussen AJC en JJC en wellicht is de (hiervan weer ver-
schillende) stadiumindeling van de UICC mede gebaseerd op de JJC-overlevingscijfers.
Opvallend is dat de UICC het "normale" TNM systeem nu Pre-Treatment Clinical
classification noemt en door middel van het prefix p een p.TNM systeem heeft gescha-
pen, genaamd Post-Surgical Histopathological classification. Daarbij kan informatie
van chirurgische exploratie vóór de definitieve behandeling worden gebruikt voor de
TNM, zodat het TNM systeem van de UICC te vergelijken is met c + s TNM van de
AJC en de p.TNM identiek is met de pTNM van de AJC.

Er worden nu duidelijke eisen gesteld aan de staging-work up voor de vaststelling van
T, NenM. Word: hier niet aan voldaan, dan dient TX, NX of MX gebruikt te worden.
Deze minimum vereisten zijn de volgende:
T categorieën: klinisch onderzoek, radiografie en endoscopie
N categorieën: klinisch onderzoek, radiografie en endoscopie
M categorieën: klinisch onderzoek en radiografie.

Helaas wordt evenals in 1968 en 1974 gesteld, dat de regionale lymfklieren de intratho-
racale klieren zijn. Omdat inmiddels de expliciete vermelding van "contralaterale hilus-
klieren" bij Ml is vervallen, zal men metastasen in de contralaterale hilus moeten code-
ren als N2, hetgeen toch niet de bedoeling kan zijn.
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De Pre-Treatment Clinical classification is nu als volgt gedefinieerd:
T-primaire tumor

Tis Pre-invasiel' carcinoom (carcinoma in situ)
TO Geen aanwijzingen voor primaire tumor
Tl Tumor 3 cm of minder in zijn grootste afmeting, omgeven door long of viscerale pleura en zonder

bronchoscopische aanwijzingen voor doorgroei proximaal van een kwabsbronchus.
T2 Tumor meer dan 3 cm in zijn grootste afmeting of tumor van elke grootte die doorgroeit in de vis-

cerale pleura of zich met bijkomende atelectase ol obstructieve pneumonitis, uitbreidt tol de hilus-
regio. Bij bronchoscopie moet de proximale uitbreiding van de zichtbare tumor zich tenminste 2 cm
distaal van de carina bevinden. Eventuele atelectase of obstructieve pneumonitis moet minder dan
een hele long betreffen en er mag geen pleuravocht zijn.

T3 Tumor van elke grootte met directe uitbreiding naar aanliggende structuren zoals de thora.xwand,
het diafragma of het mediastinum en zijn inhoud of tumor die iKh bronchoscopisch op minder dan
2 cm van de carina bevindt o/tumor met atelectase of obstructieve pneumonili.s van een gehele long
of pleuravocht.

TX ledere tumor die niet kan worden beoordeeld of tumor bewezen door de aanwezigheid van maligne
cellen in het bronchussecreet maar niel zichtbaar gemaakl door radiografie of bronchoscopie.

N-regionale lymfklieren
NO Geen aanwijzingen voor regionale lymfklier aantasting
NI Aanwijzing voor aantasting van peribronchiale en/of homo(ipsü) laterale hiluslymfklieren, inclu-

sief direcle uitbreiding van de primaire tumor
N2 Aanwijzing voor aantasting van mediastinale lymfklieren
NX Aan de minimum vereisten tot beoordeling van de regionale lymfklieren kan niet worden voldaan.

M-metaslasen op afstand
MO Geen aanwijzing voor metastasen op afstand
Ml Aanwijzing voor metastasen op afstand
MX Aan de minimum vereisten tot vaststelling van de aanwezigheid van metastasen op afstand kan niet

worden voldaan.
De categorie Ml kan worden onderverdeeld overeenkomstig de volgende notatie:

pulmonaal (PUL), ossaal (OSS), lever (HEP), hersenen (BRA), lymfklieren (LYM), beenmerg
(MAR), pleura (PLE), huid (SKI), oog (EYE) en andere (OTH).

Naast de toevoeging van de categorieën NX en MX is vergeleken met 1974 ook de ca-
tegorie Tis toegevoegd. Verder zijn de telemetastasen-plaatsen beter aan te geven,
waarbij alleen LYM een duidelijke verarming is t.o.v. scalenus + cervicaal + contra-
lateraal hilair uit 1974.

De p.TNM classificatie is behalve het prefix p exact gelijk aan de TNM classificatie.
Hier kan een histopathologische gradering (GI, G2, G3 of GX) worden gegeven, hoe-
wel deze naast de 4 histologische groepen van het bronchuscarcinoom weinig klinische
betekenis zal hebben.
De stadiumgroepering van de UJCC 1978 verschilt op twee punten van die van de
AJC, waarbij in beide gevallen van een verbetering sprake lijkt.
In de eerste plaats wordt het samenvoegen van 71NOMO, T2N0M0 en Tl N1 MO in één
stadium 1 ongewenst geacht, waarschijnlijk op basis van de prognostische verschillen
die Ishikawa vond tussen NO en NI. Omdat anderzijds volgens de UICC T1N1M0 en
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T2NlM0ook niet in één stadium thuishoren, wordt het stadium I onderverdeeld in Ia
(T1N0M0 en T2N0M0) en Ib (TIN1M0).
Verder wordt het oude stadium III (iedere T3, iedere N2, iedere Ml) opgesplitst in een
nieuw stadium III (T3 en N2) en een stadium IV (Ml). Dit beantwoordt beter aan de
verlangens van klinisch oncologen om een onderscheid te maken tussen een kleine kans
op curatie (stadium III) en geen kans op curatie (stadium IV) en beantwoordt boven-
dien aan de oorspronkelijke stelling van de UICC dat altijd gestreefd moet worden naar
een indeling in 4 stadia.
Naast de 4 stadia wordt het occulte carcinoom (TXNOMO) van de AJC gehandhaafd.
Het hete hangijzer TONI MO (en ook TXN1M0) wordt maar niet genoemd en zal in de
praktijk ook weinig voorkomen. Kleincellig carcinoom wordt niet uitgesloten van nor-
male stagering.

Het zal nog in de praktijk moeten blijken in hoeverre de UICC classificatie door de ver-
anderde stadiumgroepering een eigen gezicht heeft gekregen of dat er uiteindelijk toch
sprake zal blijken te zijn van een U1CC/AJC Janus-kop.

111.2.3 AJC

Het American Joint Committee for Cancer Staging and End Results Reporting werd
opgericht in 1959 met het doel systemen voor de stagering van kanker op verschillende
plaatsen te ontwikkelen, die acceptabel zouden zijn voor en zouden worden gebruikt
door de Amerikaanse medische profetie (Copeland 1965). De AJC adopteerde het
TNM-systeem als basis van classificatie en stagering, maar diverse voorstellen verschil-
den aanzienlijk op detailpunten van die van de UICC. Voor iedere tumorgroep werd
een "Task Force" ingesteld. De Task Force on Carcinoma of the Lung bestond o.a. uit
de leden W.A.D. Anderson, D.T. Carr, G.A. Higgins, C.F. Mountain en P. Rubin.
Vooral Anderson, Carr en Mountain hebben in diverse publicaties (Carr 1970, Moun-
tain 1973, Anderson 1973, Mountain e.a. 1974, Carr en Mountain 1974, Mountain
1976, Mountain en Hermes 1979, Mountain e.a. 1980, Carr 1980) de "AJC classificatie
voor longkanker" (vaak "Mountain-classificatie" genoemd) beschreven, toegelicht,
geamendeerd en aangevuld. In tegenstelling tot de UICC Commissie voor TNM-classi-
ficatie heeft de AJC vanaf liet begin de TNM-classificatie niet als doel op zich gezien,
doch als middel om te komen tot stadiumgroepering. Helaas wordt dit doel niet altijd
in zorgvuldig taalgebruik aangegeven, zodat Carr in 1980 nog schrijft: "de stagering
van een kanker is de schat ring van zijn anatomische uitbreiding en de groepering van
gevallen waarvcjr meestal gelijke behandeling wordt aangeraden en die eenzelfde
prognose hebben". Het begrip "staging" wordt hier (zoals vaak) zowel gebruikt voor
het classificeren van één patiënt als voor het groeperen van TNM combinaties in stadia.
Hetzelfde kan gezegd worden van het "geboorteartikel" van de AJC-classificatie
(Mountain, Carr en Anderson 1974), getiteld "A system for the clinical staging of lung
cancer", waar staging zowel classificatie als stadiumgroepering omvat. Uitgaande van
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een classificatie op basis van 38 klinische factoren bij onderzoek van 2155 patiënten met
histologisch bewezen bronchuscarcinoom worden in dit artikel definities gegeven voor
T, N en M en een groepering van TNM combinaties in 3 stadia:
T - primaire tumor
TO geen teken van de primaire tumor
TX tumor bewezen door de aanwezigheid van maligne cellen in bronchopulmonaire secreten, maar niet

röntgenologisch of bronchoscopisch zichtbaar
TI een tumor die 3.0 cm of minder in grooisle diameter is, omgeven door long of pleura visceralis en zon-

der leken van invasie proximaal van een lobaire bronchus bij bronehoscopie
T2 een lumor meer dan 3.0 cm in grootste diameter of een tumor van elke grootte die zich met zijn bijko-

mende atelectase of obstructieve pneumoniiis uitbreidt naar het hilusgebied. Bij bronehoscopie moet de
proximale uitbreiding van de zichtbare tumor ten minste 2.0 cm van de (hoofd) carina verwijderd zijn.
ledere bijkomende atelectase of obstructieve pneumonitis moet minder dan een gehele long betreffen en
er mag geen pleuravocht zijn

T3 een tumor van iedere grootte met directe uitbreiding naar een aangrenzende structuur, zoals de ihorax-
wand, diafragma of mediastinum en zijn inhoud; of bronchoscopisch aantoonbaar op minder dan 2.0
cm distaal van de (hoofd) carina; iedere tumor met ateleciasc of obstructieve pneumonitis van een gehe-
le long of pleuravocht.

N - regionale lymli' lieren
NO geen aantoonbare metastasering naar regionale lymfklieren
NI metastasering naar lymfklieren in het ipsilateralc hilusgebied (inclusief directe uiibreiding)
N2 metastasering naar lymfWieren in het mediastinum

M- metastasen op afstand
M0 geen metastasering op afstand
Ml metastasering op afstand, zoals in de scalenus-, cervicale- of contralaterale hiluslymfklieren, hersenen,

botten, long, lever etc.

Stadiumgroepering (TNM combinaties)

occult carcinoom TX NO MO
invasief carcinoom
stadium I T1N0M0, T1N1M0, T2N0M0

een tumor die kan worden geclassificeerd als Tl zonder enige metastasen
of met alleen me'astasen naar de lymfklieren in het ipsilaterale hilusge-
bied, of een tumor die kan worden geclassificeerd als T2 zonder metasta-
sen naar lymfklieren of metastasen op afstand.
(opmerking: TXN1M0 en T0N1M0 zijn ook theoretisch mogelijk, maar
zo'n klinische diagnose is moeilijk zo niet onmogelijk te stellen. Als zo'n
diagnose wordt gesteld, dan moeten deze combinaties opgenomen worden
in stadium I).

stadium II T2N1M0
een tumor, geclassificeerd als T2 met alleen metastasen naar de lymfklie-
ren in het ipsilaterale hilusgebied.
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stadium III T3 met elke N of M, N2 met elke T of M, Ml met elke T of N
iedere tumor, uitgebreider dan T2 of iedere tumor met metastasen naar
lymfklieren in het mediastinum of met metastasen op afstand.

Bij deze indelingen worden een aantal belangrijke opmerkingen gemaakt:
1. patiënten met een oat cell carcinoom dienen in het slechtste ziektestadium (III) te

worden opgenomen, onafhankelijk van de TNM-classificatie, "gezien de de-
sastreuze overlevingscijfers". Dit principe is sinds 1980 verlaten. Carr (1980) geeft
hiervoor de volgende verklaring: "de gegevens over het kleincellig carcinoom wer-
den meer dan 10 jaar geleden verzameld. Recentere studies suggereren dat de over-
leving duidelijker gerelateerd is aan het stadium dan vroeger het geval was. Daarom
moeten kleincellige longcarcinoomgevallen gestageerd worden!"

2. de diverse TNM combinaties werden zodanig in stadiumgroepen verdeeld, dat er
binnen de groep de kleinste variabiliteit in overleving was en er tussen de groepen de
grootste prognostische verschillen bestonden. In vergelijking met andere stadium
III gevallen hadden T3N0M0 laesies een hoge overleving; dit wordt verklaard door
de aanwezigheid van veel superior sulcus-tumoren, "die een uniek biologisch ge-
drag hebben vergeleken met andere bronchuscarcinomen".

3. tot aan het punt van een grote chirurgische ingreep mogen alle methoden voor het
verkrijgen van objectieve informatie worden gebruikt voor deze klinische classifica-
tie (bijv. mediastinoscopie of biopsie van een palpabele lymfklier). Wanneer infor-
matie, verkregen bij exploratieve thoracotomie, wordt gebruikt om de ziekte-uit-
breiding te beschrijven dan spreekt men van "surgical-evaluative classification".
Evenzo heet de indeling op basis van onderzoek van een resectiepreparaat "post-
surgical treatment classification".

De percentuele verdeling van de TNM combinaties over de stadia was erg ongelijk, zo-
als Mountain (1973) in een soort voorontwerp van de stadiumindeling reeds had ge-
schat. In dit voorontwerp werd occult carcinoom (T0N0M0) stadium 0 genoemd en
werd zowel oat cell carcinoom als vena cava superior syndroom zonder TNM aandui-
ding in het stadium (II ondergebracht. Mountain schatte hierin de percentuele verde-
ling als volgt:
stadium 0 1 %
stadium I 26% (T1N0M0 7% T2N0M0 18% T1N1M0 1%)
stadium II 6%
stadium III 68% (T3 totaal 55% N2 totaal 33% Ml totaal 35%

VCS syndroom 2% oat cell carcinoom 12%)
Vooral de kleine percentages voor TI NI M0(l%) en T2NIM0(6%) vallen op en wer-
den bevestigd in het grote patientenmateriaal van 1974. Overigens wijzen het hoge per-
centage van T3 (55%) en het lage van N2 (33%) op een sterk geselecteerd (chirurgisch?)
materiaal. Dit materiaal wordt verder nergens gedetailleerd beschreven en is dus ontoe-
gankelijk voor externe analyse. Ter rechtvaardiging van de stadiumgroepering worden
als overlevingscijfers na 18 maanden van diverse TNM combinaties genoemd:
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T1N0M0 65% T2N0M0 53% T1N1M0 49%
T2N1M0 53%
T3NOMO 24% andere T3 gemiddeld 8% N2 gemiddeld 8% M1 gemiddeld 6%
V.C.S. syndroom 4% oat cell carcinoom 9%

In hetzelfde jaar (1974) hebben Carr en Mountain de nieuwe classificatie overzichtelij-
ker beschreven, waarbij naast de verplichte klinische, chirurgische en pathologische
classificatietypes de mogelijkheid van een aparte groepering van recidieven wordt aan-
gestipt, maar nog niet geformuleerd.
Verder wordt een modificatie van de Working Party for the Therapy of Lung Cancer
indeling van hef National Cancer Institute (WP-L/NCI) vermeld, die onderverdelingen
voorstelt voor T3, N2 en Ml, die meestal verschillend worden behandeld en een wat
verschillende prognose zouden hebben.
T3 werd onderverdeeld in:

T3.I . een superior sulcus tumor met directe extrapulmonale uitbreiding

T3.2. een tumor van elke grootte, geassocieerd met: (I) atelectase of obstructie pneumonitis van een

hele long (2) pleuratranssudaat zonder maligne cellen (3) invasie van de thoraxwand of (4) iede-

re combinatie van (1), (2) of (3).

T3.3. een tumor van elke grooite, geassocieerd met: (1) pleuratranssudaat met maligne cellen (2) een

pleuraexsudaat zonder of met maligne cellen (3) invasie van het mediastinum (4) minder dan

2.0 cm van de hoofdcarina of (5) iedere combinatie van (I) t /m (4).

N2 werd onderverdeeld in:
N2.1. verspreiding naar lymfklieren onder de hoofdcarina en/of verspreiding naar de ipsilai ..Ie me-

diastinale lymfklieren, liggend tegen de distale helft van de intrathoracale trachea.
N2.2. verspreiding naar de ipsilaterale mediastinale lymfklieren, liggend tegen de proximale helft van

de intrathoracale trachea en/of verspreiding naar andere mediastinale lymfklieren.

Ml werd onderverdeeld in:
M1.11. verspreiding naar de ipsilaterale scalenus- cn/ol' supraclaviculaire lymfklieren;
Ml. 12. verspreiding naar de contralaierale .scalenus- en/of supraclavieulaire lymfklieren

Ml.2. verspreiding naar andere cervicale lymfklieren en
Ml.3. verspreiding naar andere lymfklieren of verspreiding naar andere organen zoals long, hersenen,

bot, nier, lever, bijnier, pancreas of andere.

Genoemde T en N onderverdelingen komen ook voor in het schema van Mountain
(1973) met als typisch chirurgisch commentaar: T3.1. superior sulcus tumoren, moge-
lijk resectabel, T3.2. mogelijk geschikt voor reductieve chirurgie en T3.3. chirurgie niel
goed verdragen; N2.1. lymfklieraantasting beperkt tot lagere ipsilaterale en/of subcari-
nale klieren; chirurgie kan de ziekte nog omvatten, N2.2. en N2.3. (?) "contralalerale
mediastinale lymfklieraantasting", resectie kan totale ziekte niet meer omvatten, kan
dus slechts reductief zijn.
Deze onderverdeling komt niet voor in het artikel van Mountain e.a. (1974) en is kenne-
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lijk een voorbeeld van wat Mountain in 1976 noemt: "de flexibiliteit van het TNM sys-
teem voor gespecialiseerd gebruik". In zijn hoofstuk in het boek van Israel en Chahini-
an (1976) is het klinische stageringssysteem van Mountain verder gepolijst en illustratief
weergegeven, op de work sheet is nu ook de "retreatment staging classification" aange-
geven.
Nu worden 5-jaarsoverlevingen voor de diverse TNM combinaties vermeld:
TINOMO 40% T1N1M0 34% T2N0M0 34%
T2N1M0 12%
T3N0M0 18% andere T3 0-10% N2 0-8% Ml 1%
(alle oat cell carcinomen uitgesloten, ook uit stad. III).
Opgemerkt wordt dat stadium II (T2N1M0) maar in 5% voorkomt en dat verdere stu-
dies de overlevingskarakteristieken zouden kunnen veranderen. Opvallend in stad. III
is naast de 18% vanT3N0M0de 10% van T3N1M0, dus identiek met stad. II! Helaas is
het verhaal op storende wijze thoraxchirurgisch gekleurd, blijkens de volgende uitspra-
ken:
1. "chirurgie is de enige therapie die als curatief kan worden beschouwd"
2. "het leek ongerechtvaardigd om de gehele structuur van het classificatieschema ver-

der onder te verdelen om te voorzien in een variabele die maar in zo beperkte mate
bijdraagt aan de overleving". Kortom, alle chirurgisch ongeneeslijke patiënten
(= 70% van het totaal!) komen in stadium III en behoeven, gezien hun gemiddelde
overleving, niet verder onderverdeeld te worden!

3. "historisch gezien ( ) werd de behandeling gekozen in de rangvolgorde: chirur-
gie, radiotherapie, chemotherapie, overeenkomstig de geschatte uitbreiding van de
ziekte. De uitbreiding van de ziekte werd omschreven als locaal, regionaal of syste-
misch. Zo werd iedere classificatie gemakkelijk geïdentificeerd met één van de drie
therapeutische modaliteiten". Helaas neemt Mountain geen afstand van deze "his-
torische" zienswijze. Hij noemt alle stadia 1 en II ziekte "locaal" en dus voor de
chirurg, terwijl gevallen van "regional" en "extensive" disease in stadium III val-
len. Daarbij gaat hij voorbij aan het feit dat de TNM combinaties met een NI in sta-
dium I en l\ per definitie regionaal zijn en niet locaal. Hieruit blijkt dat het "gemak-
kelijke" concept van de drie-deling gewoon niet deugt. Mountain geeft nu een an-
dere onderverdeling van de T, N en M waarden, volgens het "decimaalteken sys-
teem van de uitgebreide notatie". Hierbij heeft iedere plaats van een cijfer rechts
van het decimaalteken een bepaalde betekenis (bijv. tumorgrootte), terwijl het cij-
fer zelf een uitbreiding of zekerheidsgraad aangeeft. Als voorbeelden geeft hij:

T2 eerste cijfer : groolte van de tumor (I - I cm, 2 - 2 cm en/.;
tweede cijfer : doorgroei in pleuia visceralis (0 = nee of onbekend, 1 - ja)
derde cijfer : alelccia.se of obstructiepneumonie (0 = afwe. 'g, I = segment, 2 - kwab) en/.

T3 ec-rslecijfer : superior sulcus tumor (0= nee, 1 = painful apical syndrome. 2 - true Pancoasi syn-
drome)

tweede cijfer : uitbreiding in mediastinum (0 = nee, 1 = thoraxwand, 2 = diafragma, 3 = pericard
en/.)

derde cijfer : aantasiing hoofdbronctius < 2 cm van carina (0 = nee, 1 = ja)
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vierde cijfer : atelecrase/pneumonitis gehele long (0= nee, 1 = ja)
vijfde cijfer : pleuravocht (0=nee, 1 =ja, iranssudaal zonder maligne cellen, 2 = ja, transsudaat

met maligne cellen, 3 = ja, exsudaat)
Voorbeeld: superior sulcus tumor met uitbreiding in de thoraxwand = T3.21OO
NI eerste cijfer : peribronchiale klieren (0 = nee, 1 = ja)

iweede cijfer : interlobaire klieren (0 = nee, 1 =ja)
derde cijfer : hilaire klieren (0 = nee, 1 =ja)

N2 eerste cijfer : ipsilaterale tracheobronchiale klieren
tweede cijfer : subcarinale klieren
derde cijfer : ipsilateraal laag paratracheaai
vierde cijfer : ipsilateraal hoog parairacheaal
vijfde cijfer : contralateraal paratracheaai

Ml eerste cijfer : ipsilateraal scalenus- of supraeiaviculaire klieren

(0=nee, I =ja, klinisch, 2 = ja, histologisch)
tweede cijfer : contralateraal
derde cijfer : andere cervicale
vierde cijfer : contralaterale hilus
vijfde cijfer : hersenen
zesde cijfer : botten
zevende cijfer lever

Voorbeeld: Stad. ill patient mei pathologisch bewezen klieren ipsilateraal supraclaviculair en klinische
aanwijzingen voor levermetastasen - MI.2(KKXX)1.

Mountain herhaalt, dat zijn classificatiesysteem specifiek toepasbaar is bij de klinische
stagering van longkanker. Er is een stijgende gradient van betrouwbaarheid en geldig-
heid in het stageringsproces als men van klinische classificatie gaat naar pathologische
classificatie, daar meer objectieve gegevens beschikbaar komen. Vergelijking van long-
kankerpopulaties is pas mogelijk als naast het celtype en het stadium ook het niveau
van classificatie gelijk is.

In 1979 schrijven Mountain en Hermes een hoofdstuk in het boek "Lung Cancer" van
Muggia en Rozencweig, getiteld: "Management implications of surgical staging stu-
dies". Hoewel in het hele hoofdstuk hardnekkig wordt gesproken over chirurgische
stagering, is duidelijk dat "post-surgical treatment = pathologie stage" wordt be-
doeld. Onderwerp van studie zijn namelijk de 794 patiënten uit de groep van 2155 pa-
tienten uit 1974, die een radicale resectie ondergingen en waarop na microscopisch on-
derzoek de pathologische stadiumindeling was toegepast. Omdat nu de stadia I en II
zijn "gezuiverd" van microscopische mediastinale metastasen, worden de volgende
(veel hogere) overlevingscijfers na 5 jaar gegeven (oat cell careinoom uitgesloten):
T1NOM0 59% T1N1M0 52% T2N0M0 49% stad. II 29% stad. III 16%.
Uit deze getallen blijkt het fenomeen, beschreven door Ulfelder (1981) dat door het pa-
thologisch stageren niet alleen de overlevingscijfers van de lage klinische stadia verbete-
ren, maar ook die van de hoge klinische stadia (microscopisch stad. Ill was eerst kli-
nisch stad. I of 11), zonder dat de totale overleving verandert.
In de opgegeven TNM definities en stadiumgroepering zijn, vergeleken met 1974 en
1976 enkele aanvullingen en wijzigingen aangebracht, die het stageringssysteem verdui-
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delijken zonder het essentieel te veranderen en die later integraal zullen worden bespro-
ken.
in 1980 beschrijven Mountain e.a. het chirurgische materiaal opnieuw, waarbij de
slechte prognose van pleuritis carcinomatosa (T3) en van microscopische mediastinale
lymfkliermetastasen (pN2) worden herhaald. Zoals blijkt uit de titel van het artikel
noemt Mountain klinisch stadium I en II nu "regional" i.p.v. "local", doch be-
schouwt deze patientengroepen nog steeds wel als kandidaten voor radicale resectie.
Hij geeft een indeling van de regionale lymfklieren, waarbij NI klieren een tweecijferige
code krijgen en de N2 klieren een ééncijferige. De classificatie-nomenclatuur van de re-
gionale lymfklieren luidt als volgt:

S2-klieren
• mediastinum superius klieren

1. hoogste mediastinale
2. hoge paratradicale
.1. pre- en tetrotradieale
4. lage parat raeheale

(incl. a/ygosklieren)

\7 klieren
10. hilair 12. lobair

• aortale klieren
5. subaortale (aortavenster)
6. paraaortale (aoria ascen-

dens of frenicus)

11. interlobair 13. segmentaal

• mediastinum inferius klieren
7. hoofdearina
8. paraoesophageaal (onder

de hoofdearina)
y. ligamentum pulmonale

De TNM classificatie en stadiumgroepering wordt opnieuw beschreven. Sinds ] 974 zijn
nu de volgende wijzigingen of aanvullingen aangebracht door Mountain zelf:
- 1976: - TX: toevoeging: of elke tumor die niet evaluabel is

- toevoeging: Tis = carcinoma in situ
- T2: toevoegingen: tumor van elke grootte die de viscerale pleura ingroeii

of met zijn bijkomende atelectase enz. Bij bronchoscopie moet de proxi-
male uitbreiding van de zichtbare tumor zich in een kwabsbronchus bevin-
den of tenminste 2 cm van de hoofdearina verwijderd zijn.

- NI: toevoeging: metastasen naar lymfklieren in hetperibronchialeen/of
ipsilaterale hilusgebied.

- Ml: toevoeging: contralaterale long
- stad. I: toevoeging: Tis.

1979: - TX: wijziging: of elke tumor die niet kan worden vastgesteld
- T3: toevoeging: een tumor van elke grootte met directe uitbreiding naar

een aangrenzende structuur, zoals deparietalepleura of thoraxwand, het
diafragma enz.

- toevoeging: MX = niet vastgesteld
- M0: toevoeging: geen bekende metastasering op afstand
- Ml: toevoeging:... scalenus-, supraelaviculaire, cervicale of contralatera-

le hiluslymfklieren, enz.
- stad. 1 en II: peribronchiale en /ofipsilaterale hilusgebied
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- 1980: - Ml: volledig gewijzigd als volgt: metastasering op afstand aanwezig, spe-
cificeer de plaats met de volgende notatie: pulmonaal-PUL, ossaal-OSS,
lever-HEP, hersenen-BRA, lymfklieren-LYM, beenmerg-MAR, pleura-
PLE, huid-SKI, oog-EYE, andere-OTH.

In 1980 geeft Carr een uitstekend overzicht van stagering in het algemeen en de AJC
(Mountain) classificatie in het bijzonder. Zoals eerder vermeld benadrukt hij dat nu
ook kleincellige carcinomen dienen te worden gestageerd. Hij geeft de volgende sug-
gesties voor classificatie en stagering, gedaan door de Task Force on the Staging of
Lung Cancer van de AJC in 1979:
- TO moet worden gebruikt wanneer de primaire tumor in de long niet aantoonbaar

is, terwijl lymfkliermetastasen of metastasen op afstand lijken te wijzen op een pri-
mair bronchuscarcinoom.
TO kan ook worden gebruikt bij de Retreatment Staging bij een status na resect ie
zonder teken van locaal recidief, maar met een recidief in regionale klieren of op af-
stand.

- TX wordt gebruikt bij sputum met maligne cellen en een negareve thoraxfoto en
een negatieve bronchoscopie. TX kan ook worden gebruikt bij de Retreatment Sta-
ging, wanneer bestralingsfibrose het onmogelijk maakt vast te stellen of er een lo-
caal recidief bestaat (naast de reeds gevonden tekenen van recidief)-

- multipele tumoren kunnen zijn:
- synchroon en van verschillende histologie: apart stageren
- synchroon en van hetzelfde celtype:

- bij aanwijzingen voor twee primaire tumoren: apart stageren
- bij onvoldoende aanwijzingen hiervoor (dus primaire tumor + metasta-

se): - contralaterale long: Ml
- ipsilaterale long: T2(tenzij aanwijzingen voorT3 bij een van beide).

- T2 wordt gebruikt bij directe uitbreiding naar de viscerale pleura, T3 bij doorgroei
naar de parietale pleura (zowel van mediastinum, pericard, thoraxwand en diafrag-
ma). Iedere ipsilaterale discontinue laesie of laesies in of op de viscerale of parietale
pleura zijn T3. Eenzelfde laesie in hel mediastinum is waarschijnlijk een lymfklier,
dus N2.

- Als er een hilusmassa is, niet te scheiden van het mediastinum en met brede basis,
dan is directe doorgroei naar het mediastinum waarschijnlijk, dus T3.

- Recurrensparese, vena cava superior syndroom en trachea- of oesophaguscompres-
sie moeten geclassificeerd worden als N2.

- M] dient te worden gebruikt bij redelijk bewijs van metastasen, niet bij de moge-
lijkheid alleen.

Carr benadrukt dat het AJC systeem in de toekomst modificaties nodig zal hebben die
gebruik maken van nieuwe kennis over het bronchuscarcinoom.
Tenslotte volgt hier de officiële TNM classificatie van de AJC, zoals vermeld door Carr
(1980):

v
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Primary lumor (T)
TX Tumor proven by the presence of malignam cells in bronchopulmonar secretions but nol visualized

roentgenographically or bronchoscopically; or any tumor that cannot be assessed.
TO No evidence of primary tumor.
Ti.s Carcinoma in situ
Tl Tumor 3.0 cm or less in greatest diameter, surrounded by lung or visceral pleura, and without evi-

dence of invasion proximal to a lobar bronchus at bronchoscopy.
T2 Tumor more than 3.0 cm in greatest diameter, or a tumor of any size tl.at either invade.5 'he visceral

pleura or has associated atelectasis or obstructive pneumonitis extending to the hilar region. At
bronchoscopy, the proximal extent of demonstrable tumor must be within a lobar bronchus or Ht
least 2.C cm distal to the carina. Any associated atelectasis or obstructive pneumonitis must involve
less than an entire lung and there must be no pleurat effusion.

T3 Tumor of any size with direct extension into an adjacent structure such as the parietal pleura or the
chest wall, the diafragm or the mediastinum and its contents; or a tumor demonstrated bronchosco-
pically to involve a main bronchus less than 2.Ü cm distal to the carina; or any tumor associated
with ateleclasis or obstructive pneumonitis of an entire lung or pleural effusion.

Nodal Involvement (N)
NO Nu demonstrable metastasis to regional lymph nodes
Nl Metastasis to lymph nodes in the peribronchial or the ipsilaleral hilar region, or both, including di-

rect extension
N2 Metastases to lymph nodes in the mediastinum

Distant Metastasis (M)
MX Not assessed
MO No (known) distant metastasis
Ml Distant metastasis present

Stage grouping
TX NO MO occult carcinoma

Tis NO MO

T l NO MO stage 1
Tl Nl MO

T2 NO MO

T2 Nl MO stage 2
T3 any N or M
N3 any T or M stage 3
Ml any T or N

III.2.4 AJC-modificaties

111,2.4.1 Algemeen

De behoefte aan de modificatie van een stageringssysteem zal kunnen voortkomen uit
de persoonlijke motieven van een onderzoeker, uit de specifieke eisen die een bepaald
specialisme aan het gebruik van een stageringssysteem stelt in relatie tot de behandeling
door dat specialisme en uit intrinsieke onvolkomenheden van het systeem zelf, die te-
voorschijn komen bij het gebruik in de praktijk.
Ondanks het feit dat de AJC classificatie in multidisciplinair verband is ontstaan vanuit
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de Task Force on Carcinoma o f the Lung, waarin alle bij de behandeling van longkan-
ker betrokken specialisten vertegenwoordigd waren, heeft het accent van de indeling
toch altijd gelegen op de klinische prae-operatieve situatie, niet in de laatste plaats door
het uitgebreide werk van de thoraxchirurg Mountain en de longarts Carr. Dat zelfs een
systeem, dat is gemaakt om slechts de vraag te beantwoorden: "is de patient opera-
bel?" voortdurend modificatie behoeft, is geillustreerd aan de veranderingen die in de
periode na 1974 zijn aangebracht. Ondanks dat zijn de s-, p- en r-TNM classificaties
van de AJC een voor de gelegenheid omgedoopte cTNM classificatie en niet opnieuw
geformuleerd voor de specifieke ^uatie van de post-resectieperiode, waarin bijvoor-
beeld adjuvant chemotherapie of radiotherapie voor een recidief dient te worden gege-
ven. Er wordt na de operatie nog wel geclassificeerd, maar zonder therapeutisch doel,
m.a.w. zinvolle stadiumgroepering ontbreekt. De thoraxchirurg heeft zijn werk ge-
daan, in het vervolg is hij niet wezenlijk geinteresseerd, tenzij ter evaluatie van zijn ei-
gen behandelingsresultaten (Mountain en Hermes 1979, Mountaii. z.a. 1980). Het is
begrijpelijk dat een basaal goed functionerend systeem als dat van de AJC is gemodifi-
ceerd door andere specialisten, zoals de radiotherapeuten (Rubin 1973, Salazar 1976a),
de chemotherapeuten, hetzij als chirurg (Shields 1977) hetzij als internist (Bitran 1978
e.v., Ruckdeschel 1979) en de patholoog (Melamed 1931). Niet al deze modificaties
hebben een zelfstandige betekenis, sommige zijn zelfs kwestueus. Allen hebben ze ge-
meen, dat ze in meer of mindere mate de zwakke plekken in het A JC-systeem bloot leg-
gen (pTNM, kleincellig carcinoom, te amorf stadium III).

Begonnen zal worden met de beschrijving van enkele illustratieve voorbeelden en enke-
le wezenlijke veranderingen, die het AJC-systeem in principe ongemoeid laten. Daarna
zullen de RTOG-classificatie en de Shields-modificatie wegens hun grote zelfstandige
betekenis afzonderlijk besproken worden.

Allereerst kunnen een viertal publicaties worden genoemd, die betrekking hebben op
het gebruik van de s- en pTNM classificatie van de AJC.
Vincent e.a. (1975) zijn de eersten, die de AJC classificatie gebruikten om patiënten te
selecteren voor behandeling met methotrexaat. Hun patientengroep werd gevormd
door klinische stadia 1 en II, die geen thoracotomie konden ondergaan, klinische stadia
111 en chirurgische (irresectabele) stadia III. In hun publicatie is de "work sheet for sta-
ging lung cancer" van de AJC (1973) afgedrukt.
Reynolds e.a. (1979) blijven hun "resected stage 1 and II" patiënten, die adjuvant che-
motherapie kregen, evenals Mountain consequent doch foutief "surgical stage" pa-
tienten noemen. Oat cell carcinoom-patienten werden gewoon meegestageerd.
Taylor e.a. (1981) maken bij hun screeningprogramma voor "vroege" longkanker ge-
bruik van de term "low stage" of "localized" om het postchirurgische (pathologische)
stadium I van de AJC aan te duiden en noemen alle andere AJC categorieën "high
stage" of "advanced".
Melamed e.a. (1981) spreken in soortgelijke gevallen over "true pathologie" stadium I
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(d.w.z. histologisch bevestigde negatieve lymfklieren na mediastinale lymfklierdissec-
tie).

In een drietal publicaties wordt de AJC classificatie gebruikt om kleincellig carcinoom
ie slageren, volgens Mountain (1974) zo ongeveer te vergelijken met het indelen van
steenkool in kleurschalen.
Gilby e.a. (1977) classificeerden daarbij hun T3- f*n T4 (??)-tumoren als stadium 111.0
als geen metastasen konden worden aangetoond, stadium I1I.1 als de enige ontdekte
metastasen beperkt waren tot dt supraclaviculaire fossae ("binnen het radiotherapie-
veld") en stadium III.2 als er metastasen buiten het bestralingsveld waren. Hier is een
duidelijke parallel zichtbaar met het limited-extensive concept van de Veterans Admi-
nistration studies (zie aldaar) en met de modificaties van Bitran en Ruckdeschel (zie ver-
der).
Harper e.a. (1981) slageren kleincellig carcinoom-patienten volgens een "staging nota-
tion in small-cell carcinoma of bronchus", hetgeen de Mountain-classifieatie 1974
blijkt te zijn. Per definitie zou de classificatie hiervoor niet gebruikt mogen worden,
maar volgens Carr (1980) kunnen kleincellige carcinomen toch wel met behulp van de
AJC classificatie worden gestageerd.
Chak e.a. (1982), rapporterend voor de Northern California Oncology Group, geven
een gemodificeerd AJC "stageringssysteem" (bedoeld wordt classificatie), dat alleen
verschilt van de AJC classificatie in de definitie van de N: NO geen metastasen in. regio-
nale lymfklieren, NI metastasen in intrapulmonale lymfklieren, N2 metastasen in lymf-
klieren in de ipsilaterale hilusregio (inclusief directe uitbreiding), N3 metastasen in me-
diastinale lymfklieren en N4 metastasen in scalenus-, cervicale of contralaterale hilus
lymfklieren. Deze indeling toont duidelijke verwantschap met de RTOG-modificatie
(III.2.4.2). Met deze AJC-modificatie worden door Chak e.a. vervolgens kleincellig
earcinoompatienten ingedeeld in limited disease (T < 2, N < 3, M = 0) en extensive di-
sease (T = 3 of N = 4 of M = 1). Waarschijnlijk vallen T = 2 en N = 3 in de
"limited" groep.

De vertaling van AJC naar VA blijkt vooral moeilijk op hel punt van de positieve su-
praclaviculaire klieren, die door Chak e.a. (1982) onterecht bij de extensive disease
worden ingedeeld en door Hoffman e.a. (1980) i.i een soort tussengroep van de AJC,
nl. stadium 111 MO SCN + , volgens AJC regels een contradictio in terminis.

Het stadium 111 van de AJC blijkt in de praktijk teveel heterogene groepen te bevatten.
Dit verklaart, dat een aantal auteurs het stadium 111 hebben onderverdeeld in twee
groepen, namelijk M0 en Ml.
Bitran e.a. (1976) maken voor het eerst melding van een "stage 111 Ml, Carr and
Mountain 1974" om gemetastaseerde bronchuscareinoompatienten te classificeren. In
1978 vermelden Bitran e.a. bij patiënten zonder metastasen een stadium III M0. De al
genoemde indeling van Hoffman, Bitran e.a. (1980) luidt ai. Mgt:
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- stadium 111 MO: alle tumor beperkt tot één hemithorax met of zonder hilus- of me-
diastinale uitbreiding.

- stadium III MO SCN + : de enige tumoruitbreiding buiten de thorax is in de ipsilaie-
rale supraclavkulaire klieren.

- stadium III Ml: aanwijzingen voor melastasen op afstand.
In 1981 worden door Bitran e.a. toch weer twee groepen gevormd, nu genaamd stadi-
um HI MO (limited) en stadium III Ml (extensive, ook disseminated en metastatic ge-
noemd). Hier lijkt een brug geslagen van AJC naar VA, maar in stadium III MO (limi-
ted) zijn wel patiënten met positieve supraclaviculaire lymfklieren opgenomen, hetgeen
tegen AJC regels is.
In feite hebben Pater en Loeb (1982) dezelfde indeling toegepast, hoewel zij uitgingen
van de UICC classificatie 1974, waarvan zij kennelijk niet wisten dat hij identiek is aan
de AJC classificatie. Zij verdeelden "TNM stage III" in nonmetastaticen metastatic en
voegden de non-metastatic groep samen met hei stadium II (vooral omdat in stadium II
zo weinig patiënten zaten!), waarna 3 "revised stages" ontstonden: revised stage 1 (het
oude stadium 1), revised stage 2 (het oude stadium II + de "non-metastatic" stadium
III patiënten) en revised stage 3 (de "metastatic" stadium III patiënten). Supraclavicu-
laire klieren werden niet apart vermeld.
In 1978 maken Reynolds e.a. melding van de onderbrenging van patiënten met AJC-
stadium III en extrathoracale ziekte in een stadium IV "voor analytische doeleinden",
waarbij de scheiding werd getrokken tussen "more extensive disease confined to the
thorax" (T3 en N2) en extrathoracale metastasen (Ml).
Dit wordt verder uitgewerkt door Ruckdeschel e.a. (1979), die de volgende modificatie
van de AJC indeling voor het niet-kleincellig carcinoom voorstellen:

stadium I : tumor < 3.0 cm in diameter; hilusklieren mogen wel of geen
metastasen bevatten

of
tumor > 3.0 cm in diameter zonder doorgroei naar omgeven-
de structuren of hiluslymfkliermetastasen.

stadium II : tumor > 3.0 cm, met hiluslymfkliermetastasen
stadium III MO : tumor r.ct invasie in mediastinale structuren of de thorax-

wand, mediastinale en/'of supraclaviculaire lymfkliermetasta-
sen

stadium III Ml (IV): tumormetastasen verder dan de grenzen van de thorax.

De grens wordt dus niet gelegd tussen T3/N2 en M1, maar tussen MI (supraclaviculair)
en Ml (andere), conform Bitran (1981), hoewel deze spreekt van ipsilateralesupraclavi-
culaire klieren. Hierbij lijkt stadium IV dus wat onzorgvuldig gedefinieerd.
Ruckdeschel geeft de volgende verdeling in zijn patientenmateriaal:

stadium I resectabel 12,5%
stadium II + III reseciabel 5 %
stadium III irresectabei 10 %
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stadium IV 60 %
oat cell 12,5%

Hiermee is dus feitelijk een stadium IV geboren, welks afwezigheid de AJC indeling zo
opvallend onderscheidt van de UICC 1978 en RTOG classificaties.

II 1.2.4.2 RTOG-modificatie

Het is wellicht wat simpel om het door de RTOG (Radiation Therapy Oncology Group)
gebruikte stageringssyste'm als een afgeleide van de officiële AJC classificatie uit 1973
te beschouwen, daar op dezelfde conferentie waar Mountain het voorontwerp van
"zijn" stageringssysteem voorstelde (Airlie, Virginia, okt. 1972), Rubin in het panelre-
port van de radiotherapiecommissie al een modificatie voor radiotherapie-gebruik
voorstelde.
Rubin stelde, dat de door de chirurgische commissie van de WP-L voorgestelde classifi-
catie prijzenswaardig was maai' in essentie een chirurgische zienswijze op de ziekte gaf.
"De classificatie blijft in gebreke bij het onderscheiden van de twee subcategorieën van
die patiënten die bestraling ontvangen: die met laesies waarbij langdurige locale contro-
le en sterilisatie mogelijk is en die met laesies, die te ver zijn voor locale controle en waar
het enige doel van de bestraling palliatie is. De benoeming van een alles-omvattende
groep (T3), onderverdeeld door decimalen, zoals voorgesteld door de chirurgische
commissie, beantwoordt niet aan de eisen voor protocolontwerpen in radiotherapie en
eventuele combinatie-chemotherapie. De T3 categorie moet worden gemodificeerd
door verdeling in T3 en T4 categorieën." Hierna volgt de gemodificeerdt TNM classifi
catie, die de RTOG al in 1973 officieel gebruikt in zijn protocollen voor non-oat cell
carcinoom: TO, TX, Tl en T2 als AJC 1973.

T3 (beperkt extrapulmonaal en intrathoracaal): de primaire lumor groeit door de pleura visceralis en zit
vast aan de pleura parietalis of is gelocaliseerd, maar zil binnen 2 cm van de hoofdcarina (dus in we-
zen extrapulmonaal). Er is geen teken van invasie van vaten, zenuwen, bot ofhart (inclusief pericard).

T3.1: primaire laesie beperkt tol één kwab inclusief bijkomende atciectase en infiltratie.
T3.2: primaire laesie beperkt tot twee kwabben.
T3.3: primaire laesie beperkt tot één hoofd bronchus zonder atelectase
T3.4: primaire laesie met pleuravocht met negatieve cytologie, als indicatie van uitgebreide mediastinale

adenopathie en veneuze compressie.
Dit type laesie zelf is niet noodzakelijkerwijs uitgebreid, de modificatie ontstaat door de kliermetasta-
sering.

Het is belangrijk ie beseffen dat proefthoracotomie noodzakelijk kan zijn om T3 laesies te identificeren. Ca-
tegorieën als T3.1, T3.2 en T3.3 representeren klinisch en röntgenologisch vastgestelde Tl, T2 en T3 laesies.
die tijdens opcatie niet resectabel blijken door localisatie of extrapulmonale invasie.

T4 (extrapulmonaal en/of extrathoracaal): deze groep bevat zeer uitgebreide primaire laesies, infiltrerend
in zenuwen, grote vaten, hart en bol. Zij gaan verder dan de parielale pleura en bevinden zich in tho-
raxwand, viscera en diepe mediastinale structuren.

T4.1: iedere primaire tumor samen met totale atelectase van de long.
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T4.2: iedere primaire tumor samen met cytologisch positief pleuravocht.
T4.3: iedere primaire tumor samen met vena cava superior syndroom.

De lymfkliercategorieën worden door Rubin veel verder opgesplitst dan de NO, N1 en
N2 van de AJC:

NO : geen aantoonbare melastasering naar lymfklieren
NI : ipsilaterale hiluskiiermetastasen
N2.1: metastasen subcarinaal (ipsilateraal) en laag mediastinaal (ipsilateraal)
N2.2: hoog mediastinale metastasering
N2.3: contralaterale hilaire en mediastinale klieren
N2.4: mediastinum posterius, diafragmale en pericardiale metastasering
N3 : iuprac/aviculaire en scalenusktieren
Alle andere klieren vallen in de M categorie (cervicaal, axillair of abdominaal).

M (metastasen op afstand)

Ml : solitaire, geïsoleerde metastase, beperkt tot één orgaan of één anatomische plaats.
M2 : multipele metastasenhaarden in één orgaansysteem of plaats (bijv. longen, skelet, lev.r) resulterend in

minimaal of geen functieverlies
M3 : multipele organen met geen, minimaal of matig functieverlies
M4 : multipele organen met matig tot ernstig functieverlies

Een stadiurngroepering geeft Rubin in 1973 nog niet. Wel pleit hij voor een gestandaar-
diseerd stageringsonderzoek, waarbij hij een onderscheid maakt tussen klinisch-radio-
grafische stagering en chirurgisch-pathologische stagering (met een s voor surgical ex-
ploration en een + voor pathologische bevestiging) en een TNM recurrence classificati-
on (r) bepleit.

In 1976a wordt door Salazar, Rubin e.a. wel een stadiumgroepering gegeven. In de
TNM definities is niet veel essentieels veranderd, behalve dat N2.1 niet langer ipsilate-
raal behoeft te zijn en dat bij N3 gesproken wordt van supraclavicuiaire of gebiopteer-
de scalenusklieren.
Bij de stadiumgroepering zijn er fundamentele verschillen met de AJC:
1. de groepen T2N0M0 en T1N1M0 zijn ondergebracht bij het stadium 2
2. er is een nieuw stadium 4, waarin opgenomen de T4 en de N3
3. de contralaterale hiluskliermetastasen zitten in de AJC-classificatie als Ml in sta-

dium 3; in de RTOG classificatie zitten ze daar ook in, maar dan als N2 (.3)!

De stadiumgroepering van de RTOG luidt als volgt (ü.i'azar 197oa):
stadium 1: T1N0M0
stadium 2: T1N1M0, T2N0M0, T2N1M0
stadium 3: T3 en/of N2 met M0
stadium 4: T4, N3ofMl

89



In 1979 en 1980 rapporteren Perez e.a. namens de RTOG over het onderzoek, dat van
1973 tot 1978 werd verricht bij 481 inoperabele of irresectabele stadia III (T1N2, T2N2,
T3N0, T3N1, T3N2) non-oat cell carcinoom patiënten. Uitgezonderd van de studie
werden patiënten met pleuravocht, zelfs met een negatieve cytologie (T3.4), die kenne-
lijk als een prognostisch slechte groep werden beschouwd. Hierna was de percentuele
verdeling:
T1N2 5%; T2N2 25%, T3N0 17%; T3N1 17%; T3N2 37%.
In het onderzoek werd tussen 4 radiotherapieschema's gerandomiseerd, nl. 4000, 5000
en CJDO rad continue bestraling en 4000 rad split course.
De complete remissiepercentages bedroegen in het totaal bij de Tl 53%, bij T2 22%
en bij T3 14%. De mediane overleving was bij N0 55 weken, bij Nl 45 weken en bij N2
40 weken, doch bij gelijke N2 was de mediane overleving van Tl 62 weken, van T2 43
weken en van T3 35 weken. Deze getallen illustreren dat de gradiënten in de T- en N-ca-
tegorieén van de RTOG classificatie prognostische betekenis hebben, hoewel hei hier
dus allemaal stadium III patiënten betreft.

IM.2.4.3 Shields-modificatie

Het lijkt wellicht wat vreemd, om Shields op te voeren als de schepper van een AJC-
modificatie, terwijl hij toch door velen wordi gezien als de stuwende kracht in de VA-
SAG (Veterans Administration Surgical Adjuvant Group), later VASOG (Veterans
Administration Surgical Oncology Group).
Nu zijn de door Shields in 1977 en 1980 voorgestelde wijzigingen op zich niet zo verras-
send (zowel Bitran(1976) als Rubin (1973) hadden deze al eerder voorgesteld), maar de
bewijsvoering is magistraal en illustreert wat met een goed gedocumenteerd patiënten-
materiaal zoals dat van de Veterans Administration kan worden gedaan.
Op het principe van de V.A. studies zal onder III.3.1 nader worden ingegaan. Van be-
lang is hier dat Shields sinds 1970 als opvolger van Higgins de histopathologische gege-
vens van resectie-patienten heeft "beheerd". In 1975 ging het al om een totaal van 2349
curatieve resecties sinds 1959

In 1977 beschrijven Shields en Keehn de resultaten van een prospectief gerandomiseerd
onderzoek bij 461 patiënten, die in de periode 1968-1973 een potentieel curatieve reste-
ne ondergingen en hierna adjuvant endoxan ± methotrexaat kregen. Om de aanbeve-
ling van de AJC voor een "postsurgical-treatment classificatie en stagering" te evalue-
ren, werd het patientenmateriaal volgens de richtlijnen van de AJC ingedeeld (d.w.z.
exclusief kleincellig carcinoom). Daarnaast werd hetzelfde materiaal ook ingedeeld vol-
gens de modificatie van de AJC, voorgesteld door de RTOG (ook exclusief kleincellig
carcinoom). De goede chirurgische selectie van het materiaal wordt geïllustreerd door
het geringe percentage kleincellige carcinomen (4%) en het relatief geringe aantal 73 tu-
moren.

Voor de volgende (door AJC en RTOG gelijk gedefinieerde) TNM categorieën was de
5-jaarsoverleving: T1N0M0 41%, T1NIM0 7%, T2N0MO 34%, T2N1M0 26% en
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T2N2M0 7%. Na stagegrouping levert dit de volgende 5-jaarsoverlevïngscijfers op:
AJC stad. I 31%, stad. II 26%, stad. III (alleen MO) 11%
RTOG stad. 1 41%, stad. 2 26%, stad. 3 11%
Shields concludeert dat de opname van T1N1M0 in het stadium I van de AJC niet ver-
antwoord is, hetgeen geen verbazing wekt omdat Shields e.a. (1975) al hadden aange-
toond dat de aanwezigheid van hiluskliermetastasen in het resectiepreparaat (pNl) de
5-jaarsoverleving bij zulke patiënten tot de helft reduceert (van 34 naar 17%). Ook de
insluiting van T2N0M0 laesies is niet verantwoord, hetgeen al aannemelijk was door de
bevinding van Higgins e.a. (1975) dat kleine perifere tumoren (TI) een betere prognose
hebben dan grote perifere tumoren (T2). Naar de ervaring van Shields zit de 5-jaars-
overleving van patiënten met T2N0M0 laesies ongeveer tussen die van patiënten met
Tl NOMO laesies en die met T2N1 MO laesies in. Om stadium I beter te scheiden van sta-
dium II lijkt het daarom verstandig om zowel de T2N0M0 als de Tl NI MO in stadium II
onder te brengen, tesamen met de T2N1M0. Dit zou in overeenstemming zijn met de
door de RTOG gesuggereerde modificatie.

In 1980 herhaalt Shields dit voorstel tot hergroepering, waarhij hij nog eens wijst op het
verdwijnen van de prognostische betekenis van het celtype in de post-resectie situatie,
terwijl tumorgrootte en lymfkliermetastasen (dus de pTNM) wel van groot prog-
nostisch belang zijn. Tevens geeft Shields aan, dat zijn cijfers voor Tl NOMO, TINIMO
en T2N0M0 zonder duidelijke reden niet kloppen met die van Mountain en Hermes
(1979), die 5-jaarsoverlevingen vonden van 58% voor Tl NOMO, 52% voor Tl N1 MO en
48% voor T2N0M0 in een groep van 794 curatief geopereerde patiënten. Shields meent
net als Carr (1980) dat kleincellig anaplastische carcinomen zeer goed volgens AJC re-
gels kunnen worden geclassificeerd, zoals blijkt uit de goede overlevingscijfers van
Tl NOMO laesies na resectie (Higgins e.a. 1975, Stott e.a. 1976) en uit het verschil in
overleving tussen "limited stadium III" en "extensive stadium III" (Bunn e.a. 1979).
Overigens realiseert Shields zich dat er bij het kleincellig carcinoom weinig "post-surgi-
cal treatment" stagering zal plaatsvinden.

Als tweede modificatie vnn de pTNM classificatie en stagering van de AJC stelt Shields
voor het stadium III te verdelen in "localized stage III" (ziekte beperkt tot de hemitho-
rax - T l -2 N2'vlO en T3 N0-2 MO) en' ' extensive stage III" (gedissemineerde, gemetas-
taseerde ziekte - Tl-3 NO-2 Ml), "daar zowel behandeling als prognose verschillend
zijn voor deze categorieën". Het bewijs hiervoor wordt niet geleverd. In hoeverre Bi-
tran e.a. (1981) met hun "stage III MO (limited)" en "stage III Ml (extensive)" door
het voorstel van Shields zijn beinvloed is niet duidelijk, evenmin of ook door Shields de
groep patiënten met supraclaviculaire metastasen (tegen AJC regels in) in de "localized
stage III" wordt opgenomen.

Tenslotte vraagt Shields zich af in hoeverre een klinische T2 laesie (beoordeeld op de
röntgenfoto) moet worden veranderd in een pTl wegens zijn werkelijke grootte bij
P.A. onderzoek. Volgens hem achten "de richtlijnen voor classificatie" een dergelijke
reclasiificatie ongeschikt. Toch werd in een recente VASOG studie de T postoperatief



veranderd, hoewel van alle veranderingen van cTNM in pTNM (37%) de meeste reclas-
sificaties plaatsvonden in de N-categorie.
Hier volgt nog een kort overzicht van de "Shields modificatie" van het AJC systeem
(alleen post surgical resection-pathologic stage):

stad. I T1N0M0
stad. II T2N0M0, T1N1M0, T2N1M0

localized stad. Ill Tl-2 N2M0, T3N0-2M0
extensive stad. III Tl-3 N0-2M1

III.2.5 Kleinere systemen op TNM basis

Met kleinere systemen wordt niet zozeer bedoeld de eenvoud of beperkte omvang van
de systemen (het systeem van Larsson is bepaald niet eenvoudig en ook niet beperkt),
maar meer dat deze systemen maar een beperkt of niet vermeld gebruik door anderen
dan de auteur hebben gehad.

III.2.5.1 "Larsson"

In 1973 verscheen als supplement van de Scandinavian Journal of Thoracic and Car-
diovascular Surgery een studie van Larsson over de klinische classificatie en stagering
< an het bronchuscarcinoom. In dit werk worden met name de systemen, ontwikkeld in
de periode 1958-1973 beschreven en geanalyseerd. Een belangrijk doel van Larsson was
om stadiumgroepen voor te stellen op basis van het TNM systeem, die zouden voldoen
aan de verlangens van de clinicus.
Basis voor het onderzoek vormden 496 patiënten uit de periode 1959-1967, die alle me-
diastinoscopie hadden ondergaan, omdat zij als potentiële kandidaten voor curatieve
chirurgie werden beschouwd.
Larsson classificeerde de patientengroep volgens de methode van Feinstein (zie III.3.2)
en volgens de UICC 1966 (zie III.2.2). Omdat het UICC voorstel geen nauwkeurige en
complete beschrijving van de ziekte-uitbreiding toestond, suggereerde Larsson een
nieuwe classificatie binnen het raamwerk van het TNM systeem. Hierbij ging hij uit van
de topografisch-anatomische verdeling in perifere en centrale tumoren, waarbij hij één
voorstel voor classificatie van centrale tumoren en drie verschillende voorstellen voor
perifere tumoren deed, steeds gebaseerd op TNM principes. Er werden 4 T-categorieën
gedefinieerd, als volgt:

(I) lumor van het cenlrale type
Tl lumor beperkt lot een segment van een kwab; endobronchiale groei beperkt tot de segments-

bronchus.
T2 tumor beperkt tot een kwab; endobronehiale groei beperkt tot cJe kwabsbronehus.
'D tumor in meer dan één longkwab; endobronehiale groei beperkt tot stam- of hoofdbronehus.
74 lumor breid! zich uil buiten de long; aantasling van hool'dearina of tiaehea.
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(2a) lumor van hel perifere type
Tl tumor beperkt tot een kwabssegment
T2 tumor beperkt tot een kwab
T3 tumor in meer dan één kwab
T4 tumor breidt zich uit buiten de long

Bovenstaande indelingen zijn practisch identiek aan die van de UICC 1966, behalve de
toevoeging van de T4 categorie, die overigens ook in de UICC classificatie van 1968 is
opgenomen. Larsson merkt op, dat een perifere tumor ook kan worden beoordeeld op
zijn grootte en op zijn relatie tot de viscerale pleura, hetgeen in beide gevallen prognos-
tische betekenis zou hebben. Hij komt daarom tot de volgende alternatieven voor peri-
fere tumoren:

(2b) tumor van het perifere type
Tl tumor in het longparenchym op enige afstand van de viscerale pleura
T2 tumor liggend tegen of doorgroeiend in de viscerale pleura
T3 lumor in meer dan één longkwab
T4 tumor breidt zich uil buiten de long

(2c) tumor van het perifere type
Tl tumor met een gemiddelde diameter van < 3 cm (< 14 cm')
T2 tumor met een gemiddelde diameter van ï= 3 maar < 5 cm (14-65 cm')
T3 tumor met een gemiddelde diameter van > 5 maar < 7 cm (65-179 cm')
T4 tumor met een gemiddelde diameter van ? 7 cm {> 179 cm')

Opgemerkt wordt, dat voor classificatie van centrale tumoren gebruik kan worden ge- <
maakt van thoraxfoto, bronchoscopie en mediastinoscopie, voor classificatie van peri- '
fere tumoren is meestal alleen een thoraxfoto (soms thoracoscopie) nodig. Ook voor de
regionale lymfklieren (N categorie) vindt Larsson de onderverdeling van de UICC in
NO = geen kliermetastasen en NI = intrathoracale lymfkliermetastasen, onbevredi-
gend.
Uitgaand van de modificatie van Noh! van de Salzer-classificatie (zie III.3.3.1) stelt hij
voor de metastasering in regionale lymfklieren als volgt te classificeren:

NO geen tekenen van lymfkliermetastasen
NI tekenen van metasiasen in de intersegmentale lymfklieren
N2 tekenen van metastasen :n de interlobaire of hilaire lymfklieren
N3 tekenen van mciasiascn in de mediastinale lymfklieren

Op grond van de plaats wordt N3 onderverdeeld in de volgende groepen:
N3a metasiasen in de ipsilaterale lymfklieren
N3b metastasen in de contralaterale (of bilaterale) lymfklieren.

Opgemerkt wordt, dat onder de ipsilaterale lymfklieren de hoofdcarina- en praetra-
cheale klieren worden gerekend, onder de contralaterale de tracheobronchiale en para-
tracheale klieren.
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ledere subgroep wordt op zijn beurt weer onderverdeeld in 3 groepen naar de uitge-
breidheid van de metastasen:

(1) metastasen mei alleen intranodale groei
(2) metasiasen met perinodale groei
(3) metastasen mei onbekend type groei

Tenslotte betoogt Larsson, dat lymfkliervergroting op zich niet wordt geaccepteerd als
criterium voor metastasering en dat alleen bij mediastinoscopie aangetoonde metasta-
sen hei predikaat N3 mogen hebben. Consequent worden daarom de categorieën NO,
NI en N2 samengevoegd in de groep: "alle gevallen waarin bij mediastinoscopie geen
metastasen werden gevonden".
Dat Larsson de symbolen NO, NI en N2 op zich handhaaft, rechtvaardigt hij door te
stellen, dat de voorgestelde TNM classificatie op die manier ook bruikbaar blijft bij
eventuele chirurgisch/pathologische stageringsmethoden.
Voor de metastasen op afstand (M categorie) wordt het UICC voorstel van 1966 over-
genomen:

MO geen metasiasen op afstand
Ml metasiasen op afstand, inclusief pleuravocht met maligne cellen en oïcervicale lymfkliermetasm-

sen.

Hierna bespreekt Larsson de voorgestelde T en N categorieën afzonderlijk, met name
wat be'.reft prognose. Bij de T-categorieën blijkt alternatief 2a (het UICC 1966 voorstel
voor de classificatie van perifere tumoren) klinisch niet te voldoen. Alternatief 2b (rela-
tie pleura)... 2c (grootte) blijken beide zeer relevant. Om een vergelijkbare classificatie
als bij centrale tumoren te krijgen, worden 2b en 2c samengevoegd tot 4 nieuwe catego-
rieën:
Tl ( = A) tumor met gemiddelde diameter van < 7 cm en gelegen in hei longparenchym
T2 ( = B) tumor met gemiddelde diameter van < 7 cm en liggend tegen of doorgroeiend naar de pleura vi-

sceralis
T3 ( = C) tumor met gemiddelde diameter van < 7 cm en meer dan cén kwab aantastend
T4 ( = D) tumor met gemiddelde diameter van > 7 cm en/of uitbreiding buiten de long.

De gemiddelde overleving van A naar D was resp. 26, 17, 13 en 9 maanden.
Bij de N-categorieën blijkt er een subgroep van N3 te bestaan, namelijk met alleen ipsi-
laterale metastasen zonder perinodale groei (categorie N3al, of N3a3), die dezelfde
overleving heeft als de patiënten zonder aangetoonde metastasen (categorie NO-2). Alle
andere patiënten met N3 waren binnen 2 jaar overleden.
Om te komen tot stadiumgroepering past Larsson een tweede reductie van het aantal T
categorieën toe, nu zodanig dat er analoge T categorieën ontstaan voor centrale en peri-
fere tumoren. Verder wordt een scheiding tussen NO-1-2 en N3al en N3a3 enerzijds en
N3a2 en N3b anderzijds aangebracht.
Hij onderscheidt nu 6 stadium-groepen:
I. Tumoren van het centrale type, beperkt tot één segment. Tumoren van het perifere type gelegen in het

parenchym van één kwab en met een gemiddelde diameter van minder dan 7 cm. Geen mediastinale
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lynifkliermelastasen (NO-2) ol' ipsilaierale meiasiasen /onder hewe/en perinodale groei (N3al en N3a3).
Cieen metastasen op a Island (MO).

II. Tumoren van hel centrale type, beperkt tol één kwab. Tumoren van hel perifere type, gelegen legen ol
doorgegroeid in de viscerale pleura en mei een gemiddelde diameier van minder dan 7 cm. l.ymfklicren
en telemetastasen als in stadium I.

III. TumoiL-n van hel centrale type beperkt lot cén long. Tumoren \an het perifere type, meer dan één kwab
aantastend en met een gemiddelde diameter van minder dan 7 em. l.ymfkliercn en telemetastasen als in
stadium 1.

IV. Tumoren van hel centrale type, zich uitbreidend builen de long. Tumoren van het perifere type met een
gemiddelde diameter gelijk aan of groter dan 7 cm of zich uitbreidend buiten de long. l.ymfkliercn en
telemetastasen als in stadium I.

V. Alle T categorieën in combinatie met mediasiinale lymfkliermetasiascn mei perinodale groei of contra-
laterale localisatie (inclusief die met inlranodale groei) (N3a2 of N3b). Cieen metasiasen op afsiand.

VI. Alle T en N categorieën in combinatie met metasiasen op afstand (Ml).

De totale 3-jaarsoverleving voor deze stadia was:
stad. I 65%, stad. II 40%, stad. II 17%, stad. IV 7%, stad. V 9%, stad. VI 0%.

Voor de gereseceerde patiënten was de overleving na 3 jaar:
stad. I 77%, stad. Il 50%, stad. III 24%, stad. IV 14%, stad. V 0%, stad.
VI 0%.

Larsson meent dat de stadia I en II goed zouden kunnen worden gecombineerd (bijv. in
Ia en 1b), evenals de stadia V en VI, gezien de overeenkomstige overlevingscijfers. Dit
zou aansluiten bij het standpunt van de ICPR, dat meer dan 5 stadia onhandig zijn, zo-
wel uit klinisch als uit statistisch oogpunt. Hij meent verder, dat het onderscheid tussen
intranodale en perinodale groei door velen als gecompliceerd zal worden beschouwd en
brengt de scheiding in de N categorie weer terug tussen wel- en niet mediastinaal geme-
tastaseerd. Hij komt dan tot het volgende voorstel voor een internationaal bruikbaar
stageringssysteem:

stadium I : Tumor \an het centrale lype, beperkt toi één kwab en een kwabsbronchus. Tumoren van het
perifere type, beperki tol cén kwab en mei een gemiddelde diameier van minder dan 7 cm.
Cieen mediasiinale metastasen. Cieen metastasen op afsiand.

stadium II : Tumor lan het cenlralc type, beperk! lol één long en de slam- of hoofdbronchus. Tumor van
hel perifere lype mei uitbreiding in meer dan één kwab en een gemiddelde diameter van min-
der dan 7 cm. Cieen mediastinale metasiasen. Cieen metasiasen op afsiand.

stadium 111 : Tumor van hei centrale type, die zich uitbreidt buiten de long. Aantasting van de oorsprong
\an de hoofdbronchus, de hoofdearina of'de trachea. Tumor \an liet perifere lype, die /ieh
uitbreidt buiten de long of mei een gemiddelde diameier gelijk of groter dan 7 cm. Cieen me-
diasiinale metastasen. Cieen metasiasen op afsiand.

stadium 1 Va: Alle categorieën \an primaire lumor. Mediasiinale lymfkliermeiastasen. Geen metastasen op
afsiand.

Madiuni IVb: Alle categorieën \an primaire tumor en regionale lymfklieren. Metastasen op afstand, (korte
definitie siad. IV: mediastinale metasiase» en/of lelemelasiasen).

De totale 3-jaarsoverleving per stadium is:
stad. 1 44%, stad. II 17%, stad. Ill 8%, stad. lVa 4%, stad. IVb 0%.



De 3-jaarsoverleving voor gercsececrde patiënten is:
stad. 1 53%, stad. II 22%, stad. III 15%, slad. IVa 14%, stad. IVb 9%.

Commentaar:
De stadiumindelingen van Larsson (voor eigen en internationaal gebruik) zijn een
fraai voorbeeld van siadiumgroepering op basis van goede hypothesen enerzijds en
een goed gedocumenteerd en geclassificeerd materiaal anderzijds. Het toont in elke fa-
se van de opbouw lot systeem een correlatie met behandeling en prognose. De uitein-
delijke resultante is echter toch weer een compromis met de klinische bruikbaarheid.
Het systeem is erg afhankelijk gemaakt van de mediaslinoscopic en zal dus voorname-
lijk gebruikt worden in een patientenpopulaiie waar mediastinoscopie consequenties
heeft, d.w.z. in een chirurgische populatie.
De voorgestelde klinische TNM classificatie (het eerste deel van het Larsson-systcem)
zal zonder veel moeite gebruikt kunnen worden voor s of p TNM classificatie, daar de
NO, 1 en 2 zijn gehandhaafd. De stadiumgroepering (deel twee van het systeem) is dan
echter zinloos, omdat de informatie over NO, I en 2 niet wordt gebruikt in het "sta-
dium van l.arsson".
De raakvlakken van het l.arsson-systeem met andere TNM systemen, zoals van AJC,
Shields en Thomas, worden in paragraaf III.5 nader besproken. Men dient daarbij te
bedenken dal hel hier beschreven systeem een jaar eerder verscheen dan de officiële
AJC- en RTOG-systemen.

111.2.5.2 "Goldberg"

I£en nog veel slerkeraan mediastinoscopie gekoppelde classificatie en stadiumindeling
is beschreven door Goldberg, Shapiro en Glicksman in 1974. Deze "mediasiinoscopi-
sche stagering" is gebaseerd op histologisch bewezen metastasen in ipsi-, contra- of bi-
laterale mcdiasiinalc klieren, d.w.z. boven het niveau van de iweede splitsing rei.hls
van de trachea.

De TNM classificatie is als volgt:
Tl : omschreven lunior van elke grootte in ik' longpcrircric. nicl in coniacl mei lhora\uiind, media

slimim cl hilus; bijkomende aieleciuse beperkt IOI een kwab ui minder toegestaan,
lumorgroei naar Je liilus; minor in de hroncluisuand lenminsie op I cm alsiand win de hootdean-12

T.1
na; bijkomende alel'dase van een gehele long loegesiaan.

: lumor in hrofichtiswanJ binnen ) ciii van de lioolik'ai'ina; tumoidooigroci naar de parielale pleu
ra; multipele primaire tumoren in één long.

14 : iedere tumor die doorgroeit naar simcluicn verder dan de parielale pleura.
NO : geen aangedane lymfklieret) boven de rediier tweede splilsin^ van de iraeheu.
NI : alleen ipsilaterale klieren a;tii(;edaan.
N2 : comralalerale ut' bilaterale klieren aangedaan.
MO : teen lekenen van exlrathoracale ziekte.
Ml : tekenen van eMrathoracalc ziekte, zoals in supraclutiuilaire klieren, lever, hot. en/.
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Stadiumgroepering:
Stad. I : Tl - T2 tumoren zonder bekende metastasen TINOMO, T2N0M0
Stad. II : Tl - T2 tumoren met ipsilaterale mediasi.sup.klieren T1N1M0, T2NIM0
Stad. UIA: Tl - T2 tumoren met contralaterale mediast.sup.klieren T1N2M0, T2N2M0

T3 tumoren zonder klieren of ipsilaterale klieren T3N0MO, T3N1M0
Stad. IIIB: T3 tumoren met contralaterale of bilaterale klieren T3N2M0

T4 tumoren T4NOM0
Stad. IV : iedere T en N met extra-lhoracale ziekte Tl-4 NO-2 Ml

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk systeem, hoewel op het eerste gezicht logisch,
toch te eenzijdig en rommelig is om algemeen te worden gebruikt. De N-categorieën
zijn volstrekt anders gedefinieerd dan in elk andere TNM systeem (bij NO zijn zowel hi-
luskliermetastasen als lage mediastinale metastasen mogelijk!), zodat de ogenschijnlijk
wat op de UICC 1978 en Shields 1980 lijkende TNM combinaties een volstrekt andere
betekenis hebben bij de stadiumgroepering.
Het systeem lijkt alleen geschikt voor operabele patiënten. Dat de schaarse overlevings-
cijfers, door de auteurs met het systeem gevonden, zouden suggereren dat "stadium I
en II patiënten een betere overleving hebben dan stadium III patiënten en die in sta-
dium III langer leven dan die in stadium IV" klinkt als wishful thinking. Dat "me-
diastinoscopie-stagerin<; aanzienlijk bijdraagt tot de vaststelling van operabiliteit en
prognose" kan worden aangenomen, doch "dat deze even belangrijk is bij de patiënten
voor wie radiotherapie en chemotherapie vereist is" dient sterk te worden betwijfeld.

III.3 SYSTEMEN NIET OP TNM-BASIS

III.3.1 Veterans Administration ("limited-extensive disease") [

In 1957 werd de Veterans Administration Surgical Adjuvant Group (VASAG) opge-
richt, waarin 25 ziekenhuizen gezamenlijk trachtten de prognose van de geopereerde
bronchuspatienten te verbeteren door middel van adjuvant (chemo)therapie. Achter-
eenvolgens werden in grote prospectieve gerandomiseerde trials stikstofmosterd, cyclo-
phosphamide, voorbestraling, methotrexaai, CCNU en hydroxyureum getest tegen
placebo. Over deze onderzoeken is zeer veel gepubliceerd, vooral door Higgins e.a.
(1962-1972) en vanaf 1970 door Shields. Deze heeft het patientenmateriaal gebruikt
voor artikelen over de waarde van voorbestraling (1970, 1972), over lange overlevers
(1973), over de prognostische waarde van celtype en lymfkliermetastasen (1975) en over
postresection stage grouping (1977, 1980), zoals onder III.2.4.3 werd beschreven. Deze
pathologische stagering is Shields pas retrospectief gaan toepassen in 1977, vóór die tijd
werden de patiënten niet gestageerd.

In 1958 werd een tweede coöperatieve groep geformeerd vanuit 14 Veterans Admi-
nistration Hospitals, de Veterans Administration Lung Cancer Study Group
(VALCSG, later VALG). Deze besloot tot systematische evaluatie van de op dat mo-
ment beschikbare geneesmiddelen bij patiënten met een inoperabel bronchuscarci-
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noom (Wolf e.a. 1960). Al bij de eerste studie bleek dat de principiële opzet van het on-
derzoek, namelijk het vergelijken van radiotherapie enerzijds met geneesmiddel of pla-
cebo anderzijds, slechts te handhaven was als de patient na loting voor radiotherapie
ook inderdaad bestraalbaar was. Er ontstond behoefte aan een definitie van die groep
patiënten, waar de tumoruitbreiding nog zo beperkt was, dat radiotherapie mogelijk en
zinvol was. Daarom werd vanaf de tweede studie een onderscheid gemaakt tussen pa-
tienten met een "limited" en met "extensive" disease. De eerste definities van limited
en extensive worden gegeven door Wolf (1965) bij zijn beschrijving van de studieme-
thoden en resultaten van de eerste zes VALG protocollen (1958-1963): "Als de schijn-
bare tumor beperkt was tot minder dan 200 cm! in één long en als er geen klinisch, bio-
chemisch of röntgenologisch bewijs was voor metastasen, dan werd de patient geclassi-
ficeerd als limited disease; anders werd hij geacht extensive disease te hebben".
Men kan slechts gissen naar de betekenis van de 200 cm2. Waarschijnlijk geeft Wolf een
onhandige beschrijving van de maximale grootte van het bestralingsveld, zoals zou
kunnen blijken uit het radiotherapeutisch rapport van Roswit e.a. (1968) over dezelfde
VALG studies, waarin wordt vermeld dat "het oppervlak van ieder bestralingsveld va-
rieerde van minder dan 80 tot boven 200 cm2".

Later in hetzelfde jaar geeft Hyde in een analyse van de eerste vijf protocollen (1958-
1962) al de volgende, meer gedetailleerde definities (Hyde e.a. 1965): "De patiënten
werden verdeeld in twee groepen: (1) limited disease, of (2) extensive disease. Limited
disease classificatie voldeed aan de volgende criteria: de niet resectabele tumor was be-
perkt tot één hemithorax maar kan ook de scalenusklieren hebben aangedaan, geen
eerdere radiotherapie, tamelijk goede algemene conditie en de schijnbare tumor werd
totaal omsloten in ieder veld voor röntgentherapie. Alle andere gevallen, die niet aan
deze criteria voldeden, werden in de extensive-disease groep geplaatst". Reeds hier ziet
men dat de definitie van limited disease (zoals Bleehen het in 1979 met een understate-
ment zou noemen) "somewhat arbitrary" is. Criteria betrsffende de anatomische uit-
breiding van de ziekte worden gemengd met die betreffende vroegere behandeling, per-
formance status en technische mogelijkheden. Nog erger is dat "extensive disease"
bestaat uit de som van het complement van ieder van deze heterogene factoren afzon-
derlijk.

Een jaar later beschrijven Wolf e.a. het materiaal opnieuw, waarbij de volgende defini-
tie van limited disease verschijnt (Wolf e.a. 1966): "de schijnbare ziekte was beperkt tot
één hemithorax (een positieve scalenusklier sloot de patient niet uit maar een palpabele
supraclaviculaire klier of massa wel) en het volume van de ziekte en de klinische condi-
tie van de patient waren zodanig, dat de radiotherapeut de patient wilde behandelen, zo
hij in de groep mocht vallen die radiotherapie moest hebben". In de extensive disease
groep vielen o.a. patiënten met "tumoren van een zodanige grootte dat bestralingsvel-
den nodig zouden zijn, groter dan de radiotherapeut zou willen gebruiken".
Wolf voegt dus aan de omschrijving van de limited disease groep voor het eerst de term
supraclaviculair toe (als uitsluitingscriterium!) en stelt verder de mogelijkheid tot be-
straling (althans de "encompassability") afhankelijk van de indicatiestelling van de ra-
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diotherapeut. Deze encompassability van de tumor door bestralingsvelden was zeker
niet onbeperkt, want 90% van de patiënten werd bestraald met 200 tot 260 kV ortho-
voltapparatuur.
In 1968 herhaalt Roswit nog eens de uitsluitingsgrond van een "palpabele supraclavicu-
laire klier of massa". Op zich lijkt een onderscheid tussen scalenusklieren en supracla-
viculaire klieren onzinnig, waarschijnlijk wordt bedoeld het verschil tussen een positie-
ve scalenus^/o/wréen een palpabele supraclaviculaire klier, zoals Green e.a. (1969) aan-
geven: "Patiënten met voor metastasen positieve scalenuslymfklieren konden worden
opgenomen (in de limited groep) als de klieren klinisch niet gepalpeerd waren".
Zowel Wolf e.a., Roswit e.a. als Green e.a. beschouwen de ziekte van een patient met
een palpabele supraclaviculaire klier (over ipsi- of bilateraal wordt niet gesproken) dus
als extensive disease!
In 1972 beschouwen Hansen e.a. limited disease ("zoals gedefinieerd met het oog op
radiotherapie") als: "tumor beperkt tot één hemithorax, inclusief pleura, directe door-
groei naar de thoraxwand en uitbreiding naar de ipsilaterale scalenusklier" (in de sum-
mary staat: "het ipsilaterale supraclaviculaire gebied").
In 1973 geeft Zelen ongeveer dezelfde (officiële VA) definitie: "limited disease patiën-
ten worden gekarakteriseerd door (a) ziekte beperkt tot één hemithorax, hoewel locale
uitbreidingen aanwezig kunnen zijn; (b) geen extrathoracale metastasen behalve moge-
lijke ipsilaterale, supraclaviculaire klieren als zij kunnen worden opgenomen in hetzelf-
de veld als de primaire tumor; en (c) primaire tumor en regionale klieren die adequaat
kunnen worden behandeld en totaal kunnen worden omsloten in elk veld. Extensive
disease patiënten zijn inoperabele patiënten die niet als limited disease geclassificeerd
kunnen worden". De limited disease groep breidt zich dus verder uit: ipsilateraal supra-
claviculair mag er nu wel in, evenals een tumor met doorgroei door de thoraxwand.
Wat Kaung, Wolf, Hyde en Zelen (in 1974 rapporterend over VALG protocollen 10
t/m 12) bedoelen met niet palpabele positieve ipsilaterale supraclaviculaire klieren blijft
een volstrekt raadsel.

In 1978 beschrijven Hyde, Wolf e.a. namens de VALG (waardoor sinds februari 1958
inmiddels meer dan 10.000 patiënten in studie zijn genomen) de resultaten van protocol
14E bij patiënten met extensive disease. Van deze studie werden uitgesloten patiënten
met "limited of localized disease", d.w.z. "primaire tumor beperkt tot één hemitho-
rax". Gelukkig zijn de radiotherapeuten Petrovich en Cox (Petrovich e.a. 1977, Petro-
viche.a. 1978, Cox e.a. 1978, Petrovich e.a. 1981) wat nauwkeuriger bij de beschrijving
van de protocollen 13L en 15L (Jie het complement vormen van protocol 14E) met de
"limited" definitie: "tumor in één hemithorax met of zonder metastasen in de ipsilate-
rale supraclaviculaire klieren, mits deze konden worc^n opgenomen in hetzelfde be-
stralingsvolume". Hierbuiten vielen patiënten met: 1. cytologisch positief bloederig
pleuravocht. 2. vergrote contralaterale hilusklieren 3. contralaterale supraclaviculaire
lymfkliermetastasen 4. metastasen op afstand. Davis e.a. (1982) beschouwen in hun
VA studie patiënten met deze ziekteuitbreiding alle als "extensive" (echter ook met ip-
silaterale c ;rvicale klieren).
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Uit het bovenstaande is duidelijk, dat het limited-extensive concept onlosmakelijk is
verbonden met de studies van de Veterans Administration bij inoperabele bronchus-
carcinoompatienten. Het begrip "limited" gaf aanvankelijk naast informatie over de
anatomische uitbreiding ook informatie over de "eligibility" van de patient (perfor-
mance, vroegere behandeling, bestraalbaarheid). Later werden performance en vroege-
re behandeling buiten de definitie gebracht, de bestraalbaarheid eigenlijk nooit. Elke
onderzoeker binnen de VALG heeft het bij afspraak gehanteerde limited-extensive
concept op eigen wijze geïnterpreteerd c.q. geamendeerd. Uit het onderzoek van Stan-
ley (1980) naar de prognostische factoren bij de 5138 patiënten in de VALG-protocol-
kn 9-15 (1968-1978) komt nog een pikant detail naar voren: pas in protocol 13 (start
maart 1972) tverd officieel genoteerd of scalenus- en/of supraclaviculaire klieren waren
aangedaan! Men kan dus slechts raden hoe de patiënten in de protocollen 1 t/m 12
(1958-1972) precies zijn bestraald!

Stanley stelt dat aantasting van de scalenus- en/of supraclaviculaire klieren feitelijk een
verfijning van extensive disease betrof (dit in tegenstelling tot het expliciete vermelden
van Petrovich en Cox van ipsilaterale supraclaviculaire klieren bij limited disease).
Stanley formeert nu voor de statistische bewerking 3 groepen, te weten: a) ziekte be-
perkt tot één hemithorax ("limited") b) ziekte zich uitbreidend buiten één hemithorax
maar geen scalenus- of supraclaviculaire klieraantasting ("extensive ( - ) " ) en c) ziekte
zich uitbreidend buiten één hemithorax met scalenus- en/of supraclaviculaire klieraan-
tasting ("extensive ( + )").
Uiteraard is hier een verkeerde keus gedaan, daar het niet van belang is te weten of er
supraciaviculaire metastasen bestaan naast metastasen op afstand, maar naast een
ogenschijnlijk tot de thorax beperkte tumor (limited ( - ) en limited (+) i.p.v. extensive
( - ) en extensive ( + )).
Dat dit van belang is, blijkt uit het feit dat na performance status, anatomische uitbrei-
ding en gewichtsverlies de factor "positieve scalenus- en/of supraclaviculaire klieren"
op de vierde plaats in een rij van 50 prognostische factoren staat wat betreft het indivi-
dueel bijdragen aan de overleving.

Samenvattend kan men zeggen dat de patient met "limited disease" volgens VA crite-
ria kan hebben:
a. een bronchuscarcinoom van iedere histologie.
b. locale tumoruitbreiding tot in de pleura of thoraxwand, doch zonder pleuritis (car-

cinomatosa).
c. ipsilaterale hilus- en bilaterale mediastinale metastasen, doch geen contralaterale hi-

luskliermetastasen.
d. ipsilaterale supraclaviculaire lymfkliermetastasen.
e. geen (verdere) metastasen op afstand.
f. een bestralingsvolume dat alle bekende tumor kan omvatten.

Vele onderzoekers hebben de "voordelen" van de limited-extensive indeling onder-
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kend en deze voor eigen gebruik geadopteerd of geadapteerd. Daarbij kunnen diverse
soorten aanpassingen worden onderscheiden nl. eigen interpretaties van de definities
van Hyde (1965) of Zelen (1973), al dan niet gemotiveerde toevoegingen of weglatingen
bij deze definities en het gebruik van synoniemen voor limited en/of extensive, terwijl
kennelijk hetzelfde wordt bedoeld. Als synoniemen voor limited kunnen in de litera-
tuur worden aangetroffen: localized, local, local-regional, regional, thoracic en "stage
MO", terwijl synoniemen voov extensive zijn: disseminated, nonlocalized, advanced,
metastatic en "stage Ml". Voorzichtigheid is hierbij geboden, want Byhardt e.a.
(1981) bedoelen met "regional" iets heel anders dan bijv. Hansen (1980), en Misset e.a.
(1979) rekenen tot de "advanced" ook inoperabele patiënten. Geen synoniem voor "li-
mited" is de "intrathoracic" van Kent e.a. (1977) waarin uitbreiding naar de contrala-
terale long is opgenomen.

Vanaf 1972 zijn in een groot aantal publicaties de begrippen "limited" en/of "extensi-
ve" of hun synoniemen genoemd, gedefinieerd, gemodificeerd of becommentarieerd.
Carr e.a. (1972) geven als eersten buiten de V.A. een omschrijving van wat "limited"
genoemd kan worden: "aantoonbare kanker in niet méér dan de aangedane long, het
mediastinum en de ipsilaterale supraclaviculaire ruimte, zonder pleuravocht, accepta-
bel voor radiotherapie tot een dosis van 4500-5000 R". Bergsagel e.a. (1972) geven
eveneens een typische radiotherapiedefinitie: "de totale uitbreiding van de tumor was
beperkt tot de thorax en tot een gebied waar de primaire laesie en de centrale lymfklier-
gebieden adequaat konden worden omvat door een bestralingsveld van ten hoogste 200
cm2" (verg. Wolf 1965). "Patiënten met vergrote supraclaviculaire klieren werden toe-
gelaten tot de studie als deze klieren op redelijke wijze in het bestralingsveld konden
worden opgenomen".

Evenals de VA hebben beide genoemde auteurs een patientenpopulatie met alle histolo-
gische typen bronchuscarcinoom. De eersten die uitsluitend over het kleincellige carci-
noom rapporteren, zijn Eagan e.a. (1973), die localized disease (beperkt tot één long,
de hilus of het mediastinum) onderscheiden van extensive disease (in beide longen of
extrathoracaal). Sindsdien is er een opvallende koppeling tussen het limited/extensive
concept en het kleincellige carcinoom. Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn,
dat sinds 1973 enkele belangrijke stageringssystemen in gebruik raken (AJC, RTOG),
die kleincellige carcinomen uitsluiten van TNM-classificatie, terwijl deze systemen voor
niet-kleincellige carcinomen goed blijken te voldoen, vooral bij hun voornaamste be-
handelaars, nl. thoraxchirurgen en radiotherapeuten.
In 1976 onderscheiden Choi en Carey eveneens localized disease (tumor binnen hemi-
thoraxen mediastinum) en extensive disease (inclusief cytologisch positief pleuravocht,
doorgroei naar de thoraxwand en supraclaviculaire lymfkliermetastasen, hetgeen be-
schouwd werd als "incurabel door locale behandeling"). Hoe subjectief een dergelijk
criterium is bewijzen later Eagan e.a. (1979b) en Fox e.a. (1980), die patiënten met pleu-
ravocht en ipsilaterale klieren "limited" noemen en gewoon de gehele hemithorax be-
stralen.
Hornback e.a. (1976) en Abeloff e.a. (1976) zijn de eersten, die expliciet de supraclavi-
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culaire klieren (ipsilateraal) conform Zelen binnen de "limited disease" brengen. Bei-
den brengen zij (ook voor het eerst) de voorwaarde "ipsilateraal" bij mediastinale klie-
ren aan, welke onlogische restrictie later alleen nog door Greco en Oldham (1979) zal
worden herhaald.
Sörenson (1976) classificeert de ziekte als "regional" als de tumor beperkt is tot één he-
mithorax inclusief supraclaviculaire lymfklieren. Onduidelijk is of hier nu ook contra-
laterale supraclaviculaire klieren binnen vallen. Zijn co-auteur Hansen is hierover in
1980 duidelijker, wanneer "regional disease" beperkt is tot één long, en/of mediastina-
le en/of bilaterale supraclaviculaire lymfklieren" (Hansen e.a. 1980). Bij Sörenson heet
het complement van regional "extensive", bij Hansen "advanced", doch met beiden
wordt dezelfde uitbreiding bedoeld.
Straus (1976) is de eerste die in navolging van Zelen regional (limited) disease definieert
als tumor beperkt tot één hemithorax, inclusief aantasting van de pleura of directe tho-
raxwandinvasie. Verder wordt uitbreiding naar de ipsilaterale scalenusklieren en (lage)
supraclaviculaire klieren opgenomen.
Lanzotti e.a. (1977) komt de eer toe de absoluut ruimste interpretatie van de oorspron-
kelijke definities van Hyde (1965) en Zelen (1979) te hebben geconcipieerd. Zij stellen
dat het VALCSG systeem geschikt is voor de praktische behoeften van clinici, die pa-
tienten met inoperabele longkanker behandelen, dat het de patiënten indeelt in limited
of extensive disease volgens simpele anatomische criteria en de geschiktheid voor radio-
therapie en dat er duidelijke praktische voordelen zijn bij het gebruik van een stage-
ringssysteem dat parallel loopt aan de gebruikelijke klinische praktijk. Hun indeling in
limited en extensive spreekt voor zich: "Limited disease allows involvement of one he-
mithorax, the mediastinum, ipsilateral pleura including contiguous chest wall, or ipsila-
teral supraclavicular nodes if the patient has hadno prior radiotherapy and all know tu-
mor is encompassable within radiotherapy portals. All other patients with inoperable
lesions have extensive disease. For this study, tumor was considered to be encompassa-
ble if the managing service gave, planned or advised radiotherapy. Patients in our study
population with lesions confined to the designated anatomic areas included in the defi-
nition of limited disease but not referred for radiotherapy were arbitrarily considered to
have extensive disease, subgroup A, while others with extensive disease were included
in subgroup B. Because of the subjectivity in determining encompassability for radio-
therapy, it was anticipated that survival for patients with subgroup A of extensive dis-
ease might be intermediate between the survival observed with limited disease or exten-
sive disease, subgroup B". Toen later bleek dat de overleving voor de subgroepen A en
B van extensive disease gelijk was (!) leerde beschouwing van subgroep A dat pleura-
aantasting de meest voorkomende reden was dat patiënten met ziekte beperkt tot de
anatomische gebieden van limited disease niet waren verwezen voor radiotherapie. An-
dere redenen voor exclusie van radiotherapie waren: hoge leeftijd en zeer slechte perfor-
mance. Men vervolgt: "Patients with subgroup A of extensive disease could easily have
been considered to form a subgroup with limited disease, but these patients were left in
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the extensive disease group in compliance with the original VALCSG definition (!) and
the similai prognosis with subgroups A and B of extensive disease (!)". Het lijkt een
raadsel hoe men een dergelijke mengeling van factoren als anatomische uitbreiding,
vroegere behandeling, radiotherapie-indicatiestelling en -uitvoering als "simpel" en
"praktisch" kan beschouwen.
Wittes e.a. (1977) breiden de "localized" disease maximaal anatomisch uit door te
spreken van hilaire gebieden, mediastinum en cervicale klieren, hoewel ze waarschijn-
lijk supraclaviculair bedoelen en dus alleen maar slordig formuleren.
Kent e.a. (1977) geven de meest afwijkende scheiding op anatomische gronden, door te
spreken van "intrathoracic" (inclusief mediastinum, contralaterale hilus, pleura exsu-
daat en bilaterale longmetastasen, maar exclusief cervicale lymfadenopathie) en "ex-
trathoracic". Deze term "intrathoracic" dient niet verward te worden met de term
"(intra)thoracic disease" van Van der Star (1979), waarvoor "loco-regionale uitbrei-
ding" gelezen kan worden, met dien verstande dat hieronder naast supraclaviculaire
klieren ook axillaire klieren worden begrepen!
Moore, Livingston e.a. (1978) en Nugent e.a. (1979) zijn de laatsten, die de "encom-
passability in a simple radiation portal" vermelden, naast de beperking tot de hemitho-
rax en supraclaviculaire klieren (beiderzijds?).
Vanaf 1979 ontstaat een groeiende behoefte om de (kennelijk nog steeds als praktisch
ervaren) tweedeling in limited en extensive te onderbouwen vanuit andere classificatie-
systemen. Seydel e.a. (1979) rapporterend over RTOG en ECOG gebruiken hierbij de
RTOG modificatie van de TNM classificatie: "localized" = unilateraal Iongcarci-
noom zonder pleura-aantasting (Tl, T2 of T3) met metastasering naar ipsilaterale hi-
luslymfklieren en/of mediastinale lymfklieren (NO, NI of N2). Metastasen op afstand,
pleura-exsudaat, supraclaviculaire lymfkliermetastasen, meer dan één laesie in de ipsi-
laterale long of metastasen in de contralaterale long maakten het ziekteproces "nonlo-
calized" of "advanced".

Reeds in 1977 was voor "advanced" (extensive) door Williams e.a. de RTOG "verta-
ling" T = 3, of N = 3, of M= 1 geformuleerd, waaruit blijkt dat de T3 van Seydel de
"centrale" T3 is, terwijl die van Williams de "perifere" T3 (ingroei door de pleura vi-
sceralis) is.
Maurer e.a. (1980) komen merkwaardigerwijs pas na de behandeling, op grond van de
prognose, tot een retrospectieve indeling in limited disease (hemithortx, mediastinale
klieren en zowel ipsilaterale, contralaterale als 6/IateraIe supraclaviculaire lymfklierme-
tastasen) en extensive disease. Zij achten het verschil zo belangrijk dat zij pleiten voor
stratificatie vóór de behandeling, hetgeen doet denken aan het opnieuw uitvinden van
het wiel.
Het protocol van het R.R.T.I, voor de behandeling van "limited disease" (I980) gaat
uit van de TNM criteria Tl, T2, NO, N1, N2 en M0 (waarschijnlijk betreft het hier de
UICC indeling uit 1978, hoewel dit niet wordt vermeld), waardoor supraclaviculaire
metastasen, contralaterale hilaire metastasen en uitbreiding naar pleura of thoraxwand
zijn uitgesloten.
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Mira en Livingston (1980), evenals Moore e.a. (1978) rapporterend voor de Southwest
Oncology Group verlaten nu het encompassability-item, sluiten nog steeds supraclavi-
culaire Iymfkliermetastasen (zonder nadere specificatie) in en houden expliciet pleu-
raexsudaat of bewezen uitbreiding naar pleura of extrathoracale gebieden buiten de li-
mited disease groep. In dezelfde maand beschrijven Mc Cracken e.a. (1980) eveneens
namens de SWOG extensive disease echter nog als "metastatic disease outside a local
chest radiotherapy port", een nogal slordige definitie.
Vincent e.a. (1981) stageerden hun patiënten wel volgens AJC methoden, doch naast
hun definitie van regional disease (beperkt tot één hemithorax, inclusief uitbreiding
naar het mediastinum, ipsilaterale hilus, pleura, thoraxwand of naar de ipsilaterale sca-
lenus- en supraclaviculaire klieren) en extensive disease ontbreekt de AJC-TNM verta-
ling.
Byhardt e.a. (198P) onderscheiden limited disease en extensive disease naargelang de
afwezigheid of aanwezigheid van ziekte buiten de aangedane herrithorax. Zij identifi-
ceren echter een subcategorie van LD op basis van CAT scanbewijs van retroperitonea-
le lymfadenopathie of bi jniermetastasen en noemen deze subcategorie regional disease.
Gelukkig zijn er ook nog auteurs als Peschel e.a. (1981), die kennelijk niet gehinderd
door de kennis van al het voorgaande, verklaren dat de patiënten "easily" konden wor-
den verdeeld in 2 groepen: 1) "local-regional disease (LD) confined to one
hemithorax" of 2) extensive disease (ED) with metastases outside the hemi-thorax",
waarmee de cirkel naar de definities van Hyde (1978) en Stanley (1980), rapporterend
namens de VA, van limited disease: "confined to one hemithorax" en van extensive
disease: "primary neoplasm not confined to one hemithorax and extrathoracic me-
tastasis present", gesloten is.

Zo kan men in 1982 in hetzelfde tijdschrift drie artikelen over patiënten met limited dis-
ease kleincellig carcinoom aantreffen (Jackson e.a. 1982, Ihde e.a. 1982, Dillmann e.a.
1982) waarbij de eerste "limited" definitie luidt: "tumor involvement confined to one
hemithorax" (all other disease considered extensive), de tweede definitie "confined to
the hemithorax of origin, with or without unilateral or bilateral involvement of hilar,
mediastinal, or supraclavicular lymph nodes (pleural effusion or tumor involvement of
the peridardium considered extensive)" en de derde definitie: "ipsilateral supraclavicu-
lar lymphadenopathy and/or ipsilateral pleural effusion were considered limited rather
than extensive disease".

Samenvattend kan gesteld worden dat een patient buiten de VA met "limited disease"
meestal vosdoet aan de volgende eigenschappen:
a. een bronchuscarcinoom van iedere histologie, doch meestal een kleincellig carci-

noom
b. locale uitbreiding van de tumor met of zonder pleuravocht, afhankelijk van de defi-

nitie
c. Iymfkliermetastasen van ipsila :eraal/mediastinaal tot en met supraclaviculair/cer-

vicaal, afhankelijk van de definitie
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d. geen (verdere) metastasen op afstand
e. eventueel bestralingsvolume gerelateerd aan zichtbare uitbreiding van de tumor
f. begrip limited/extensive meestal gebruikt door chemotherapeut.

IH.3.2 "Feinstein"

De oorspronkelijke gedachte achter het systeem van Feinstein (1964) is, dat een maligne
tumor, gezien als een biologische kracht, naast een grootte en een richting ook een snel-
heid bezit. Bij bijna alle systemen wordt de nadruk gelegd op de structurele component
van de tumor (zoals histologie en anatomische uitbreiding) en niet of nauwelijks op de
functionele component (zoals de groeisnelheid met de daaraan gerelateerde symptoma-
tologie bij de gastheer). Dit komt omdat chirurgische, pathologische en radiologische
observaties goed kunnen worden toegepast om grootte en richting objectief te meten,
maar symptomen als te complex en subjectief worden gezien voor een betrouwbare
classificatie.
Feinstein heeft in 1964 voor het eerst aangetoond dat symptomen van het bronchuscar-
cinoom wel degelijk kunnen worden geclassifieerd en dat symptomatologie een prog-
nostische waarde kan hebben.
Primair onderscheidt hij de volgende categorieën symptomen:
- pulmonale symptomen ("primary symptoms"):

- toe te schrijven aan tumor in de bronchus: hoesten, haemoptoë, piepen,
dyspnoe.

- toe te schrij /en aan bijkomende ontsteking: koorts, koude rillingen, zweten,
pijn op de borst.

— extra pulmonale symptomen ("secondary symptoms"):
- algemene ("systemic") symptomen: anorexie, gewichtsverlies, zwakte, pul-

monale osteo-arthropathie.
- ultra pulmonale symptomen:

- mediastinaal: heesheid, dysfagie, vena cava superior syndroom
- op afstand: botpijn, neurologische verschijnselen enz.

Aanvankelijk leverde dit 4 symptoomgroepen op: 1. geen symptomen 2. alleen pulmo-
nale symptomen 3. alleen extrapulmonale symptomen 4. een combinatie van pulmona-
le en extrapulmonale symptomen.
Feinstein verdeelt hierna groep 2 in een groep "long pulmonic" en een groep "short
pulmonic", omdat hij de duur van de symptomen (korter of langer dan 6 maanden)
van groot belang acht voor de prognose. Verder wordt groep 4 onderverdeeld in een
groep "pulmono-systemic" (pulmonale en algemene symptomen, doch geen "ultra-
pulmonale " symptomen) en een groep "pulmono-ultrapulmonic" (pulmonale en ul-
trapulmonale symptomen met of zonder algemene symptomen). Hiermee zijn de vol-
gende 6 "clinical groups" ontstaan:

1 Asymptomatic
II Long pulmonic
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III Short pulmonic
IV Pulmono-systemic
V Pulmono-ultrapulmonic

VI Extrapulmonic
Feinstein beschouwt de beide laatste groepen als inoperabel op basis van metastasen
buiten de long. De eerste vier groepen zijn in principe operabel. Hij geeft de volgende
5-jaarsoverleving voor een groep van 442 bronchuscarcinoompatienten uit de periode
1954-1958:
overal - all 9%; groep I 33%; groep 1121%; groep I!I 12%; groep IV 7%; groep V 0%;
groep VI0%; bij alleen geopereerde patiënten waren deze percentages resp. 38, 22, 20,
13, Oen 0%. Deze prognostische gradient binnen de 6groepen blijft bestaan na correc-
tie voor celtype, lymfkliermetastasering en soort behandeling, zodat symptomatologie
kan worden beschouwd als een onafhankelijk prognostisch criterium.
Uiteraard is de stap van symptomatische classificatie naar stadiumgroepering niet zo
groot, zodat Feinstein in 1968 een nieuw stageringssysteem voorstelt, gebaseerd op de
symptomatische classificatie van de gastheer en een nieuwe anatomische classificatie
van de tumor.
Allereerst worden de groepen V en VI uit 1964 samengevoegd tot één groep "metasta-
tic" (symptomen van metastasen met of zonder long- of algemene symptomen).
Hierna worden een drietal anatomische klassen bij longkanker gedefinieerd:

I. Localized : geen röntgcnologische of microscopische tekenen van metastasen bui-
ten het primaire tumorgebied.

11. Regional : metastasen in hilaire of mediastinale lymfklieren, maar geen doorgroei
in pleura, ribben, thoraxwand, parathoracale lymfklieren, niet-pul-
monale mediastinale organen of structuren buiten de thorax.

III. Distant : doorgroei buiten de grenzen van klasse 11.

Dit lijkt een typisch voorbeeld van een zgn. klinische (praetherapeutische) classificatie.
Volgens Feinstein is de term "klinisch" hier fout, daar er sprake is van een moi fologi-
sche classificatie van de tumor en niet van classificatie van de klinische toestand van de
patient, waarvoor juist de symptomatische classificatie dient.
Om tot een zinvolle staciumgroepering te komen, reduceert Feinstein het aantal symp-
toomgroepen nog verder, waarbij hij uitgaat van het principe dat langzaam groeiende
tumoren die lang klachten hebben gegeven een betere prognose hebben dan de tumo-
ren bij patiënten met recent ontstane klachten. Hij voegt "asymptomatic" en "long
primary" samen in een groep I "indolent" (traag) en "short primary" en "systemic"
in groep II "obtrusive" (opdringend), terwijl "metastatic" groep 111 "deleterious"
(verderfelijk) wordt.
Op grond van de "functh.nele" adjectieven indolent, obtrusive en deleterious in de cli-
nical group en de "structurele" adjectieven localized, regional en distant in de anato-
mie group komt Feinstein tot 9 c/inicc-anatomische combinatiegroepen.
Hierbij blijkt er een 5-jaarsoverlevings-gradient te zijn in de anatomische groep van
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resp. 16, 4 en 1% en in de klinische (symptomatische) groep van resp. 17, 7 en 0%.
Het meest opvallende daarbij is, dat een prognostische klinische gradient bestaat bin-
nen elke anatomische groep en een prognostische anatomische gradient binnen elke kli-
nische groep. Dit betekent met name dat twee patientenpopulaties in de identieke ana-
tomische groep 1 grote verschillen kunnen bevatten in de proporties van de klinische
groepen I tot III, zodat eventuele verschillen in overleving na behandeling wellicht val-
selijk aan de behandeling worden toegeschreven in plaats van aan initiële prognostische
verschillen tussen de patientenpopulaties.
Ondanks dit aT^s acht Feinstein een stageringssysteem met 9 groepen ongewenst uit
praktisch en statistisch oogpunt, zodat hij een stadiumgroepering toepast op basis van
de overlevingscijfers tot 4 clinico-ancttomische stadia:

A = localized/indolent (I/I)
B = localized/obtiusive(l/ll)

en regional/indolent (II/1)
C = regional/obtrusive (I1/II)
D = distant en/of deleterious (III en/ol' 111)

5-jaarsoverleving24°/o = 24°/o
5-jaarsoverleving resp. 15 en 10% - 14%

5-jaarsoverleving 5% = 5ak
5-jaarsoverleving vanO-4ü7o = l°k

In 1970 (Carbone e.a.) en in 1974 (Feinstein e.a.) wordt het clinico-anatomische stage-
ringssysteem door Feinstein zelf gedegradeerd tot een soort limited-extensive verdeling,
waarbij A + B + C "operabel" en D "inoperabel" wordt genoemd. In 1970 doet Fein-
stein dit om aan te tonen, dat de chirurg de "gezondste" patiënten met de beste clinico-
anatomische stadia selecteert, waarbij zelfs de niet-gereseceerde patiënten een betere
prognose hebben dan de primair inoperabele " D " patiënten voor radiotherapeut of
chemotherapeut.
In 1974 deelt Feinstein zijn (nu genoemd) "symptom-anatomische" stadia wederom in
in ABC enerzijds en D anderzijds, om te testen of histologie een afzonderlijke prognos-
tische gradient bezit binnen deze symptomatisch-anatomische stadia. "Aldus werden
de patiënten gescheiden in een groep met en een groep zonder duidelijke anatomische
of symptomische tekenen van extrathoracale metastasen".
Nu blijkt dat Feintein sinds ï964 net iets teveel heeft gereduceerd, want groep D uit
] 968 bevat de subgroep deleterious, die eerder metastatic heette en die weer een samen-
voeging was van de groepen "pulmono-ultrapulmonic" en "extrapulmonic" uit 1964.
De groep "ultrapulmonale symptomen" bevat de subgroep mediastinaal, hetgeen in
strijd is met het eerder genoemde extrathoracaal!
Overigens is het de vraag of voor een zo simpele verdeling van patientengroepen in "tu-
mor intrathoracaal" en "tumor extrathoracaal" een systeem als dat van Feinstein niet
veel te subtiel is.

Een aantal onderzoekers heeft het Feinsteinsystecm toegepast of allhans retrospectief
getest. Daarbij blijkt de basisidee, namelijk dat symptomen prognostische waarde heb-
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ben, valide te zijn, doch er is vrij veel kritiek op detailpunten en op de praktische toe-
pasbaarheid.
Johnston en Smith (1968) analyseerden de overlevingscijfers van een groep van 177 pa
tienten, bij wie het bronchuscarcinoom was ontdekt bij bevolkingsonderzoek of bij on-
derzoek wegens klachten. Zij ontdekten dat de bevolkingsonderzoeks-groep etu signi-
ficant betere overleving had (twee-jaarsoverleving 42 resp. 18%), doch waren niet in
staat hiervoor een factor aan te geven, zoals verschil in leeftijd, plaats van de tumor, re-
sectabilitcit, hiluslymfkliermetastasen of histologische classificatie. Hierna pasten zij
de symptomatische classificatie van Feinstein toe, waarbij zij niet de duidelijke prog-
nostische gradient van Feinstein vonden, maar wel verschillen in de groepen met pul-
monale symptomen en met algemene ("systemic") symptomen, die het verschil in over-
leving konden verklaren.
Zij merken op dat de classificatie van symptomen niet zo eenvoudig is als Feinstein doet
voorkomen. Hoest kan een symptoom van de tumor zijn, maar ook van een reeds be-
staande bronchitis; verandering in hoest patroon zagen zij zelden. De definitie van alge-
mene symptomen is nog moeilijker: welke graad van a/iorexie is significant, waardoor
kan gewichtsverlies nog meer worden veroorzaakt enz..
Senior en Aciamson (1970) hebben de Feinstein classificatie uit 1968 toegepast bij 646
bronchusearcinoompatienten uit de periode 1950-1967. Zij gebruikten daarbij de vijf-
puntige symptomatische schaal (asymptomatic, pulmonary 6 months or longer, pul-
monary less than 6 months, systemic en metaslatic) en een gemodificeerde vierpuntige
anatomische schaal (A: beperkt tot de long; B: beperkt tot de long en de regionale lymf-
klieren, macroscopisch of microscopisch; C: doorgroei naar structuren in de thorax en
thoraxwand, anders dan of samen met de regionale lymfklieren; D: doorgroei/uitbrei-
ding naar extra-thoracale structuren).
Er bleek een prognostische gradient te bestaan binnen de anatomische classificatie
(vooral tussen A enerzijds en B, C' en D anderzijds) en binnen de symptomatische clas-
sificatie voor alle 5 categorieën afzonderlijk, die kruiselings bleef beslaan. Met name
het prognostische verschil tussen asymptomatic/long primary enerzijds en short prima-
ry anderzijds in anatomische groep A (localized) met 5-jaarsoverlevingen van resp. 58
en 39% was opvallend en steunt de theorie van Feinstein over de relatie langer klachten
- betere prognose.
Senioren Adamson concluderen dat symptomen bij longkanker inderdaad prognosti-
sche betekenis hebben. Zij blijken wel dezelfde problemen te hebben met de indeling in
de diverse groepen als Johnston en Smith. Hun definitie van "meiaslatic symptoms":
"symptomen op basis van tumoruitbreiding in extrapulmonale structuren, heizij bin-
nen hetzij buiten de thorax", is in overeenstemming met de definities van Feinstein uit
1964 en 1968 en bevestigt de foute definitie van Feinstein in 1974.
Larsson (1973) heeft in zijn patientenmateriaal (zie IU.2.5.1) ook de Feinsteinclassifi-
catie toegepast en komt uiteindelijk ook tol de conclusie dat symptomen de prognose
kunnen bepalen, althans binnen het totale Feinsteinsysteem. Larsson bewandelt hierbij
weer de gebru1!-. cüjke omwegen.
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Hij begin! me! dc analyse van de 5 symptoom-groepen, concludeert dat de verschillen
tussen de groepen II, III en IV "in alle opzichten" erg klein waren en vormt 3 nieuwe
groepen: (1) geen symptomen (2) primaire en/of algemene symptomen en (3) metastati-
sche symptomen. Deze hergroepering zou gerechtvaardigd zijn, daar de duur van de
symptomen geen bruikbaar criterium zou zijn, zoals is gebleken uit eerder onderzoek
van Larsson met een indeling naar de duur van de symptomen in 5 (!) groepen: < 3
maanden, 3-6 maanden, 6-9 maanden, 9-15 maanden en > 15 maanden.
Combinatie van bovengenoemde 3 symptoomgroepen (3-jaarsoverleving 46°7o, 21 % en
2%) en de officiële 3-delige anatomische indeling van Feinstein (3-jaarsoverleving
31%, 4% en 1%) levert een clinico-anatomische stadiumgroepering in vieren met een
gradient van 55%, 30%, 5% en 1% op.
Larsson stelt nu, dat deze prognostische gradient alleen maar zichtbaar wordt, doordat
de anatomische indeling van Feinstein (localized-regional-distant) te brede groepen
omvat en onnauwkeurig is.
Bij een zorgvuldiger anatomisch systeem op TNM basis in 5 groepen (gradient 65%,
39%, 16%, 6%, 0%) levert de combinatie met de 3 gemodificeerde symptoomgroepen
tot 15 clinico-anatomische groepen en reductie tot 6 clinico-anatomische stadia (gra-
dient 65%, 57%, 39%, 16%, 7.5% en 0.5%) nauwelijks extra prognostische informa-
tie op. Kortom: nauwkeuriger anatomische classificatie vermindert de prognostische
waarde van symptomatische classificatie.
Mogelijk ligt de verklaring voor het feit, dat Feinstein's clinico-anatomische stadiumin-
deling ondanks zijn aantrekkelijke theoretische concept en zijn gebleken prognostische
betekenis na 1974 eigenlijk nooit is gebruikt, in de ontwikkeling van nauwkeuriger ana-
tomische TNM classificaties, tesamen met de toenemende stratificatie voor prognosti-
sche gastheerfactoren als performance status en gewichtsverlies.

111.3.3 Kleinere systemen

Ir het algemeen geldt op deze plaats hetzelfde commentaar als gegeven in paragraaf
III.2.5: "klein" duidt hier niet op eenvoud of beperkte omvang van het systeem, maar
op een beperkt verspreidingsgebied. De opname van de nu volgende systemen is ge-
schied, omdat ze bijdragen aan de algemene discussie over stadiumindelingen öf zich
op een speciaal punt onderscheiden.

III.3.3.1 "Salzer/Nohl"

Zoals Thomas in 1963 al constateerde is de indeling van Salzer geen stadiumindeling in
de eigenlijke betekenis, maar een rubricering van de criteria tumoruitbreiding en meta-
stasering.
De indeling wordt hier toch kort besproken gezien zijn belang als TNM-indeling
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"avant la lettre" en vanwege de latere modificatie van Nohl, die niet door Thomas
werd beschreven.
Deze chirurgische indeling (Salzer 1951) berust op een beschrijving van de plaats van de
tumor en zijn relatie tot omliggende organen en op de manier en uitbreiding van de me-
tastasering:
A tie tumor (centraal of perifeer) is volkomen beperkt lot de long
H de mmor heetï de pleura bereikt, maar is er niet doorheen gegroeid
C' de tumor grijpt over op de omgeving (bijv. borstwand, mediastinum, pcrieard. oesophagus)
0 geen meiasiasen
1 meiasiasen (macroscopisch o\ microscopisch) in bronchopulmonalc lymfklieren
2 metastasen in centrale hilusklieren en tracheobronchiale klieren
.' metasiasen ir naratradicale, voorste mediastinale of paraoesophapeale klieren
4 Ivmlogene of naematogene extrathoracale nieiastasen

Nohl (1960) geeft de modificatie door het Londen Chest Hospital van de Salzer-classifi-
catie.
A tumor beperkt tot de long

U de tumor heeft de viscerale pleura bereikt; dit geldt ook voor die gesallen, waarin de tumor een fissuur

kruisi \an één kwab naar een andere

(. tumor geïnfiltreerd in omgevende structuren, (bijv. pleura parieialis, horsiwand, oesophagus en/.)

I) geen lymfatische metastasen

1 infiltratie van de intersegmeniale klieren

2 metastasen in de interlobaire of hilusklieren

3 meiastasen in mediastinale klieren

•4 metastasen op afstand aatnve/ig bijv. supracla\ieulaire klieren, levermelastasen en/.

V' aantoonbare invasie van de intima van de longvenen

De belangrijkste toevoeging is uiteraard de overschrijding van de kwabsgrens bij cate-
gorie B, welke voorwaarde ook voorkomt in de T3 van de UICC classificatie van 1966
en 1968.
De toevoeging V bij vasculaire invasie wordt sinds 1974 ook door de UICC gebruikt.

Nohl geeft de volgende 3-jaarsoverlevingscijfers voor 132 geopereerde patiënten (dus
waarschijnlijk zonder bekende telemetastasen):
- totaal: 38%
- categorie A: 52% B: 37% C: 20%
- "stadium": 0-1: 56% 2:55% 3:18%
- "non-V": 45% alle "V": 30% "V" + 3:19%
- perifeer: 43% centraal: 37%

Bangma gebruikte in 1963 in zijn proefschrift de Salzer-classificaiie om een viertal on-
derzoeksgroepen te onderscheiden:
groep I : tumor beperkt tot de long. In opzet curatieve resectie.

(Salzer A0)
groep II : regionale metastasen of doorgroei. In opzet curatieve reseciie.

(Salzer Bof C, 1 of 2)
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groep 111: regionale metastasen of doorgroei. Inoperabel of palliatieve resect ie.
(Salzer C of" 3)

groep IV: geen chirurgische behandeling
(o.a. Salzer 4)

In feite kan men hier spreken van een post-resectie stadiumgroepering (met groep i V als
niet evaluabele groep).
Bij analyse blijken elementen van de Salzer/Nohl-classificatie terug te vinden in de sys-
temen van DRG, UICC en AJC.

IJ1.3.3.2 "Nickson/Cliffton"

De stadiumindeling van Nickson. Cliffton en Selby (1957) is evenals de meeste andere
niet-TNM systemen toegespitst op de operatieve mogelijkheden. Om de vraag "is de
patient operabel" te kunnen beantwoorden worden rechtstreeks stadia geformeerd,
waarin een mengelmoes van topografische, histologische en klinische gegevens worden
verwerkt:
stadium 1 operabele en resectabele gevallen

1. afgrensbare tumor, röntgenologisch niet verbonden met de thoraxwand of met
de hilus.

2. geen aanwijzingen voor mediastinale lymfadenopathie.
3. omschreven atelectase van een kwab of een segment,

stadium II operabele en waarschijnlijk resectabele gevallen
1. afgrensbare tumor, röntgenologisch in contact met de thoraxwand of de hilus of

in combinatie met een vergrote hilus.
2. röntgenologisch of bronchoscopisch aanwijzingen voor mediastinale lymfade-

nopathie.
3. een hoofdbronchus laesie op meer dan 1 cm afstand van de carina.
4. thoraxwand doorgroei ter plaatse van de tumor.

stadium III operabele maar waarschijnlijk niet resectabele gevallen
1. ieder geval van oat-cell of anaplastisch carcinoom.
2. verhoogde veneuze druk in de arm aan de aangedane zijde, van meer dan 15 cm

H,O.
3. hoofdbronchus aangetast tot op minder dan 1 cm van de carina.
4. pleuravocht zonder aangetoonde maligne cellen.
5. paralyse van n.frenicus of n.recurrens.

stadium IV niet-operabele en niel-resectabele gevallen
1. extrathoracale metastasen.
2. metastasen in de andere long.
3. pleuravocht met maligne cellen.
4. paralyse van n.frenicus en n.recurrens.
5. combinaties van toestanden uit stadium III.
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Men herkent vele elementen uit de RTOG en AJC classificaties, maar het blijven maar
vreemd heterogene stadia. Bij het testen door de eerste auteur (radiotherapeut) van de-
ze stadiumindeling van de tweede auteur (chirurg) in een radiotherapeutische populatie
(stadium II t/m IV) bleek er een slechte correlatie tussen overleving en stadium te be-
staan.

In 1966 modificeert Cliffton zijn stadiumindeling als volgt:
Stadium I. De laesie is waarschijnlijk reseetabel met een goede kans op genezing.

1. atgrensbare tumor in de longperiferie, niet in conlaci met borstwand. mediastinum of hilus.
2. geen suggestie van mediastinale adenopathie.
3. alelccia.se beperkt tot een segment ot' een kwab.
Opmerking: grootte is niet van groot belang, maar als er oude foto's beschikbaar zijn. kan de groeisnel-
heid erg significant zijn. L-r is geen rechtvaardiging voor hel lang uitstellen van chirurgie om de diagnose
of tekenen van groei vast te stellen bij patiënten met een goed risico.

Stadium II. De laesie is operabel en mogelijk rescctabel. Hoop op gene/ing bestaai.
1. rontgenologisch afgrensbare tumor, in contact met perifere borsiwand, mediastinum of hilus of

met een secundaire massa in de Itilus.
2. door röntgenonderzoek, broneho.scopie, oesophagusfoto of niediastinoscopie aangetoonde media-

stinale lymi'adenopathie (niet pathologisch bevestigd).
} . een hoofdbronchuslaesie op meer dan I cm van de carina.
4. een duidelijk verbrede carina (niet bewe/en door bronchoscopischc biopsie).
5. borst vvanddoorgroei door de tumor, op afstand van wervelkolom of mediastinum.
6. atelectase \an een gehele long.
Opmerking: Als de algemene toestand van patient operatic toestaat dient, afhankelijk van het type tu-
mor, exploratie te volgen.
hen tumor met aantasting ran eerste of tweede rib of een wervel moet geclassificeerd worden als sta-
dium III. De gevallen van schijnbare aantasting van mediastinum, hilus of carina worden hier opgeno-
men omdat er sprake kan zijn van ontsteking van de lymfklieren.
De afstand tot de carina is korter dan de gebruikelijke voor rcsectabiliteit (1 inch), omdat kleine laesies
rescciabel kunnen zijn en door tracheareseclie zelfs grote laesies (mei lage maligniteitsgraad) curatief
kunnen worden verwijderd.
Atelectase van een gehele long is opgenomen omdat deze kan zijn veroorzaakt door een polypeuze tu-
mor in de hoofdbronchus.

Stadium III. Kescctabiliteit van de laesie is twijfelachtig. Operabiliteit hangt af \an de algemene conditie
van tie patient, ('urabiliieil is /eer twijfelachtig.

1. ieder geval van oat-cell carcinoom.
2. hoofdbronchus-laesie tot minder dan I cm van de carina o1' positieve carinabiopsie.
3. aanzienlijke hoeveelheid pleuravocht /onder aangetoonde maligne cellen.
4. paralyse van n.recurrens of n.frenicus door tumor.
5. obstructie van de v.cava superior of doorgroei naar mediastinum, pericard ol'lian.
ft. positieve mediastinale lymfklieren.
7. perifere tumor mei doorgroei naar bovenste Ihoraswand, superior sulcus of wervelkolom.
Opmerking: in hel algemeen kunnen deze criteria alleen bij exploiatie worden vastgesteld.

.i. bewezen oal-ccll carcinoom, hoewel technisch resectabel, wordt zelden genezen wegens snelle
ontwikkeling van metastasen op afstand.

b. aantasting van de carina of prosimale bronchus impliceert meestal lymfatische uitbreiding en
andere doorgroei, die een geval incurabel maakt, hoewel de chirurgische mogelijkheden (reim-
planialic, protheses) aanwezig zijn.
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c. in aanwezigheid van een maligne lumor is pleuravocht meestal maligne op basis van pleuraaan-
lasiing en ireedl zelfs na resect ie snel een recidief op. Dil geldt nicl voor een geringe hoeveel-
heid exsudaai.

d. een enkele zenuwuitval kan non-specifiek zijn; soms is curatieve resect ie mogelijk als bij freni-
cus paralyse het pericard is aangedaan.

e. na "radicale pneurnonectomie"' bij microscopisch positieve mcdiastinale klieren is curabiliieit
twijfelachtig.

Stadium IV. - De laesie is niet resectabcl. Chirurgie alleen geindiceerd voor speciale redenen (bijv. abces-
formatie).

1. extrathoracale metasiasen of metastasen in de andere long.
2. pleuravocht met maligne cellen.
3. zowel n.frenicus ali n.rccurrens paralyse door tumor.
4. longanerie geobslrueerd binnen 1 cm van de bifurcatie.
5. histologisch bewezen macroscopische mediasiinale Ivmfkliermetastasen.
Opmerking: in tegenstelling lot stadium 111 kunnen deze contraindicaties bijna altijd zonder chirurgie
worden vastgesteld. Mediasiinale Ivmfkliervergroling moet door biopsie worden bewezen.

Hoewel Cliffton bescheiden opmerkt dat hier slechts sprake is van richtlijnen voor eva-

luatie van patiënten, blijkt uit een aantal opmerkingen dat goed is nagedacht over een

aanlal wezenlijke stageringsproblemen.

Toegevoegd zijn de brede Itoofdcarina en totale long-atelectase (stad II), microscopisch

positieve mediastinale klieren en apex-tumoren (stad III) en longarterie-obstructie vlak

bij de bifurcatie (stad IV). Vervallen is de verhoogde veneuze druk, waarvoor in de

plaats is gekomen: vena cava superior obstructie.

Een fraai schematisch overzicht van de 4 stadia is gepubliceerd in een serie artikelen in

1966 (waarvan het bovenstaande van Cliffton er één is) over het bronchuscarcinoom

onder redactie van Rubin.

111.3.3.3 "Wildneren Huber"

Jn 1958 publiceerden Wildner en Huber een stadiumindeling, die gebaseerd was op de

principes van de I.C.P.R. (1954):

stadium I : de tumor is tol een of meer segmenten beperkt. Hij hcefi de splitsing van de segmemsbronchi
bereikt. De kwabsbronchus is nog ruim vrij. Lr zijn geen regionale Ivmfkliermetasiasen aan-
toonbaar.

stadium II : de tumor heelt de kwansgrens overschreden, hij infiltreert over de interlobairsplecl de aanlig-
gende kwab. Hij heelt de splitsing \an de kwabsbronchi bereikt en dringt in de siam- of hoofd-
hronchtis door of gaat hier vanuit. Hr zijn metastasen in de binnenste (intrapulmonale) en bui-
tenste hiluslymfklieren aantoonbaar.

stadium III: de tumor heelt de longgrens overschreden en infiltreert in hilus, plcuraholte (pleurilis carcino-
matosa), mediastinum en zijn organen (recurrensparese, frenicusparese, vena cava sup.
obstructie enz.), pericard, diafragma en thoraxwand. Hij heet'i de afgang van de hoofdbron-
chus bereikt en dringt in de trachea door. Kr zijn metastasen in de bifurcatieklieren, de tracheo-
bronchiale en de overige paratracheale en mediasiinale lymfklieren aanioonbaar.
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stadium IV: de lunior heeft in belangrijke male de longgrens overschreden en is ver in omgevende organen
doorgedrongen. I r bestaan Ivmfogene (supraclavieulaire. axillaire, retroperitoneale) en haema-
logene metasiasen op afstand.

Dit is een slechte chirurgische stadiumindeling met weinig flexibiliteit. De hybris van
Berndt en Huber (1964), die in een evaluatie van het systeem menen dat deze "classifi-
catie" zowel gebruikt kan worden voor de beoordeling op grond van klinische, röntge-
nologische en endoscopische alsook op operatieve en pathologisch-anatomische bevin-
dingen met behulp van TNM symbolen is volstrekt misplaatst. Men krijgt geen goede
classificatie door met een stadiumindeling te beginnen en vervolgens alles in T, N of M
te vertalen, omdat tevoren alle TNM combinaties al vastliggen en dus andere TNM
combinaties niet meer kunnen voorkomen. Dit is een duidelijk voorbeeld van het niet
zien van het verschil tussen een classificatie en een stadiumindeling.
In een onderzoek bij 1917 patiënten uit dejaren 1949-1962 bleek de praeoperatieve be-
oordeling van lymfkliermetastasen voor de klinische .stadiumindeling redelijk betrouw-
baar: in ongeveer 50% correspondeerde het klinische met het pathologische stadium
(stadium I 52%, stadium II 31%, stadium 111 68% correlatie). De prognose werd be-
paald door stadium en histologisch subtype.

111.3.3.4 "Tala"

De stadiumindeling die Tala (1967) geeft doet vaag denken aan het systeem van Fein-
stein, maar staat hier kwalitatief zeer ver vandaan.
Hij geeft eveneens een tweeling-indeling in 3 "anatomische" en 3 symptomatische ij
groepen, waarvan de definities voor zichzelf mogen spreken: ' !

1. preclinical lung aircinomu
in sim careinoom in andere gebieden dan de onmiddellijke omgeving lan de carina
positieve spuium-cyiologie met een negatieve thoraxfoio en geen zichtbaar earcinoonmecl'sel
in de hoofdbronchi bij bronchoscopie
kleine, geïsoleerde perifere tumoren, niet in contact met pleura, mediastinum of liilus
kleine, enkelvoudige locale infiltratie in longpareiichym

Alle gevallen te beschouwen als curatief operabel, kansen op genezing goed. Cieen lekenen van hilaire, mcdi-
asiinalc of extra pulmonale lyml'kliermetastasen. Bij geopereerde ges allen bleek hei careinoom echt gelocali-
seerd te zijn.

2. clinical lung carcinoma
een geisoleerde solitaire tumor, ook tumoren in contact met pleura, mediastinum of hilus, doch
/onder doorgroei in thoraxwand, pericard, diafragma of grote bloedvaten
infiltratie, obstructieve veranderingen of ateleciase van niet meer dan één kwab
hilusveranderingen zonder mediastinale lymfkliermelastasen of imasic van pericard of grote
bloedvaten
atelectase of obstructieve veranderingen van de gehele long in het ongebruikelijke ge\al zonder
tumor in de hoofdbronchus en zonder c\lrapulmonale uitbreiding

(ievallcn uit deze groep kunnen nog als operabel worden beschouwd en in die gevallen, waarbij geopereerd
is, moei worden aangenomen dal, macroscopisch geschat, alle tumorweefsel succesvol is verwijderd. Cieen
aanloonbare mediastinale ofextrapulmonale metastasen. Kansen op genezing zijn echler duidelijk minder
zeker dan in de "preclinieal" categorie.
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3. terminal lung cunitioma
een carciiioom mei uitbreiding in de hool'dbronchi
carcinomaicuze veranderingen in hel carinagebied
uitgebreide unilaterale caneereu/e veranderingen in do biluslyinfklieren
bilaterale cancereuze veranderingen
massieve tumoren
obstructie of invasie van dc vena ca va of andere grote bloedvaten
kankerweefsel in media.stinale lymfklieren
paralyse van n.recurrens veroorzaakt door primaire tumor oi' metastasen
carcinosis pleurae of pleuritis op basis van careinomateu/.c veranderingen
perifere tumor met extrapleurale doorgroei in de thoraxwand

- extrapulmonale melastasen in scalenus-lymfklieren, benige thorax, abdomen, centraal ze-
nuwstelsel of elders

De gevallen in de/e groep worden beschouwd als inoperabcl of operalie is slechts palliatief.

Zoals te verwachten was bestond er een zeer ongelijke verdeling over de stadia: siadium
1: 4%, stadium 2: 26%, stadium 3: 70%.
Deze stadiumindeling toont ongeveer alle factoren, waarin een stadiumindeli ïg maar
slecht kan zijn.

De symptoomgroepen kregen zonder verdere definitie de volgende benaming: "asymp-
tomatic" (3%), "mild symptoms" (32°7o) en "severe symptoms" (65%).

Na kruising van beide verdelingen kreeg Tala 9 groepen (!), waarbij het carcinoomsta-
dium meer vergevorderd bleek bij toegenomen ernst der symptomen. Deze conclusie
lijkt niet zo opzienbarend. Dat sommige groepen te klein waren voor het maken van
conclusies zal ook niemand verbazen.

Het hoge percentage "terminale" stadia en ernstige symptomen doen het insturen van
patiënten op een laat tijdstip in het ziektebeloop vermoeden.

III.3.3.5 "Slack"

Door Slack werd in 1970 het "University Surgical Adjuvant Lung Project" beschre-
ven, waarin de waarde van stikstofmosterd als adjuvans therapie na resectie werd on-
derzocht.
In dit project werd gebruik gemaakt van een indeling in 3 categorieën, die lijkt op een
directe chirurgische stadiumindeling, zoals van Cliffton (zie 111.3.3.2) of van Wildner
en Huber(zie III.3.3.3), maar die nog meer is toegespitst op de operatie zelf en de daar-
aan gekoppelde adjuvans therapie.
Volgens het protocol moest gedurende de operatie worden gerandomiseerd, omdai de
stikstofmosterd of placebo direct na resectie intrapleuraal en intraveneus werd toege-
diend. Er werd daarbij gestratificeerd voor één van de volgende drie categorieën:

115



- Categorie 1: de laesie is beperkt tot de long en er worden geen positieve regionale
lymfklieren gevonden

- Categorie 2: de laesie is beperkt tot de long en tot de hilaire of mediastinale lymt-
klieren, en alle aangedane weefsel kan worden gereseceerd

- Categorie 3: er is uitgebreide tumorgroei, waarbij wel een resectie wordt uitge-
voerd, maar waarbij zeker tumorweefsel is achtergebleven (incl. uit-
breiding naar de parietale pleura, thoraxwand, pericard of diafragma,
dan wel histologisch bewijs voor tumorcellen op de resectievlakken of
voor vasculaire invasie).

Hier ).s dus sprake van een "surgical-evaluative ' indeling, die volledig is aangepast aan
de behoeften van de studie. Als algemene stadiumindeling voldoet deze indeling niet,
daar de zeer grote groep inoperabele en irresectabele patiënten buiten beschouwing
wordt gelaten.
Mogelijk kan een postoperatief beleid (radiotherapie of chemotherapie) op deze inde-
ling worden gebaseerd.

111.3.3.6 "Berrino/Campobasso"

Berrino, Musso en Campobasso beschrijven in 1971 een pathologisch-anatomisch on-
derzoek bij 405 geopereerde patiënten vóór 1965. Er werd gekeken naar de invloed op
de overleving van 3 projnostische factoren:
1. de mate van histologische uitbreiding, waarvoor de 4 categorieën met het symbool P

van de UICC 1969 worden geadopteerd, met de volgende definities:
PI centrale of perifere tumoren beperkt tot de long
P2 tumoren met uitbreiding naar de hoofdbronchus cf de viscerale pleura
P3 tumoren met doorgroei naar mediastinale weke delen en/of andere mediastinale

structuren (exclusief lymfklieren) zoals pericard en gi ote bloedvaten, of naar pa-
rietste pleura en borstwand inclusief diafragma

P4 tumoren met 2 of meer afzonderlijke neoplastische massa's in dezelfde kwab of
in verschillende kwabben van dezelfde long

2. de grootte van de tumor (< 4 cm of > 4 cm in diameter)
3. metastasering in de regionale lymfklieren
Bij het bepalen van de prognostische waarde van elk der factoren en van 2 of meer fac-
toren samen werden de volgende interessante correlaties vastgesteld:
- er bestond een directe relatie tussen locale uitbreiding en grootte van de tumor en

tussen locale tumorgrootte en de incidentie van lymfkliermetastasen.
- alle drie factoren hadden op zich een invloed op de prognose, doch de tumorgrootte

had geen voorspellende waarde wanneer lymfkliermetastasen aanwezig waren.
- er bestond geen prognostisch verschil tussen P2 en P3 tumoren.
Op grond van deze gegevens werd door Campobasso de volgende pathologische sta-
diumgroepeiïng voorgesteld:
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Stadium 1 : N - tumoren, beperkt tot de long (PI), tot 4 cm in diameter
Stadium II : N - tumoren beperkt to; de long (PI) maar groter dan 4 cm

N - tumoren met doorgroei (P2 en P3) tot 4 cm in diameter
Stadium III: N - tumoren met doorgroei (P2 en P3) groter dan 4 cm

N + tumoren van elke grootte en beperkt of doorgegroeid (PI, P2 en P3)
Stadium IV: N - ofN+ multipele tumoren (P4), waarschijnlijk te beschouwen als tu-

moren met haematogene metastasen op afstand (in dezelfde long)

In 1974 werd door Campobasso e.a. de invloed van het histologische type onderzocht
bij hetzelfde patientenmateriaal, inmHdels gestageerd zoals in 1971 was voorgesteld.
Men kwam nu tot de volgende conclusies:
- plaveiselcelcarcinoom was het gunstigste en kleincellig carcinoom het ongunstigste

type
- in stadium II en III was het histologisch type een belangrijke prognostischc factor
- in stadium I echter had het kleincellig carcinoo.n het beste 5-jaarsoverlevingscijfer,

gevolgd door grootcellig carcinoom, plaveiseljelcarcinoom en adenocarcinoom.
- in stadium IV, met metastasen op afstand waarschijnlijk aanwezig, was er geen ver-

schil in overleving tussen de histologische typen
- bij het vaststellen van de rol van histopathologie in de prognose van longkanker

moest rekening gehouden worden met de wederzijdse relatie tot andere pathologi-
sche factoren, waarvoor de voorgestelde stadiumindeling heel geschikt bleek.

Er is hier sprake van uiterst belangwekkend onderzoek nuar factoren, die men in vrij-
wel elke stadiumindeling tegenkomt.
Het is jammer dat geen differentiatie is aangebracht in de verschillende stations van
lymfkliermetastasering, hetgeen in het pathologische materiaal nu juist bij uitstek had
kunnen gebeuren.

III.4 DE STADIUMINDELING VAN THOMAS

III.4.1 Inleiding

In het jaar van verschijnen van het proefschrift van Thomas, 1963, bestond er nog
maar één stadiumindeling voor het bronchuscarcinoom, nl. die van de DRG uit 1958.
De systemen van de AJC en RTOG en van de UICC waren nog in ontwikkeling en die
van de Veterans Administration en van Feinstein waren nog niet gepubliceerd. Naast
het DRG systeem waren alleen een aantal chirurgische classificaties in gebruik, zoals
van Salzer/Nohl, van Nickson en Cliffton en van Wildner en Huber. Een groot aantal
classificatie- en stageringsproblemen die nu duidelijk herkenbaar zijn moesten toen nog
worden ontdekt. Klinische ervaring met een niet-chirurgische indeling bestond er nog
niet.
Terwijl de DRG indeling in naam een klinische indeling was, maar feitelijk een omge-
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werkte chirurgische indeling (getuige het operabiliteits-criterium bij iedereT-categorie),
was hei Thomas-systeem zowel in classificatie als stadiumindeling het eerste, dat niet al-
leen bruikbaar was voor de thoraxchirurg, maar ook voor longarts en radiotherapeut;
met name was het niet opgehangen aan de operabiliteit.

Thomas ging voor het ontwerpen van zijn systeem uit van de volgende overwegingen:
1. de graad van metastasering is bepalend voor de prognose. De localisatie en de uitge-

breidheid van de tumor zijn hieraan ondergeschikt.
2. omdat het perifere carcinoom een gunstiger prognose heeft dan het centrale, lijkt

het van nut deze beide typen te onderscheiden. Als eenmaal metastasen gevormd
zijn vervalt het nut van het onderscheid (zie 1.).

3. het overschrijden door de tumor van een kwabsgrens (criterium van de DRG) is on-
belangrijker dan metastr :?ring (zie !.).

4. door post-stenotische complicaties (atelectase of pneumonie) of door ongunstige
ligging is de grootte van een bronchuscarcinoom dikwijls niet te bepalen. Dit crite-
rium, dat in het algemeen gebruikt wordt bij deTNM-indeling van tumoren van an-
dere organen is bij het bronchuscarcinoom dus niet bruikbaar. In plaats van de
grootte wordt de ligging van de tumor als criterium ingevoerd (zie 2.).

5. in tegenstelling tot de mening van velen (Anacker e.a. 1958, Schinz 1959, Zdansky
1960) is uit eigen ervaring gebleken dat hilusklieren klinisch-röntgenologisch diag-
nostiseerbaar zijn en te scheiden zijn van '.nediastinale lymfklieren.

6. de mate van ingroei van een uitgebreide tumor is een moeilijk criterium.
7. in het algemeen moet een classificatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

- korte omschrijvingen
- goede definities van de gebruikte begrippen
- zo weinig mogelijk simultaan gebruik van factoren per stadium

III.4.2 Classificatie en stadiumgroepering

Omschrijving der symbolen:
T - Ligging en uitbreiding van de tumor.

TO primaire tumor niet gevonden
TI perifere tumor, d.i. een tumor distaal van het orifieium van een segmentbron-

chus gelegen,
T2 centrale tumor, d.i. een tumor gelegen in hoofd-, stam- of lobaire bronchus,
T3 tumor breidt zich uit in aangrenzende extrapulmonale weefsels (mediastinum,

pleura, pericard, thoraxwand).

N - Toestand der regionale lymfklieren.
NO geen lymfkliermetastasen aantoonbaar
NI hiluskliermetastasen aantoonbaar
N2 mediastinale metastasen aantoonbaar
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M - Metastasen op afstand.
MO geen metastasen op afstand aantoonbaar
Ml lymfogene metastasen op afstand aantoonbaar
M2 haema;ogene metastasen op afstand aantoonbaar

Opmerkingen: 1. de aanduiding Tl en T2 bedoelt niet te suggereren, dat een centrale
tumor zich altijd ontwikkelt uit een perifere tumor.

2. onder metastasen op afstand worden verstaan metastasen buiten de
thoraxhoke of in de andere long gelegen.

Synthese tot stadiumindeling.
stadium 1: perifere tumor zonder aantoonbare metastasen T1N0M0
stadium 2: centrale tumor zonder aantoonbare metastasen T2N0M0
stadium3: tumor met hiluskliermetastasen T1N1M0 T2N1M0
stadium 4: tumor met mediastinale metastasen T1N2M0 T2N2M0

en/of doorgroei in de omgeving T3N0M0 T3N1M0 T3N2M0
stadium5: tumor met metastasen op afstand T(l-3) N(0-2) MI T(l-3) N(0-2) M2

Opmerkingen: in het vermoedelijk theoretische geval, dat men meent :iiet een bron-
chuscarcinoom te doen te hebben, zonder dat de primaire tumor gevon-
den wordt, zal de indeling bepaal worden door de metastasestatus.

(II.4.3 Bezwaren legen classificatie en sladiumindeling

In het algemeen kunnen bezwaren tegen een systeem van theoretische of praktische
aard zijn. Zo kunnen bij de classificatie categorieën zijn "vergeten" of niet goed zijn
gedefinieerd (theorie), of kan blijken dat bepaalde ziekte-uitbreidingen niet of moeilijk
zijn "onder te brengen" (praktijk). Bij de stadiumgroepering kunnen eveneens combi-
naties zijn "vergeten" of kan het aantal stadia te klein of te groot zijn.

Tegen het systeem van Thomas kunnen de volgende theoretische bezwaren worden in-
gebracht:
1. Een TI-tumor kan zeer groot worden vóór hij in de categorie T3 belandt; het lijkt

onjuist voor de Tl geen maximale diameter vast te stellen (bijv. van 3 of 4 cm). De
stelling dat de grootte dikwijls niet te bepalen is en dus niet bruikbaar is als criterium
is te absoluut en geldt met name meestal niet voor de perifere tumor.

2. omdat de proximale hoofdbronchus in feite extiapulmonaal ligt, zijn de defin-'-es
van T2 en T3 strijdig voor tumoren in de proximale hoofdbronchus (perifere
T3 = T3, centrale T3 = T2).

3. Ml en M2 sluiten elkaar uit, zodat codering van zowel haernatogene als lymfogene
metastasen niet mogelijk is. Dit zou te verhelpen zijn door Ml te vervangen door N3
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öf door een categorie M3 (= zowel lymfogene ab haemat gene metastasen) toe te
voegen.

4. de categorieën TX, NX en MX ontbreken (onvoldoende mogelijkheid tot beoorde-
ling, bij TX tevens positieve cytologie zonder aantoonbare macroscopische tumor)
alsmede T1S (carcinoma in situ).

5. bij stadiumindelingen zijn 5 stadia ongebruikelijk c.q. onhandig.
Enkele praktische bezwaren tegen het systeem:
1. voor pleuritis carcinon."'tosa, contralaterale hiluskliermetas'.asen en ipsilaterale

longmetastasen is de codering niet geheel duidelijk (pleuriiis T3? hilusmetastasen
Ml? longmetastasen M2?)

2. zonder toelichting kan een patient met bijv. een lobectomie wegens een carcinoom
in het verleden moeilijk in de T categorie worden gecodeerd.

3. een aantal TNM combinaties met TO in de stadia 3 t/m 5 zijn wel in de toelichting
aangestipt, maar niet uitgeschreven.

lil.4.4 Onderzoek door Thomas naar de waarde van de indeling

In een retrospectief onderzoek bij 232 patiënten kon Tho ias een aantal belangrijke hy-
pothesen bewijzen en daarmee zijn stadiumindeling onderbouwen.
De verdeling van de patiënten over de stadia was als volgt:

stadium 1 11%
stadium 2 31%
stadium 3 17%
stadium 4 23%
stadium 5 18%

Conclusies van het onderzoek:
1. de prognose van de perifere carcinomen zonder metastasen bleek zeer significant

gunstiger te zijn dan die van de centrale tumoren zonder metastasen.
2. er was eveneens een zeer significant verschil in prognose aantoonbaar tussen tumo-

ren met hiluskliermetastasen enerzijds en tumoren met mediastinale metastasen of
doorgroei buiten de long anderzijds.

3. het verschil tussen stadium I en stadium II was niet aantoonbaar voor het plaveisel-
celcarcinoom.

4. het verschil tussen stadium III en stadium IV was niet aantoonbaar voor het klein-
cellige carcinoom.

5. perifere tumoren bleken minder frequent hiluskliermetastasen en aanzienlijk min-
der frequent mediastinale metastasen en haematogene metastasen op afstand te
hebben dan centrale tumoren.

6. er bestond een negatieve correlatie tussen het volume van een tumor en de overle-
vingstijd.

7. vergrote hilusklieren bleken planigrafisch zichtbaar te maken.
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III.4.5 Conclusie

De classificatie en stadiumindeling van Thomas beantwoordt aan de doelstellingen:
korte omschrijvingen, goede definities en weinig simultane factoren. Qua eenvoud is
het systeem door geen enkele andere indeling op TNM basis ooit overtroffen.

De twee belangrijkste waarnemingen in het onderzoek van Thomas lijken:
1. het verschil in prognose tussen perifere en centrale tumoren zonder aantoonbare

metastasen (zelfs zonder grootte-limiet bij de perifere tumor).
2. het verschil in prognose tussen tumoren met uitsluitend hilaire en tumoren met al

mediastinale metastasen.

In hoeverre de Thomas-indeling nog bestaansrecht heeft tussen de "modernere" syste-
men zal in hoofdstuk III.5 worden nagegaan.

III.5 DISCUSSIE

111.5.1. Inleiding

De meeste stageringssystemen zijn gebaseerd op één of meer classificaties. De bruik-
baarheid van de in hoofdstuk 2 beschreven classificaties varieert echter sterk. Sommige
(zoals het TNM systeem) zijn vrijwel onmisbaar voor een goede stadiumgroepering,
andere (zoals de performance status) kunnen gebruikt worden bij stratificatie op prog-
nostische factoren en weer andere (zoals de zekerheidsgradering) spelen geen rol bij de
klinische stadiumindeling door hun bewerkelijkheid.
leder stageringssysteem zal de te gebruiken classificaties goed dienen te definiëren en
^al daarmee ook de minimaal uit te voeren onderzoeken vastleggen waarbij van een va-
lide stageringsonderzoek kan worden gesproken. Helaas variëren de classificatie-regels
en -definities van de diverse stadiumindelingen nogal en is tic eenheid in de oncotaxono-
mie (Rubin 1973) nog ver te zoeken.

III.5.2 Bruikbaarheid van het TNM systeem

Het TNM systeem heeft een aantal onderdelen waarbij ruimte bestaat voor interpreta-
tie of hobbyisme. Dit heeft geleid tot verschillende definities van dezelfde symbolen
(bijv. van T2) of tot ongebreidelde opsplitsing van de categorieën (bijv. T5, M4). De
discussiepunten laten zich in een aantal groepen indelen:
- minimaal noodzakelijke stageringsonderzoeken
- stratificatie van T, N en M
- compartimentalisatieproblemen
- relatie tot het ziektebeloop (fasering)
- moeilijk classificeerbare gevallen.
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III.5.2.1 Minimaal noodzakelijk stageringsonderzoek

De "minimum requirements for assessment" van de T, N en M categorieën worden
niet in ieder systeem vermeld. De UICC (1974, 1978) doet dit wel routinematig, maar
geeft zulke globale onderzoekmethoden aan (klinisch onderzoek, radiografie en endo-
scopie) dat de ruimte voor interpretatie blijft. In feite zou van elk classificatie-onder-
zoek, dat redelijkerwijs bij een bronchuscarcinoompatient zou kunnen worden verricht
(bijv. CTscan van de thorax, hersenscintigrafie, botboring) dienen te worden aangege-
ven of het onderzoek verplicht of aan te raden is en welk gevolg de uitslag voor de clas-
sificatie heeft. In elk geval dient elke TNM classificatie-variant de categorieën TX, NX
en MX te bevatten ( = niet evaluate!), zodat bijvoorbeeld een onderscheid kan worden
gemaakt tussen TO (tumor niet gevonden na adequaat onderzoek) en TX (tumorplaats
niet te bepalen door niet verricht of inadequaat onderzoek).

111.5.2.2 Stratificatie van T, N en M

Naast de genoemde categorieën TO en TX heeft het modieuze TIS weinig praktische be-
tekenis daar carcinoma in situ slechts bij toeval gevonden zal worden. Aan de andere
kant van de schaal is de T5 van Dold e.a. (1972) niet in de praktijk getoetst. De catego-
rieën Tl t/m T4 zijn al in 1954 gedefinieerd door de 1CPR. Sindsdien is TI meestal
equivalent geweest met 'klein' of 'niet doorgegroeid', soms met 'operabel'. Soms is een
grenswaarde in cm. gedefinieerd (AJC en RTOG 3 cm, Rakov (1969) 2 cm), door ande-
ren werd deze bewust niet genoemd (DRG, Thomas, Ishikawa (1973), UICC 1968).
De T2 heeft meestal geen maximale diameter, behalve bij Rakov en bij Larsson (1973):
5 cm. Vrijwel steeds wordt een nog operabele, tot een kwab beperkte tumor met locale
uitbreiding bedoeld. Alleen bij Thomas kan een T2 tumor zich binnen 2 cm van de
hoofdcarina uitbreiden, in andere classificaties is dit steeds een (centrale) T3. Een T3
tumor is altijd doorgegroeid. De AJC en UICC 1978 rekenen tot deze categorie ook
doorgroei door de thoraxwand en positief pieuravocht, de RTOG en de DRG onder-
scheiden doorgroei tot in(T3)en dóór (T4) de thoraxwand. Dold e.a. (1972) spreken bij
positief pieuravocht zelfs van een T5. Bij Rakov ligt de grens tussen T3 en T4 op 10 cm,
bij Larsson op 7 cm.

De N-categorieën a, b en c van de DRG (resp. geen vergrote klieren, beweeglijke ver-
grote klieren en gefixeerde vergrote klieren) zijn in 1966 door de UICC vervangen d^or
NX (niet evaluabel), NO (geen klinisch, radiologisch of endoscopisch bewijs) en NI (vel
een dergelijk bewijs). Later is de rubriek positieve lymfklieren in vrijwel elk systeem op-
gesplifst in NI (ipsilaferale hilaire lymfklieren) en N2 (mediastinale lymfklieren). De
RTOG onderscheidt nog een N3 (supraclaviculaire klieren), Dold e.a. (1972) zelfs een
N3 (bilaterale hilusklieren) en een N4 (lymfklieren buiten de thoraxholte). Tenslotte
splitst de RTOG de N2 categorie nog in vieren: N 2. ] ipsilateraal; N 2.2 hoog mediasti-
naal; N 2.3 contralateraal; N 2.4 postérieur (zie III.2.4.2).
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Ook de M categorieën zijn in enkele systemen tot wanstaltige proporties uitgebreid.
MX (niet evaluabel) en MO (geen klinisch of radiologisch bewijs voor telemetastasen)
betekenen overal hetzelfde. In oude classificaties betekende de vermelding M dat er te-
lemetastasen waren; later werd dit ivtl.
De UICC 1968 onderscheidt Mla (positief pleuravocht), Mlb (cervicale lymfklierme-
tastasen) en Mlc (andere metastasen op afstand). In 1978 wordt Ml onderverdeeld in:
M J L , OSS, HEP, BRA, LYM, MAR, PLE, SKI, EYE en OTH (zie III.2.2), in 1980
ook door de AJC overgenomen.
De RTOG maakt een heel ander onderscheid: M1 solitaire metastase in één orgaan; M2
multipele metastasen in één orgaan; M2 metastasen in multipele organen met hooguit
matig functieverlies; M4 idem met ernstig functieverlies.
De "decimaal teken uitgebreide notatie" van de AJC voor de M (en ook voor de T en
N) lijkt meer boekhoudkundige dan prognostische betekenis te hebben.

II 1.5.2.3 Compartimentalisatieproblemen

De grenzen tussen de T, N en M compartimenten onderling zijn vaag. Op de grens van
T en M bevindt zich het pleuravocht, al dan niet met maligne cellen. "Pleuravocht"
wordt als T geclassificeerd door de AJC (T3), UICC I978(T3)en Ishikawa(1973)(T3).
Carr en Mountain (1974) maken een onderscheid tussen transsudaat zonder maligne cel-
len (T3.2) en transsudaat met maligne cellen of exsudaat met of zonder maligne cellen
(T3.3). De RTOG onderscheidt pleuravocht zonder maligne cellen ("dus ungebreide
adenopathie en veneuze compressie", T3.4) en pleuravocht met maligne cellen (T4.2).
Zoals eerder vermeld eisen Dold e.a. (1972) de aanwezigheid van maligne cellen voor
hun categorie T5. Het betreft hier een modificatie van de UICC 1968 classificatie, die
evenals de UICC 1966 classificatie pleuravocht met maligne cellen als MI(a) classifi-
ceert. In de UICC 1974 (identiek met de AJC) is "pleuravocht" ineens T3 geworden. In
de systemen van de DRG en van Thomas wordt pleuravocht niet apart omschreven.

De afgrenzing tussen T en N is meestal goed mogelijk. Carr (1980) stelt voor een niet
van het mediastinum te scheiden hilusmassa met een brede basis te beschouwen als di-
recte doorgroei naar het mediastinum en als T3 te classificeren.
De afgrenzing van N t.o.v. M blijkt in de praktijk controversieel bij de contralaterale
hilusklieren en bij de supraclaviculaire/cervicale klieren. In enkele systemen worden de
contralaterale hilusklieren niet met name genoemd, zodat de classificatie onduidelijk
blijft (DRG, Thomas, UICC 1966, 1968, 1978(!)). In sommige systemen wordt een N
voorgeschreven: Spiessel e.a. (1971): NI; Dold e.a. (1972): N3; RTOG: N2.3; Larsson
(1973): N3b; Goldberg e.a. (1974): N2. Inde AJC-classificatie en de daaraan verwante
systemen staan de contralaterale hilusklieren bij de Ml (AJC: Ml.3; Ishikawa 1973:
Ml; UICC 1974 Ml, waarbij de vermelding: intrathoracale kliere.i = regionaal = N
uit de 1968 classificatie helaas niet is aangepast).
De supraclaviculaire/cervicale kliermetastasen worden over het algemeen als Ml ge-
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classificeerd, behalve bij de RTOG (supraclaviculair/scalenus = N3, cervicaal = Ml)
en Dolde.a. (1972): N4.
De AJC maakt nog de volgende onderverdeling: M1.11 ipsilaterale scalenus/supracla-
viculaire klieren; M1.12 contralaterale scalenus/supraclaviculaire klieren; M1.2 andere
cervicale klieren; Ml.3 andere lymfklieren.

III.5.2.4 Relatie tot het ziektebeloop

In II. 1 werd al aangegeven dat classificatie op verschillende punten in het ziektebeloop
mogelijk is. De klinisch-diagnostische classificatie wordt meestal direct na het ontdek-
ken van de tumor of vóór een voorgenomen behandeling uitgevoerd. Vooral de U1CC
legt het zwaartepunt bij deze classificatie en acht het gebruik van gegevens verkregen bij
chirurgische exploratie, hierbij nog toegestaan.
De "post-surgical histopathologic classification" van de UICC (1978) is nauwelijks
meer dan de klinische classificatie met een p. ervoor en voldoet zeer slecht in de praktijk
daar de specifieke histopathologische gegevens, die door de operatie beschikbaar zijn
gekomen, nauwelijks worden verdisconteerd. In de AJC classificatie wordt een beter
gebruik gemaakt van deze gegevens en bestaat een goede chirurgisch-pathologische
classificatie (combinatie van sTNM en pTNM.
De door de AJC voorgestelde rTNM classificatie is theoretisch goed bruikbaar bij het
starten van een nieuwe therapie voor een recidief, maar in de praktijk nog weinig ge-
bruikt. Wellicht is dit gecorreleerd met het relatief lage percentage behandelbare reci-
dieven bij het bronchuscarcinoom.
De uitspraak van Carr (1980): "a lung cancer may be staged several times during its
course" lijkt daarom wat in tegenspraak met de dagelijkse praktijk.

III.5.2.5 Moeilijk classificeerbare gevallen

Geen enkel classificatiesysteem, hoe volledig of uitgebreid ook, kan op alle klinische si-
tuaties een antwoord geven. In de praktijk zullen moeilijk onder te brengen gevallen
door experts ad hoc moeten worden ingedeeld:
- bij multipele synchrone tumoren zal zeker bij verschillende histologische celtypes,

doch ook bij hetzelfde celtype met klinische aanwijzingen voor een dubbeltumor
een volledige dubbele classificatie worden verricht; bij verdenking op een metastase
in de contralaterale long dient volgens Carr (1980) MI te worden gebruikt, doch bij
twee laesies in dezelfde long wordl T2 aanbevolen.

- reccurens parese links, vena cava superior obstructie en compressie van trachea of
oesophagus worden meestal als voldoende bewijs voor mediastinale metastaren be-
schouwd en als N2 geclassificeerd.

- de Ml classificatie moet alleen worden gebruikt wanneer er redelijk bewijs van tele-
metastasen is, niet alleen de mogelijkheid. Een verhoogd alkalische fosfatasegehal-
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te zonder verdere tekenen van lever- of botmetastasen rechtvaardigt de vermelding
Ml nog niet.

- in de rTNM classificatie kan TO gebruikt worden bij een eerdere resectie en TX wan-
neer evaluatie niet mogelijk is ten gevolge van bestralingsfibrose.

III.5.3 Histologische classificatie

Op een tweetal niveaus is in een aantal stageringssystemen rekening gehouden met pa-
thologisch-anatomische gegevens:
- de AJC en enkele andere chirurgische systemen hebben een onderscheid gemaakt

tussen kleincellige en niet-kleincellige carcinomen en de kleincellige carcinomen op
voorhand ingedeeld in het slechtste staülum zonder verdere TNM classificatie "om-
dat de overlevingscijfers zo slecht waren". In J 980 heeft Carr voor de AJC deze uit-
spraak herroepen en gesteld dat ook kleincellig carcinoom-gevallen "gestageerd"
moeten worden, gezien de relatie tussen overleving en stadium.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht maakt de oorspronkelijke Veterans Ad-
ministration-indeling geen onderscheid tussen de histologische subtypes, ondanks
hel toenemend gebruik van de VA-indeling voor alleen het kleincellige carcinoom,
met name door chemotherapeuten.

- in sommige systemen wordt als selectiecriterium een histoSogisch bewijs voor de
ziekte verlangd (in tegenstelling tot cytologisch of klinisch bewijs), waardoor de pa-
thologisch-anatomische gegevens dus worden gebruikt als zekerheidscriterium.

Hl.5.4 Sladiumgroepering

Bij stadiumgroepering kan men prospectief te werk gaan, waarbij afhankelijk van filo-
sofie, specialisme of therapie-oogmerk een aantal TNM combinaties worden samenge-
voegd met theoretisch te verwachten prognostische overeenkomsten. De aldus gevorm
de stadia dienen vervolgens uiteraard te worden getest op hun prognostische waarde
vóór en eventueel na therapie.
Men kan echter ook retrospectief op grond van overlevingscijfers na therapie (meestal
bij grote aantallen patiënten) de TNM combinaties zoeken met een zelfde prognosti-
sche waarde.
Naast TNM gegevens kan bij de stadiumgroepering rekening worden gehouden met an-
dere vermoedelijke prognostische factoren, zoals histologie, gastheerfactoren en moge-
lijkheden voor behandeling.
Als uitersten kunnen worden genoemd de UICC-classificaties, waar TNM-classificatie
hoofdzaak is en stadiumgroepering bijzaak en de Veterans Administralion-indeling
waar de TNM-classificatie juist geheel wordt overgeslagen en ineens tot stadiuminde-
ling wordt overgegaan.
De prospectieve TNM methode is gevolgd door bijv. Thomas (1963), Larsson (1973) en
Goldberg e.a. (1974) en doet het meest logisch aan, daar de scheiding tussen de stadia is
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gebaseerd op gedefinieerde prognostische verwachtingen. De retrospectieve TNM-me-
thode (AJC, RTOG, Shields) lijkt onnatuurlijker omdat ogenschijnlijk heterogene
combinaties door hun "toevallige" gelijke overlevingscijfers in één stadium worden
"gedwongen" (bijv. TINOMOen TINIMObij de AJC). Deze methode heeft bovendien
het bezwaar dat een betere stagering (bijv. door meer geavanceerd onderzoek), maar
ook een verandering van therapieresullaten of prognostische factoren een herindeling
van de stadia noodzakelijk maakt. In feite zijn de RTOG- en andere AJC modificaties
om één of meer van deze redenen ontstaan.
In tabel III. 1 is de relatie tussen TNM classificatie en stadium voor een viertal stage-
ringssystemen weergegeven. Opvallend zijn de zeer grote overeenkomsten tussen de
prospectieve indeling van Thomas (1963) en de retrospectieve van de RTOG (1973),
wanneer de stadia 2 en 3 van Thomas worden samengevoegd. Deze samenvoeging zal in
hoofdstuk VIII, mede op grond van het eigen onderzoek, worden bepleit, resulterend
in een gemodificeerde Thomas-indeling met 4 stadia.

label II 1.1 Stu(tiiiiiif>roeiH'rinf! hronchusatniiwom

stad. 1

siad. 2

siad. .1

siad. 4

A.IC

TINOMO

T2N0MII

T1N1M0

T2N1M0

T3
"MO"

N2

Ml " M l "

—

RTOG

TINOMO

I2N0M0

TINIMO

T2NIM0

1.1

N:

T4/N.VMI

UKC

a. TINOMO
T2N!)M0

h. TINIMO

I2N1.M0

N2

M l

THOMAS

TINOMO (1)

T2N0M0 (2)

TINIMO

(.1)

T2NIM0

O
(4)

N2

Ml M2 (5)

Het is duidelijk dat diverse stageringssystemen voldoen aan de praktische behoefte van
een specialisme en als het ware op maat zijn gemaakt. Dit verklaart waarom de AJC
classificatie pas voldeed voor radiotherapeuten na modificatie tot de RTOG classifica-
tie, door een uit de praktijk gevoelde behoefte aan verdere stratificatie van T en N bin-
nen de groep van de inoperabele patiënten.
In tabel III.2 zijn de karakteristieken van enkele systemen weergegeven.
De RTOG- en de Thomasindeling houden zowel bij de lage als bij de hoge stadia reke-
ning met de specifieke behoeften van de radiotherapie.
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Tabel 111.2 Siadiumintlplinxen tslage-sysieim)

naam

Feinstein
UICC
AJC

(Mountain)
VASOG

(Shields)
RTOG

(Rubin)
VAI.CSÜ
Thomas

aantal stadia

4

4

3

3(4)

4

?

5

gebruiker

longarts
longarts
thoraxchiruru

thoraxchirurg

radiotherapeut

chemotherapeui
allen

soort

c
c
f. p, r

P

c. r

c
t'

III.5.5 Vergelijking Thomas - andere systemen

Van de TNM classificatie van zowel de AJC, de RTOG, de UICC als van Thomas is de
prognostische waarde door retrospectief onderzoek ondubbelzinnig bewezen. In tegen-
stelling tot de andere 3 systemen werden bij de stadiumindeling van Thomas daarmee
een drietal hypothesen bewezen, die de gevonden prognostische verschillen kunnen ver-
klaren, zodat de gevormde stadia zinvol zijn en méér dan alleen maar een samenvoe-
ging van een aantal onsamenhangende kenmerken met toevallig dezelfde overlevings-
cijfers.
De eerste hypothese van Thomas was, dat het al langer bekende prognostische verschil
tussen een perifere en een centrale tumor kon worden gebruikt door uitsluitend bron-
choscopisch te bepalen of de tumor zich proximaal of distaal van het segments-orifi-
cium bevond, hetgeen in 1963 meestal equivalent was met "zichtbaar was of niet".
Hierdoor kon men afstappen van het meten van de tumorgrootte, hetgeen bij atelectase
of infiltraat ook meestal niet mogelijk was.
De tweede hypothese was dat de graad van metastasering bepalend was voor de prog-
nose en de localisatie en uitgebreidheid van de tumor hieraan ondergeschikt waren,
m.a.w. het verschil NO-NI woog zwaarder dan het verschil T1-T2.
De derde hypothese luidde dat metastasen in hilaire of mediastinale klieren een ver-
schillende prognose impliceerden, hetgeen röntgenologisch vast te stellen was. Alle 3
hypothesen zijn in het tweede deel van dit proefschrift getest en grotendeels valide be-
vonden.
De voordelen van het systeem van Thomas boven alle andere systemen zijn daarnaast:
- de eenvoud door korte omschrijvingen, zonder maten en met zo weinig mogelijk si-

multaan gebruik van factoren per stadium.
- de mogelijkheid tot gebruik door alle specialismen (longarts, chirurg, radiothera-

peut, chemotherapeut).
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De nadelen zijn:
- de onduidelijke definities voor tumoren op minder dan 2 cm van de hoofdcarina

(T2 of T3) en voor pleuritis carcinomatosa (T3?).
- de theoretische mogelijkheid van een zeer grote Tl (zolang deze maar niet zichtbaar

is bij bronchoscopie).
- het onhandige aantal van 5 stadia.

111.6 CONCLUSIES

1. alleen stadiumindelingen op basis van een TNM classificatie zijn voldoende nauw-
keurig om besluitvorming bij het bronchuscarcinoom mogelijk te maken.

2. omdat de meeste bronchusearcinoompatienten niet worden geopereerd wordt al-
leen de cTNM classificatie veelvuldig gebruikt; de pTNM classificatie heeft eer. be-
perkt gebruik bij de indicatiestelling tot adjuvant radiotherapie of chemotherapie.

3. bij iedere TNM classificatie dienen de minimaal vereiste onderzoeken per comparti-
ment vast te staan en zorgvuldig te worden omschreven, zodat de "diepte" van het
stageringsonderzoek uniform is.

4. stadiumgroepering dient prospectief te geschieden; retrospectieve groepering, geba-
seerd op overlevingscijfers, is afhankelijk van oncontroleerbare gastheer- en behan-
delingsfactoren en vereist daarom voortdurende herindeling.

5. bij stadiumgroepering dient rekening te worden gehouden met gastheerfactoren
(zoals performance status en gewichtsverlies), doch niet langer met histologische
verschillen (zoals kleincellig/niet-kleincellig).

6. de meeste stadiumindelingen voldoen slechts voor één specialisme; alleen de inde-
ling van Thomas kan door alle specialismen gebruikt worden.

7. voor radiotherapeuten zijn alleen de RTOG- en Thomas-indeling geschikt.
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EIGEN ONDERZOEK

"It is sometimes forgotten that a substantial part of the burden a patient must bear is
the treatment itself."

P.J. Cavanaugh, 1978.
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IV. MATERIAAL EN METHODEN

IV.l DOELSTELLINGEN

Hoofddoel van het onderzoek was het testen van de klinische relevantie van de sta-
diumindeling van Thomas (zie 1II.4). Daarbij werd vooral rekening gehouden met die
factoren, die in het onderzoek van Thomas onvoldoende konden worden geëvalueerd
of die onvoldoende waren gewaarborgd zoals:
- prospectief gebruik van de stadiumindeling
- homogene patientenpopulatie met volledige documentatie en follow-up
- consistente indicatiestelling tot therapie, met inzicht in de selectiecriteria
- beschikbaarheid van megavoltapparatuur.

Bij de voorbereiding van het onderzoek naar bovengenoemde factoren bleek een aanta!
nevendoelstellingen te kunnen worden geformuleerd, ten dele omdat ze essentieel wa-
ren voor de beantwoording van de primaire vraagstelling, ten dele omdat ze belangwek-
kend leken en zonder veel extra moeite in het totale onderzoek konden worden meege-
nomen. Het betrof onderzoek naar:
- resultaten van bestraling van het bronchuscarcinoom (overleving, locale controle,

doodsoorzaken)
- bijwerkingen van bestraling, met name pneumonitis en myelopathie
- prognostische factoren zoals celtype, gewichtsverlies en bezinkingssnelheid
- het nut van electieve radiotherapie bij het bronchuscarcinoom.

IV.2 KEUZE ONDERZOEKPERIODEN EN PATIENTENPOPULATIE

Bij de keuze van de onderzoekcondities was van belang, dat alle in IV. 1 genoemde fac-
toren samen uitsluitend konden worden bestudeerd bij patiënten van de afdeling Ra-
diotherapie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Slechts hier was de stadiuminde-
ling van Thomas consequent gebruikt, terwijl voldaan werd aan de voorwaarden van
megavoltapparatuur, indicatiestelling en documentatie. Vergeleken met de onderzoek-
populatie van Thomas (1963) resulteerde dit in een lager percentage AZL-patienten (de
geopereerde en niet-behandelde patiënten werden niet bestudeerd), doch anderzijds
konden van buiten het AZL voor bestraling verwezen patiënten wel in het onderzoek
worden opgenomen.
Duidelijk is dat de "longartsen-populatie" van Thomas op diverse punten zal verschii-
len van de "radiotherapie-populatie", wanneer men denkt aan verwijzingsbeleid (bijv.
naar het AZL voor operatie), filosofie (bijv. afwachten bij oudere patiënten), selectie
(bijv. chemotherapie van kleincellig carcinoom) en technische mogelijkheden (ortho-
volt- t.o.v. megavoltapparatuur).
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Als onderzoekperioden werden gekozen de jaren 1971, 1972 en 1973 enerzijds en 1978
en 1979 anderzijds. Niet alleen voldeden de patiënten uit beide perioden aan alle gestel-
de voorwaarden, doch bovendien waren er aanzienlijke verschillen in behandeling en
dus mogelijk ook in resultaten tussen de beide perioden.
In de periode 1971-1973 beschikte de afdeling Radiotherapie over één telecobaltappa-
raat, waarmee alle bronchuscarcinoompatienten werden bestraald. Aangezien het tota-
le patientenaanbod de capaciteit van het apparaat verre te boven ging, werden veel pa-
tienten drie keer per week bestraald (op maandag, woensdag en vrijdag of op dinsdag,
donderdag en zaterdag), waaronder vrijwel alle bronchuscarcinoompatienten. Omdat
in de toenmalige behandelingsfilosofie veel patiënten een hoge dosis kregen en het mye-
lum zelden werd gespaard, bestond er een uniek patientenmateriaal uit oogpunt van
hoge NSD/TDF met daaraan gerelateerde complicaties als pneumonitis en myelopa-
thie. In dezelfde periode werd in samenwerking met de afdeling Longziekten een pro-
spectieve gerandomiseerde trial uitgevoerd, waarbij de waarde van prednison ter pre-
ventie van bestralingspneumonitis werd onderzocht. Alle patiënten uit deze trial vielen
binnen de termen van het huidige onderzoek. Tevens bereikte in deze periode het ge-
bruik van cyclophosphamide naast bestraling als alternatief voor een hoge bestralings-
dosis alléén bij patiënten met een slechte longfunctie zijn hoogtepunt.

De jaren 1974-1977 kenmerkten zich zowel door veranderingen op de afdeling Radio-
therapie zelf (uitbreiding van de bestralingscapaciteit door de aanschaf van een lineaire
versneller, toename van het aantal computerplanningen) als door veranderde opvattin-
gen over de dosishoogte en de te accepteren bijwerkingen bij de bestraling van het bron-
chuscarcinoom.
Rond het begin van 1978 werd een tweetal prospectieve studies gestart. Allereerst werd
in samenwerking met de afdeling Longziekten deelgenomen aan een gerandomiseerde
studie bij het kleincellige carcinoom. Vervolgens werd voor niet-kleincellige carcino-
men een behandelingsplan opgesteld, waarbij op basis van de stadiumindeling van
Thomas een stratificatie in 3 groepen met verschillende bestralingsschema's plaats
vond.

In het diagnosesysteem van de afdeling Klinische Oncologie (in de onderzoekjaren nog:
afdeling Radiotherapie) worden alle patiënten opgenomen, die voor de afdeling zijn in-
geschreven d.w.z. die vóór inschrijving per consult zijn geaccepteerd voor behandeling
en waarvan na inschrijving een klinische status is vervaardigd, al dan niet gevolgd door
een behandeling.
In het systeem bleken totaal599patiënten in de jaren 1971, 1972, 1973,1978 en 1979 te
zijn ingeschreven onder de diagnose bronchuscarcinoom, dus te zijn verwezen naar de
afdeling Radiotherapie.
Vijf patiënten werden niet in het onderzoek opgenomen om de volgende redenen:
- 2 patiënten, met resp. een blaascarcinoom met longmetastasen en een mesotheli-

oom bleken abusievelijk als bronchuscarcinoom te zijn geregistreerd.
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- 1 patient had wel een klinische status, doch was niet op onze afdeling gezien en was
op de longafdeling meebehandeld (consult).

- van 1 patient was de klinische status blijvend zoek.
- 1 patient kwam zowel voor in 1972 (bronchuscarcinoom) als in 1979 (nieuw bron-

chuscarcinoom) en werd om praktische redenen slechts 1 keer meegeteld.
Van de resterende 594 patiënten werden in totaal 22 patiënten alsnog niet behandeld.
De verdeling van de behandelde en niet-behandelde patiënten over de jaren en perioden
is te zien in tabel IV. 1. Het percentage niet-behandelde patiënten in de totale onder-
zoekspopulatie is 4%; over de diverse jaren varieerde het van 2 tot 5%.

Tabel IV. 1 Aantal behandelde en niet behandelde patiënten per periode en per jaar

periode

1

2

jaar

1971
1972
1973

subtotaal

1978
1979

subtotaal

totaal

behandeld

94
104
114

312

109
151

260

572

niet behandeld

2
5
3

10

5
7

12

22

n

96
109
117

322

114
158

272

594

totaal
%

16
18
20

54

19
27

46

100

IV.3 METHODEN VAN ONDERZOEK

IV.3.1 Beschrijving

Voor het noteren van de statusgegevens werd een drietal formulieren ("kaarten") ont-
worpen om invoer in de computer voor latere bewerking mogelijk te maken (zie bijlage
1).
Op kai-rt 1 konden patient- en tumorgegevens worden genoteerd, verder doodsoorzaak
en epicrise. Ook bij niet behandelde patiënten kon deze kaart altijd volledig worden in-
gevuld.
Op kaart 2 kon de behandeling en de evaluatie daarvan worden aangegeven. Op kaart 3
kon het optreden en de eventuele behandeling van een locaal recidief of metastasen op
afstand worden genoteerd. Deze kaart werd herhaald voor elke volgende metastase,
waarbij alleen die gevallen werden betrokken waar in het ziektebeloop een duidelijk
beslissing was genomen over wel of geen behandeling (dus niet toevallig bij obductie ge-
vonden metastasen).
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Op kaart 1 werden als patiëntengegevens opgenomen: geslacht, leeftijd, gewicht, BSE,
symptomen, longfunctie, vroegere ziekten (andere longaandoening, andere maligni-
teit). Als tumorgegevens werden opgenomen: T, N, M, stadium Thomas, diagnoseda-
tum, histologie, cytologie. Als behandelingsgegevens werden genoteerd: eerdere be-
handeling huidig bronchuscarcinoom, reden inoperabiliteit, eventuele (verdere) behan-
deling, oorzaak overlijden en epicrise.
Later werd het item "verwijzend ziekenhuis" alsnog aan kaart 1 toegevoegd.

Op kaart 2 werden genoteerd: type en doelgebied behandeling, ev. protocol, bestra-
lingsgegevens, chemotherapiegegevens, bijwerkingen radiotherapie en/of chemothera-
pie, effect eerste behandeling (klachten, röntgenologisch, gewicht, BSfc) en aard, tijd-
stip en bewijs van eventueel recidief.

Op kaart 3 werden genoteerd: volgnummer soort aandoening (primaire tumor, locaal
of pulmonaal recidief, eerste of volgende metastase, nieuwe tumor), plaats, tijdstip en
bewijs hiervan en eventuele behandelingsgegevens met evaluatie.

IV.3.2 Bespreking

Hoewel een aantal proefversies van de formulieren was getest, bleken op de definitieve
versie bepaalde items toch niet eenduidig invulbaar te zijn, zodat vele ad hoc voor-
schriften voor invulling werden vastgelegd. Andere items bleken achteraf te gedetail-
leerd en konden na gebleken schaarste of overlap van onderdelen worden gecompri-
meerd. In een enkel geval werd achteraf nog een essentieel item toegevoegd en bijgeco-
deerd. Tenslotte werden bij de bewerking van het materiaal diverse items of onderdelen
daarvan samengevoegd tot nieuwe variabelen, die verdere bewerking vereenvoudigden.
Kaarts- en puntsgewijs zullen nu relevante problemen en oplossingen bij de bewerking
worden besproken:

Kaart 1
algemeen: wanneer duidelijke invulling van een variabele technisch of praktisch niet
mogelijk was, werd in het algemeen gebruik gemaakt van de volgende "rest"codering:
7 = n.v.t., 8 = diversen, 9 = onbekend, 0 = geen of ontbrekend.
5. datum eerste bezoek: deze datum werd aangehouden als startpunt voor de bepa-

ling van de overlevingsduur, omdat dit punt bij behandelde en niet behandelde pa-
tienten vergelijkbaar was, terwijl de eventuele behandeling meestal binnen I week
werd gestart. Bij bewerking is soms een onderverdeling gemaakt in periode 1 (1971
t/m 1973) en periode 2 (1978 t/m !979).

b. de afsluitdatum van de studie is l-7-'82; op die datum waren nog 21 patiënten in le-
ven en alle nog in follow-up, de overige 573 patiënten waren overleden terwijl de
overlijdensdatum bekend was.

8. andere maligniteit: is als ja/nee gecodeerd. Indien ja, dan >verd bijgeschreven wel-
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ke andere maligniteit, maar dit gegeven is niet ingevoerd in het computerbestand.
Achteraf gezien was het handiger geweest een lijst van veel voorkomende tumoren
te coderen (1 = bronchus, 2 = huid, 3 = blaas, etc); nu moesten 54 patiënten
worden teruggezocht voor een frequentieverdeling.

9. Huidige maligniteit: ook hier was een lijst met mogelijkheden (1 = lobectomie, 2
= pneumonectomie, 3 = proefthoracotomie, 4 = monochemotherapie, 5 = po-
Iychemotherapie enz.) praktischer geweest.

11. T: n.v.t. = 8 bleek overbodig en onder te brengen in TX = 9. Pleuritis carcinoma-
tosa werd gecodeerd als T3 = 3 (zie III.4).

13. M: voor bewerking werden de "echte" groepen van Thomas MO, Ml en M2 gefor-
meerd door de huidige Ml (alle metastasen op afstand) via item 1 code 4 en item 2
code 1 op kaart 3 te splitsen in Ml (supraclaviculaire metastasen) en M2 (andere
metastasen op afstand).

14. stadium: onbekend = 9 verviel, omdat het stadii .» altijd bekend of te reconstru-
eren was.

15. datum diagnose: hierbij werd uitgegaan van de "huidige maligniteit" (item 10,
kaart 1), dus bij een stomprecidief na 2 jaar werd niet de diagnosedatum van 2 jaar
tevoren genoteerd, maar de datum van aantonen van het recidief. Bij postoperatie-
ve bestraling binnen 2 maarden werd de datum van diagnose vóór de operatie aan-
gehouden. Bij simultane dubbeltumoren werd de tweede datum gecodeerd op
kaart 3 met op item 6 dezelfde datum als op kaart 1, item 5.

16. inoperabiliteit: wanneer meerdere redenen voor inoperabiliteit bestonden werd de
volgende volgorde van "hardheid" aangehouden: a. telemetastasen (5), b. me-
diastinale metastasen (4) of doorgroei/metastasen bij thoracotomie (3), c. ver-
hoogd operatierisico (2), d. leeftijd (6), e. weigering patient (1), f. onbekend (9)

18-26. symptomen: gezien de subjectiviteit van deze gegevens bleken aparte catego-
rieën voor onzeker en onbekend naast de "nee" categorie overbodig. De duur van
de symptomen werd wegens de vermoede subjectiviteit primair al niet opgenomen.

27. longfunctie: deze werd grofweg bepaald op basis van anamnese en/of longfunctie
proeven.

29. gewicht: gezien de routinematige gewichtsbepaling tijdens de bestraling kan de
groep 888 + 999 vrijwel geheel beschouwd worden als niet-ambulant (= niet te
wegen). Dit geeft althans enige indruk over de performance status. Het niet opne-
men van de Karnofsky-index werd achteraf als een gemis ervaren.

31-35. pathologie: de aanvankelijke onderverdeling van plaveiselcelcarcinoom en on-
gedifferentieerd carcinoom werd voor bewerking weer verlaten, zodat slechts de
categorieën 1 = plaveiselcelcarcinoom, 2 = kleincellig carcinoom, 3 = adenocar-
cinoom en 4 = (middel)grootcellig carcinoom overbleven. Verder werd een vijf-
puntige schaal naar hardheid van de diagnose gemaakt, als volgt:
PA 1 = zowel hisiologie als cytologie positief, met hetzelfde celtvpe
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PA 2 = zowel histologie als cytologie positief, maar verschillend celtype aangege-
ven

PA 3 = histologie positief, cytologie negatief/afwezig
PA 4 = histologie negatief/afwezig, cytologie positief
PA 5 = geen histologisch of cytologisch bewijs voor maligniteit.

36-37. behandeling en follow-up na eerste bezoek: omdat beide categorieën elkaar vrij-
wel overlapten werd later op item 37 het verwijzend ziekenhuis gecodeerd, als
volgt: 1 = AZL, longafdeling; 2 = AZL, andere afdelingen; 3 = Diaconessenhuis
Leiden; 4 = St. Elisabeth Ziekenhuis Leiderdorp. 5 = Zeehospitium Katwijk; 6 =
Gouda (2 ziekenhuizen); 7 = Haarlem e.o. (3 ziekenhuizen); 8 = Zeeland (3 zie-
kenhuizen); 9 = overige (5 ziekenhuizen).

40. obductie: categorie "onbekend" werd samengevoegd met "nee".
41-54. oorzaak overlijden: als 1 = hoofdoorzaak werd beschouwd de afwijking waar-

aan de patient was overleden; dit konden meerdere afwijkingen tesamen zijn. Aan
2 = bijkomende oorzaak werd de interpretatie "niet overleden aan, maar overle-
den met" gegeven. Als 3 = geen werden alle niet tijdens het ziektebeloop en/of bij
obductie gevonden afwijkingen gecodeerd. Als minimum vereiste voor het mogen
invullen van een 3 (geen) i.p.v. een 9 (onbekend) golden gegevens van eigen follow-
up of schriftelijke gegevens van follow-up door een specialist elders. Wanneer
slechts inlichtingen van huisarts of familie bestonden of alleen maar een overlij-
densdatum, werd voor itetn 41 t/m 54 een 9 ingevuld.

55-57. epicrise: hoewel de subjectiviteit van deze items op voorhand vaststond, werd
toch een poging gedaan baat en schade af te wegen. Deze punten werden als aller-
laatste gescoord, nadat een totaalindruk bestond over het gehele ziektebeloop.

Kaart 2
60. trial: voor bewerking werden later toegevoegd: 4 = groep A; 5 = groep B; 6 =

groep C. Nog later werd ingevoerd: 1 = groep A; 2 = groep B - (onvoltooide
split); 3 = groep B+ (voltooide split) en 4 = groep C (zie V.4.4).

65/67. huiddosis: bij gebruik van de lineaire versneller werd 77 = niet van toepassing
ingevuld.

74. TDF: bij berekening van split courses werd gebruik gemaakt van de "decay
factor"-tabellen van Orton en Ellis (1973).

77-80, 86, 87: voor het scoren van de bijwerkingen werd de tolerantiescha : *ai, Sala-
zar e.a. (1976b) geö:uikt (incl. de toevoeging van klasse 6).
klasse 1 100% tolerantie geen symptomen
klasse 2 75% tolerantie milde symptomen
klasse 3 50% tolerantie matige symptomen
klasse 4 25% tolerantie ernstige symptomen
klasse 5 <25% tolerantie extreme symptomen
klasse 6 0% tolerantie dodelijk
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Voor de acute bijwerkingen werd deze schaal als volgt geïnterpreteerd: klasse 2:
nog geen medicatie nodig; klasse 3: medicatie nodig, behandeling gaat door; klasse
4: behandeling tijdelijk onderbroken; klasse 5: behandeling definitief gestopt.
Door het samenvoegen van verschillende symptomen in de groepen "vroeg" en
"laat" is uiteraard wat specifieke informatie over bijwerkingen verloren gegaan.

88-94. effect eerste behandeling: bij de start van het onderzoek eind 1978 waren evalu-
atiecriteria zoals beschreven door Miller e.a. (1981) op onze afdeling nog geen ge-
meen goed. Dit verklaart de weinig exacte begrippen "verminderd" bij klachten en
"kleiner" bij tumorrespons. Later werd een item gemaakt waarbij code 1 vverdwe-
nen = complete remissie) en code 2 (niet verdwenen = geen complete remissie)
werden onderscheiden. Bij hei scoren werd getracht de code 8 (niet te meten) zoveel
mogelijk te vermijden. Dit zal hooguit een toename in de codes 2 t/m 4 hebben be-
tekend, doch niet in het absolute begrip 1 (verdwenen).

94. recidief: omdat in dit item iedere eerste behandeling werd geëvalueerd, dus zowel
van primaire tumor met of zonder regionale metastasen als van primaire metas-
tasen, kon met "locaal" zowel primaire tumor als metastasen worden aangegeven.
Zo betekende locaal in punt 9 dus ook: tijdens het leven geen locaal recidief van
een primair behandelde metastase.
Dit leverde bij de bewerking nogal wat problemen op. Het begrip locaal werd voor
bestralingspatienten geïnterpreteerd als: "binnen het bestralingsveld", zodat hier
ook een regionaal recidief onder werd verstaan. Pulmonaal was dan ieder teken
van tumor intrathoracaal, maar buiten het bestralingsgebied.

95. ontstaanstijdstip recidief: hiervoor werd de datum van het onderzoek aangehou-
den waarop het recidief retrospectief voor het eerst zichtbaar was. Dit kon vele
maanden eerder zijn dan het moment waarop het recidief tijdens het leven was
vastgesteld. Een code voor "residu" ontbrak aanvankelijk, later werd hiervoor de
code "00 maanden" gebruikt.

Kaart 3
Zoals in IV.3.1 vermeld werd deze kaart ingevuld bij het optreden van een locaal reci-
dief of metastasen (in zeldzame gevallen ook bij latere behandeling van de primaire tu-
mor na eerdere behandeling van een metastase of bij een nieuwe primaire tumor), wan-
neer de metastase of het recidief een rol speelden in het klinisch beloop, met name door
het optreden van klachten of verschijnselen. Over het motief tot wel of niet behandelen
moest daarbij voldoende bekend zijn uit status of correspondentie.
Geen kaart 3 werd gebruikt voor bij obductie gevonden meiastasen of voor (meestal
praeterminale) diffuze metastasering bijv. in het skelet of in de lever. Hier bleef de
grens uiteraard wat vaag, zodat het aantal kaarten 3 op zich geen goede afspiegeling is
van de frequentie van (bepaalde) metastasen.

1. aard aandoening: 2 en 3 (locaal en pulmonaal recidief) werden ook gebruikt voor
de toestand na vroegere operatie; 6 en 7 (nieuwe tumoren) konden via item 2
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(plaats) worden onderverdeeld in nieuw bronchuscarcinoom (7) of andere tumo-
ren.

18. duur palliatie: hier gold hetzelfde als voor het ontstaanstijdstip van het recidief op
kaart 2.

19-26. chemotherapie en 27-34 prednison: hier bleken zoveel individuele verschillen te
bestaan, met name door de-centrale toediening, dat opname van deze groepen in
feite overbodig is geweest.

Bij de 594 onderzochte patiënten was het aantal kaarten 3 als volgt verdeeld:

geen kaart 3 :
1 kaart 3 :
2 kaarten 3 :
3 kaarten 3 :
4 kaarten 3 :

meer kaarten 3:

235
180
103
48
19
9

40%
30%
17%
8%
3%
2%

IV.3.3 Statistische methoden

De analyses van het databestand zijn grotendeels uitgevoerd met het statistische pro-
grammapakket SPSS (Huil en Nie 1981).
Aan beschrijvende methoden zijn voornamelijk frequentieverdelingen en kruistabellen
toegepast. De overlevingsduur-analyses zijn uitgevoerd met het programma SURVI-
VAL van SPSS. De overlevingsduur-analyses met Cox's regressiemodel zijn uitgevoerd
met het programma PHGLM uit het SAS pakket (Harrell 1980). i

IV.3.4 Beschouwing

Omdat het te verrichten onderzoek primair een statusonderzoek was, werden de for-
mulieren zodanig ontworpen, dat alle op dat moment als relevant beschouwde infor-
matie uit de status kon worden vastgelegd voor computerverwerking. Behoudens uit-
zonderingen (pneumonitistrial zie V.3.3) werd gebruik gemaakt van de in de status aan-
wezige uitslagen van P.A., röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek enz. en werden
geeri revisies verricht. Omdat het de bedoeling was iedere status slechts één keer door te
nemen, werd onvermijdelijk veel (achteraf gezien soms overbodige) informatie vastge-
legd. Voordelen van deze uitgebreide informatie waren de mogelijkheid tot consisten-
tie-controle van items door middel van kruisvergelijkingen en het soms verrassende ge-
bruik van gegevens voor de evaluatie van andere onderwerpen dan waarvoor ze waren
ontworpen.

Over het algemeen zijn achteraf weinig gegevens ten onrechte niet overgenomen. Een
uitzondering vormt de performance status, die weliswaar in de jaren 1971-1973 niet
werd bepaald, maar die in de 1978-1979 serie had moeten worden geregistreerd.
Verder is op twee plaatsen slechts ja/nee gecodeerd, terwijl codering van specificaties
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voor de ja-categorie veel naslagwerk zou hebben bespaard (zie kaart 1 item 8 en 9).
Het uittesten van een aantal proefversies van een formulier als dit, in nauwe samenwer-
king r.iet de instantie die de statistische verwerking van de gegevens zai verzorgen, is een
absolute vereiste. Wanneer in de loop van de materiaalbewerking interpretatieregels
ontstaan, dienen deze zo snel mogelijk te worden vastgelegd.

IV.4 HET PATIENTENMATERIAAL VÓÓR BEHANDELING:
KARAKTERISTIEKEN EN TOETSING

IV.4.1 Selecties en verwijzingspatroon

Een patientenpopulatie is altijd het resultaat van selectie. Het is van groot belang de di-
verse niveaus waarop selectie (bewust of onbewust) plaatsvindt na te gaan, omdat over-
levingscijfers en verdelingen in bijv. histologie, leeftijd, geslacht en stadium hiermee
sterk kunnen variëren. Omdat de radiotherapie vrijwel geheel een derde-lijns specialis-
me is, is een radiotherapiepopulatie sterk afhankelijk van selecties in de eerste en twee-
de lijn, dus van het verwijzingspatroon.

Bij het bronchuscarcinoom is de patient zelfdegene die het eerst selecteert: hij kan be-
wust of onbewust klachten negeren en wel of niet meedoen aan een bevolkingsonder-
zoek.
Afhankelijk van de filosofie van de huisarts of het consultatiebureau zal de beslissing
tot behandeling of zelfs al tot diagnostiek van een klinisch vermoed bronchuscarci-
noom worden gerelateerd aan de leeftijd en het klachtenpatroon. De klinische diagno-
sedatum kan hierdoor weken tot jaren vóór de histologische diagnosedatum liggen,
met alle effecten van dien op de overlevingscijfers.

In de tweede lijn zal de longarts of internist na het stellen van de diagnose moeten kie-
zen tussen verwijzing van de patient voor chirurgie, radiotherapie of chemotherapie of
een afwachtend beleid. Het verwijzingspatroon wordt daarbij niet alleen bepaald door
de criteria voor behandeling (symptomatologie, leeftijd, histologie, performance
scale), maar ook door de ijver waarmee naar locale uitbreiding of metastasen is gezocht
m.a.w. de diepte van het stageringsonderzoek (röntgenologisch, cytologisch enz.). Ui-
teraard is er een wisselwerking met de eerste lijn wat betreft de beslissing tot behande-
ling en met de derde lijn wat betreft acceptatiecriteria voor de behandeling.

In de derde lijn zal de (chorax)chirurg zijn criteria tot behandeling vooral zoeken in
leeftijd, histologie en stadium, de chemotherapeut vooral in leeftijd, histologie en per-
formance status, de radiotherapeut meer in symptomatologie en stadium. Deze selectie
vindt echter niet alleen plaats vóór de behandeling (door het hanteren van genoemde
"eligibility" criteria met exclusie van ongeschikte patiënten, soms ook door randomi-
satie of stratificatie), maar ook tijdens de behandeling (afbreken van de bestraling bij
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het manifest worden van metastasen) en soms na de behandeling (bij na-onderzoek,
wanneer niet-adequaat behandelde patiënten van evaluatie worden uitgesloten).
Als fraai voorbeeld van selectie op diverse punten kan het patientenmateriaal uit het
onderzoek van Thomas (]963) dienen.
Thomas ging uit van de als bronchuscarcinoom gecodeerde patiënten van de afdeling
Roentgendiagnostiek van het AZL in de periode 1953-1960. Dit is een typische tweede-
lijns patienienpopulatie, waarbij primair nog geen selectie op grond van behandelings-
criteria is opgetreden. De patiënten kregen uiteindelijk chirurgie (26%), radiotherapie
(45%), een combinatie van beide (15%) of geen behandeling (14%).
Voor het onderzoek werden alle patiënten afgevoerd, waarbij de diagnose niet histolo-
gisch of cytologisch was bevestigd. Tevens moest op grond van klinische (bronchosco-
pische) en röntgenologische documentatie de bepaling van de plaats van oorsprong
en/of de uitbreiding mogelijk zijn. Zoals Thomas zelf al aangaf werden door deze se-
lectie achteraf vooral patiënten met de ongunstigste prognose (die te ziek waren geweest
voor bronchoscopisch of radiologisch onderzoek) uitgesloten.
Ten gevolge van behandelingscriteria bestonden er verschillen in verdeling van histolo-
gische subtypes: zo bedroeg het percentage kleincellige carcinomen in de "radiothera-
pie alleen" groep 38% en in de "chirurgie" groep 12%. Een typische selectie nabehan-
deling paste Thomas toe, door in de rubriek "radiotherapie" slechts die patiënten op te
nemen, die zodanig waren behandeld dat enigerlei effect verwacht zou mogen worden
(inclusief inadequate tumordosis en palliatieve behandeling). Patiënten die enkele da-
gen na de start van de bestraling overleden of die zich aan behandeling hadden onttrok-
ken werden opgenomen in de rubriek "geen behandeling". Op dezelfde wijze werden
patiënten met uitsluitend een proefthoracotomie ingedeeld in de groepen "radiothera-
pie" of "geen therapie". De uiteindelijke klinische stadiumindeling van het patienten-
materiaal wijst uiteraard ook op een mengeling van operabele en inoperabele patiënten:
stadium 1 11%, stadium 2 31%, stadium 3 17%, stadium 4 23% en stadium 5 18%.

Zoals in I V.2 is beschreven is het patientenmateriaal in dit proefschrift een typische der-
de-lijns populatie, waarbij alle patiënten zijn geaccepteerd voor bestraling en op de af-
deling Radiotherapie van het AZL zijn ingeschreven en "gestatust". Het grootste ge-
deelte van de patiënten werd verwezen binnen het AZL, door de afdeling Longziekten
(58%) of andere afdelingen (5%). Vanuit de regio Leiden buiten het AZL werd 22%
van de patiënten verwezen en van buiten de regio Leiden 15%. De verdeling over de bei-
de onderzoekperioden naar verwijzend ziekenhuis is zichtbaar in tabel IV.2.

Weliswaar ligt de selectie per verwezen patient vast en is deze dus achteraf niet meer te
beïnvloeden, doch wel kan gesteld worden dat het stageringsonderzoek en de selectie-
procedure in het algemeen vaak in nauw overleg tussen verwijzend specialist en radio-
therapeut geschiedde, zodat indirect wel invloed op de selectiecriteria bestond.
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Tabel IV.2 Aantal patiënten per verwijzend ziekenhuis

AZ'. - afdeling Longziekten
AZL - andere afdelingen
Diaconessenhuis Leiden
St. Elisabeth Ziekenhuis Leiderdorp
Zeehospitium Katwijk
Gouda (2 ziekenhuizen)
Haarlem e.o. (3 ziekenhuizen)
Zeeland (3 ziekenhuizen)
Overige (5 ziekenhuizen)

1971-1973

aantal pat.

202
22
25
29
23
2

13
—
6

1978-1979

aantal pat.

142
10
53
23
—
28
—
10
6

aantal

344
32
78
52
23
30
13
10
12

totaal

percentage

58%
5%

13%
9%
4%
5%
2%
2%
2%

Totaal 322 272 594 100%

Er bestonden verschillen in verwijzingspatroon tussen de perioden 1971-1973 en 1978-
1979.
In de periode 1971 -1973 werden alle operabele patiënten uit de regio Leiden voor opera-
tie verwezen naar het AZL. Niet-operabele patiënten, die in aanmerking kwamen voor
bestraling werden niet geselecteerd op histologie. Eventuele chemotherapie werd
meestal gegeven door de afdeling Radiotherapie.
In de periode 1978-1979 werden in de regio Leiden ook patiënten buiten het AZL ge-
opereerd. Bij de niet-operabele patiënten werd bij kleincellige carcinomen meestal door
de longarts chemotherapie gegeven, soms werden patiënten voor tweede-liinschemo-
therapie verwezen naar de internist van de afdeling Radiotherapie. In beide perioden
werden irresectabele patiënten meestal wel, gereseceerde patiënten met positieve klieren
meestal niet verwezen voor radiotherapie.
Op grond van gegevens van de afdeling Oncologische Documentatie van het AZL
(hoofd: J. Molenaar), alsmede op grond van gegevens uit dit onderzoek kan voor de
periode 1971 -1973 het volgende schema met gemiddelde aantallen bronchuscarcinoom-
patienten per jaar worden opgesteld (fig. IV.A):

Fig.IV.A <jcmit!dcide aantallen bronchuscarcinoom-patienten per jaar in de periode 1971-1973 op diverse
afdelingen in het AZL.

geen behandeling
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LONGZIEKTEN
62

THORAXCHIRUR^IE

17"! AZL

63

33

58

RADIOTHERAPIE
L04

^bestraling

ANDERE AFDELINGEN geen behandeling

geen behandeling 141



In het AZL zijn in de jaren 1971-1973 door de afdeling Oncologische Documentatie 531
patiënten met een bronchuscarcinoom geregistreerd, gemiddeld 177 per jaar. Hiervan
zijn gemiddeld 135 patiënten (76%) primair verwezen naar de a deling Longziekten en
33 patiënten (19%) primair naar de afdeling Radiotherapie. Uiteraard zullen meer pa-
tienten op verdenking van e;n bronchuscarcinoom naar de afdeling Longziekten zijn
verwezen. Bij de patiënten op andere afdelingen van het AZL zal de diagnose bron-
chuscarcinoom(-metastasen) vaak pas secundair zijn gesteld, nadat ze primair onder
andere diagnoses waren verwezen (bijv. hemiparese bij hersenmejasiasen). Na analyse
op de longafdeling blijken 63 van de 135 patiënten (47%) inoperabei en worden secun-
dair verwezen naar de afdeling Radiotherapie, terwijl 62 patiënten (46%) worden ver-
wezen voor chirurgie. Dit hoge operabiliteitspercentage suggereert een selectie door an-
deren buiten het AZL, waarschijnlijk omdat relatief veel operabele patiënten voor chi-
rurgie naar de longafdeling van het AZL worden verwezen, terwijl inoperabele patiën-
ten van elders niet naar het AZL worden verwezen of rechtstreeks naar de afdeling Ra-
diotherapie voor bestraling.

Het percentage geopereerde patiënten van alle bronchuscarcinoompatientcn in het
AZL bedraagt 62 van de 177 = 35%, het aantal gereseceerde patiënten 58 = 33%.
Het aanta' uiteindelijk niet behandelde patiënten is totaal 15 (8%), waarvan 10 op de
longafdeling, 3 op de bestralingsafdeling en 2 op andere afdelingen. Dit lage percentage
wijst enerzijds op een actief behandelingsbeleid, anderzijds op een duidelijke voorse-
lectie buiten het AZL (ailccn iii principe te behandelen patiënten worden verwezen).
Het percentage bestraalde patiënten van alle bronchuscarcinoompatienten in het AZL
bedraagt 104 van 177 = 59%.

Voor de periode 1978-1979 is door de complexiteit van de behandelingsmogelijkheden
een betrouwbaar schema moeilijk te geven, vooral omdat zowel chirurgie als chemo-
therapie ook buiten het AZL werden uitgevoerd.
Op grond van tabel IV.2 zou tot een verschuiving van verwijzing vanuit de "Leidse"
eerste lijn van het AZL naar het Diaconessenhuis Leiden geconcludeerd kunnen wor-
den, althans voor wat betreft de patiënten die uiteindelijk radiotherapie kregen.

Voor details in de behandelingsprocedure op de afdeling Radiotherapie wordt verder
verwezen naar hoofdstuk V.

IV.4.2 Stageringsonderzoek en classificaties

In beide onderzoekperioden ging de afdeling Radiotherapie uit van het principe dat een
minimale hoeveelheid onderzoek diende te zijn verricht voordat kon worden beoor-
deeld of een bronchuscarcinoompatient in aanmerking kwam voor bestraling en/of
chemotherapie. Zonodig werd de verwijzend arts gevraagd aanvullend onderzoek te
verrichten, soms werd de patient voorlopig geaccepteerd en werd verder onderzoek op
de afdeling Radiotherapie verricht. Patiënten zonder histologische of cytologische
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diagnose werden alleen dan geaccepteerd als aan de klinische diagnose niet getwijfeld
behoefde te worden en door bijzondere omstandigheden (bijv. perifere tumor bij pa-
tient met slechte longfunctie, waar een door punctie te ontstane pneumothorax levens-
bedreigend werd geacht) verdere diagnostiek niet goed mogelijk was. In de beide onder-
zoekperioden waren dit totaal 19 patiënten, die elders in dit hoofdstuk gedetailleerd
zullen worden besproken.
Alvorens op de afdeling Radiotherapie een beslissing werd genomen over de definitieve
therapie moest het volgende onderzoek zijn verricht:
- thoraxfoto en planigrafie van hili en mediastinum
- oesophagusfoto
- longfunctie, eventueel rechts-links verdeling d.m.v. bronchospirometrie of ventila-

tie-perfusiescintigrafie
- (vanaf 1978) Karnofsky-index
- bloedchemie, eventueel leverscan, botscan of röntgenfoto's, bij aanwijzingen voor

metastasen zo mogelijk gevolgd door cytologische punctie
- (bij kleincellig carcinoom, vanaf 1978) botbiopsie
- (na operatie) operatieverslag, PA verslag.

Van de 594 patiënten uit beide perioden hadden 137 een eerdere behandeling voor het
bronchuscarcinoom ondergaan voor het eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie
(zie verder IV.4.4.8).
In tabel 1V.3 is weergegeven hoe het bewijs voor het bestaan van mediastinale metasta-
sen werd verkregen (meerdere onderzoeken positief mogelijk, "klinisch" is bijv. vena
cava superior syndroom of recurrens parese):

Tabel IV.3 Onderzoek mediastmale metastasen
positief negatief niet verricht

histologisch
cytoJogisch
röntgenologisch
klinisch

64
218
266
98

11%
37%
45%
16%

56
269
328
496

9%
45%
55%
84%

474
107
—

—

80%
18%
—

—

Bij 169 patiënten bestonden bij het eerste bezoek op onze afdeling reeds lymfoge.ie of
haematogene metastasen buiten de thorax of in de contralaterale long. Bij 53 patiënten
betrof het uitsluitend supraclaviculaire of cervicale lymfkliermetastasen, ipsi-, contra-
of bilateraal (Ml). Bij 2 patiënten bestonden contralaterale hiluslymfkliermetastasen,
die als M2 werden geclassificeerd. Bij 114 patiënten bestonden er haematogene meta-
stasen, al dan niet in combinatie met lymfogene metastasen (M2).
De verdeling van de primaire telemetastasen is gegeven in tabel IV.4.
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Tabel IV.5 TNM classificatie en stadiumindeling

Thomas toegevoegd

TIN2M0 (44) T3N0M0 (35)

T2N2M0 (155) T3N1M0 ( 7)

T3N2M0 (13)

T0N2M0 ( 8) T3NXM0 (8)

TXN2M0 (10)

254 26

totaal aantal stadium

T1NOM0

T2N0M0

T1N1M0

(41)

(41)

( 6) T2N1M0 (37)

41

41

43

TINXMO

T2NXM0

TONIMO

( i)

(16)

( 2)

TXNOMO (1)

1

17

2

42 (

58 (

45 (

7%)

10%)

8%)

1

2

3

280 ( 47%)

T1N0M1 ( 1) T2N0M1 ( 1) T3N0M1 (0)
TIN1M1 ( 1) T2N1M1 ( 0) T3N1M1 (0)
T1N2M1 (12) T2N2M1 (23) T3N2M1 (0)

T1N0M2 ( 7) T2N0M2 ( 5) T3N0M2 (3)
T1N1M2 ( 1) T2N1M2 ( 5) T3N1M2 (0)
T1N2M2 (16) T2N2M2 (41) T3N2M2 (2) 118

T0M2M1 ( 2)

TXN0M1 ( 1)

TXN2M1 ( 7)

T0N0M2 ( I)

T0N2M2 ( I)

T1NXM2 ( 2)

TXNXMI (2)

T2NXM2

T3NXM2

TXN0M2

( 4)
( 4)
( 4)

TXN1M2 ( 1)
TXN2M2 ( 8)
TXNXM2 (14) 51 169 ( 28%)

497 97 594(100%)



Tabel 1V.4 Verdeling

1. lymfogeen:

2. haematogeen:

van de primaire lelemetastasen

supraclaviculair/cervicaal
contralaterale hilus
hersenen
lever
huid
bot
long
pleura
nier
bijnier

onbekend (niet behandelde patiënten)

53
2

15
20

10

48
7
1

1

1
11

169

Bij 9 patiënten was er sprake van een histologisch en/of cytologisch bewezen dubbeltu-
mor. Naast het primaire bronchuscarcinoom werd op dezelfde diagnosedatum geregis-
treerd: 7 maal een tweede bronchuscarcinoom, 1 maal een blaascarcinoom en 1 maal
een maagcarcinoom.
Bij 1 patient werd op dezelfde diagnosedatum zelfs zowel een ethmoidcarcinoom als
een larynxcarcinoom geregistreerd.

Iedere patient kreeg een TNM classificatie, voor zover nodig retrospectief. Hierbij
werd uitgegaan van de situatie bij het eerste onderzoek op de Radiotherapie. Bij 497 pa-
tienten kon de classificatie van Thomas worden toegepast (waarbij pleuritis carcinoma-
tosa als T3 werd gecodeerd), bij 97 patiënten moesten TO, TX en/of NX in de TNM
combinatie worden opgenomen, waarin de classificatie van Thomas niet voorzag. Voor
de stadiumgroepering werden combinaties van TO, TX of NX arbitrair toegevoegd aan
de door Thomas aangegeven TNM groepen.
Tabel IV.5 geeft de verdeling over de verschillende TNM combinaties en stadia aan.

De verdeling van de stadia van Thomas over de beide onderzoekperioden is weergege-
ven in tabel IV.6.

Tabel IV.6 Stadiumindeling in de onderzoekperioden

stadium
1971

n

13
31
29

153
96

•1973
%

4

10
9

48
30

1978-1979
n

29
27
16

127
73

%

11
10
6

47
27

totaal
n

42
58
45

280
169

%

1

10
8

47
28

1

2
3
4

_J
totaal 322 101 272 101 594 100
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Het is bijzonder moeilijk de samenstelling van het huidige patientenmateriaal te toetsen
aan de gegevens van andere radiotherapeutische series. Voor de stadiumindeling van
Thomas is dit uiteraard geheel onmogelijk, doch ook de verhouding tussen operabele,
gelocaliseerde inoperabele en op afstand gemetastaseerde tumoren in radiotherapiepo-
pulaties treft men zelden aan. Enerzijds worden bij prospectieve studies de op afstand
gemetastaseerde tumoren altijd uitgesloten (doch ook bij veel retrospectieve studies
worden ze vaak snel weggewerkt!), anderzijds is het aantal patiënten met een resectabe-
le tumor doch een contra-indicatie voor operatie in elke radiotherapieserie klein. Su-
praclaviculaire metastasen worden soms wel, soms niet als uitsluitingsgrond gebruikt.
In het materiaal van Emami e.a. (1979) had 38% van de patiënten metastasen op af-
stand (d.w.z. haematogeen) en werd 34% van de patiënten geselecteerd voor radicale
bestraling (incl. supraclaviculaire metastasen!). Ongeveer 20% van de patiënten werd
vóór- of nabestraald. Acht % was in een slechte algemene toestand zonder tekenen van
telemetastasen. Volgens Perez (1977) heeft in het algemeen ongeveer 75% van de bron-
chuscarcinoompatienten hilusiymfkliermetastasen en ongeveer 50% mediastinale me-
tastasen. Bij een actief behandelingsbeleid zullen veel van deze patiënten na gebleken
inoperabiliteit voor radiotherapie worden verwezen. Een en ander lijkt in overeenstem-
ming met de gevonden verdeling in ons patientenmateriaal.

Wanneer we het huidige materiaal toetsen aan dat van Thomas (1963), dan valt het ho-
ge aantal stadium 2 patiënten bij de laatste op, illustrerend dat hier sprake is van een kli-
nisch (praeoperatief) stadium en van een "longartsenpopulatie" (tabel IV.7):

Tabel IV.7 Stadiumverdeling vergeleken met Thomas

stadium I
stadium 2
stadium 3
stadium 4
stadium 5

totaal 594 100 232 100

Tenslotte wordt er op gewezen, dat men voorzichtig moet zijn met gebruik van de
T-classificatie als operabiliteitscriterium: in de AJC classificatie is T2 identiek met
"nog operabel". In de Thomas-classificatie zijn echter centrale tumoren binnen 2 cm
van de hoofdcarina (dus inoperabel) ook "12". De T2 van Thomas kan dus niet ge-
bruikt worden om resectabele van irresectabele patiënten te onderscheiden. Anderzijds
kan het stadium III van de AJC niet differentiëren tussen locoregionale uitbreiding en
metastasering op afstand, terwijl dit met het verschil tussen stadium 4 en 5 van Thomas
zeer eenvoudig is.
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huidige
n

42
58
45

280
169

materiaal
%

7
10
8

47
28

Thomas
n

26
72
38
54
42

1963
%

11
31
17
23
IS



IV.4.3 Histologie en cytologle

Van alle patiënten werd de uitslag van histologisch en/of cytologisch tumoronderzoek
genoteerd. Bij het histologisch onderzoek werden de volgende categorieën onderschei-
den:
1 = niet verricht (incl. vermoedelijk niet verricht of mogelijk wel verricht maar geen

uitslag in de status)
2 = wel verricht, geen maligniteit gevonden (uitslag in de status)
3 = wel verricht, wel maligniteit gevonden (uitslag in de status)
Bij het cytologisch onderzoek werden de volgende categorieën gebruikt:
1 = niet verricht (als histologie)
2 = wel verricht, geen maligniteit gevonden (als histologie)
3 = wel verricht, verdacht voor maligniteit (klasse 4)
4 = wel verricht, maligniteit staat vast (klasse 5)
De tabellen IV.8 en IV.9 geven de absolute aantallen en percentages voor de catego-
rieën in de onderzoekperioden.

Tabel IV.8 Hislologisch

1. geen
2. niet maligne
3. maligne

onderzoek

1971-1973
n

38
93

191

°o
12

29

59

1978-
n

65

48

159

1979
»o

24

IK

59

loiaal
n

103
141

350

17

24
59

322 100 272 101 594 10(1

Tabel IV.9 Cyiologisch onderzoek

1.
2.
3.
4.

geen
niet maligne
klasse 4
klasse 5

1971-1973
n

17

20

4

281

5

6

1

87

1978-1979
n

17

9

11

235

6
3

4

86

loiaal
n

34
29
15

516

«0

5
3

87

322 99 272 99 594 101

Voor zowel histologie als cytologie werd primair de volgende indeling gebruikt:
1 = plaveiselcarcinoom, goed gedifferentieerd
2 = plaveiselcarcinoom, matig gedifferentieerd
3 = plaveiselcarcinoom, slecht gedifferentieerd
4 = plaveiselcarcinoom, zonder nadere specificatie
5 = adenocarcinoom
6 = ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, (middel)grootcellig
7 = ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, kleincellig (oatcell)
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8 = ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, zonder nadere specificatie
9 = niet van toepassing (geen zekere maligniteit gevonden)

De verdeling van de absolute aantallen over deze 9 categorieën wordt weergegeven in
tabel IV. 10.

Tabel IV. 10 Uilslagen hislologisch en cytologisch onderzoek

categorie
(zie tekst)

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1971-1973
histologie

9
18
46
20
18
28
31
21

131

cytologie

79
32
25
21
27
21
69
7

41

1978-1979
histologie

11
35
26
20
18
16
26
7

113

cytologie

46
38
29
32
32
20
34
4

37

totaal
histologie

20
53
72
40
36
44
57
28

244

cytologie

125
70
54
53
59
41

103
11

78

totaal 322 322 272 272 594 594

Bij bewerking bleek de gebruikte indeling te gedetailleerd en daardoor te veel afhanke-
lijk van interpretatie in dit retrospectieve onderzoek. Om tevens een betere vergelij-
kingsmogelijkheid met literatuurgegevens te hebben werd gekozen voor een nieuwe in-
deling in de bekende 4 groepen van de WHO:
plaveiselcelcarcinoom (oude groepen 1, 2, 3 en 4)
kleincellig carcinoom (oude groep 7)
adenocarcinoom (oude groep 5)
grootcellig carcinoom (oude groepen 6 en 8)
Hierbij werden alle patiënten zonder de expliciete diagnose "kleincellig" of "oat cell"
arbitrair ingedeeld bij de grootcellige carcinomen.
Dit leverde de volgende verdelingen voor histologie en cytologie op (tabel IV. 11 en
IV. 12).

Tabel IV. 11 Hislologisch onderzoek: verdeling van de celtypen

1971-1973 1978-1979 totaal
n % n % n Va

plaveiselcelcarcinoom
kleincellig carcinoom
adenocarcinoom
grootcellig carcinoom

totaal histologie

93
31
18
49

191

49
16
9

26

100

92
26
18
23

159

58
16
11
15

100

185
57
36
72

350

53
16
10
21

100

geen histologie 131 — 113 — 244
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Tabel IV. 12 Cyiologisch onderzoek: verdeling, van de cellypen

geen cytologie

1971-1973

n Vo

1978-1979

41 37

totaal

plaveiselcelcarcinoom
kleincellig carcinoom
adenocarcinoom
grootcellig carcinoom

totaal cytologie

157

69

27

28

281

56

25

10

10

101

145

34

32

24

235

62

15

14

10

101

302

103

59

52

516

59

20
11

10

100

78

De' overeenkomsten en verschillen tussen histologie en cytologie voor de onderzoekpe-
rioden afzonderlijk zijn weergegeven in de tabellen IV. 13, IV. 14 en IV. 15.

Tabel IV. 13 Kruistabel histologie-cylologie voorde periode 1971-1973

cytologie

histologie

plavei
kleine.
adeno
grootc.

geen

plavei

73

0

3

13

68

kleine.

2

26

0
7

34

adeno

2

0

12

1

12

grootc.

1

2

0

18

7

geen

15

3

3

10

10

totaal

93

31

18

49

131

totaal 157 69 27 28 41 322

Tabel IV.14 Kruistabel histologie-cytologie voor de periode 1978-1979

histologie

cytologie

plavei kleine. adeno grootc. geen totaal

plavei
kleine.
adeno
grootc.

67
1

2
3

0
22
0
4

3
0

12
1

geen

totaal

72

145 34

16

32

3

10

24

21
1

1

5

92
26

18

23

37

113

272
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Tabel IV. 15 Kruistabel histologie-cytologie voor de beide perioden tesamen

cytologie

histologie plavei kleine. adeno grootc. geen lolaal

plavei
kleine.

adeno
grooic.

140
1

5

16

2
48

0
11

5
0

24

2

2
4

3

28

36
4

4

15

185
57

36

72

geen 140 42 28 19 244

lotaal 302 103 59 52 78 594

De voorgaande 3 tabellen betreffen (evenals alle voorafgaande tabellen) de gegevens
van uitslagen van binnen én buiten het AZL. De uitslagen van het AZL afzonderlijk
worden gegeven in de volgende 3 tabellen (tabel IV. 16, IV. 17 en IV. 18).

Tabel IV. 16 Kruistabel histologie-cytologie 1971-1973 /a/leen AZL):

cytologie

hisiologie

plavei
kleine.
adeno
grootc.

geen

totaal

plavei

60

0

2

12

43

117

kleine.

2
18

0

4

21

45

adeno

2
0

12

I

11

26

grootc.

1

1

0

8

4

14

geen

6
1

3

6

6

22

totaal

71

20
17

31

85

224

Tabel [V.17 Kruistabel histologie-cytologie 1978-1979 (alleen AZL):

cytologie

histologie plavei kleine. adeno grootc. geen totaal

plavei
kleine.
adeno
grootc.

44

0
1

2

0

17

0

3

3
0
8
1

I

1

2

4

7

0

0

2

55
18
11

U

geen

totaal

36

83 27 21 10

56

152
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Tabel IV. 18 Kruistabel histologie-eytologie beide perioden (alleen AZL):

cytologie

hisiologie plavei kleine. adeno grootc. geen totaal

plavei
kleine.
adeno
grootc.

104
0
3

14

2
35
0
7

5
0

20

2

2
2

2

12

13
1
3
8

126
38

28

43

geen 79 28 20 6 8 141

totaal 200 72 47 24 33 376

Op grond van deze uitkomsten werd een vijftal nieuwe groepen geformeerd (PA 1 t/m
PA 5), met een dalende graad van "hardheid" van diagnose:
PA 1 = zowel histologie als cytologie positief, met hetzelfde celtype
PA 2 = zowel histologie als cytologie positief, maar verschillende celtype aangegeven
PA 3 = histologie positief, cytologie negatief of afwezig
PA 4 = histologie negatief of afwezig, cytologie positief
PA 5 = geen histologisch of cytologisch bewijs voor maligniteit

De verdeling van de PA groepen over de jaren is weergegeven in tabel IV. 19:

Tabel IV, 19 Kruistabel PA groepen en ondenoekperioden

PA 1 129 40 III 41 240 40 |

PA 2 31 10 20 7 51 9 1
DA 3 it M\ *%O 1 f\ f A IA '

PA 4
PA 5

tolaal 322 101 272 99 594 100

De verdeling van de PA groepen over enkele categorieën verwijzende ziekenhuizen
voor de totale periode is vermeld in tabel IV.20.

Tabel IV.20 PA groepen naar verwijzend ziekenhuis (totale periode/

1971-
n

129
31
31

121

10

1973
%

40

10

10

38

3

1978-
n

III

20

28

104

9

1979
O7o

41

7

10

38

3

tolaal
n

240
51
59

225
19

40

9

10
38
3

PA 1
PA 2
PA 3
PA 4
PA 5

AZL

n

171
39
25

133
8

46
10
7

35
2

Diaconessenhuis
Leiden

n

26
0
9

38
5

%

33
0

12
49
6

St.Elisabeth
Leiderdorp
n

18
2

10
20
2

%

35
4

19
39
4

overige

n

25
10
15
34
4

%

28
11
17

39

5

loiaal

n

240
51
59

225
19

%

40
9

10
38
3

totaal 376 100 78 100 :i 101 88 100 594 100
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De groep PA = 5 verdient een nadere beschouwing. Door veel auteurs worden de pa-
tienten zonder positieve histologische of cytologische diagnose op voorhand uitgeslo-
ten van verdere analyse. Zij verwarren daarbij vaak de bevestiging van de diagnose
"longkanker" met het exclusieve bewijs door histologisch of cytologisch onderzoek,
zodat "geen histobgie of cytologie" gelijk wordt gesteld met "geen longkanker".
Daarbij wordt vergeten dat het klinisch beloop vrijwel bewijzend kan zijn voor een ge-
metastaseerd bronchuscarcinoom, terwijl ook de reactie op therapie de klinische dia-
gnose kan steunen (Durrant e.a. 1971). Uiteraard zijn de patiënten uit groep PA = 5 in
het huidige onderzoek wel evaluabel wat betreft totale overleving, metastaseringspa-
troon en bijwerkingen van de therapie. Voorzichtigheid is geboden oij conclusies be-
treffende locale controle door de therapie en bij ziektevrije overleving.
De verdeling van de 19 patiënten uit groep PA = 5 over de stadia liep parallel met die
van de totale groep patiënten: 4 x stadium 1,2 x stadium 3,9 x stadium 4,4 x stadium 5.
Bij 6 patiënten was de uitslag van de cytologie klasse 4. Bij 5 andere patiënten waren er
klinisch aanwijzingen voor mediastinale metastasen op grond van recurrensparese (3x),
vena cava superiorsyndroom en frenicusparese. Bij 2 andere patiënten was enkele jaren
tevoren een pneumonectomie resp. lobectomie wegens carcinoom verricht. Bij 3 andere
patiënten waren er hersen- of levermetastasen bij klinisch en scintigrafisch onderzoek.

Tabel IV.21 Hislologie, cytologie, PA en stadium
histologie cytologie PAgiuep

stad. P K A G geen P K A G geen 1 2 3 4

185 57 36 72 244

P = plaveiselcelcarcinoom
K = kleinceliig carcinoom

Tabel 1V.22 Histologie, cytologie, PA en M-code

302 103 59 52 78 240 51 59 225

A = adenocarcinoom
G = grootcellig carcinoom

185 57 36 72 244

M0 = geen metastasen
Ml = supraclaviculaire metastasen
M2 = andere metastasen

302 103 59 52 78 240 51 59 225 19

totaal

1
2
3
4

5

3
27
14
95
46

2
5
2
24
24

0
0
0
14
22

1
2
6
37
26

36
24
23
110
51

26
27

31
148
60

5
8
2
49
39

5
2
4

25
24

1
2
4

24
32

5
10
4
34

25

4
22
16
113
85

1
2
4
32
12

1
10
2

25
21

32
24
21
101
47

4
0
2
9
4

42
58
45
280
169

594

M-
code

M0
Ml
M2

P

IJ9
18

28

histologie
K

33
8

16

A

14
4

18

G

46
12
14

geen

193
11

40

P

242
19
41

cytologie
K

64
13
26

A

35
4

20

G

31
7
14

geen

53
10

15

1

155
28
57

HA
2

39
4
8

groep
3

38
10
11

4

178
11

36

5

15
0
4

totaal

425
53
116
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Zowel voor het stadium volgens Thomas als voor MO+Ml + M2 werd de verdeling his-
tologie, cytologie en "PA groep" bepaald, telkens voor de beide onderzoekperioden
tesamen (tabellen IV.21 en IV.22).

Vergelijking van de gevonden frequenties met literatuurgegevens uit binnen- en buiten-
land is bijzonder hachelijk, daar weliswaar door de meeste auteurs een verdeling naar
histologie en/of cytologie wordt gegeven, maar zelden een goede beschrijving van se-
lectieprocedures en uitsluitingsgronden.
De volgende variabelen zullen de frequentieverdeling kunnen beïnvloeden:
- de samenstelling en "bestemming" van de patientenpopulatie (chirurgisch, radio-

therapeutisch of chemoth^rapeutisch), met bijv. selecties op celtype (kleincellig car-
cinoom!)

- de gebruikte P.A. indeling en de interpretatie daarvan (hoe klein is "klein" bij
kleincellig?)

- het gebruik van cytologische uitstagen (variërend van "geen PA", "alleen cytologi-
sche diagnose" tot integraal gebruik tesamen met histologische uitslagen (vaak
"histologie" genoemd!))

- gastheerfactoren (bijv. geslacht bij Veterans Administration, leeftijd bij chemothe-
rapiepcpulatie)

- tijdstip van behandeling (stralenkwaliteit, gecombineerde chemotherapie).

T?bel I V.23 geeft een overzicht van de histologische verdeling in enkele grote radiothe-
rapiepopulaties. Sommige percentages zijn genormeerd na aftrek van rubrieken als
"alleen cytologie", "maligne", "onbekend" en "alleen klinische diagnose" (nooit
groter dan 20%). Voor het Leidse materiaal is alleen de periode 1971-1973 gekozen
(omdat toen vóór de therapie nog niet werd geselecteerd op kleincellig carcinoom) en
alleen de patiënten met een histologische diagnose.

Tabel IV.23 Histologische verdeling in de literatuur

bron

Leiden
The (1981)
Petrovich e.a. (1981)
Coy en Kennedy (1980)
Emamie.a. (1979)
Salazar (I976a)

periode

1971-1973
1974-1977
1975-1978
1963-1974
1970-1975
1973-1976

aantal
totaal

131
1984
343
141
100
200

patiënten
"na aftrek"

131
1700
278
141
98

178

plavei

49%
55%
49%
68%
52%
44%

histoiogie
kleine.

16%
14%
16%
6%

13%
20%

adeno

9%
9%

14%
14%
11%
17%

grootc.

26%
21%
21%
12%
23%
19%

Bij Coy en Kennelly (1980) is kennelijk sterk geselecteerd op histologie (het betrof 141
patiënten, die in opzet curatief werden bestraald, uit een totaal aantal patiënten van
3055).
Verder is de globale verdeling voor een radiotherapiepopulatie: ± 50% plaveiselcelcar-
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cinoom, + 15% kleincellig carcinoom, ± 12°/o adenocarcinoom, ± 22% grootcellig
carcinoom.

Om voor de bewerking van het materiaal niet steeds te moeten differentiëren tussen his-
tologische en cytologische diagnose werden verzamelgroepen geformeerd, opgebouwd
uit histologische en/of cytologische diagnose. Hierbij werden de categorieën PA 1, PA
3 en PA 4 ingesloten, terwijl PA 2 (= histologie én cytologie positief, maar verschillend
celtype aangegeven) en PA 5 (= histologie noch cytologie) werden uitgesloten. Deze
beter bij de praktijk aansluitende groepen met elk één genoemd celtype kregen de code
"WHO". De relatie tot histologie en cytologie is gegeven in tabel IV.24:

Tabel IV.24 Relatie histologie, cytologie en "WHO groep"

celtype histologie cytologie WHO groep

1. plaveisel
2. kleincellig
3. adeno
4. grootcellig

subtotaal

185
57
36

72

350
244 geen

53
16
10
21

100
histologie

302
103
59
52

516
78 geen

59

20

11

10

100

cytologie

316

94

56

58

524

70

60

18
11
11

100
PA = 2of PA = 5

totaal 594 594 594

IV.4.4 Gastheerfactoren

IV.4.4.1 Geslacht

De geslachtsverdeling binnen het patientenmateriaal is weergegeven in tabel IV.25.

Tabel IV.25 Geslachtsverdeling

1971-1973 1978-197<? totaal

o-

9

n
313

9

™

97

3

n
256

16

"to

94

6

n
569

25

"/0

96

4

a/Q 35 : 1 16 : 1 23 : 1

De percentuele toename van het aantal vrouwen in de recentere periode is in overeen-
stemming met de mondiale trend, hoewel de geslachtsverdeling in vergelijkbare grote
radio therapiepopulaties bij Perez e.a. (1980) van 5:1 in de periode 1973-1978 en bij
Emami e.a. (1979) van 3:1 in de periode 1971-1975 nog aanzienlijk ongunstiger voor de
vrouwen uitpakt.
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Onze getallen sluiten wel goed aan bij andere Nederlandse verdelingen uit dezelfde en
vroegere perioden:
Thomas (1963)
Franken e.a. (1982)
v. Tuyll en Wever (1982)
Schaake e.a. (1982)

periode 1953-1960
periode 1967-1970
periode 1969-1980
periode 1971-1973
periode 1976-1977
periode 1978-1979

45:1
36:1
17:1
19:1
7:1

19:1
CBS mortaliceiucijfers (1980) periode 1969-1978 gem. 14:1

IV.4.4.2 Leeftijd

De leeftijdsverdeling is gegeven in tabel IV.26.

Tabel IV.26 Leeflijdsverdeling

leeftijd

beneden 40 jr.
van 40-49 jr.
van 50-59 jr.
van 60-69 jr.
van 70 - 79 jr.
80 jr. en ouder

1971-1973
n

3
21
72

130
86
10

%

1
7

22
40
27
3

1978-1979
n

3
11
47
98

100
13

%

1
4

17
36
37
5

n

6
32

119
228
186
23

totaal
%

1
5

20
38
31
4

322 100 272 100 594 99

In tabel IV.27 wordt deze leeftijdsverdeling in wat gecomprimeerde vorm vergeleken
met 4 radiotherapiepopulaties en met het patientenmateriaal van Thomas.

Tabel IV.27 Procentuele leeftijdsverdeting vergeleken mei andere auteurs

bron periode < 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar > 70 jaar

Leiden
Sealy e.a. (1982)
Leiden
Coy en Kennelly (I980)
Hazra e.a. (1973)
Pater en Loeb (1982)
Thomas (1963)

1978-1979
1973-1976
1971-1973
1963-1974
1970-1972
1965-1974
1953-1960

5
9
8
4

17
11
19

17
27
22
18
37
31
40

36
43
40
42
28
39
36

42
21
30
35
18
20
7

Steeds moet worden bedacht, dat elke in de literatuur opgegeven leeftijdsverdeling
sterk afhankelijk is van selecties, zoals soort populatie (bijv. longartspopulatie = ope-
rabel + inoperabel versus radiotherapiepopulatie = meestal inoperabel), uitsluitingen
(bijv. oudere patiënten van chemotherapie voor kleincellig carcinoom) en studieonder-
werp (bijv. hersenmetastasen, lange overlevers). Zo geven Robin e.a. (1982) een media-
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ne leeftijd van 55 jaar voor hun groep patiënten met niet-kleincellig carcinoom en her-
senmetastasen en Jackson e.a. (1982) een mediane leeftijd van 58 jaar voor hun klein-
cellige carcinoompatienten. Emami e.a. (1979) geven een mediane leeft'jd van 60 jaar
voor hun totale groep van 295 radiotherapiepatienten, doch een mediaan van 65 jaar
voor een geselecteerde groep van 100 radicaal bestraalde patiënten. De mediane leeftijd
van radiotherapiepatienten ligt in 'net algemeen ver boven de60 jaar. Roswit e.a. (1968)
komen al op 65 jaar, Choi en Doucette (1981) op 62 jaar en Sealy e.a. (1982) op 63 jaar.
In Nederland ligt de rnediane leeftijd nog hoger, zoals blijkt uit onze eigen getallen
(1971-1973 65 jaar, 1978-1979 67 jaar) en die van Schaake e.a. (1982) die zowel in
1971-1973, 1976-1977 als 1978-1979 op 67 jaar uitkomen. In ons eigen materiaal zijn
voor de leeftijden 62 t/m 75 jaar sfeeds meer dan 20 patiënten geregistreerd, met als
maximum 35 patiënten van 65 jaar.

IV.4.4.3 Symptomen

Bij het scoren van de symptomen werd uiteindelijk besloten slechts uit te gaan van een
positieve notitie in de status. Alle andere mogelijkheden (expliciete vermelding dat het
symptoom afwezig was, onzekerheid over aan- of afwezigheid en niet vermeld zijn van
het symptoom) wrden als "afwezig" gecodeerd. De gevonden aanwezigheid van
symptomen over de jaren is weergegeven in tabel IV.28.

Tabel 1V.28 Symptomen of klachten bij eerste onderzoek

hoest
haemoptoë
pijn
dyspnoe
algemene malaise
vermagering
VCS syndroom
Pancoast syndroom
andere symptomen

n

235
124
152
182
132
128
17
9

76

1971-1973
%

73
39
47
57
41
40

5
3

24

n

188
90
87

157
111
106
21
4

59

1978-1979
%

69
33
32
58
41
39
8
2

22

n

423
214
239
339
243
234
38
13

135

totaal
%

71
36
40
57
41
39
6
2

23

De samenstelling van de rubriek "andere symptomen" was heterogeen, waarbij uiter-
sten als obstructieinfiltraat en verschijnselen van hersenmetastasen voorkwamen. Glo-
baal bestond 20% uit tumorsymptomen, 60% uit symptomen van mediastinale meta-
stasen en 20% uit symptomen van metastasen op afstand.
De belangrijkste symptomen en klachtei. in deze "restgroep" zijn opgenomen in tabel
IV.29. Hierbij kwam meestal maar 1 symptoom per patient voor, behalve de combina-
tie heesheid + slikklachten, die 5 keer voorkwam.
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Tabel IV.29 "Andere symptomen"

heesheid (recurrens-parese links)
koorts (obstructie-infiltraat)
slikklachten (oesophagusobstructie)
neurologische verschijnselen

(hersenmetastasen)
dwarslaesie (botmetastasen)
paraneoplastische syndromen

(Pierre-Marie, thromboflebitis
migrans)

diversen (pijn t.g.v. metastasen,
frenicusparese, syndroom van
Horner, palpabele tumoren)

1971-1973

n

31
21

8

8

2
1

5

1978-1979

n

31
4

9

6

2
2

5

n

62
25
17

14

4

3

10

totaal

item %

46
19
13

10

3
2

7

overall %

10
4
3

2

1
l

2

76 59 135 100 —

De percentages van een aantal symptomen laten zich vergelijken met die van Slawson
en Scott (1979), die bij 330 patiënten met "definitive evaluable symptoms" (uit 568 ra-
diotherapie-patienten in de periode 1971-1976) de reactie op bestraling beschreven (ta-
bel IV.30).

Tabel IV.30 Vergelijking van enkele symptomen

haemoptoë
pijn
obstructie/atelectase
dyspnoe
V.C.S. syndroom
recurrens parese
arthralgie

Opvallend zijn de hogere percentages V.C.S. syndroom en recurrens parese bij Slaw-
son en Scott. Het lagere dyspnoe percentage wordt ten dele verklaard door het niet sco-
ren van dyspnoe bij een V.C.S. syndroom patient.
Het gemiddelde aantal symptomen per patient blijkt bij Slawson en Scott 1.44 te zijn en
in onze studie 3.15. Kennelijk hebben Slawson en Scott strenger geselecteerd bij het
scoren van hun "definitive evaluable symptoms", terwijl in onze studie wat lossere cri-
teria zijn gehanteerd.
De verdeling van het totaal aantal symptomen per patient in ons materiaal is weerge-
geven in tabel IV.31.
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Leiden

1971-1973

39%
47%

7%

57%
5%

10%

1%

Slawson en Scott
1971-1976

34%

45%
9%

26%
13%
16%
1%



Tabel IV.31 Verdeling naar aantal symptomen of klachten

geen symptomen
1 symptoom
2 symptomen
3 symptomen
4 symptomen
S symptomen
6 symptomen

n

13
39
54
74
64
47
31

1971-1973
«la

4

12
17
23
20
15
10

n

24

26

51

67

49

36

19

1978-1979
%

9
10

19

25
18

13
7

totaal
n

37
65

105

141
113
83
50

%

6
11
18
24
19
14
8

322 101 272 101 594 100

Naar de methode die Pater en Loeb (1982) hebben beschreven, werden de symptomen
zodanig gegroepeerd, dat 5 "Feinstein-groepen" ontstonden (zie III.3.2). Hiertoe wer-
den de patiënten met een Pancoast-tumor uitgesloten van bewerking wegens moeilijke
inpasbaarheid en te verwaarlozen aantal (13) en werden alle patiënten met metastasen
op afstand (stadium 5 volgens Thomas) beschouwd als hebbende symptomen van deze
metastasen. Zo ontstonden de Feinstein-groepen: asymptomatic, pulmonic, systemic,
metastatic (mediastinal) en metastatic (distant). Elke patient viel maar in één groep,
omdat de "ernstiger" symptomen prevaleerden boven de "minder ernstige". De op-
bouw van de groepen was als volgt:

asymptomatic
pulmonic
extrapulmonic — systemic

- metastatic

: geen symptomen
: hoest, haemoptoë, pijn, dyspnoe
: algemene malaise, vermagering

mediastinal: VCS syndroom, andere
- distant : stadium 5 (onafh. van sympt.)

De groepen asymptomatic, pulmonic, systemic, mediastinal en distant werden respec-
tievelijk symptoomgroep 0, 1, 2, 3 en 4 genoemd voor latere bewerking.
De verdeling van deze groepen over de jaren was als volgt (tabel IV.32):

Tabel IV.32 Symptoomgroepen naar Fe'mstein

symptoomgroep

0 (asymptomatic)
1 (pulmonic)
2 (systemic)
3 (mediastinal)
4 (distant)

0 t / m 4
Pancoast

n

13
85
73
47
95

313
9

1971-1973
%

4
27
23
15
30

99

n

21
62
68
45
72

268
4

1978-1979
%

8
23
25
17
27

100

n

34
147
141
92

167

581
13

totaal
%

6
25
24
16
29

100

322 272 594
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IV.4.4.4 Longfunctie en prae-existente longaandoening

Bij alle patiënten werd op grond van anamnese en eventuele longfunctieproeven een
schatting gedaan van de longfunctie bij eerste bezoek (tabel IV.33).

Tabel IV.33 Longfunctie

goed
matig
slecht
onbekend

n

106

173

29

14

1971-1973
%

33
54

9

4

n

9?

140

28

5

1978-1979
%

36
52
10

2

totaal
n

205
313

57

19

%

35
53
10

3

322 100 272 100 594 101

Ondanks het zeer globale karakter van deze indeling blijken de schattingen voor de bei-
de jaargroepen vrijwel identiek. Aan een "slechte" longfunctie werden meestal thera-
peutische consequenties verbonden, aan een "matige" longfunctie vrijwel nooit.

Retrospectief konden de volgende prae-existente longaandoeningen uit de status wor-
den gedestilleerd (tabel IV.34).

Tabel IV.34 Prae-existente longaandoening

chronische bronchitis
emfyseem
bronchitis + emfyseem
bronchiectasieën
TBC
andere

geen

n

46
8

29

3
25
14

197

1971-1973
%

14

3

9

1

8
4

61

n

20
7

40

2

12

12

179

1978-1979
<Vo

7

3

15

1

4

4

66

n

66

15

69

5

37

26

376

totaal
%

11

3

12

1

6

4

63

322 100 272 100 594 100

In beide jaargroepen is 26% van de patiënten met bronchitis en/of emfyseem bekend.
Rond 63% in beide jaargroepen heeft bij eerste bezoek geen prae-existente longaandoe-
ning.

IV.4.4.5 Performance status

Bij de patiënten uit de eerste onderzoekperiode werd de performance score niet routi-
nematig in de status vermeld. Bij de patiënten uit de tweede periode gebeurde dit wel
routinematig, waarbij zelfs therapeutische consequenties aan de performance index
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werden verbonden. Omdat beide groepen op dit punt sterk verschilden werd besloten
de performance status niet als item in het evaluatieformulier op te nemen, achteraf ge-
zien een onjuiste beslissing. Gezien de grote hoeveelheid recente publicaties over de
prognostische waarde van de initiële performance status (Stanley 3980, Vincent e.a.
1980, Aisner en Hansen 1981, Maurer en Pajak 1981, Pater en Loeb 1982) werd ge-
tracht voor beide jaargroepen de performance alsnog te reconstrueren. Daarbij werd in
navolging van Pater en Loeb (1982) een retrospectieve indeling gemaakt in:
1. asymptomatisch (geen symptomen, volledig ambulant)
2. symptomatisch, mobiel (< 50% bedlegerig)

. symptomatisch, bedlegerig (> 50% bedlegerig)
Grofweg komt groep 1 overeen met Karnofsky 100% en Zubrod (ECOG, WHO) 0,
groep 2 met K 90-60 en Z 1-2, groep 1 en 2 samen met "ambulatory" van de VA en
groep 3 met K 50-30, Z 2-3 en "non-ambulatory".
Bij de reconstructie werd gebruik gemaakt van het feit, dat alle patiënten op de afdeling
Radiotherapie op de eerste bestralingsdag routinematig werden en worden gewogen,
met uitzondering van bedlegerige patiënten. Besloten werd alle patiënten met de code
999 (gewicht onbekend) samen met patiënten met de code 888 (bedpatient) te beschou-
wen als niet-ambulante patiënten.
In het algemeen is de gemiddelde performance status van de radiotherapiepatient slech-
ter dan van de chirurgische patient en beter dan van de chemotherapeutische patient:
vaak zijn er al wel symptomen, maar nog geen tekenen van metastasen op afstand.
Derhalve mocht worden verwacht dat het grootste deel van de patiënten uit dit onder-
zoek zich in groep 2 zou bevinden. Bij Pater en Loeb (1982) waren de percentages voor
de groepen 1, 2 en 3 respectievelijk 8, 71 en 21 % en bij Sealy e.a. (1982) 13% voor Zu-
brod 0, 62% voor Zl, 15% voor Z2 en 9% voor Z3. Bij Perez e.a. (1980) had 77% van
de patiënten een "hoge" initiële performance status (> 80) en 23% een "lage" (< 80).
De nieuw gevormde performance-groepen PS 1,2 en 3 lieten een dergelijke asymmetri-
sche verdeling zien (zie tabel IV.35).

Tabel IV.35 Performance status

1971
n

13
56
53

-1973
%

4
80
16

1978-1979
n

22
199
51

«la

8
73
19

n

35
455
104

totaal
<Fo

6
77
18

PS 1 (asymptomatisch, mobiel)
PS 2 (symptomatisch, mobiel)
PS 3 (symptomatisch, bedlegerig) 53

322 100 272 100 594 101

IV.4.4.6 Inoperabiliteit

Bij meerdere redenen voor inoperabiliteit (eigenlijk: irresectabiliteit) werd de "hard-
ste" reden gecodeerd. De volgorde van hardheid luidde: telemetastasen, mediastinale
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metastasen of doorgroei/metastasen bij thoracotomie, verhoogd operatierisico, andere
reden, leeftijd, weigering patient en onbekend.
De groep "verhoogd operatierisico" was een (achteraf onterechte) samenvoeging van
cardialeen pulmonale contra-indicaties: bij cardiale contra-indicaties was radicale radi-
otherapie in het algemeen wel mogelijk, bij pulmonale contra-indicaties ("slechte long-
functie") meestal niet.
"Andere redenen" waren bijvoorbeeld: centraal gelegen kleincellig carcinoom zonder
aantoonbare metastasen, dubbelzijdig carcinoom en doorgroei van de primaire tumor.
Onder "n.v.t. (wel geopereerd)" werden zowel de gereseceerde patiënten die voor na-
bestraling kwamen als de patiënten met een locaal recidief of metastasen na vroegere
lobectomie of pneumonectomie opgenomen (niet na proefthoracotomie).
De verdeling is weergegeven in tabel 1V.36.

Tabel IV.36 Redenen voor inoperabiliteit (verdeling)

reden

(elemetastasen
mediastinate metastasen
doorgroei/meta's bij operatie
verhoogd risico
andere reden
leeftijd
weigering patient
onbekend

wel geopereerd (resectie)

n

84
121

9
26
24
15
10
3

30

1971-1973
%

26
38
3
8
8
5
3
1

9

n

60

88

8

45

28

18

6

—

19

1978-1979
%

22
32
3

17
10
7

2
—

7

totaal
n

144

209
17
71
52
33
16
3

49

%

24
35
3

12
9
6
3
1

8

totaal 322 101 272 100 594 101

Bij vergelijking van de beide jaargroepen is een toename zichtbaar in 1978-1979 van de
meer subjectieve inoperabiliteitscriteria (cardiale/pulmonale toestand, leeftijd en ande-
re redenen) van 21 naar 34%, In totaal onderging 11% van de patiënten een operatie
(8% resectie, 3% irresectabel).
Coy en Kennelly (1980) onderzochten bij 141 "curatief" bestraalde patiënten (van to-
taal 3055 bronchuscarcinoompatienten uit 1963-1974) de redenen voor bestraling in
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plaats van chirurgie. Deze patiënten hadden geen mediastinale of telemetastasen en
hadden een performance status van ^ 70%:

- slechte longfunctie 37 pat. = 23%
- doorgroei van de tumor tot minder dan 2 cm 33 pat. = 21%

van de hoofdcarina
- leeftijd 29 pat. = 18%
- coronairlijden 16 pat. = 10%
- weigering operatie 12 pat. = 8%
- mediastinale uitbreiding bij thoracotomie 10 pat. = 6%
- andere reden (o.a. oatcell carcinoom) 21 pat. = 13%

158 pat. 99%

Kennelijk konden verschillende redenen bij één patient aangegeven worden. Wanneer
bij de Leidse patiënten de rubrieken telemetastasen en mediastinale metastasen worden
weggelaten en alle patiënten met een tumor op minder dan 2 cm van de hoofdcarina van
Coy en Kennelly worden ondergebracht in de groep "andere reden" (hetgeen ook bij
doorgroeiende tumoren in het Leidse materiaal gebeurde), dan laten de beide patien-
tengroepen zich vergelijken in de rubrieken: mediastinale uitbreiding bij thoracotomie,
verhoogd operatierisico (longfunctie + coronairlijden), andere redenen (oat cell enz.
+ doorgroei naar de hoofdcarina + onbekend), leeftijden weigering patient. De over-
eenkomsten tussen de beide patientengroepen zijn opvallend, zoals in tabel IV.37 zicht-
baar is.

Tabel IV.37 Redenen voor inoperabiliteil (toetsing)

mediaslinalc uitbreiding bij thoracotomie
verhoogd operatierisieo
andere redenen
leeftijd
weigering patient

totaal

Coy en Kennelly
(1980)

6%
34%
34%
18%
8%

100% (158 pat.)

Leiden
(totaal)

9%
37%
29%
17%
8%

100% (192 pat.)

IV.4.4.7 Eerdere behandeling voor andere maligniteit

Als "andere maligniteit" werden die tumoren beschouwd, die op klinische of cytolo-
gisch/histologische gronden geen relatie konden of leken te kunnen hebben met de
"huidige maligniteit". Vooral voor de vroegere bronchuscarcinomen en larynxcarci-
nomen was deze relatie niet altijd met zekerheid te ontkennen.
In tabel IV.38 zijn de frequenties van de diverse vroegere maligniteiten naar jaargroep
gerangschikt.
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Tabel IV. 38 Eerdere matigniteit

bronchuscarcinoom
larynxcarcinoom
basalioom
spinalioom
melanoom
blaascarcinoom
prostaatcarcinoom
niercarcinoom
pyelumcarcinoom
mondholtecarcinoom
C.L.L.
C.M.L.
M. Waldenström
coecumcarcinoom
mammacarcinoom

1971-1973

11
8
5
1
2
1
2
1

1978-1979

8
4
2
2

—
2
1

totaal

19
12
7
3
2
3
3

34 23 57

Deze 57 maligniteiten kwamen voor bij 54 patiënten (9% van het totale bestand), daar 3
patiënten uit de eerste jaargroep bekend waren met 2 vroegere maligniteiten: larynxcar-
cinoom-mondholtecarcinoom, larynxcarcinoom-melanoom en larynxcarcinoom-pros-
taatcarcinoom. De behandeling van de eerdere bronchuscarcinomen was als volgt:
1971-1973 6x lobectomie, 3x bilobectomie, 2x pneumonectomie; 1978-1979 2x lobecto-
mie, 2x bilobectomie en 4x pneumonectomie; totaal 8x lobectomie, 5x bilobectomie en
óx pneumonectomie.
Van de patiënten uit de groep "eerdere maligniteiten" komen 5 patiënten ook voor in
de groep "eerdere behandeling voor huidige maligniteit" (zie IV.4.4.8):
1971-1973 lx bronchuscarcinoom-nu lobectomie, lx larynxcarcinoom-nu lobectomie.
1978-1979 lx larynxcarcinoom-nu pneumonectomie, lx larynxcarcinoom-nu bestra-

ling, lx pyelumcarcinoom-nu kophalsprothese.

IV.4.4.8 Eerdere behandeling voor huidige maligniteit

Bij een aantal patiënten was vóór het eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie al
een behandeling gegeven voor het huidige bronchuscarcinoom. Dit betrof in beide pe-
rioden operaties van de primaire tumor (incl. proefthoracotomieën zonder resectie) en
vooral in de tweede periode chemotherapie voor kleincellige carcinomen. Daarnaast
waren enkele metastasenbehandelingen gegeven.
De volledige lijst van behandelingen is opgenomen in tabel IV.39.
In totaal bleken 137 patiënten (23% van het totale aantal) bij hun eerste bezoek op onze
afdeling al een behandeling te hebben ondergaan, 2 patiënten 2 behandelingen, nl. lo-
bectomie, gevolgd door chemotherapie.
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Tabel IV.39 Eerdere behandeling voor hel huidige bronchuscarcinoom

1971-1973 1978-1979 totaal

Operatie
- proefthoracotomie
- lobectomie
- lobectomie + sleeve
- bilobectomie
- pneumonectomie

Chemotherapie
- CCOM
- Cydophosphamide
- HN2 intrapleuraal

Radiotherapie (elders)

Metastasen behandeling
- laminectomie
- kophalsprothese
- Celestin tube

6
26
—
6

19

—
4

—

2
—

1

57

4

1

3

8
9
2
4

11

36
—

1

1
1

—

34

37

1

2

14
35
2

10
20

36
4
1

3
1
1

91

41

2

5

65 74 139

Van de 91 patiënten, die een thoracotomie ondergingen, hadden 30 patiënten de opera-
tie korter dan 8 weken tevoren ondergaan en betrof de bestralingsindicatie dus een posi-
tief sneevlak of lymfkliermetastasen. Bij 61 patiënten was de operatie langer dan 8 we-
ken tevoren verricht en was er sprake van een stomprecidief, intrathoracale metastasen,
telemetastasen of een combinatie hiervan.
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V. BEHANDELING IN DE ONDERZOEKPERIODEN

V.l INLEIDING

Bij de beschreven patientenpopulatie is de beslissing tot behandeling (met name bestra-
ling) veelal genomen vóór het eerste bezoek van de patient aan de afdeling Radiothera-
pie. Soms zal er persoonlijk contact zijn geweest tussen de consulent radiotherapie en
de verwijzend longarts of internist, soms alleen telefonisch overleg. De ene longarts be-
spreekt alle niet-operabele bronchuscarcinoompatienten met de radiotherapeut, de an-
dere neemt de beslissing tot afwachten zelf en meldt alleen die patiënten aan voor
bestraling, die hij zelf daarvoor geschikt acht.
Men zal zo vele factoren kunnen noemen, die de gekozen patientenpopulatie tot een ge-
selecteerde groep hebben gemaakt. Deze selecties.. :.V»n invloed kunnen hebben op de
onderzoeksresultaten.
In één opzicht is zeer bewust niet geselecteerd: van totaal 596 geregistreerde bronchus-
carcinoompatienten in de gekozen perioden werden slechts 2 patiënten niet in het on-
derzoek opgenomen wegens onvoldoende documentatie (zie IV.2). Dat alle andere pa-
tienten hebben voldaan aan de door de afdeling Radiotherapie gestelde ingangseisen
betreffende stageringsonderzoek, histologie en/of cytologie en documentatie en dat al-
le patiënten zijn behandeld volgens uniforme afdelingsregels (waarbij het behande-
lingsplan vaak in gezamenlijk overleg werd vastgesteld), pleit voor de consistentie van
de afdeling en voor het verantwoordelijkheidsgevoel van de behandelende artsen.

V.2 BEHANDELINGSFILOSOFIE

V.2.1 Inleiding

Wanneer men het beleid bij de bronchuscarcinoompatient op de afdeling Radiothera-
pie in de jaren 1971-1979 analyseert, dan blijkt dat enkele theoretische principes in de
behandelingsfilosofie onveranderd zijn gebleven en voor het merendeel ook nu nog van
toepassing zijn. Deze principes vormden dus de basis van de behandeling in zowel de
periode 1971-1973 als de periode 1978-1979. Het betreft hier met name opvattingen
over curatieve radiotherapie, vroege behandeling van inoperabele en gemetastaseerde
bronchuscarcinomen, palliatieve radiotherapie, het beleid bij patiënten met een slechte
longfunctie en de zin van electieve bestraling.
Er is echter ook een duidelijke evolutie zichtbaar naar een steeds meer gedifferentieerde
behandeling, gebaseerd op nieuwe inzichten betreffende histologie en (andere) prog-
nostische factoren, maar ook op beschikbaarheid van betere bestralings- en plannings-
faciliteiten en van effectieve chemotherapie. Zo zijn er duidelijke verschillen in behan-
deling in de beide onderzoekperioden bij patiënten met een kleincellig carcinoom, met
mediastinale metastasen en met een slechte performance status. Ook de verschillen in
bestralingstechniek en in dosis-tijdrelatie zijn geprononceerd.
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Tenslotte is het behandelingsbeleid ook nog ten dele bepaald door externe factoren, na-
melijk de deelname aan gecombineerde onderzoeken met de afdeling Longziekten.
Een aantal van bovengenoemde behandelingsprincipes zal gedetailleerd worden be-
sproken, voor zover mogelijk ook getoetst aan literatuurgegevens.

V.2.2 Curatieve radiotherapie

Niet alleen buiten maar ook binncr> de kring van radiotherapeuten bestaat twijfel of cu-
ratieve radiotherapie van het bronchuscarcinoom bestaat. In de oncologie worden vele
vormen van therapie "in opzet curatief" genoemd, terwijl de resultaten het optimisme
van deze benaming niet lijken te rechtvaardigen. Bij het bronchuscarcinoom wordt
vooral door veel longartsen chirurgie als de enige in opzet curatieve therapiemogelijk-
heid beschouwd en is radiotherapie een tweede keus bij medisch niet operabele patiën-
ten. In deze filosofie is bestraling op voorhand op een tweetal punten in het nadeel bij
de vergelijking van de "genezings"percentages bij resectabele tumoren:
1. de reden van inoperabiliteil (cardiale of pulmonale toestand, hoge leeftijd) zal onaf-

hankelijk van de tumor al een hogere sterftekans geven (Coy en Kennelly 1980).
2. indien radiotherapie wordt gegeven bij klinisch resectabele tumoren is dat ook het

geval bij die patiënten die bij open thorax irresectabel' >uden zijn geweest (en die
niet bij de overlevingscijfers van "curatief gereseceerde patiënten" worden meege-
teld, maar wel een zeer slechte prognose hebben).

Het staat vast dat geselecteerde patiënten kunnen worden genezen door radiotherapie.
Wanneer dezelfde selectiecriteria worden gehanteerd als bij chirurgie, zijn de 5-jaars-
overlevingscijfers van radiotherapie waarschijnlijk niet slechter (Smart (1966) 23°7b,
The (1981) 29%).
Het enige gerandomiseerde onderzoek bij resectabele tumoren door Morrison e.a.
(1963), waarin chirurgie een significant betere overleving gaf dan radiotherapie is niet
overtuigend, omdat slechts een dosis van 4500 rad werd gegeven, terwijl de dosis op de
primaire tumor tenminste 6000 rad dient te bedragen (Perez 1982). De veel genoemde
overlevingscijfers na radiotherapie bij niet resectabele tumoren (5-10%) zeggen even
weinig als de overlevingscijfers van operabele patiënten, die bij open thorax irresectabel
blijken te zijn. Morrison e.a. (1963) vonden bij deze patiënten geen enkele twee-jaars-
overleving.
Radiotherapie heeft met chirurgie gemeen, dat reeds bestaande subklinische metasta-
sen op afstand niet worden beïnvloed. Deze metastasen bepalen bij een groot aantal
van de patiënten de uiteindelijke prognose. Opgemerkt dient nog te worden dat
"5-jaarsoverleving" niet identiek is aan "curatie", hoewel velen hiervan uitgaan (Fran-
ken e.a. 1982, v.d. Wd e.a. 1982, v.d. Bergh e.a. 1982). Shields en Robinette (1973)
vonden bij hun lange overlevers na resectie (5-jaarsoverleving 535 van 2371 patiënten
= 22,5%) 5 recidieven na 5 jaar en daarnaast 8% tweede primaire tumoren. Watson
(1965) vond 23% recidieven bij 5-jaarsoverlevers en 14% recidievcn bij 10-jaarsoverle-
vers, met bij deze laatste groep nog eens 20% tweede primaire tumoren! Uit oogpunt
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van therapieresultaten is het van belang om een onderscheid te maken tussen recidief en
tweede primaire tumor, doch het zal de "gastheer" waarschijnlijk weinig uitmaken of
het nu zijn "eerste" of "tweede" branch uses rcinoom is waaraan hij overlijdt.

V.2.3 "Vroege behandeling"

In de Angloamerikaanse literatuur zijn "early treatment" en "wait and see" de alter-
natieven die steeds worden genoemd bij de behandeling van het inoperabele, doch nog
weinig tot geen klachten gevende bronchuscarcinoom. Vooral in de beide Oxford-trials
(Durrant e.a. 1971 resp. Laing e.a. 1975a, 1976b en Berry e.a. 1977) werd het "wait and
see" beleid vergeleken met directe behandeling (radiotherapie, single agent chemothe-
rapie of polychemotherapie) en op grond van gelijke of zelfs betere resultaten wat be-
treft overleving en kwaliteit van leven gepropageerd. De slechte overlevingscijfers in al-
le groepen (Berry e.a.: 1 jaar 12%, Durrant e.a.: 1 jaar 24%) doen echter een negatieve
selectie van in de trials ingebrachte patiënten vermoeden. Verder is hooguit voor directe
chemotherapie doch niet voor radiotherapie de inferioriteit ten opzichte van "no im-
mediate treatment" bewezen, daar radiotherapie niet werd gebruikt bij de "optional"
arm van de tweede trial (met vrijwel uitsluitend symptoomloze patiënten), doch uitslui-
tend bij de "mandatory" arm (met vrijwel uitsluitend symptomatische patiënten in
over het algemeen late stadia).
Rubin (1966) geeft de volgende voordelen van vroege behandeling:

1. optima'c- conditie van de patient, waardoor de behandeling beter te verdragen is
(m.n. ambulante behandeling mogelijk)

2. kleinste tumormassa met meer kans op complete regressie en daardoor op locale
controle en langere overleving

3. preventie van irreversibele afwijkingen zoals recurrens parese en atelectase
4. psychologisch effect bij een patient met een niet meer te opereren tumor.
Het "wait and see" beleid onthoudt de incurabele patient de kans op een langere over-
leving, die met radiotherapie te bereiken is, zoals in het gerandomiseerde onderzoek
van Roswit e.a. (1968) en daarna in niet-gerandomiscerd onderzoek van velen (Petro-
vich e.a. 1977, Salazar 1979, Perez e.a. 1980) is aangetoond. Vooral de l-jaarsoverle-
ving kan aanzienlijk toenemen (Deeley Ï974). Daarnaast kan door het bereiken van lo-
cale controle ("locale curatie") een doodsoorzaak-verschuiving optreden, waardoor de
patient niet meer overlijdt aan oncontroleerbare locoregionale tumorgroei, maar aan
metastasen op afstand of cachexie, hetgeen naar Leidse maatstaven als een pluspunt in
palliatief opzicht dient te worden beschouwd.

V .2.4 Palliatieve radiotherapie

Echte palliatie (het doen verdwijnen of verzachten van een hinderlijk ziekteverschijnsel
of het voorkomen daarvan zonder de ziekte zelf te genezen) heeft een eigen plaats en
dient niet gezien te worden als mislukte curatie. Uitspraken als: 'de curatieve benade-
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ring die faalt zal waarschijnlijk het best bereikbare palliatieve resultaat opleveren" (Ca-
vanaugh 1979) en ... "een patient met een in opzet curatieve, maar na onderzoek van
het operatiepreparaat als palliatief te beschouwen resectie" ... (Franken e.a. 1982) mis-
kennen het eigen karakter van palliatie. Laatstgenoemde patient is helemaal niet gepal-
lieerd, integendeel, hij heeft er klachten bij gekregen.

Men kan zelfs stellen dat palliatie moeilijker is dan curatie. Curatie is een absoluut be-
grip, waarbij men tegen een vaste prijs (namelijk bekende bijwerkingen) met een stan-
daardbehandeling een objectief resultaat bereikt. Palliatie daarentegen is een relatief
begrip, waarbij men door het afwegen van middel tegen kwaal en individualisatie een
suojectief resultaat bereikt (nl. het volgens de patient al dan niet waardevolle palliatieve
effect). De kwaliteit van het leven speelt daarbij de grootste rol, doch verlenging van
het leven is voor sommige patiënten wel degelijk belangrijk.
Een goede palliatieve radiotherapie wordt meestal gekenmerkt door:
a. de korte duur
b. minimale bijwerkingen (goede tolerantie)
c. de laagste nog effectieve dosis
d. een ingebouwde stop bij verslechtering van de situatie.
Volgens Cavanaugh (1979) zal de patient die met succes palliatief is behandeld mogelijk
geen dag langer leven dan met ondersteunende behandeling alleen, maar moet het ver-
schil gezocht worden in de vorm van de performance curve. Een lang plateau op een
hoog performance-niveau, gevolgd door de kortst mogelijke tijd op een laag niveau is
het ideaal van palliatieve behandeling.

De Oxford-groep (Berry e.a. 1977) ziet voor radiotherapie geen routine plaats bij de
palliatieve behandeling van het inoperabele bronchuscarcinoom, behalve bij ernstige
haemoptoë, vena cava superior obstructie en botpijn. Meer dan de helft van de patiën-
ten had geen symptoomvrije periode voor het overlijden, slechts 34-40% had asympto-
matische perioden van 2-6 maanden. Zoals eerder vermeld was de l-jaarsoverleving
var. alle patiënten (12%) extreem laag, zelfs veel lager dan van de controle-patiënten
met alleen "supportive care" van Roswit e.a. (1968) (18%), zodat er sprake moet zijn
van een negatief geselecteerde groep.

Slawson en Scott (1979) vonden de volgende re T^ns-percentages voor intrathoracale
symptomen: vena cava superior syndroom 86%, naemoptoë 84%, arm en schouder-
pijn 73%, borstpijn 61 %, dyspnoe 60%, atelectase23% en recurrensparese 6%, totaal
gemiddeld 61% symptomatische verbetering. De beste responspercentages werden be-
reikt met relatief hoge doses (71% bij 55 Gy split course, 67% bij 60 Gy continu) in te-
genstelling tot 41 % bij 20 Gy in één week of 30 Gy in twee weken.
Men dient te bedenken dat een respons wel objectief kan zijn, maar nog geen palliatie
behoeft te betekenen, zodat het de vraag is of hier het juiste evenwicht tussen effectief
en efficient (Rubin 1973) wel is gevonden.
In een onderzoek in 1977 en 1978 op de afdeling Radiotherapie ter vergelijking van twee
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bestralingsschema's voor botmetastasen (de Jong 1981) bleek ten korter durende serie
van 1 of 2 weken even effectief als en dus efficiënter dan een serie van 3 weken bestra-
ling.

V.2.5 Dosis in 1971-1973

De keuze van de bestralingsdosis was in de periode 1971-1973 minder genuanceerd dan
in de periode 1978-1979. In feite bestond er slechts een curatieve dosis van 6000 rad,
waarvoor alle patiënten in aanmerking kwamen met intrathoracale ziekte (Thomas-sta-
dium 1 t/m 4) en een palliatieve dosis van 3000 rad voor patiënten met metastasen op
afstand (stadium 5) en patiënten met een slechte longfunctie. Daarbij werd 3000 rad
(zonder longcorrectie, met grote fracties) als de maximale veilige hilusdosis beschouwd
voor behoud van de perfusie en ventilatie in de bestraalde long.
Patiënten met mediastinale metastasen (zowel inoperabele als postoperatieve) kregen
dus een hoge dosis op het mediastinum, waarbij het myelum niet routinematig werd ge-
spaard en een bestralingsmyelopathie als een calculated risk (bij een kleine groep van
lange o verlevers) werd aanvaard.

Patiënten met een grote diameter kregen (ter voorkoming van een te hoge huiddosis
door de cobaltbestraling) een totale dosis van 5000 rad, gezien de bestralingscondities
altijd nog te beschouwen als een hoge effectieve dosis. Om te proberen het bestralings-
effect op de tumor te versterken zonder mogelijk de long te beschadigen is in 1971-1973
bij een 50-tal patiënten met een slechte longfunctie simultaan met de bestraling van
3000 rad in 3 weken, cyclophosphamide 200 mg dd. gegeven, naar analogie van gege-
vens uit de literatuur over combinatie van bestraling en cyclophosphami 'e (Bergsagel
e.a. 1972, Tuckere.a. 1973, Host 1973), hydroxyurea(Le Pare.a. 1967), 5-fluorouracil
(Carr e.a. 1972), vinblastine (Coy 1970) en procarbazine (Landgren 1973).
Bij de keuze van de totale dosis werd geen rekening gehouden met histologie of cytolo-
gie, evenmin met de verdeling over de stadia 1 t/m 4 of met de performance status.

V.2.6 Veranderde inzichten; therapie in 1978-1979

In de jaren 1974-1977 werd duidelijk dat een aantal principes diende te worden verlaten
c.q. gewijzigd op grond van nieuwe ontwikkelingen en inzichten:
1. single agent chemotherapie bleek geen rol te spelen bij de behandeling van het bron-

chuscarcinoom.
2. het kleincellige carcinoom diende anders te worden behandeld dan de andere histo-

logische typen, namelijk door middel van poly-chemotherapie gecombineerd met
consolidatie-radiotherapie.

3. bij patiënten met mediastinale metastasen van niet-kleincellige tumoren had in op-
zet curatieve bestraling geen zin, daar mediastinale rnetastasen (conform de oksel-
lymfkliermetastasen bij het mammacarcinoom) meer moesten worden beschouwd
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als begeleiders dan als voorlopers van metastasen op afstand. Dit liet de indicatie tot
locoregionale bestraling ter verkrijging van locale controle echter onverlet.

4. bestralingsmyelopathie diende absoluut vermeden te worden, ongeacht het risico.
5. naast de al bekende gegevens van Levitt e.a. (1965) en Holsti en Vuorinen (1967)

over de theoretische voordelen van split-course radiotherapie (reoxygenatie door
tumormassareductie en vooral verbeterde normaal-weefsel tolerantie) kwamen er
aanwijzingen dat split-course bestraling een betere overleving en locale controle zou
geven (Abramson en Cavanaugh 1973, Holsti 1973, Salazar e.a. 1976b, Aristizabal
en Caldwell 1976).

6. stadium en performance status bleken belangrijke prognostische factoren (Zelen
1973, Hyde e.a. 1973, Mountain 1976, Lanzotti e.a. 1977, Perez 1977).

Op grond van bovenstaande gegevens werd vanaf 1978 het volgende beleid gevoerd:
- kleincellig carcinoom werd primair behandeld met cytostatica (door de longarts);

bij limited disease werd consolidatie-radiotherapie gegeven (30 Gy), bij extensive
disease niet; er werd (nog) geen electieve hersenbestraling gegeven; tweede-lijns che-
motherapie werd door de internist van de afdeling Radiotherapie gegeven.

- bij niet-kleincellig carcinoom werd primair gestratificeerd op stadium, performance
status en longfunctie. Een kleine groep kreeg in opzet curatieve radiotherapie (60
Gy split course, locaal met longcorrectie), een grote groep "vroege behandeling"
(45 Gy split course, locoregionaal zonder longcorrectie, met myelumsparing), een
kleine groep palliatieve radiotherapie (25 Gy locoregionaal of 20-30 Gy voor meta-
stasen op afstand).

- postoperatieve radiotherapie was in opzet curatief (60 Gy) bij positief sneevlak of
gericht op locale controle (40-60 Gy) bij hilaire of mediastinale lymfkliermetastasen
en bij een bronchusstomprecidief.

V.2.7 Externe factoren

De behandelingsfilosofie is het resultaat van keuzen, gemaakt bij het oplossen van me-
dische vraagstukken en heeft een grote invloed op o.a. de behoefte aan medische hulp-
apparatuur (Leer 1982). In de radiotherapie zal er vaak sprake zijn van een wisselwer-
king, want de beschikbaarheid van bestralingsapparatuur bepaalt of een gekozen be-
handelingsfilosofie in een reëel, nauwelijks haalbaar of volstrekt utopisch behande-
lingsplan resulteert.
De behandelingsfilosofie bij het bronchuscarcinoom zal daarom naast theoretische be-
schouwingen over radiotherapeutische curabiliteit, optimale duur van paltiatieve
bestraling en verenigbaarheid van bijwerkingen met de kwaliteit van de overlevingspe-
riode, ook praktische elementen bevatten zoals de grenzen van acceptabiliteit van een
(door plaats- of tijdgebrek opgedrongen) ongebruikelijk fractioneringsschema of het
accepteren van het risico op ernstige schade bij enkele patiënten als méér dan eenvoudi-
ge planning bij veel patiënten onhaalbaar is. In een tijd van luxe (zoals 1978-1979) was
de vraag "Should it be done?" (Leer 1982) relevant. In een tijd van beperkingen (zoals
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1971-1973) moest ook de vraag "Can it be done?" regelmatig gesteld worden en dwon-
gen externe factoren de radiotherapeut soms tot de keus van de minste van twee kwa-
den, resulterend in een op het eerste gezicht onbegrijpelijke behandelingsfilosofie.

V.3 BEHANDELING IN DE PERIODE 1971-1973

V.3.1 Technische gegevens

Bijna alle patiënten werden bestraald met de telecobaltapparatuur. Incidenteel werd bij
de behandeling van oppervlakkige huid- of botmetastasen gebruik gemaakt van de 200
kV orthovoltapparatuur.
Van de megavoltpatienten werden de meeste drie keer per week bestraald (op maandag,
woensdag en vrijdag of op dinsdag, donderdag en zaterdag). Het standaard targetvolu-
me omvatte de primaire tumor, de ipsilaterale hilus en het mediastinum van onderkant
sternoclaviculair gewricht tot minimaal 4 cm onder de hoofdcarina. Er werd bestraald
via 2 opponerende planparallelle velden, op één veld per keer. Bij een fractiedosis in de
midline van 333 rad impliceerde dit bij een patient van gemiddelde diameter '19-22 cm)
een fractiehuiddosis van 600-665 R. Bij een grotere diameter van de patient werd de to-
taaldosis verlaagd van normaal 6000 rad naar 5000 rad.

Bij stadium 1 t/m 4 werd (indien de longfunctie dit toestond) 6000 rad tumordosis in 6
weken gegeven, d.w.z. in 18 fracties (TDF 120, NSD ± 2000 rets). De 5000 rad (voor
patiënten met grote diameter) werd gegeven in 17 fracties van 294 rad (TDF94, NSD ±
1700 rets). Patiënten met een slechte longfunctie en die met telemetastasen, maar met .
een indicatie voor locoregionaie bestraling kregen 9 x 333 rad (TDF 60, NSD ± 1275 \ \
rets) of bij groot volume 12 x 250 rad in 4 weken (TDF 51, NSD ± 1150 rets). Metasta- \
sen kregen meestal 9 x 333 rad of 10 x 300 rad (TDF 57, NSD ± 1190 rets). Bij de dosis-
berekening werd geen rekening gehouden met de lagere dichtheid van longweefsel.
Volgens Wizenberg (1974) is bij cobaltbestraling, wanneer niet wordt gecorrigeerd voor
weefselinhomogeniteit, de dosis in het mediastinum minder dan berekend, de dosis in
tumoren in de hilusregio ongeveer de opgegeven dosis en de dosis in de normale lucht-
houdende long aanzienlijk hoger dan de opgegeven dosis.

V.3.2 Frequenties

V.3.2.1 Totale tumordosis

Bij de 312 bestraalde patiënten waren 5 dosisgroepen te onderscheiden:
- < 3000 nd: spreiding 300-2300 rad, totaal 31 patiënten.
- ± 3000 rad: 1 x 2700 rad, 1 x 2900 rad, J23 x 3000 rad, 1 x 3300 rad, totaal 126

patiënten.
- ± 4000 rad: 1 x 3700 rad, 1 x 3900 rad, 2 x 4000 rad, 1 x 4300 rad, 5 x 4500 rad,

totaal J0 patiënten.
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Tabel V. 1 Doelgebied en dosis (lussen haakjes de patiënten met levens cydophosphamide)

< 3000 rad

± 3000 rad

± 4000 rad

+ 5000 rad

± 6000 rad

totaal

locaal

—

4

(2)
—

1

14

19

(2)

loco-
regionaal

16
(4)

55
(18)
8
(1)

29

(!)
94

(1)

202

(25)

regionaal

3
(1)
3
(1)

—

1

4

11

(2)

positief
sneevlak

—

1

(1)
—

_

2

3

(1)

metastasen
op afstand

3

30

(2)
2

—

—

35

(2)

locaal
+ M1.2

1

(1)
3

—

—

—

4

(1)

loco-regio-
naal +M1.2

7

(3)
28
(13)

—

_

—

35
(16)

regionaal
+ M1.2

1

2

—

—

—

3

totaal

31

(9)
126

(37)
10

(1)
31

(1)
1!4

(1)

312

(49)



- ± 5000 rad: 30 x 5000 rad, 1 x 5200 rad, totaal 31 patiënten.
- ± 6000 rad: 1 x 5700 rad, 112 x 6000 rad, 1 x 6300 rad, totaal 114 patiënten.

Deze 5 dosisgroepen zijn in tabel V. 1 uitgezet tegen het doelgebied. Afgezien van enke-
le onvermijdelijke variaties blijkt een grote consistentie in de gegeven totaaldosis te
bestaan: 265 patiënten kregen exact de vooraf bepaalde dosis.

V.3.2.2 Fractiedosis

In de fractiedosis waren 4 groepen te onderscheiden:

100-
200-
250-
300-

199
249
299
399

rad
rad
rad
rad

7 patiënten
9 patiënten

41 patiënten
249 patiënten

Bij 6 patiënten waren wisselende fractiedoses gebruikt. Het frequentst waren 300 rad
(49x) en

V.3.2.3

333

TDF

De verdeling
<50
50-
60-
70-
80-
90-

100-
110-
120-

59
69
79
89
99
109
119
129

rad (182x).

naar TDF was als volgt:
39
63
55
2

11
27
3

11
101

patiënten
patiënten

' (

patiënten ï
patiënten 5
patiënten
patiënten
patiënten
patiënten
patiënten

Het meest frequent waren TDF 51 (lOx), TDF 57 (44x), TDF 60 (50x), TDF ± 94 (16x)
en TDF 120 (99x).

V.3.2.4 Veldoppervlakte

Bij de planparallel opponerend bestraalde patiënten (301) varieerde de veldoppervlakte
van 20 tot 279 cm2. De verdeling was als volgt:

' < 50 cm2 13 4%
50-99 cm2 116 39%

100-149 cm2 111 37%
150 - 199 cm2 47 16%
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200 - 249 cm2 12 4%
250-299 cm2 2 1%

De mediane veldoppervlakte bedroeg 108 cm2. De veldoppervlakte werd netto bere-
kend d.w.z. afblokkingen werden afgetrokken.

V.3.2.5 Volumedosis

Zo mogelijk werd voor alle patiënten de volumedosis (in megagramrads) berekend.
Voor in totaal 288 patiënten was de verdeling:

< 5.0 38 13%
5.0-9.9 114 40%

10.0 - 14.9 100 35%
15.0-19.9 30 10%
20.0 - 24.9 5 2%
> 25.0 1 —

De mediane volumedosis was 9.6 megagramrad.

V.3.2.6 Soort en type behandeling

Van de 312 behandelde patiënten kregen 257 (82%) alleen radiotherapie, 49 (16%) ra-
diotherapie met simultaan cyclophosphamide, 200 mg dd. per os en 6 (2%) een andere
combinatie van radiotherapie en chemotherapie.
De radiotherapie was continu bij 269 patiënten (86%), een onbedoelde split course bij
12 patiënten (4%) en werd bij 31 patiënten (10%) afgebroken, meestal wegens verslech-
tering van de algemene conditie.
In tabel V.l is het doelgebied van de behandeling uitgezet tegen de 5 dosisgroepen. De
getallen tussen haakjes geven de patiënten met "3000 rad + cyclophosphamide" aan.

V.3.3 "Pneumonilis «rial"

In februari 1971 ging een prospectief gerandomiseerd dubbelblind onderzoek van start
naar de waarde van prednison bij de preventie of mitigatie van een bestralingspneumo-
nitis en -fibrose. Dit onderzoek was opgezet door de afdeling Radiotherapie (W.R.O.
Goslings) en de polikliniek Longziekten (A.J. Otto, H. Evenblij).
Patiënten die in het onderzoek werden opgenomen moesten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- inoperabel bronchuscarcinoom zonder tekenen van haematogene metastasering
- levensverwachting van minstens 3 maanden
- indicatie gesteld tot locoregionale bestraling met 6000 rad
- geen CVA in anamnese of een actief ulcus pepticum (i.v.m. prednisongebruik).
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Doel van het onderzoek was het nagaan van:
1. de invloed van bestraling op de longfunctie
2. de invloed van prednison op het ontstaan van pneumonitis en longfibrose
3. het vóórkomen van virusinfecties en de invloed daarvan op het ontstaan van pneu-

monitis en longfibrose.
Alle patiënten kregen dubbelblind prednison of placebo vanaf de derde t/m de zesde
bestralingsweek, startdosis 20 mg d.d., na de bestraling uitgeslopen in 14 weken. Het
follow-up schema was intensief wat betreft frequentie van controles en aantal verplich-
te onderzoeken (longscintigrafie, bronchospirometrie, thoraxfoto, virustiters e.d.).
In totaal werden 45 patiënten in het onderzoek opgenomen; 19 in 1971,17 in 1972 en 9
in 1973. Halverwege 1973 werd de invoer in de trial gestopt wegens toenemende onvre-
de met de bestralingstechniek (m.n. door twee bestralingsmyelopathieën). Gezien de
geschiktheidscritcria (goede performance status, goede longfunctie, geen telemetasta-
sen, geen bijkomende ziekten) kwamen theoretisch ongeveer 75 patiënten per jaar voor
het onderzoek in aanmerking, zodat een insluitingspercentage van ± 25% werd be-
haald.
Er waren 35 patiënten met een stadium 4,2 met een stadium 3, 3 met een stadium 2 en 5
met een stadium 1. De gemiddelde leeftijd bedroeg 62 jaar, dus was iets lager dan die
van de gehele groep patiënten uit 1971-1973(65 jaar). De behandeling van de 45 "trial"
patiënten verschilde technisch gezien niet van de standaardbehandeling (zie V.3.1).

V.3.4 Niet behandelde patiënten

Bij 10 patiënten werd na het eerste bezoek op de afdeling Radiotherapie alsnog besloten
dat er geen indicatie bestond voor bestraling of chemotherapie.

Bij 2 patiënten leek de tumor nog operabel en leken er geen contra-indicaties tegen ope-
ratie te bestaan. Beide patiënten werden op de afdeling Longziekten opgenomen voor
verder praeoperatief onderzoek. Eén patient onderging een pneumonectomie en was in
juli 1982 nog in leven (121+ maanden = 10-jaarsoverleving!).
De andere patient kreeg tijdens de opname symptomen van hersenmetastasen en over-
leed binnen één maand.

Bij 5 patiënten, allen met telemetastasen, werd de algemene toestand zo slecht bevon-
den dat elke vorm van therapie gecontraïndiceerd was. Alle 5 patiënten overleden bin-
nen 2-4 weken. Bij 1 patient, met een naar de oesophagus doorgegroeide tumor, werd
radiotherapie afgewezen op giond van de grote kans op een oesophago-bronchiale
fistel. Deze patient overleed na 3 maanden. Bij 1 patient bestonden multipele metasta-
sen in de contralaterale long, waarbij radiotherapie zinloos was en chemotherapie (bij
afwezigheid van klachten) ook niet geïndiceerd leek. Deze patient overleefde 5 maan-
den.
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Tabel V.2 Doelgebied en dosis

<2400 rad
2400-2500 rad
3000

"4000"
"4500"

5000
6000

rad
rad
rad
rad
rad

locaal

1
2

—
1
2

21

loco-
regionaal

6
74
39
2

45
2
4

regionaal

1
3
3
1
1

—

—

positief
sneevlak

—
—

1
—
—
—

—

metasiasen
op afstand

4
1
9
2

—
—

1

locaal
+ M1.2

—
1

—
—
—
—

—

loco-regio-
naal +M1.2

1
12
11
—
—
—
—

regionaal
+ M1.2

—
1
1

—
—
—
—

totaal

12
93
66

5
47
4

26

totaal 27 127 17 24 253



Eén patient tenslotte weigerde zelfde voorgestelde bestraling en overleed 7 maanden la-
ter aan een obstructiepneumonie.

V.4 BEHANDELING IN DE PERIODE 1978-1979

V.4.1 Technische gegevens

In deze periode werden de patiënten bestraald met de telecobaltapparatuur (5x per
week, op één veld per keer) of met de 8 MV lineaire versneller (4x per week, op alle vel-
den per keer). Incidenteel werd (net als in 1971 -1973) bestraald met de orthovoltappara-
tuur voor oppervlakkige metastasen. Bij doses tot 4000 rad werden planparallel oppo-
nerende voor-achterwaartse en achter-voorwaartse velden gebruikt (supraclaviculair
alleen voor-achterwaarts), bij doses vanaf 4500 rad werd een computerplanning ver-
richt, met name ter sparing van het myelum. Het standaard-targetvolume omvatte nog
steeds de primaire tumor, de ipsilaterale hilus en een groot deel van het mediastinum.
Electieve supraclaviculaire of hersenbestraling werd niet gegeven.
De totale dosis bedroeg voor kleincellige carcinomen 3000 rad, zowel voor de long
(zonder longdichtheidscorrectie) als voor metastasen. De totale dosis was voor niet-
kleincellige carcinomen 6000 rad (split course, met longcorrectie), 4500 rad (split cour-
se, zonder longcorrectie) of 2500 rad (continu, zonder longcorrectie). Voor metastasen
werd 15x 200 rad in 3 weken, 8x 300 rad in 2 weken of 5x 400 rad in 1 week gegeven.

V.4-2 Frequenties

V.4.2.1 Totale tumordosis

In toiaal werden 253 patiënten bestraald. Hierbij zijn 7 dosisgroepen te onderscheiden:
- < 2400 rad: 12 patiënten, spreiding 300-2100 rad, waaronder 4x 2000 rad
- 2400 of 2500 rad: 93 patiënten (9x 2400, 84x 2500)
- 3000 rad: 66 patiënten
- ± 4000 rad: 5 patiënten (lx 3900, 3x 4000, lx 4300)
- ± 4500 rad: 47 patiënten (2x 4400, 45x 4500)
- 5000 rad: 4 patiënten
- 6000 rad: 26 patiënten
In tabel V.2 zijn deze dosisgroepen uitgezet tegen het doelgebied en in tabel V.3 tegen
het type behandeling.

V.4.2.2 Fractiedosis

De verdeling van de fractiedoses bij 253 patiënten was als volgt:
150- 199 rad 17 patiënten
200 rad 14 patiënten
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250 rad 131 patiënten
300 rad 34 patiënten
333 - 500 rad 4 patiënten

Bij 53 patiënten werden wisselende fractiedoses gebruikt. Hieronder bevinden zich alle
48 groep B-patienten met een voltooiöe split course (zie V.4.4). In het algemeen waren
de fractiedoses dus aanzienlijk lager dan in de periode 1971-1973.

V.4.2.3 TDF

De verdeling naar TDF was (253 patiënten):
< 40 8 patiënten 80-89 5 patiënten

40-49 130 patiënten 90-99 1 patient
50 - 59 28 patiënten 100-109 5 patiënten
60-69 9 patiënten 110-119 20 patiënten
70-79 46 patiënten 120-129 1 patient

Het meest frequent waren TDF 45 (55x), TDF 46 (36x), TDF 48 (I3x), TDF 49 (17x),
TDF 54 (26x), TDF 72-74 (42x) en TDF 114-115 (13x).

V.4.2.4 Veldoppervlakte

De veldoppervlakte varieerde van 20 tot 350 cm2 (250 patiënten). De verdeling was als
volgt:

50
100
150

< 50 cm3

-99 cm2

- 149 cm2

- 199 cm2

8
48
93
64

3%
19%
37%
26%

200-
250-
300-
350-

249 cm2

299 cm2

349 cm2

399 cm2

22
10
4
1

9%
4%
2%
—

De mediane veldoppervlakte bedroeg 140 cm2.

V.4.2.5 Volumedosis

De volumdosis varieerde van 0.8 tot 32.6 megagramrad. Bij 246 patiënten was de verde-
ling:

< 5.0
5.0- 9.9

10.0- 14.9
15.0- 19.9
20.0 - 24.9

>25.0

24
125
59
25
10
3

10%
51%
24%
10%
4%
1%

De mediane volumedosis bedroeg 8.6 megagramrad.

!78



V.4.2.6 Soort en type behandeling

Van de 260 behandelde patiënten kregen 229 (88%) alleen radiotherapie, 24 (9%) een
combinatie van radiotherapie en chemotherapie en 7 (3%) alleen chemotherapie. Bij de
"combinatie chemotherapie-radiotherapie" zijn alleen die patiënten met een kleincellig
carcinoom geteld, die in het kader van een onderzoek (zie V.4.3) de cytostatica via de
(poli)kliniek Longziekten hadden gekregen. Patiënten met een kleincellig carcinoom.
die buiten het AZL chemotherapie hadden gekregen, zijn geboekt in de categorie "al-
leen radiotherapie". De patiënten die "alleen chemotherapie" kregen (merendeels met
een kleincellig carcinoom) ontvingen deze meestal als tweede-lijnstherapie van de inter-
nist van de afdeling Radiotherapie. De radiotherapie was continu bij 151 patiënten
(60%), een bedoelde split course bij 68 patiënten (27%), een onbedoelde split course bij
4 patiënten (2%) en werd afgebroken wegens verslechterende toestand bij 30 patiënten
(12%).
In tabel V.2 zijn de dosisgroepen uitgezet tegen het doelgebied van de behandeling.

V.4.3 "Oat cell trial"

Eind 1977 werd een protocol geschreven door de afdelingen Longziekten (W. Bakker,
longarts) en Radiotherapie (E.M. Noordijk, radiotherapeut en dr. A.T. van Oosterom,
internist) voor een prospectief onderzoek bij het kleincellig anaplastisch longcarci-
noom. Dit onderzoek werd op 1 januari 1978 gestart.
Doel van het onderzoek was het vaststellen van de waarde van onderhoudschemothera-
pie (in winst in overleving en in kwaliteit van het leven) bij patiënten die na inductiebe-
handeling een complete remissie hadden gekregen.
De inductiebehandeling bestond uit 2 kuren CCOM (CCNU, cyclophosphamide, vin-
cristine en methotrexaat), bij "limited" patiënten gevolgd door loco-regionale radio-
therapie tot 3000 rad. Alle patiënten die een complete remissie bereikten (zowel "limi-
ted" als "extensive" patiënten) werden gerandomiseerd tussen doorgaan met CCOM
en stoppen met verdere therapie. De studie werd beëindigd in 1980, in totaal waren 52
patiënten evaluabel (Bakker e.a. 1982).
Van de in dit onderzoek opgenomen patiënten is uiteraard een selectie in 1978 en 1979
op de afdeling Radiotherapie verschenen:
1. de patiënten die protocollair een loco-regionale bestraling dienden te krijgen
2. de patiënten die öf niet in het onderzoek werden opgenomen of die niet in complete

remissie kwamen en waarbij wel een bestralingsindicatie bestond
3. de patiënten uit het onderzoek, die later metastasen ontwikkelden die bestraald

moesten worden of die voor tweede-lijns chemotherapie in aanmerking kwamen
(vooral "extensive" patiënten).

In het protocol was "limited disease" gedefinieerd als: "totale tumormassa in één be-
stralingsvolume te omvatten, d.w.z. niet meer dan de primaire tumor, de ipsilaterale hi-
laire en de mediastinale lymfklieren en de ipsilaterale supraclaviculaire lymfklieren",
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Pleurale en pericardiale aantasting ("wide spread thoracic disease") Wc-rden tot de "ex-
tensive disease" gerekend. Bij protocollaire loco-regionale bestraling werd 3000 rad ge-
geven met fracties van 200 of 250 rad (resp. 5 of 4 keer per week).
Bij niet-protocollaire bestralingen (bijv. bij botmetastasen) werd de standaarddosis en
-fractionering aangehouden. Alleen bij hersenmetastasen werd 3000 rad in 2 weken ge-
geven met fracties van 300 rad.

V.4.4 A-B-C groepen

Eveneens eind 1977 resulteerden nieuwe interne en externe inzichten in de behandeling
van het bronchuscarcinoom in een nieuw behandelingsprotocol voor het niet-kleincel-
lig carcinoom (J.W.H. Leer, E.M. Noordijk). Het doel van deze prospectieve, niet ge-
randomiseerde studie was om door selectie te trachten de overlevingsresultaten van de
in principe curabele patiënten te evenaren of te verbeuren, zonder de patiënten waarbij
slechts palliatie gewenst wa<; aan overbehandeling bloot te stellen. Als selectiecriteria
werden gehanteerd: 1. celtype, 2. stadiumindeling volgens Thomas, 3. conditie van de
patient, gemeten aan Karnofsky-index en longfunctie.
Bij iedere nieuwe bronchuscarcinoompatient volgde stratificatie naar celtype: patiën-
ten met een kleincellig anaplastisch carcinoom werden in principe in de "oat cell trial"
opgenomen. Patiënten met een niet-kleincellig carcinoom vielen in één van de volgende
3 groepen:
- groep A: patiënten bij wie curatie wordt nagestreefd

voorwaarden: stadium 1 (d.w.z. N0M0)
Karnofsky-index > 80%
goede longfunctie (d.w.z. radiotherapeutische pneumonecto-
mie toelaatbaar)

- groep B: patiënten bij wie langdurige locale controle wordt nagestreefd, maar bij
wie curatie zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk is

voorwaarden: stadium 2, 3 of 4 (M0)
Karnofsky-index ^ 60%
goede longfunctie

- groep C: patiënten bij wie alleen bestrijding van klachten wordt nagestreefd
voorwaarden: stadium 5 (Ml) en/of

Karnofsky-index «S 50% en/of
slechte longfunctie (geen radiotherapeutische pneumonectomie
toelaatbaar).

Als diagnostiek is minimaal vereist:
voor groep C: cytologie/histologie, X thorax + planigrafie, X oesophagus
voor groep B daar nog bij: longfunctietests, bloedchemie
voor groep C verder nog: botscan, mediastinoscopie (behalve bij plaveiselcelcarci-
noom).
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Het targetvolume omvat bij groep A slechts de primaire tumor, bij groep B primaire tu-
mor, hilus en mediastinum en bij groep C de klachtengevende localisatie(s).

Het behandelingsschema luidde als volgt:
groep A: 10 x 30C rad (met longdichtheid-correctie)

3 weken rust; daarna deel 2, tenzij contra-indicaties ("ja, tenzij")
10 x 300 rad (met longdichtheid-correctie)

groep B: 10 x 250 rad (zonder longcorrectie)
3 weken rust, waarin herbeoordeling; op indicatie deel 2 ("nee, tenzij")
10 x 200 rad (zonder longcorrectie)

groep C: 10 x 250 rad (zonder longcorrectie)
daarna stop

Voor groep A en B werd gebruik gemaakt van de praktische voordelen van de split
course (mogelijkheid tot afvallen bij verslechtering of manifest worden van teleme-
tastasen). In de literatuur wordt een percentage afvallers opgegeven van ± 20% (Guth-
rie e.a. (1973): 25%, Salazar e.a. (1976a): 24%, Lee e.a. (1976): 15%, Aristizabal en
Caldwell (1976) zelfs 30%). Caldwell en Bagshaw (1968) hadden reeds gesuggereerd dat
het eerste deel van de split course bij onverhoopt niet geven van het tweede deel in elk
geval era goede palliatieve behandeling kon zijn met minimale bijwerkingen en korte
tijdsduur. Pas het tweede deel van de split course kon blijvende bijwerkingen geven (ra-
diotherapeutische pneumonectomie), zodat de beslissing daartoe pas kon worden ge-
nomen na reëvaluatie van de patient (goede longfunctie, nog steeds geen telemetasta-
sen, geen progressie van de tumor op de thoraxfoto).

Bij de groep A-patienten was een veel beperktere reëvaluatie nodig, daar gezien het lage
stadium en de hoge performance metastasen op afstand niet snel te verwachten waren,
zodat hier de split-course routinematig werd voortgezet.

Het protocol werd in april 1978 geactiveerd. In de jaren 1978 en 1979 werden totaal 23
patiënten protocollair behandeld volgens groep A, 66 volgens groep B en 94 volgens
groep C.
Bij slechts één groep A-patient werd de behandeling halverwege gestaakt. Voor gi oep B
gebeurde dit bij 18 van de 66 patiënten (27%). Voor verdere bewerking is de groep van
18 patiënten "B - " genoemd ("onvoltooide split",» ter onderscheiding van de 48 pa-
tienten met een "voltooide split" (= B +).

In tabel V.3 is de verdeling van de patiënten in protocollaire A, B en C patiënten, proto-
collaire "oat cell" patiënten en niet-protocollaire patiënten (recidieven of metastasen
na operatie, primaire metastasen, kleincellig carcinoom-patienten van buiten het AZL
enz.) uitgezet tegen de 7 dosisgroepen uit deze periode.
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Tabel V.3 Protocollaire en andere patiënten per dosisgroep

dosis (rad)

<2400
2400-2500

3000
"4000"
"4500"

5000
6000

groep A

—
—

1
—
_
—
22

groep B

18
_
2

45
1

—

groep C

5
71
18
—
—
—

—

oat cell trial

I
1

22
_
—

1
—

andere

6
3

25
3
2
2
4

totaal

12
93
66
5

47
4

26

Totaal 23 66 94 25 45 253

Voor omschrijving dosisgroepen: zie V.4.2.1.

V.4.5 "Botmetastasen-trial"

Tussen augustus 1977 en augustus 1978 vond een vergelijkend onderzoek plaats tussen
twee bestralingsschema's bij patiënten met pijnlijke botmetastasen van een mamma-
carcinoom of een bronchuscarcinoom (de Jong 1981). Er werd gerandomiseerd tussen
3000 rad in 3 weken (15x 200 rad of 12x 250 rad) en óf 3000 rad in 2 weken (lOx 300 rad)
voor wervelkolom, bekken en femora öf 2000 rad in 1 week (5x 400 rad of 4x 500 rad)
voor sacrum, humerus en andere lange pijpbeenderen. In totaal werden 63 patiënten in
het onderzoek opgenomen (88 bestraalde localisaties), waaronder 8
bronchuscarcinoompatienten. Enkele patiënten uit het huidige onderzoek kwamen
derhalve ook voor in dit metastasenonderzoek, doch er lijken geen hinderlijke interfe-
renties tussen beide onderzoeken te hebben bestaan.

V.4.6 Chemotherapie

Van de 7 patiënten die primair chemotherapie kregen (allen met metastasen op afstand,
stadium 5) hadden 5 patiënten een kleincellig carcinoom. Hiervan kregen 2 patiënten
hun protocollaire CCOM als eerste-lijns therapie van de internist op de afdeling Radio-
therapie. Later kregen beide ook tweede-lijns chemotherapie voor hun "extensive"
kleincellige carcinoom in de vorm van adriamycine en VP 16-213.
De overige 3 patiënten met een kieincellig carcinoom waren aanvankelijk door de long-
arts met CCOM behandeld en werden nu in verband met een relaps behandeld met
adriamycine en VP 16-213.
De laatste 2 patiënten hadden beide een adenocarcinoom. Eén patient kreeg in verband
met pleuritis carcinomatosa een combinatie van adriamycine, vincristine, methotrexaat
en procarbazine. De andere patient kreeg in verband met multipele huidmetastasen
adriamycine, Mitomycine C en 5 FU.
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V.4.7 Niet behandelde patiënten

Bij 12 patiënten werd na het eerste bezoek op de afdeling Radiotherapie besloten geen
radiotherapie of chemotherapie te geven.
Evenals in de periode 1971-1973 had een aantal patiënten een dusdanig slechte perfor-
mance status, dat te verwachten was dat een eventueel ingestelde therapie niet normaal
beëindigd zou worden. In totaal 6 patiënten, allen met aangetoonde teiemetastasen,
werden geweigerd voor behandeling. Zij overleden allen binnen 1 week tot 2 maanden
na het eerste bezoek.
Bij 3 door ons behandelbaar geachte patiënten ging de weigering van behandeling uit
van de andere zijde, namelijk van de patient zelf (lx), van de familie (lx) of van de huis-
arts (lx). Deze patiënten overleefden resp. 13, 8 en 13 maanden na het eerste bezoek!
Twee patiënten werden elders behandeld: één kreeg chemotherapie op de afdeling
Longziekten (overleving 7 maanden), de ander werd in een ander instituut bestraald
(overleving 3 maanden).
Bij één patient met een perifere tumor, maar medisch inoperabel werd gezien de al be-
kende langzame groeisnelheid van het adenocarcinoom afgewacht en alleen gecontro-
leerd. De langzaam groter wordende tumor vereiste gedurende het leven geen bestra-
ling, patient overleed na 34 maanden aan algemene metastasering en cachexie!

V.5 DISCUSSIE

Omdat de behandeling in de periode 1971-1973 en 1978-1979 tot nu toe gescheiden is
besproken is het noodzakelijk in te gaan op de overeenkomsten en verschillen in behan-
deling tussen de beide tijdvakken.
Hoewel de verschillen wellicht wat duidelijker in het oog springen, zijn er toch tussen
beide perioden ook een aantal overeenkomsten in behandelingsopzet te noemen, zoals
ten dele al werd aangegeven in V.2 (behandelingsfilosofie).
1. in beide perioden is als curatieve bestralingsdosis 6000 rad aangehouden, hoewel de

effectieve dosis in 1971-1973 met een TDF van 120 zonder longdichtheidscorrectie
nog aanzienlijk hoger is geweest dan die in 1978-1979. Een 'loge dosis geeft een be-
ter respons-percentage (Salazar e.a. 1976a, Perez 1982), een iangere overleving (Pe-
trovich e.a. 1977, Sealy e.a. 1981) en minder intrathoracaal recidief door betere tu-
morcontrole (Eisert e.a. 1976, Salazar 1979, Perez e.a. 1980). Volgens Kjaer (1982)
is er zowel een relatie tussen totale dosis en respons, respons en overleving als totale
dosis en overleving aangetoond.

2. in beide perioden werd hetzelfde actieve beleid gevoerd bij patiënten zonder of rnet
geringe klachten ("vroepp behandeling") en bij patiënten met ernstige klachten of
hinderlijke symptomen (palliatie). De indicaties om niet te behandelen waren iden-
tiek. Wel was het percentage "radicaal" behandelde patiënten in 1971-1973 (48%)
veel groter dan dat in 1978-1979 (15%).
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3. ook het beleid bij het manifest worden van metastasen in het verloop van de ziekte
was gelijk: de eerste metastase werd zo mogelijk histologisch of cytologisch be-
vestigd; botmetastasen werden vaak "vroeg" bestraald ter voorkoming van patho-
logische fracturen; hersenmetastasen werden alleen bestraald na een gunstige reac-
tie op prednison.

4. in beide perioden werd strak de hand gehouden aan een algemene beleidslijn van de
afdeling Radiotherapie (ook voor andere tumoren dan het bronchuscarcinoom) om
de tevoren bepaalde fractiedosis en totale tumordosis tijdens de behandeling niet te
veranderen. Op een veranderend ziektebeloop werd gereageerd met onderbreking
of desnoods afbreken van de behandeling, nooit met variatie van de fractiedosis of
totale tumordosis. Wisselende fractiedoses werden alleen gegeven in tevoren vast-
gestelde situaties (bijv. groep B patiënten: Ie serie 250 rad, 2e serie 200 rad of initiële
hoge fractiedosis bij vena cava superior syndroom: 3x 400 rad, gevolgd door "nor-
male" fractionering).

In beide perioden werd klinisch onderzoek verricht, dat specifiek was voor het tijdvak
en de behandelingsmogelijkheden daarin:
- het simultane gebruik van bestraling en cyclophosphamide leek in 1971 op grond

van diverse publicaties zinvol; ervaring met gecombineerde chemotherapie was er
nog niet; omdat niet werd gestratificeerd voor het celtype, traden af en toe verras-
send goede reacties op (retrospectief voornamelijk bij kleincellig carcinoom).

- de "pneumonitis trial" had zin omdat enerzijds de frequentie van pneumonitis
door veelvuldig gebruik van een hoge TDF hoog was en een positief effect van pred-
nison hierop een uitkomst zou betekenen, anderzijds het gebruik van hoge doses en
planparallel opponerende velden een scherp begrensd pneumonitisbeeld op de tho-
raxfoto te zien gaf hetgeen zeer goed te evalueren was.

- de "oat cell trial" was een logisch gevolg van de veranderde inzichten in de behan-
deling van het kleincellige carcinoom en van de gemeenschappelijke ideeën over
kwaliteit van leven na of tijdens chemotherapie op de afdeling Longziekten en Ra-
diotherapie. De dosis van 3000 rad bleek te laag en is inmiddels op 4000 rad ge-
bracht.

- het A-B-C concept vloeide logisch voort uit de stratificatie naar celtype (afsplitsing
van de kleincellige carcinomen) en de gegevens betreffende prognostische waarde
van performance status en stadium. Hoewel de effectiviteit van de split course uit-
eindelijk niet groter lijkt te zijn dan die van continue bestraling (Perez e.a. 1980,
Holsti en Mattson 1980, Perez 1982), hoewel dit eerder wel werd geclaimd (Holsti en
Vuorinen 1967, Abramson en Cavanaugh 1970, Salazar e.a. 1976a), worden de
praktische voordelen van de split nog steeds positief beoordeeld.
Zowel in de A- als in de B-groep en mogelijk ook in de C-groep lijken de TDF waar-
den echter te laag gekozen.
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In tabel V.4 wordt een overzicht gegeven van enkele (al dan niet geprononceerde) ver-
schillen tussen de behandelingen in 1971-1973 en 1978-1979.

Tabel V.4 Verschillen in behandeling tussen 1971-1973 en 1978-1979

1971-1973 1978-1979

stratificatie op celiype
opzet bestraling
planning
longdichtheidcorrectie
apparatuur
type bestraling
totale dosis en TDF

fractiedosi?
veldoppervlakte
volumedosis

neen
radicaal 48% palliatief 52%
zelden (hand-)
nooit
telecobalt
continu
radicaal 6000 rad TDF 120

5000 rad TDF 94
palliatief 3000 rad TDF 60,

57, 51
» 300 rad (top 333 rad)
mediaan 108 cm2

mediaan 9.6 Mgrad

ja, kleincellig •** andere
radicaal 15% "vroeg" + palliatief 85%
vaker (TPS)
zelden (selectie)
lineaire versneller, telecobalt
(lage dosis) continu (hoge dosis) split course
radicaal 6000 rad TDF 114/115
"vroeg" 4500 rad TDF 72/74
palliatief 2500 rad TDF 45/49
kleincellig 3000 rad TDF 54
< 300 rad (top 250 rad)
mediaan 140 cm'
mediaan 8.6 Mgrad

Ondanks de toegenomen mediane veldoppervlakte is de mediane volumedosis in 1978-
1979 afgenomen, wijzend op een groot verschil in gemiddelde totale dosis tussen de bei-
de jaargroepen (bij een nauwelijks toegenomen aantal afgebroken behandelingen van
10% in 1971-1973 naar 12% in 1978-1979). Het percentage afgebroken behandelingen
van ruim 10% is laag vergeleken met radiotherapiegegevens van anderen (Kjaer 1982:
over-all 20%), hetgeen kan wijzen op een goede voorselectie door verwijzend specialist
of radiotherapeut (eventueel ook nog na het eerste bezoek van de patient) of op een po-
pulatie met relatief veel "goede" patiënten (hoge performance score, laag stadium, ge-
ringe klachten).
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VI. BELOOP TIJDENS EN NA DE BEHANDELING

VI. 1 BIJWERKINGEN

VI.1.1 Inleiding

Zoals gesteld werd in II.4.2 dient een onderscheid te worden gemaakt tussen toxiciteit
van de behandeling en complicaties ten gevolge van de behandeling. Toxiciteit is een
"calculated risk". Gezien het desastreuze natuurlijke beloop van het bronchuscarci-
noom zal enig risico genomen kunnen worden bij het streven naar locale controle. Als
dit geldt voor operatie (directe mortaliteit 5-10%), dan geldt dit in principe ook voor ra-
diotherapie of chemotherapie. Complicaties zijn bij de individuele patient niet te voor-
zien en altijd een onaangename verrassing. Men weet dat in een grote populatie compli-
caties zullen voorkomen, maar nooit van tevoren bij wie.
In de radiotherapie-literatuur worden de begrippen toxiciteit en complicaties vaak door
elkaar gebruikt, beide als synoniem voor "bijwerkingen van de bestraling" (Salazar
e.a. 1976b, Emami e.a. 1979, Petrovich e.a. 1981, Sealy e.a. 1982). Volgens de WHO
(Miller e.a. I981) kan men een onderscheid maken tussen acute en subacute bijwerkin-
gen enerzijds en chronische en late bijwerkingen anderzijds (zie ook II.4.2).
Dit onderscheid werd ook in het huidige onderzoek gehanteerd. Onder acuut werden
de volgende bijwerkingen gerekend: misselijkheid/braken, anorexie, oesophagitis en
erytheem. Onder laat werden gerekend: pneumonitis, longfibrose, subcutane fibrose
en ribfracturen. Radiatie-myelitis werd apart gecodeerd.

Bij het coderen werden de bijwerkingen gescoord naar ernst volgens de tolerantieschaal
van Salazar e.a. (1976b):

klasse I (100% tolerantie, geen symptomen)
klasse II ( 75% tolerantie, milde symptomen)
klasse III ( 50% tolerantie, matige symptomen)
klasse IV ( 25% tolerantie, ernstige symptomen)
klasse V (<25% tolerantie, extreme symptomen, behandeling moet tijdelijk on-

derbroken worden)

Toegevoegd werd nog klasse VI (0% tolerantie, overleden).
Als criterium voor klasse III werd gehanteerd: medicatie nodig, behandeling gaat door.
Voor klasse IV gold: behandeling tijdelijk onderbroken en voor klasse V: behandeling
afgebroken.

VI. 1.2 Bijwerkingen ten gevolge van radiotherapie

De verdeling van de acute bijwerkingen van de bestraling was als volgt (tabel VI. 1):
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Tabel VI. I Acute bijwerkingen van de bestraling

Tolerantie

klasse I
II

III
IV
V

VI

niet bestraald
niet evaluabel

1971-1973
n

87

116

93

10

2
1

10

3

%

27

36

29

3
1

—

3

1

1978-1979
n

81

119
48

4
—

_

19
1

%

30

44

18

2
_
—

7

—

totaal
n

168
235
141
14
2
1

29

4

%

28

40

24

2
_
—

5

1

322 100 272 101 594 100

Bij de 2 patiënten in klasse V werd de behandeling gestopt wegens ernstige algemene
malaise resp. niet te controleren misselijkheid en braken.
De patient in klasse VI had tumorgroei in beide hoofdbronchi en is één dag na de eerste
bestralingsfractie van 333 rad respiratoir overleden, naar wordt aangenomen aan
"bestralingsoedeem", hoewel longembolieën niet zijn uitgesloten. De 4 niet evaluabele
patiënten overleden zo snel dat zij niet toekwamen aan de ontwikkeling van eventuele
bestralingsbij werkingen.

Bij vergelijking van de beide perioden valt het hogere percentage klasse III patiënten in
de eerste periode op, ongetwijfeld op basis van de zeer hoge fractiedosis (333 rad). Me-
dicatie was vooral nodig voor braken en oesophagitis.

Bij het scoren van de late bijwerkingen moesten vooral de symptomen van pneumonitis
en longfibrose (hoesten, koorts, dyspnoe) en subcutane fibrose (pijn, locale fixatie)
verdisconteerd worden. Onder klasse III werd verstaan incidentele pijnmedicatie of
dyspnoe d'effort, in klasse IV viel chronische pijnmedicatie of dyspnoe de repos, in
klasse V falende pijnbestrijding of extreme dyspnoe.
De verdeling van de late bijwerkingen is weergegeven in tabel VI.2.

Tabel VI.2 Late bijwerkingen van de bestraling

Tolerantie

klasse 1
11
III
IV
V

VI
niet bestraald
niet evaluabel

1971-1973
n

68

62

73

18

1

I

10

89

%

21

19

23

6
—

—

3
28

1978-1979
n

37

65

84

5
—
—
19

62

14

24

31

2
_

—

7

23

totaal
n

105
127

157

23

1

1

29

151

%

18

21

26

4
—

—

5

25

322 100 272 101 594 99
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Bij de 151 niet evaluabele patiënten bestond onvoldoende follow-up informatie (7) of
was de risicoperiode te kort wegens vroegtijdig overlijden (144). Opvallend is weer het
hogere percentage patiënten met ernstige bijwerkingen (klasse IV, V en VI) in de perio-
de 1971-1973, op basis van hoge fractiedosis en TDF. De patient in klasse V overleed na
56 maanden zonder tekenen van maligniteit aan "ouderdom" (80 jaar). Hij had een
stadium I, werd bestraald tot 6000 rad (TDF 120, volumedosis 13.9 megagramrad) en
ontwikkelde een ernstige pneumonitis en longfibrose en sterke subcutane fibrose met
multipele ribfracturen, waardoor hij ernstig invalideerde. De patient in klasse VI over-
leed 2 weken na het einde van de bestraling (6000 rad, TDF 120, volumedosis 22.5 me-
gagramrad wegens een kleincellig carcinoom stadium 4), waarschijnlijk aan een dub-
belzijdige pneumonitis.

Enkele aspecten van pneumonitis (o.a. in het kader van de "pneumonitis-trial") en van
radiatiemyelopathie worden afzonderlijk besproken in resp. VI.2 en VI.3.

VI. 1.3 Bijwerkingen ten gevolge van chemotherapie

In totaal kregen 86 patiënten chemotherapie, al dan niet in combinatie met radiothera-
pie. In 1971-1973 betrof het 54 patiënten die simultaan met of vóór de bestraling cydo-
phosphamide (Endoxan) kregen, meestal 200 mg dd.. In 1978-1979 kregen 25 patiënten
vóór en soms na de radiotherapie CCOM in verband met een kleincellig carcinoom
("oatcell trial"). Verder kregen 7 patiënten gecombineerde chemotherapie zonder ra-
diotherapie (zie V.4.6).

Omdat in 1971-1973 de meeste chemotherapie simultaan met de bestraling werd gege-
ven, zijn onvermijdelijk sommige "bijwerkingen van de radiotherapie" eigenlijk "bij-
werkingen van gecombineerde therapie". Gezien de naar huidige maatstaven lage dosis
cyclophosphamide vielen de algemene bijwerkingen hiervan meestal in het niet vergele-
ken met de bestralingsbijwerkingen.
De "bijwerkingen ten gevolge van chemotherapie" beperken zich daarom tot haema-
tologische toxiciteit: van de 54 patiënten werd bij 17 patiënten gesproken van matige
bijwerkingen (klasse III) en moest bij 8 patiënten de cyclosphosphamide worden ge-
staakt wegens leuco- en/of thrombopenie (klasse IV), hoewel de bestraling werd voort-
gezet. De (negatieve) resultaten van deze gecombineerde behandeling worden bespro-
ken in VI.4 en VI.5.

In 1978-1979 lagen de zaken anders: het gecombineerde CCOM-radiotherapie schema
toonde de gebruikelijke toxiciteit, met name door de chemotherapie. Omdat de chemo-
therapie vooraf (1 kuur CCOM + 1 kuur COM) elders werd gegeven is deze slechts glo-
baal geëvalueerd wat betreft bijwerkingen, De klachten en haematologische toxiciteit
van de primair op de afdeling Radiotherapie met cytostatica behandelde patiënten kon-
den uiteraard wel goed worden geëvalueerd. Van totaal 32 patiënten met chemothera-
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pie als (onderdeel van) hun eerste behandeling werd voor "klachten of lichamelijke ver-
schijnselen" 8x klasse II, 18x klasse III, 3x klasse IV, 2x klasse V en lx klasse VI geno-
teerd. De 5 klasse IV en V patiënten hadden CCOM vóór de radiotherapie gekregen, 3
gingen er mee door na de bestraling. De klasse VI patient overleed ten gevolge van een
sepsis na een ten onrechte simultaan met radiotherapie gestarte derde CCOM kuur. Als
"haeinatologische bijwerkingen" werd 3x klasse I, llx klasse II, 12x klasse III en 5x
klasse IV genoteerd, benevens lx klasse VI (de reeds genoemde patient). Onder de ge-
noemde patiënten zijn 2 lange overlevers (> 3 jaar). De overlevingscijfers zijn vermeld
onder VI.5.

VI.2 PNEUMONITIS EN LONGFIBROSE BIJ 45 PNEUMONITIS-TRIAL
PATIËNTEN

VI.2.1 Inleiding

Zoals vermeld in VI. 1.2 kan de precieze frequentie van pneumonitis en/of longfibrose
in het gehele materiaal niet worden geëvalueerd, omdat deze bijwerkingen werden op-
genomen in de groep "late bijwerkingen van radiotherapie" en integraal werden ge-
scoord.
In het kader van de in V.3.3 beschreven "pneumonitis-trial" werd echter bij 45 patiën-
ten een aantal aspecten van pneumonitis en longfibrose diepgaand onderzocht. Bij deze
patiënten werden alle aanwezige röntgenfoto's en longscintigrafieën gereviseerd en
werden enkele extra gegevens vastgelegd, die later niet in het totale materiaal zijn on-
derzocht.

VI.2.2 Het pneumonitis-onderzoek

Van de 45 in dit onderzoek opgenomen patiënten (die overigens allen deel uitmaken van
de groep patiënten uit de eerste periode) was 1 patient niet evaluabel, omdat zich tijdens
de bestraling metastasering in de contralaterale hilus openbaarde, waarop het be?tra-
lingsveld beide hili ging omvatten en de dosis beperkt moest blijven tot 3000 rad. Deze
patient was overigens de enige 5-jaarsoverlever, die na 65 mnd. overleed aan zijn klein-
cellige carcinoom! Na het breken van de prednison-placebocode (eind 1973) bleken 24
patiënten prednison te hebben gekregen en 20 patiënten placebo. In tabel VI.3 zijn en-
kele tumor-, gastheer- en behandelingsfactoren van de beide groepen vermeld.

In de prednisongroep kwamen meer patiënten met een plaveiselcelcarcinoom en met
een tumordosis van 5000 rad voor, verder waren beide groepen goed vergelijkbaar.
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Tabel VU Vergelijking prednisongroep-placebogroep

prednison (n = 24) placebo >,n = 20) lotaal (n = 44)

stadium 1
2
3
4

P.A. plavei
kleine,
adeno
grootc.

leeftijd
geslacht

dosis 5000 rad
6000 rad

volumedosis
TDF
NSD

2
3
1

18

16
3
2
3

gem. 61,8(45-75)
allen mannen

6
18

gem. 13,2 Mg rad
gem. 113 (94-120)
gem. 1911 ret

3
1
2

14

8
6
3
3

gem. 61,6(44-76)
allen mannen

3
17

gem. 15,6 Mg rad
gem. 116(91-120)
gem. 1942 ret

5 (11%)
4 ( 9%)
3 ( 7%)

32 (73%)

24 (55%)
9 (20%)
5(11%)
6(14%)

gem. 61,7 jr.

9
35

VI.2.3 Frequentie

Bij alle 44 patiënten werden de röntgenfoto's beoordeeld, die tijdens en na de bestraling
waren vervaardigd. Gezien de bestralingstechniek (planparallel opponerende velden)
was een optredende pneumonitis vrijwel steeds scherp begrensd en te relateren aan het
op de localisatiefoto vastgelegde bestralingsveld. De afgrenzing ten opzichte van een
pneumonie, atelectase of tumorrecidief/residu (die enkele onderzoekers als groot pro-
bleem aangaven) was meestal eenvoudig. Fig. V1.2.A t/m F geven het typische beeld
van het verschijnen en toenemen van de pneumonitis, gevolgd door de overgang naar
een fibrose.
Bij 5 patiënten bleek onvoldoende röntgendocumentatie aanwezig om het wel of niet
ontstaan van een pneumonitis te kunnen evalueren.
Vervolgens waren nog eens 7 patiënten niet evaluabel, omdat ze korter dan 4 maanden
hadden geleefd zonder tekenen van pneumonitis.
Resteerden 32 patiënten die "at risk" waren geweest voor een pneumonitis (19 patiën-
ten met prednison, 13 patiënten met placebo).
De resultaten van de beoordeling van de foto's zijn weergegeven in tabel VI.4.
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Tabel VI.4 Frequentie pneumonitis en/of longfibrose

beoordelingsresultaat prednison (n = 19) placebo (n= 13) totaal evaluabel (n = 32)

alleen pneumonitis
alleen fibrose
pneumonitis, gevolgd
door fibrose

:otaal pneumonitis
en/of fibrose
geen pneumonitis of
fibrose

2

14

16 (84%)

3 (16%)

1

8

9 (69%)

4(31%)

3

22

25 (78%)

7 (22%)

De frequentie van pneumonitis en/of fibrose wa<, dus zeer hoog en tussen beide groe-
pen niet significant verschillend.

VI.2.4 Tijdstip van optreden

In tabel VI.5 is het tijdstip van optreden van pneumonitis bij de 22 patiënten weerge-
geven, gerekend vanaf het einde van de bestraling.
Gemiddeld trad een pneumonitis op VA week na het eind van de bestraling (duur ± 6
weken). Er was geen verschil in het gemiddelde tijdstip van optreden tussen de predni-
son-groep en de placebo-groep.
Het tijdstip van optreden van de fibrose (arbitrair afgegrensd van de voorafgaande
pneumonitis) is eveneens weergegeven in tabel VI.5.

Tabel VI.5 Tijdstip van optreden van pneumonitis en fibrose

tijd na bestraling
(weken)

0
2
4
6
8

wel pneumonitis
geen pneumonitis

totaal evaluabel
niet evaluabel

Pneumonitis

prednison
(n = 14)

2
4
6
1
1

14 (74%)
5

19
5

placebo
(n = 8)

0
2
4
2
0

8 (62%)
5

13
7

tijd na bestraling
(weken)

6
8

12
16
20

wel fibrose
geen fibrose

totaal evaluabel
niet evaluabel

Fibrose

prednison
(n=16)

2
8
4
2
0

16(84%)
3

19
5

piacebo
(n = 9)

1
4
3
0
1

9 (69%)
4

13
7

totaal 24 20 totaal 24 20

Gemiddeld trad een longfibrose op 10 weken (d.w.z. ruim 2 maanden) na het eind van
de bestraling. Ook hier was geen verschil in gemiddeld tijdstip van optreden tussen de
beide groepen.
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VI.2.5 Praedisponerende factoren

Er zouden een aantal factoren zijn, die het ontstaan van bestralingsreacties in de long
bevorderen, zoals hogere leeftijd, hogere volumedosis en bijkomende virusinfecties
(Eger en Gregl 1965, Rubin en Casarett 1968, Bennett e.a. 1969, Braun e.a. 1975).
De gemiddelde leeftijd bleek nauwelijks te verschillen tussen de groep mét pneumonitis
of fibrose (63 jaar, waarvan prednisongroep 61 jaar en controlegroep 66 jaar) en de
groep zonder pneumonitis of fibrose (64 jaar, waarvan prednisongroep 66 jaar en con-
trolegroep 63 jaar).
De gemiddelde leeftijd van de niet evaluabele patiënten was wat lager: 58 jaar.

De relatie tussen volumedosis en het al dan niet optreden van pneumonitis en/of fibro-
se is weergegeven in tabel VI.6.
Hoewel de patientenaantallen zonder pneumonitis of fibrose klein zijn, lijkt per behan-
delingsgroep geen verschil tussen de groepen met en zonder pneumonitis of fibrose te
bestaan met betrekking tot de volumedosis.
Bij de drie patiënten met een volumedosis van > 20.0 (resp. 20.0, 20.3 en 22.5 mega-
gramrad) bestaat er waarschijnlijk een relatie tussen korte overlevingsduur en grote tu-
mormassa.

Bij het onderzoek was tevoren rekening gehouden met de mogelijkheid van een influen-
zainfectie als praedisponerende factor voor het ontstaan van een pneumonitis. Bij iede-
re patient werden daarom regelmatig de antistof-titers voor een aantal virussoorten be-
paald. Helaas gingen door een ongeval in één keer veel opgeslagen serummonsters ver-
' >ren. Uiteindelijk konden van 12 patiënten meer dan twee serummonsters worden on-
derzocht voor de influenzavirussen A/Hong Kong/1/68 (H3 N2) en B/Nederland/77/
66. Hierbij werd gebruik gemaakt van de haemagglutinatie remmings reactie (Masurel
1962).
Door Prof. Dr. N. Masurel (Afd. Virologie, Erasmus Universiteit Rotterdam) werd bij
slechts twee patiënten een significante titerstijging waargenomen, die zou kunnen wij-
zen op een influenzainfectie in de pneumonitisfase.
Gezien het feit dat 7 van de 10 evaluabele patiënten een pneumonitis en 9 van de 10 een
fibrose kregen, lijkt de kans klein dat een influenzainfectie een belangrijke potentiëren-
de factor bij het ontstaan van een pneumonitis of fibrose is.
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Tabel VI.6 Volumedosis en pneumoniiis/Jïbrose

volumedosis
(megagramrads)

prednison
pneumonitis geen pneumoni-
en/of fibrose tis of fibrose

placebo
pneumonilis geen pneumoni-
en/of fibrose tis of fibrose

< 10.0
10.0-14.9
15.0-19.9
^20.0

totaal

2
10
4

16

niet cvaluabel
overleving geen docu-
< 4 mnd menlaiie

totaal

4
27
10
3

44

Tabel VI.7 Pneumonilis/'fibrose en longperfusie

resultaat
vergelijking
longscans

prednison
pneumonitis geen pneumoni-
en/of fibrose tis of fibrose

perfusie verbeterd 3
perfu: e onverai.Jerd 3
perfusie verslechterd 10

placebo
pneumonitis geen pneumoni-
en/of fibrose tis of fibrose

totaal evaluabel

5
S

18

totaal 16 28



VI.2.6 Longcirculatie

Van 28 patiënten werden twee of meer longscans vervaardigd. De eerste scan werd
steeds vóór de bestraling gemaakt, de tweede 3 maanden daarna, d.w.z. in de praktijk
± 6 weken na het einde van de bestraling, dus tussen de gemiddelde pneumonitisintree-
tijd en de gemiddelde fibroseintreetijd (resp. 4 en 10 weken). Achteraf werd een routine
longscan aan het eind van de bestraling gemist, daar een aantal effecten op de circula-
tie, die vóór de bestraling nog niet zichtbaar waren en na 3 maanden wel, dan wat pre-
ciezer naar tijdstip van ontstaan hadden kannen worden bekeken.
Van de 28 patiënten met 2 of meer longscans trad bij 24 een pneumonitis of fibrose op,
bij 4 niet. Het effect van de bestraling op de longcirculatie zoals blijkt uit vergelijking
van de eerste twee longscans is gerelateerd aan wel of niet pneumonitis of fibrose in ta-
bel VI.7.

Bij alle 15 patiënten met een circulatieverslechtering in de pneumonitisgroep was deze
al zichtbaar in de late pneumonitisfase (vóór de fibrosefase).
Bij de 5 patiënten met een perfusieverbetering na 3 maanden werd helaas geen derde
scan vervaardigd, zodat het verdere beloop van de perfusie onbekend is.
Bij 3 van de 4 patiënten met een röntgenologische afwezigheid van pneumonitis of fi-
brose trad toch een circulatieverslechtering op.

VI.2.7 Discussie en conclusies

De symptomen van pneumonitis en fibrose (droge hoest, dyspnoe, pijn op de borst,
subfebriele temperatuur en recidiverende luchtweginfecties) zijn door velen beschreven
(Groover e.a. 1923, Mclntosh en Spitz 1939, Whitfield en Bond 1959, Holsti en Vuori-
nen 1967). Deze symptomen traden ook bij de 44 patiënten uit dit onderzoek in wisse-
lende mate op. De meest voorkomende klacht was pijn in het bestralingsgebied. Ook
bij ernstige röntgenologische afwijkingen verliep echter een aantal gevallen symptoom-
loos, zoals ook beschreven door Freid en Goldberg (1940), Deeley (1960) en Perez
(1977).
Het onderzoek naar de invloed van prednison is ondanks de kleine aantallen op een
aantal punten beter gedocumenteerd dan enig vorig onderzoek in de literatuur (Frie-
denburg en Rubenfeld 1954, Chu e.a. 1956, Rubin e.a. 1958, Whitfield en Bond 1959,
Moss e.a. 1960, Eger en Gregl 1965):
- dubbelblind prospectieve vergelijking tussen prednison en placebo
- alle patiënten dezelfde diagnose
- uniforme tumordosis (35x 6000 rad, 9x 5000 rad)
- evalueerbare bestralingsreactie
- goede follow-up met thoraxfoto's en longscans op vaste tijdstippen.
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De voornaamste conclusies luiden:
- de frequentie van pneumonitis was in beide groepen even hoog; de profylactische

waarde van 15-20 mg prednison dd. lijkt daarbij nihil.
- het tijdstip van optreden in beide groepen van pneumonitis (gemiddeld 4 weken na

de bestraling) en van fibrose (gemiddeld 10 weken na de bestraling) was gelijk en
werd niet beinvloed door prednison.

- er lijkt geen invloed van hogere leeftijd, grotere volumedosis en virusinfecties te be-
staan op het ontstaan van pneumonitis of fibrose.

- ook zonder röntgenologische aanwijzingen voor pneumonitis of fibrose kan de per-
fusie van de long na de bestraling verslechteren; een verslechtering in de perfusie is
vaak al in de pneumonitisfase zichtbaar.

VI.3 MYELOPATHIE

VI.3.1 Inleiding

Van de drie vormen van bestralings-myelopathie ("transient" = signe de Lhermitte,
"early delayed" en "chronisch progressief") berusten de beide eerste vormen op de-
myelinisatie en ontstaan na resp. 3 en 3-6 maanden (v.d. Kogel 1979). De chronische
progressieve myelopathie, ook wel radiatie-myelitis of myelitis transversa genoemd,
ontstaat na een latentieperiode van 6 maanden tot ongeveer 4 jaar en berust op late vas-
culaire schade. Bij de bestraling van het bronchuscarcinoom is de myelitis transversa
een gevreesde complicatie, daar zij juist ontstaat bij de toch al niet al te talrijke lange
overlevers. Er is een verhoogde incidentie van myelopathie vergeleken met controlepa-
tienten bij een grotere dosis per fractie (minder fracties), een kortere behandelingstijd,
een hogere totale dosis en een grotere lengte van het bestraalde myelum (Lambert
1978). Als potentiërende invloeden zijn beschreven een lagere bloeddruk (Reinhold e.a.
1976), een hoger haemoglobinegehalte (Dische e.a. 1981) en mogelijk het gebruik van
hypoxic cell sensitizers (Simpson e.a. 1982). Wanneer er retrospectief sprake is geweest
van een bestralingsfout, dan kan de oorzaak zijn geweest: overlapping van mediastina-
le en supraclaviculaire velden, slechte instelling van de patient, slechte afblokking van
het myelum en het niet corrigeren voor longweefsel of voor een kleinere diameter van
het bovenste deel van de thorax (Abramson en Cavanaugh 1973).
Ook in de recente literatuur wordt nog steeds melding gemaakt van sporadische geval-
len van bestralingsmyelitis (Salazar e.a. (1976a) 2 van de 100 pat., Miller e.a. (1977) 4
van de 97 pat., Emami e.a. (1979) 1 van de 100 pat., Petrovich e.a. (1981) 2 van de 343
pat., Perez e.a. (1981) 1 van de 70 pat., Choi en Doucette(1981) 2 van de 162 pat., Sealy
e.a. (1982) 1 van de 288 pat. en Simpson e.a. (1982) 1 van de 51 patiënten). In vrijwel al-
le gevallen betrof het óf een hoge totaaldosis (4800-5000 rad) óf een hoge fractiedosis
(280-400 rad). Als latentietijd wordt meestal opgegeven 1-2 jaar (Locksmith en Powers
1968), maar bij bovengenoemde auteurs bestond een spreiding van 6 tot 34 maanden.
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Reinhold e.a. (1976) vonden in het Nederlandse patientenmateriaal zelfs een spreiding
van 5.5 maand tot 4 jaar (gemiddeld 19 maanden).
In het algemeen begint de chronische progressieve myelopathie als een Brown-Sequard
syndroom, dus als een ogenschijnlijk unilaterale myelumlaesie, ondanks het feit dat het
gehele ruggemerg kan zijn bestraald (Locksmith en Powers 1968). Later ontwikkelen
zich dan de tekenen van een myelitis transversa (dwarslaesie) met een spastische para-
parese. Gezien de thoracale localisatie en de relatie met de bestraling is het beeld voor
de neuroloog klinisch vaak al evident, hoewel in principe door myelografie een mye-
lumcompressie t.g.v. metastasen of een nieuwe primaire tumor dient te worden uit-
gesloten. Extreme gevallen van "pseudo-myelitis transversa" zijn gepubliceerd (Aba-
dir 1980, Margolis e.a. 1981).

VI.3.2 Myelopathie in 1971-1973

In II.4.2 en VI.1.1 is gesreld dat het optreden van een myelopathie in 1971-1973 een
"calculated risk" was en geen bestralingscomplicatie. De bestralingstechniek (hoge do-
sis, hoge fractiedosis, myelum in het bestralingsvolume), een resultante van de behan-
delingsfilosofie (V.2.5) en externe factoren (V.2.7), gaf aanleiding tot het ontstaan van
myelopathie bij 8 patiënten, waarvan 6 keer een myelitis transversa.
In tabel VI.8 zijn de belangrijkste variabelen bij deze patiënten vermeld. De gemiddelde
leeftijd bedroeg 63 jaar. Zeven van de 8 patiënten hadden een stadium 4 volgens Tho-
mas, één patient had een stomprecidief na een pneumonectomie 5 jaar tevoren. Alle pa-
tienten kregen een totale tumordosis van 6000 rad in 6 weken (18 of 20 fracties) of van
5000 rad in ruim 5 weken (16 of 17 fracties), de fractiedosis bedroeg 294-333 rad. De
veldlengte bedroeg gemiddeld ruim 11 cm (8.5-14.5 cm). De diagnose bestralingsmyelo-
pathie werd in alle gevallen (behalve bij pat. 39/73) door de neuroloog gesteld of be-
vestigd, slechts één maal werd een myelografie verricht. In 6 van de 8 gevallen ontwik-
kelde zich in de loop van maanden een complete dwarslaesie. Retrospectief ontstonden
de eerste symptomen van myelopathie gemiddeld 21 maaiden na het begin van de
bestraling, met een spreiding van 11-43 maanden.

Gezien de gegevens van Reinhold e.a. (1976) werd de gemiddelde systolische en diasto-
lische bloeddruk bij eerste bezoek nagegaan, deze was 148/90(220-120/110-70). Verder
werd het gemiddelde haemoglobine gehalte bepaald, dit bedroeg 14.5g% (Hb 13.5-18.8
met lx 10.6). De gemiddelde veldoppervlakte was 98.5 cm* (64-123), de gemiddelde di-
ameter in het centrum 21 cm (17-24 cm). Na het ontstaan van de myelopathie overleef-
den de patiënten 5-28 maanden, waarbij de 2 patiënten met metastasen beiden binnen 5
maanden overleden, de andere patiënten NED van 9-28 maanden.
De myelopathie was bij 3 patiënten de enige doodsoorzaak, allen overleden na resp. 9,
9 en 14 maanden aan een toxisch infectieuze shock op basis van een urineweg-infectie.
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VI.3.3 Aantal patiënten at risk

Getracht werd na te gaan hoeveel patiënten uit de jaren 1971-1973, die onder dezelfde
condities waren bestraa'.d als de 8 myelopathie-patienten, géén myelopathie hadden ge-
kregen terwijl ze wel at rrk waren geweest. Omdat voor het krijgen van een myelopa-
thie het myelum tot een hoge dosis moet zijn bestraald, werden op grond van c • gege-
vens van de 8 myelopathie patiënten (dosis minimaal 5000 rad, TDF minimaal 94, veld-
lengte minimaal 8,5 cm, tijdstip myelopathie minimaal 10 maanden na bestraling; zie
tabel VI.8) uit het bestand alle patiënten geselecteerd, die voldeden aan de volgende
(strenge) voorwaarden:

1. totale dosis > 5000 rad en TDF > 90
2. veldoppervlakte > 60 cm en myelum in het bestralingsveld
3. overleving tenminste 6 maanden.
Inclusief de 8 myelopathiepatienten bleken totaal 96 patiënten aan alle voorwaarden te
hebben voldaan.
Uit fig. VI.3.A blijkt dat het percentage myelopathie-vrije patiënten na 12 maanden
99% bedraagt, na 24 en 36 maanden nog 85%, maar na 48 en 60 maanden 62%.
Hoewel dus minder dan 3% van de bestraalde patiënten uit 1971-1973 een myelopathie
heeft gekregen (8/312), is het risico voor lange overlevers (> 3* maanden) bijna 40%.
De door Reinhold e.a. (1976) geaccepteerde grens van 30 maanden voor een "non-
myelopathy patient" is daarom beslist te krap, hetgeen ook al uit hun eigen patiënten-
materiaal bleek, waarin de langste latentieperiode 48 maanden bedroeg.

Fig.VI.3.A Risico van myelopathie (96 patiënten)
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Tabel VI.8 Besiralingsmyelopathie 1971-1973

pat.nr. leeftijd classifi- tijdstip totale
catie myelo- over-

pathie leving

neurol.
beeld

RTOG
graad

dosis fractie
dosis

TDF veld-
lengte

doods-
oorzaak

ED/NED

01/71

14/71

n/12

29/72

31/72

63 jr.

56 jr.

57 ;r.

66 jr.

65 jr.

T3

N2

N2

N2

T3

18 mnd

22 mnd

40 mnd

12 mnd

11 mnd

23 mnd

35 mnd

54 mnd

21 mnd

20 mnd

spastische
paraparese

spastische
paraparese

spastische
paraparese

spastische
paraparese

spastische
paraparese

til

U-UI

III

III

III

6000 rad

6000 rad

6000 rad

5000 rad

6000 rad

333 rad

333 rad

333 rad

313 rad

333 rad

120

120

120

97

120

13 cm

12 cm

8.5 cm

12 cm

14.5 cm

hersen-
metastasen

longem-
bolieën

sepsis

sepsis

sepsis (?)

ED

NED

NED

NED

NED

2006/72 72 jr. stomp- 43 mnd 71 mnd hemiparese II
recidief

6000 rad 333 rad 120 10 cm empyeem/ NED
oesophago-
pleurale
fistel

39/73 56 jr. N2 i : mnd 18 mnd sensibili- I
teitsstoor-
nissen

5000 rad 294 rad 94 11 cm long- ED
metastasen

244/73 70 jr. T3 12 mnd 31 mnd spastische II-II1
paraparese

6000 rad 300 rad 113 9 cm nieuw bron- ED
chuscarci-
noom met
metastasen



VI.3.4 Conclusie

Bestralingsmyelopathie is een zeer ernstige bestralingsbijwerking met hoge morbiditeit
en zoals gebleken is ook grote kans op mortaliteit. Naar huidige maatstaven is het ac-
cepteren van deze bijwerking als calculated risk niet verantwoord. Men zal daarom alle
moeite moeten doen om bij een hoog risico (dosis, fractitdosis, veldgrootte) het mye-
lum te sparen d.m.v. een aanpassing van de bestralingstechniek.
Hoewel dit besef bij alle radiotherapeuten leeft, vindt men toch in de literatuur van
1976-1982 vermelding van ± 1% myelopathie in diverse radiotherapieseries waar deze
bijwerking routinematig werd vermeden. Het betreft hier dan complicaties (d.w.z. niet
voorziene bijwerkingen), soms ontstaan door incidentele bestralingsfouten, soms door
individuele overgevoeligheid van een patient bij een "veilig" geacht bestralingsschema.

Sinds 1974 is op de afdeling Radiotherapie de bestralingstechniek zodanig aangepast,
dat de myelumdosis maximaal 4000 rad (bij normale fractionering) bedroeg. Sindsdien
is geen geval van myelopathie meer voorgekomen, zodat deze bijwerking in de periode
1978-1979 ontbreekt.

VI.4 EFFECT EERSTE BEHANDELING

Bij het scoren van de reactie van primaire tumor en/of metastasen werd uitgegaan van
de in de status aanwezige beschrijving van de röntgenfoto door de diagnost. Omdat alle
röntgenfoto's routinematig door de afdeling Radiotherapie worden gezien, was soms
commentaar op de beschrijving van de diagnost aanwezig. De röntgenfoto's werden
niet gereviseerd. Soms werden gegevens van andere evaluatiemethoden genoteerd,
m.n. bij extrathoracale metastasen (palpabele supraclaviculaire lymfkliermetastasen,
palpabele huidmetastasen enz.). Zoveel mogelijk werd getracht een uitspraak te doen
over de reactie op de behandeling. De groep "niet te meten" werd daardoor relatief
klein, mogelijk ten koste van teveel "hineininterpretieren" naar de andere groepen.
Er werd een onderscheid gemaakt tussen:
1. verdwenen (complete regressie)
2. kleiner (= partiële regressie volgens WHO (50-100%) + minimale verbetering

(0-50%))
3. gelijk
4. progressie
5. niet te meten (niet evaluabel, m.n. door röntgenologisch onzichtbare tumoren of

door korte overleving)
9. onbekend (vooral door onvoldoende documentatie)
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De verdeling over deze respons-categorieën is gegeven in tabel VI.9.

Tabel VI .9 Reactie op eerste behandeling

verdwenen
kleiner
gelijk
progressief

1971-1973
n

32
165
59
18

%

10
51
18
6

1978-1979
n

53
145
23
6

%

20
53
9
2

totaal
n

85
310
82
24

%

14
52
14
4

niet meetbaar

onbekend

niet behandeld

23

15

10

7

5

3

12

21

12

4

8

4

35

36

22

6

6

4

322 100 272 100 594 100

Van de 501 evalueerbare patiënten toonde 17% een complete regressie, 62% een meer
of minder grote gedeeltelijke reactie en 21 % in het geheel geen /eactic. De toename van
het aantal complete regressies in periode 2 komt voornamelijk op het conto van de che-
motherapie bij kleincellige carcinomen.
Zoals in VII.4 zal worden uitgewerkt had deze betrekkelijk simpele groepsindeling dui-
delijke prognostische betekenis.

Ook bij het scoren van de subjectieve reactie op de behandeling werd uitgegaan van no-
tities in de status, hetgeen bij retrospectief onderzoek onvermijdelijk moet leiden tot
veel interpretatie. Procentueel was er betrekkelijk weinig verschil tussen beide perioden
in de categorieën "klachten verdwenen", "klachten verminderd" en "klachten
gelijk". De categorieën "ontstaan" en "niet ontstaan" werden gebruikt voor de klach-
tenvrije patient, die al dan niet klachten van de behandeling had gekregen. De verdeling
over de categorieën is weergegeven in tabel VI. 10.

Tabel VI. 10 Klachten na de eerste behandeling

klachten

verdwenen
verminderd
gelijk gebleven
verergerd
ontstaan

(tevoren geen klachten)
niet ontstaan

(tevoren geen klachten)
onbekend

niet behandeld

1971-1973
n

69
142
68
15
2

15

1

10

«7o

21
44
21
5
1

5

-

3

1978-1979
n

58
133
42
3
3

21

-

12

»/o

21
50
15
1
1

8

—

4

totaal
n

127
275
110
18
5

3o

1

22

o?o

21
46
19
3
1

6

-

4

322 100 272 100 594 100

203



Van de 530 evaluabele patiënten met tevoren bestaande klachten toonde ruim 75% een
subjectieve verbetering, bij bijna 25% verdwenen de klachten zelfs geheel.

Omdat naast de tumorreactie op de thoraxfoto mogelijk ook het gewichtsverloop en
het verloop van de bloedbezinkingssnelheid een objectieve parameter zouden kunnen
blijken te zijn voor een positief behandelingseffect, werden het gewicht en de BSE vóór
de behandeling vergeleken met die van 3 maanden na het begin van de behandeling.
Bij iets meer dan de helft van alle patiënten was zowel een gewicht vóór als 3 maanden
na de behandeling bekend. Bij 271 patiënten was geen evaluatie mogelijk: 22 patiënten
niet behandeld, 118 patiënten overleden binnen 3 maanden, 102 patiënten gewicht één
maal of beide malen onbekend (o.a. wegens bedlegerigheid). Bij de 323 evaluabele pa-
tienten bleek het gewichtsverloop te variëren van maximaal 10 kg toename tot maxi-
maal 24 kg afname.
Totaal 38% van de patiënten kwam aan in gewicht, 15% hield hetzelfde gewicht en
47% verloor in 3 maanden gewicht.
Er werden 4 groepen geformeerd:
1. gewichtstoename 5 kg of meer (24 patiënten)
2. gewicht gelijk of toename tot maximaal 4 kg (146 patiënten)
3. gewichtsafname 1-4 kg (105 patiënten)
4. gewichtsafname 5 kg of meer (48 patiënten)
De overlevingscurven van deze 4 groepen patiënten zijn weergegeven in fig. VII.3.8.B.
De patiënten met een gewichtstoename hebben een zeer significante betere overleving
dan elk der beide groepen patiënten met gewichtsverlies, terwijl ook het verschil in
overleving tussen de groep met 1-4 kg verlies en de groep met meer dan 5 kg verlies zeer
significant is.
Uiteraard kan men zich afvragen of dit gewichtsverloop moet worden gezien als een
prognostische factor voor het effect van de behandeling of als een "gastheerfactor"
(conform het gewichtsverlies vóór de behandeling, met sterke prognostische betekenis,
zoals beschreven door Stanley (1980)).
In hoofdstuk VII (prognostische factoren) is de factor "gewichtsverloop" onderge-
bracht bij de gastheerfactoren.

Op identieke wijze werd bij 360 patiënten het verloop van de bezinking vóór en 3 maan-
den na de behandeling bepaald. Het verschil bleek te variëren van een stijging met
maximaal 110 mm tot een daling met maximaal 144 (!) mm. Vrijwel evenveel patiënten
hadden een stijging (49%) als een daling (48%).
Ook hier werden 4 groepen geformeerd:
1. stijging BSE van 40 mm of meer (40 pat.)
2. stijging BSE van 1-39 mm (137 pat.) en gelijke BSE (10 pat.)
3. daling BSE van 1-39 mm (127 pat.)
4. daling BSE van 40 mm of meer (46 pat.)
De overlevingscurven van deze 4 groepen zijn vergeleken in fig. VII.3.9.B. Patiënten
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met een BSE-toename van 40 mm of meer hebben een significant slechtere overleving
dan elk der andere groepen. De andere groepen tonen verder geen significante verschil-
len in overleving.
Ook het BSE-verloop is als prognostische factor ondergebracht bij de gastheerfactoren
in VII.3.

VI.5 OVERLEVING

Als startpunt voor de bepaling van de overlevingsduur werd de datum van het eerste be-
zoek op de afdeling aangehouden, omdat dit punt bij behandelde en niet-behandelde
patiënten vergelijkbaar was, terwijl de eventuele behandeling meestal binnen 1 week
werd gestart.
De overleving werd uitgedrukt in maanden, waarbij t/m 15 dagen naar beneden en
meer dan 15 dagen naar boven werd afgerond, zodat ook een overleving van "0 maan-
den" (overleden binnen twee weken) voorkomt.
Als "behandeling" werd beschouwd radiotherapie en/of chemotherapie, gegeven op
de afdeling Radiotherapie. Wanneer tevoren was geopereerd of chemotherapie was ge-
geven (met name CCOM) in hel kader van een combinatiebehandeling, dan werd de tu-
mor beschouwd als een "nieuw" bronchuscarcinoom. Ook in deze gevallen werd ech-
ter de overleving gerekend vanaf het eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie.

In dit hoofdstuk worden alleen de overlevingscurven gegeven van de groepen behandel-
de patiënten in de beide onderzoekperioden, d.w.z. zonder selecties en zonder recombi-
natie van factoren. De overlevingscijfers voor diverse variabelen (o.a. de stadiuminde-
ling) worden vermeld in hoofdstuk VII (prognostische factoren). Overigens heeft het
vermelden van ruwe overlevingscijfers zonder rekening te houden met prognostische
factoren betrekkelijk weinig zin. Zoals in III. 1 reeds werd aangegeven kan de mediane
overleving afhankelijk van de combinatie van performance status, stadium en ge-
wichtsverlies variëren van 6-72 weken (Stanley 1980) of 15-49 weken (Lanzotti e.a.
1977). Om dezelfde reden is het vergelijken van de eigen overlevingscijfers met die van
anderen gevaarlijk, zolang men geen inzicht heeft in selectie van de populatie, PA crite-
ria, stadiumindeling etc.

In fig. VI.5.A zijn de overlevingsduren van de beide perioden uitgezet, waarbij alle pa-
tienten zijn meegeteld (resp. 322 en 272 patiënten). Ondanks de relatief grote verschil-
len in behandeling tussen de beide perioden is het overlevingsbeloop opvallend uni-
form. De 1-, 2- en 5-jaarsoverlevingspercentages en de mediane overleving (zie tabel
VI. 11) verschillen niet essentieel van vergelijkbare populaties (alle stadia!) van andere
auteurs (Salazar e.a. 1976a, Eisert e.a. 1976, Holsti en Mattson 1980).

In fig. VI.5.B en tabel VI. 12 is de overleving gegeven voor de 4 grootste behandelings-
groepen binnen periode 1 (6000 rad, 5000 rad, 3000 rad + cyclophosphamide en 3000
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Fife.Vi,5.A Overleving totaal (beide perioden)
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Fig.VI.5.C Periode 2 (A-B-C groepen)
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Fig. VI.5.D Periode 2 (oat cell trial)
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rad), waarbij alleen de patiënten zijn opgenomen, die de geplande dosis ook hebben ge-
kregen (totaal 258 patiënten). Het verschil in overleving tussen 3000 rad en 3000 rad +
cyclophosphamide is niet significant, evenmin het verschil tussen 5000 rad en 6000 rad.
Het verschil tussen 6000 rad of 5000 rad enerzijds en 3000 rad ± cyclophosphamide an-
derzijds is echter zeer significant (p < 0.005). Zoals ook door Deeley (1974) werd aange-
geven, wordt de winst vooral geboekt in het eerste 1 Vi jaar en in de mediane overleving,
doch niet in "long-term survival".

Fig. VI.5.C, fig. VI.5.D en tabel VI. 13 geven de overlevingscijfers voor de "A-B-C
groepen" (zie V.4.4) en voor de patiënten met een kleincellig carcinoom (veel "oat cell
trial" patiënten) uit de tweede periode. Groep B is opgesplitst in groep B * (split course
voltooid) en groep B (2e deel split course niet gegeven). Het verschil in overleving tus-
sen de gehele groep B en groep C was niet significant (p = 0.07). De overleving van de
groep A-patienten was zeer significant beter dan die van de andere groepen (p <
0.0005). De overleving van de B * groep was significant beter dan die van de B groep
en van de C groep (p < 0.05). Tussen groep C en groep B bestond geen significant ver-
schil in overleving (p = 0.07).
Van de kleincellige carcinoom-patienten (fig. VI.5.D) zijn 3 patiënten inmiddels langer
dan 3 jaar ziektevrij.

De overlevingscijfers van de groep A patiënten zullen nader worden geanalyseerd na
bespreking van de doodsoorzaak (VI.6). Alleen in die analyse zullen ook de determina-
te overleving (overleving na aftrek van uit de follow-up verdwenen of intercurrent over-
leden patiënten) en de failure rate (percentage patiënten dat is overleden aan of met de
tumor) worden uitgesplitst.

Tabel VI.II Totale oveiievingspercenluges

6 mnd
12 mnd
IX mnd

24 mnd

36 mnd
48 mnd
60 mnd

mecliaan (mnd)

1971-1973
(n = 322)

56
28
IA

II
5
5

3

7.3

1978-iy7y
(n = 272)

57

30
17

13
7

4

3

7 5

lotaal
In -594)

5ft
29
16

12

6
5

3

spreidm.

2 "o

2"'n

2 "o

1 "o

1«".»

l»n
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Tabel VI.12 Overlevirgspercentages 1971-1973

6 mnd
12 mnd
18 mnd
24 mnd
36 mnd
48 mnd
60 mnd

mediaan (mnd)

totaal
(n = 322)

56
28
16

11

5

5

3

7.3

3000 rad +
cyclophos-

phamide (n = 36)

44

19

6

3

3

3
3

5.4

.<0i) rad
•.-84)

51
17

11
7

5

5

4

6.2

5000 rad
(n = 29)

76

59

21

7

3
—

—

13.4

6000 rad
(n=109)

74

39
26
20

9

8
5

10.2

Tabel VI. 13 Overlevingspercentages 1978-1979

kleincellig
totaal groep A groep B+ groep C groep B carcinoom

(n = 272) (n = 23) (n = 48) (n = 94) (n=18) (n = 30)

6 mnd
12 innd
18 mnd
24 mnd
36 mnd
48 mnd
60 mnd

57
30
17

13

7

4

3

87

65

57

52

39
26

19

67

31
17

10

2
0

-

49

24

14
7

2
1

—

39

22

11

6

6
0

0

77

33
10
10
10
10
-

mediaan (mnd) 7.5 25.0 8.8 5.9 4.9 9.7

groep A = in opzet curatieve bestraling
groep B + = "vroege" behandeling (voltooide split course)
groep B~ = "vroege" behandeling (onvoltooide split course)
groep C = palliatieve bestraling

VI.6 DOODSOORZAKEN

VI.6.1 Totaal

Op de afsluitdatum van dit onderzoek (juli 1982) waren 21 patiënten in leven (3,5%)
van 137* tot 32* maanden.
Bij de 573 overleden patiënten bevinden zich ook de 21 niet-behandelde patiënten. Ob-
ductie werd verricht bij 63 patiënten (11%). Bij elk der beschreven oorzaken van over-
lijden werd bij de codering een onderscheid gemaakt tussen:
1 = hoofdoorzaak
2 = bijkomende oorzaak (incl. klinisch aanwezig en bij obductie gevonden)
3 = geen oorzaak (incl. klinisch afwezig)
9 = onbekend
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Alle variabelen konden één of meerdere keren voorkomen, voor de hoofdoorzaak was
meer dan 2 keer een exceptie.

In tabel VI. 14 is voor elk der beschouwde oorzaken van overlijden de frequentieverde-
ling van de coderingen gegeven bij de 573 patiënten.

Tabel VI. 14 Doodsoorzaken (573 patiënten)

primaire tumor
regionale metastascn
andere maligne longal'wijkingen
metaslasen op afsland
algemene tumorverschijnselen
niet maligne longafwijkingen
bestralingsmyelopathie
cardiaal
andere oorzaak met ED
andere oorzaak zonder ED
nieuwe primaire longtumor
zonder metastasen
nieuwe primaire longtumor
met metaslasen
nieuwe primaire tumor
buiten de long

hoofdoorzaak

n

48

43

65
271

202
39

3

32
47

6

1

1

3

%

8

8

II

47

35
7

1

6

8
1

—

—

1

bijkomende
oorzaak

n

163

182

88
95

222

202

5

23
23
—

3

—

7

0/0

28

32

15

16

39

35

1

4

4

—

1

—

1

geen

oorzaak
n

321

306

377

165

107

288

524

472

457

523

528

531

522

%

57

53

66

29

19

50

92

82
80

91

92

93

91

onbekend

n

41

42

43

42

42

44

41

46
46

44

41

41

41

%

7

7

8

7

7

8

7

8

8

8

7

7

7

VI.6.2 Doodsoorzaken "groep A"

Er werd een speciale studie gemaakt van de doodsocrzaak bij de in opzet curatief be-
straalde patiënten uit de tweede periode, de zgn. groep A-patienten.
Per definitie betrof dit alle patiënten met een klinisch resectabele tumor, die om ver-
schillende redenen niet werden geopereerd; zij werden allen locaal bestraald.
Bij revisie bleek één patient ten onrechte als groep A-patient te zijn beschouwd en be-
handeld daar hij primair een doorgroeiende tumor (T3) had. Deze patient werd als "in-
eligible" beschouwd en niet in de verdere analyse betrokken.
De gemiddelde leeftijd van de 22 "echte" groep A patiënten bedroeg 74 jaar (spreiding
57-84 jaar), dus was aanzienlijk hoger dan van het totale patientenbestand uit 1978-
1979 (67 jaar). Het waren 20 mannen en 2 vrouwen.
De opgegeven redenen van inoperabiliteit waren (in volgorde van hardheid, zie
IV.4.4.6):
- verhoogd operatie risico 12 patiënten

waarvan - cardiaal 4 patiënten
- pulmonaal 6 patiënten
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- cardiaal + pulmonaal 2 patiënten
- leeftijd(74,77,80,81,82,83jr.) ópatienten
- weigering patient (leeftijd 74,75,77, 79 jr.!) 4 patiënten

Van deze 22 patiënten ontvingen 21 de geplande split course bestraling van 60 Gy. Eén
patient ontving slechts deel één van de split course (30 Gy) wegens het optreden van her-
senmetastasen in de pauze en overleed binnen 3 maanden. Deze patient is te vergelijken
met de operabele patient, bij wie bij open thorax de tumor irresectabel blijkt en wordt
als niet evaluabel beschouwd. Van de 21 volledig bestraalde patiënten kregen 5 patiën-
ten geen complete rcnissie. Deze groep is te vergelijken met de niet-curatief gereseceer-
de patiënten (tumor achtergebleven of resectieranden niet vrij bij P.A.-onderzoek). Zij
zijn allen overleden, na gemiddeld 15 maanden (resp. na 7, 7, 10, 22 en 37 maanden).
Van de 16 patiënten met een complete remissie na volledige bestraling ("curatieve
bestraling") kregen 4 patiënten een locaal recidief (2x) of metastasen op afstand (2x).
Zij zijn allen overleden, na gemiddeld 22 maanden (resp. 11, 15, 24 en 38 maanden).
Totaal 12 patiënten hadden tot de afsluitdatum geen tekenen van "failure". Zes pa-
tienten hiervan zijn echter overleden aan andere oorzaken NED, na gemiddeld 19
maanden (resp. 4, 5,11, 27, 28 en 40 maande,!). De doodsoorzaken waren: hartinfarct
2x, insufficientia cordis lx, longembolieën lx, longfibrose lx, femurfractuur lx. Nog 6
patiënten van de oorspronkelijke 22 "groep A-patienten" zijn in leven zonder tekenen
van ziekte na gemiddeld 43 maanden (resp. 33, 35,43,49,49 en 51 maanden). Hun leef-
tijden ten tijde van de afsluitdatum waren 61, 74, 76, 79, 79 en 83 jaar. Een en ander is
nog eens samengevat in tabel VI. 15.

Tabel VI.15 Doodsoorzaken en overleving van 22 "groep A "patiënten

selectie

groep A
niei evaluabel

groep A (evaluabel)
geen complete remissie

complete remissie
dood door recidief of metastasen

geen failur:
intercurrent overleden

in leven

n

22
1

21
5

16
4

12
6

6

overleving per
patient (mnd)

3

7, 7, 10, 22, 37

11, 15, 24, 38

4, 5, II, 27, 28, 40

33, 35, 43, 49, 49, 51

gemiddelde over-
leving (mod)

3

15

22

19

43

Het is duidelijk dat de "crude survival" van groep A (zie VI.5) een onvoldoende weer-
gave is van de curatieve mogelijkheden van de radiotherapie. Wanneer we nog afzien
van zeer grote selectiefactoren als leeftijd en algemene conditie, kan de volgende verge-
lijking worden gemaakt met chirurgie:
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- absolute 3-jaarsoverleving (verg. "geopereerde" patiënten) 6:22 = 27%
- overleving na adequate behandeling (verg. "curatief" gereseceerde pa'ienten) 6:16

= 38%.
- determinate 3-jaarsoverleving na adequate behandeling (= na aftrek van overleden

NED) 6:10 = 60%
- failure rate (= dood door of met bronchuscarcinoom) (verg. irresectabel + niet cu-

ratieve reseciie + dood door tumor na curatieve reseciie) 10:22 = 45%.

De meest reële berekening voor het radiotherapie-effect lijkt: determinate 3-jaarsover-
leving bij 22 in opzet curatief bestraalde patiënten (zowel met complete als niet-comple-
te remissie) = 6:17 = 38%.

Deze getallen zijn niet elleen nauwelijks slechter dan die van chirurgie, zij pleiten mis-
schien zelfs voor bestraling als eerste keus bij het operabele bronchuscarcinoom, wan-
neer rekening wordl gehouden met verschil in leeftijd en daardoor met levensverwach-
ting (voor een 60-jarige geldt een gemiddelde overlevingskans van 16 jaar, maar voor
een 70-jarige van 11 jaar (Fries 1980)) en met het risico-mijdend gedrag van de oudere
patient (McNeil e.a. 1978). Deze laatste auteurs kwamen mede op basis van de "best-
bereikbare" chirurgische resultaten van Mountain (5 jaar 33%), de "gemiddelde" chi-
rurgische resultaten van Shields (5 jaar 24%) en de radiotherapeutische resultaten van
Smart (5 jaar 21 %) tot de conclusie dat bestraling in de overgrote meerderheid van de
door hen onderzochte operabele patiënten de voorkeur had verdiend.

VI.6.3 Groepering

Voor verdere bewerking werden de doodsoorzaken in een aantal "failure-groepen"
verdeeld:
1. "locaal" recidief (= in bestralingsgebied, d.w.z. de variabelen "primaire tumor"

en "regionale metastasen")
2. pulmonaal recidief (= buiten bestralingsgebied, d.w.z. variabele "andere maligne

longafwijkingen")
3. locaal en pulmonaal recidief (zowel binnen als buiten bestraald gebied)
4. combinatie van locaal en/of pulmonaal recidief (d.w.z. intrathoracaal recidief) en

metastasen op afstand (variabele "metastasen op afstand")
5. metastasen op afstand (id.)
6. geen failure (no evidene of disease = NED)

De verdeling over deze groepen is gegeven in tabel VI. 16.

In de volgende paragraaf zullen de saillante punten uit deze tabel worden besproken,
mede in relatie tot de bij het leven gevonden intrathoracale recidief-percentages.
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Tabel VI. 16 Hoofdgroepen doodsoorzaken

1. locaal
2. pulmonaal
3. locaal + pulmonaal
4. intrathoracaal

+ op afstand
5. op afstand
6. NED

S971-1973
n

53
14

22

93

96
14

%

17

4

7

29
30

4

1978-1979
n

31

3

17

126

45
6

%

12
1
7

49

18

2

totaal
n

84

17

39

219

141

20

«Ia

15

3
7

38

25
3

9. onbekend of niet in
te delen

totaal overleden

8. in leven

26

3io

4

8

99

—

27

255

17

11

100

—

53

573

21

9

100

—

totaal 322 — 272 — 594 —

VI.7 RECIDIEF

Bij het bestuderen van de locale controle-percentages zal men onvermijdelijk moeten
selecteren Us men een reële schatting wil maken van de recidief-kans na adequate radio-
therapie. De bedoeling van de selectie moet duarbij zijn het verwijderen van die patiën-
ten, die óf niet adequaat zijn bestraald (hetzij omdat het helemaal niet de bedoeling was
een locale controle te bereiken bijv. bij telemetastasen, hetzij omdat de bestraling niet
kon worden voltooid) óf bij wie het effect van de bestraling alléén niet goed meetbaar is
(bij combinatietherapie). Uiteraard is de bedoeling van de selectie niet het verbeteren
van de resultaten (bijv. door verwijderen van patiënten met progressie onder adequate
therapie (Eisert e.a. 1976), waar immers sprake is van falen van locale controle).
Bij het onderzoek naar de locale controle na radiotherapie werden de volgende uitslui-
tingsgronden gebruikt:

- telemetastasen (Ml, M2), slechte performance status (PS 3)
- eerdere behandeling (chemotherapie, operatie); geen bestraling
- bestraling niet voltooid ("afgebroken behandeling")
- dosis < 4000 rad en TDF < 65.

Slechte reactie van de tumor ("gelijk" of "progressie") was dus géén uitsluitingsgrond.
Van de 572 behandelde patiënten bleken 178 patiënten (31 %) aldus "adequaat" te zijn
bestraald. Door het verschil in bestralingscriteria in de beide onderzoekperioden waren
er 116 patiënten (37%) uit de periode 1971-1973 en slechts 62 (24%) uit de periode 1978-
1979 (uit de laatste periode vielen bijv. door het selectiecriterium "chemotherapie" alle
kleincellig carcinoompatienten af). De term "locaal" recidief wordt meestal (zoals
bijv. in de RTOG-studies, Perez e.a. 1980h) gebruikt als synoniem voor intrathoracaal
recidief.
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Bij de recidieven werd daarom een onderscheid gemaakt tussen locaal, pulmonaal en
locaal-pulmonaal recidief (met dezelfde betekenis als rij de doodsoorzaken, zie
VI.6.3), een nieuwe longtumor en géén tijdens het leven vastgesteld intrathoracaal reci-
c'ief (hierbij waren eventuele bij obductie gevonden intrathoracale metastasen wel mo-
gelijk).
De verdeling van de locale recidieven over de perioden is gegeven in tabel VI. 17.

Tabel VI. 17 Intrathoracaal recidief na adequate bestraling

1971-1973 1978-1979 totaal

n % n % n %

locaal

pulmonaal

loco-pulmonaal

nieuw carcinoom

totaal intrathoracaal

geen recidief

onbekend

29

17

7

2

55

56

5

25

15

6

2

47

48

4

12

6

5

—

23

36

3

19

10
8

—

37

58

5

41

23

12

78

92

8

23

13

7

1

44

52

4

totaal adequaat bestraald 116 99 62 100 178 100

Het intrathoraeaal-recidief percentage van 44 voor h. ' totale materiaal is wat aan de
hoge kant, vergeleken met Salazar e.a. (1976b) 3C-44%, Emami e.a. (1979) 38%, Perez
e.a. (1980b) 38-45%. Het percentage uit de tweede periode (37) is duidelijk lager dan dat
uit de eerste periode (47), hetgeen vooral lijkt te zijn veroorzaakt door de (te) ruime se-
lectie van patiënten voor radicale bestraling in 1971-1973. Een "echt" locaal recidief
(locoregionaal in bestraald gebied) werd gevonden bij 30%.
Voor een locale controle van meer dan 50% is volgens Choi en Doucette (1981) een do-
sis van tenminste 50 Gy nodig. Hun percentage locale controle (50-75%) is in overeen-
stemming met de 51 % van Eisert e.a. (1976) en de 55% van Emami e.a. (1979) en ook
met ons percentage van 52% totaal en vooral 58% in '78-'79. Het betreft daarbij uiter-
aard een op klinische gronden vastgestelde locale controle. De genoemde percentages
zouden natuurlijk veel lager worden als bij elke patient obductie zou worden verricht.
Rissanen e.a. (1968) vonden bij 56 geobduceerde patiënten een locale controle-percen-
tage van 30%, indien een tumordosis van tenminste 4800 rad was gege< en (18 van 60
patiënten). Abadir en Muggia (1975) vonden bij 21 patiënten met meer dan 4000 rad 8
maal geen tumor locaal (38%).

Gezien de aantallen patiënten in onze toch al geselecteerde groepen werd het verband
tussen locaal recidief en dosis (Perez e.a. 1980b, Salazar e.a. 1976b) en tussen locaal reci-
dief en histologie (Stanley e.a. 1981, Choi en Doucette 1981) verder niet onderzocht.
In het totale patientenmateriaal toonden 311 patiënten (54%) tijdens het leven enigerlei
vorm van intrathoracale tumorprogressie, hetzij als residu na palliaüeve bestraling of
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slechte reactie na radicale bestraling, hetzij als recidief na aanvankelijke regressie of als
nieuw bronchuscarcinoom.

Van 309 van deze 311 patiënten werd het tijdstip van optreden van het intrathoi acale
"recidief" bepaald (tabel VI. 18). Twee patiënten kregen een nieuw bronchuscarci-
noom na resp. 72 en 73 maanden en zijn niet in de tabel opgenomen.

Tabel VI. 18 Tijdstip recidief

residu

1- 6 maanden
7-12 maanden

13-18 maanden
19-24 maanden
25-48 maanden

totaal aantal
recidiefpatienten

1971-19
n

57

62

27

'0

7

5

168

'3
%

34

37

16

6

4

3

100

n

32

63

35
7

4

—

1978-1979
%

23

45

25

5

3

—

101

n

89

125

62

17

11

5

309

totaal

29

40

20

6

4

2

101

Na 1 jaar waren nog maar 12% van de patiënten recidiefvrij. Het laatste recidief ont-
stond na 45 maanden. Meer dan de helft van alle patiënten met een recidief na een
(complete of partiële) remissie had dit recidief binnen 6 maanden.

Het bewijs van het locale recidief of de nieuwe primaire tumor werd histologisch gele-
verd bij 20% van de patiënten en cytologisch bij 29%, met wat hogere percentages voor
de tweede periode (histologie 18 resp. 23 %, cytologie 26 resp. 32%). Uiteraard kan ook
naar het intra-thoracaal recidief worden gekeken aan de hand van de doodsoorzaken
(VI.6). Daarbij bevinden zich ook alle patiënten die niet radicaal zijn bestraald, hetgeen
vooral wordt weerspiegeld in het percentage telemetastasen, maar ook in het percenta-
ge intrathoracale tumor en daardoor in het percentage "gecombineerd locaal + op af-
stand".
De verdeling van de patiënten naar doodsoorzaak werd reeds gegeven in VI.6 (tabel
VI.16).
De relatie tussen doodsoorzaak (excl. onbekend, niet in te delen en in leven) en recidief
(excl. inadequate behandeling, excl. onbekend) is gegeven in tabel VI. 19 (voor beide
perioden totaal: 150 patiënten).
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TabeJ VI.)9 Klinisch recidiefen doodsoorzaak

doodsoorzaak (gegroepeerd)
inlrathoracaal locaal pulmonaal loc./pulm. combinatie tele- NED totaal
recidief metaslasen

locaal 19 — 2 12 1 — 35
pulmonaal — 6 3 13 — — 22
loc./pulm. 2 — 4 5 — — 11

nieuw caranoom

geen

—

6

1

-

—

3

—

11

1

45

—

15

2

80

totaal 27 7 (2 41 48 15 150

De schijnbare inconsistenties in dit overzicht moeten vooral gezien worden iii het licht
van obductiegegevens ("toevals" bevindingen of juist ontkenning van klinisch suspecte
tumor) en van klinische relevantie (klinisch geen "last" van tumorrest, bij de dood ech-
ter wel aanwezig).
Anders gegroepeerd tonen de doodsoorzaken van dezelfde patiënten voor de beide pe-
rioden een wat verschillend beeld, zoals zichtbaar is in tabel VI.20.

Tabel VJ.20 Patroon van doodsoorzaken en recidief

intrathoracaal
intrathoracaal en op afstand
alleen op afstand
NED

1971-1973
n

35

23
35

10

%

34

22
34

10

n

11

18

13

5

1978-1979
«7o

23
38

28
11

totaal
n

46
41

48

15

"o

31

27

32

10

totaal 103 100 47 100 150 100

In de eerste periode overleed 56% van de radicaal bestraalde patiënten aan of met intra-
thoracale tumorgroei, in de tweede periode 61%. In 1971-1973 overleed 56% aan of
met metastasen op afstand, in 1978-1979 zelfs 66%. Vermoedelijk speelt de strengere
selectie voor radicale bestraling hier een rol.

Bij ruim 30% van alle radicaal bestraalde patiënten (doel: locale controle!) waren bij
het overlijden geen aanwijzingen voor metastasen buiten de thorax en moet gesproken
worden van een "local failure" als enige doodsoorzaak.

VI.8 METASTASEN OP AFSTAND

VI.8.1 Inleiding

In hoofdstuk IV is het gebruik van "kaart 2'' (locaal recidief en/of metastasen en even-
tuele behandeling) beschreven. Deze kaart werd per patient een wisselend aantal keren

216



ingevuld (variërend van O tot 6 keer), wanneer er sprake was van metastasen, locaal re-
cidief of een nieuwe tumor waarbij een duidelijke beslissing was genomen over wel of
geen behandeling, m.a.w. die een rol hadden gespeeld in het klinische beloop. Sommi-
ge metastasen komen maar op één kaart voor (bijv. hersen- oflevermetastasen), andere
op diverse kaarten (bijv. botmetastasen met verschillende localisaties). Het aantal ge-
bruikte kaarten is daarom geen exacte maat voor het aantal behandelde (of niet behan-
delde) patiënten, maar voor het aantal localisaties.
De volgorde van de kaarten geeft de volgorde van optreden in de tijd van de metastasen
of het recidief aan.
Bij 235 patiënten (41 %) werd geen enkele kaart 3 ingevuld omdat bij het leven metasta-
sen of locaal recidief óf niet aantoonbaar waren öf onvoldoende klinisch belang had-
den (bijv. terminale diffuze metastasering). Bij 359 patiënten werd tenminste een kaart
3.1 ingevuld.

VI.8.2 Verdeling van de metastasen

Bij dit onderzoek kan een onderscheid gemaakt worden tussen primair al aanwezige
metastasen bij een stadium 5 (naar Emami e.a. (1978) "initiële" metastasen genoemd)
en volgende metastasen, die in het verloop van de ziekte manifest zijn geworden (pri-
mair géén stadium 5). De volgende metastasen zijn altijd via een kaart 3 geboekt, de ini-
tiële öf op een kaart 2 (bij primaire behandeling) öf op kaart 3.1 (als de locoregionale
behandeling als primair is beschouwd). Op kaart 3.1 is zodoende een menggroep van
initiële en volgende metastasen te vinden.
De volgorde van optreden van de metastasen in het totale materiaal is gegeven in tabel
VI.21. Van de 11 primair niet behandelde stadium 5 patiënten is de soort initiële me-
tastase(n) onbekend.

In tabel VI.22 wordt de verdeling van de botmetastasen over de verschillende localisa-
ties gegeven.

De verdeling van de belangrijkste metastasengroepen was als volgt:
- supraclaviculair 99=17%; 5x beiderzijds; 94pat. = 16%
- hersenen 84= 15%; 84 pat. = 15%
- lever 145 = 25%; 145 pat. = 25%
- b o t 175 = 31%; aantal pat. < 175
- huid 27= 5%; aantal pat. < 27

In totaal werd naast de aantallen nieuwe metastasen 16 keer een locaal recidief van een
metastase geteld, nl. 2x van supraclaviculaire lymfkliermetastasen, I x van andere lymf-
kliermetastasen, lx van hersenmetastasen, 4x van huidmetastasen, 4x van botmetasta-
sen en 4x van andere metastasen.
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•° Tabel VI.21 Volgorde van optreden van alle metastasen (274 palienien)

supradaviculaire
klieren
andere klieren
hersenen
lever
huid
boi

long
pleura
andere metaslasen

initieel (kaan 2)

5
—
11
1
5

30
1
1
1

kaart 3.1

67
11
39
72
11
60
8

—
7

kaart 3.2 kaart 3.3 kaart 3.4 kaart 3.5 + 3 totaal

16
9

20
45

5
49
3

7
3

10
14
5

23

99

23

84

145

27

175

13

1

12

totaal 55 275 150 63 26 10 579

Tabel VI.22 Verdeling van de boimetaslasen

initieel kaart 3.1 kaart 3.2 kaart 3.3 kaan 3.4 kaan 3.5 + 3.6 totaal

CWK
THWK
LU.;
bekken
ribben
femora
humeri
sacrum
andere

6
9
8

X

12

8

5

2

2

4

15

13

7

17

35
21
36
16
13
8

22

totaal 30 60 49 23 175



VI.8.3 Behandeling van de metastasen

Het behandelingspercentage van de metastasen was het hoogst voor de initiële melasta-
sen, liep terug voor de metastasen op kaart 3.1 en was daarna opvallend constant: ini-
tieel 84%, kaart 3.1 56%, kaart 3.2 44%, kaart 3.3 45%, kaart 3.4 44%.

Het behandelingspercentage van enkele metastasen-localisaties inclusief initiële me-
tastasen op kaart 3.1 was als volgt:
- supraclaviculair 66% ( 62/ 94)
- andere lymfklieren 43% ( 10/ 23)
- hersenen 45 %( 33/ 73)
- lever 14% ( 20/144)
- huid 82% ( 18/ 22)
- bot 70% (101/145)

Bij de behandeling van de metastasen (soms meerdere keren per patient) werd bij 71 %
gebruik gemaakt van radiotherapie, vooral bij bot- en hersenmetastasen. Bij 14% werd
chemotherapie gegeven, bij 4% prednison en bij 11 % een "andere" therapie (vaak ra-
diotherapie + chemotherapie of radiotherapie + prednison, soms chirurgie). Het to-
taal percentage radiotherapie ligt dus op + 80%.

Het effect van de behandeling van de metastasen op de klachten werd als volgt ge-
scoord (tabel VI.23): bij 38% verdwenen de klachten geheel, bij bijna drie-kwart van de
patiënten trad een vermindering van klachten op. De duur van de palliatie werd opge-
geven van 0 (geen effect) tot 26 maanden met een mediaan van 3 maanden voor de
responders (d.w.z. bij een flink percentage patiënten "levenslang").

VI.8.4 Electieve bestraling

VI.8.4.1 Inleiding

De electieve behandeling van metastasen (d.w.z. behandeling van gebieden waar geen
metastasen aantoonbaar zijn, maar deze gezien de ervaring met grote mate van waar-
schijnlijkheid kunnen worden verwacht), geschiedt vooral in een curatieve opzet. Om-
dat per definitie geen parameter voor het directe behandelingseffect aanwezig is en men
dus per patient niet weet of men "voor niets" behandelt, dient aan een aantal voor-
waarden voldaan te zijn, alvorens een electieve behandeling wordt ingesteld:
1. het risico van het manifest worden van metastasen ter plaatse moet hoog zijn, hetzij

kwantitatief (hoog percentage metastasen) hetzij kwalitatief (ernstige situatie door
het optreden van de nunastasen).
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Tabel Vl.23 Effect van metaslasenbehandeling op de klachten

klachten kaart 3.1 kaart 3.2 kaart 3.3 kaart J .4 totaal

verdwenen 41% 35% 31% 33% 38%
verminderd 33% 38% 37% 22% 35%
gelijk 17% 15% 23% 33% 18%
progressief 7% 8% 9% 11% 7%
onbekend 3% 5% — — 3%

totaal 101% 101% 100% 100% 101%

(162 pat.) (66 pat.) (35 pat.) (9 pat.) (272 pat.)



2. de bijwerkingen van de behandeling dienen gering te zijn, althans minder ernstig
dan de verschijnselen van de manifeste metastasen, terwijl toch een hoge mate van
effectiviteit nodig is.

3. de onderliggende ziekte moet niet een dusdanig snelle mortaliteit hebben, dat vrij-
wel geen patient toekomt aan het "genieten" van een gunstig effect van de electieve
therapie.

De electieve behandeling kan met een viertal oogmerken worden gegeven:
a. voorkómen van mortaliteit door de metastasen bij de curabele patient.
b. voorkómen van mortaliteit door deze metastasen bij de niet-curabele patient

(doodsoorzaak verschuiving).
c. voorkómen van irreversibele morbiditeit bij de niet-curabele patient.
d. voorkómen van reversibele morbiditeit bij de niet-curabele patient (verlenging ziek-

tevrije periode).
Bij a. moet men vooral denken aan bestraling van "sanctuaries", waar ziektelocalisa-
ties zich onttrekken aan de in opzet curatieve chemotherapie (bijv. bij ALL).
Bij b, c en d speelt vooral de reversibiliteit van de metastasen een grote rol: heeft symp-
tomatische behandeling nog wel effect; kan bij electieve behandeling hetzelfde effect
bereikt worden met een lagere dosis.

VI.8.4.2 Electieve bestraling bij het bronchuscarcinoom

Hoewel bij het bronchuscarcinoom uit alle 4 genoemde oogmerken electieve therapie
wordt gegeven, zal door het hoge mortaliteitspercentage en het snelle gemiddelde ziek-
tebeloop het nut van de electieve therapie goed moeten worden afgewogen tegen de
prognose. Men zal niet kunnen ontkomen aan selectie op grond van prognostische fac-
toren. Deze selectie kan ook negatief zijn: het bewust nalaten van een op zich effectieve
behandeling is zinvol, als bij het eventuele manifest worden van de metastasen geen be-
handelingsindicatie meer bestaat door de zeer korte overleving.
Wanneer nog curatie mogelijk is, zal ook bij het bronchuscarcinoom de keuze niet
moeilijk zijn: de electieve hersenbestraling bij het kleincellige carcinoom, dat in com-
plete remissie is gekomen door chemotherapie, is de laatste jaren een standaardbehan-
deling geworden (zie verder VI.8.4.3).

Ook wanneer curatie niet meer mogelijk is, kan een actief beleid bij het bronchuscarci-
noom zinvol zijn, met name ter voorkoming van irreversibele afwijkingen (bijv. recur-
rens parese of spontaanfractuur).
Electieve bestraling heeft dezelfde theoretische voordelen als "vroege" behandeling bij
de primaire tumor of mediastinale metastasen (zie V.2):
- patient in optimale conditie
- kleinste tumormassa, dus meer kans op locale controle
- preventie van irreversibele afwijkingen
De nadelen dienen echter niet te worden onderschat. Met name het "voor niets" be-
handelen kan tot een zodanig hoog percentage oplopen, dat slechts gesproken kan wor-
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to

Tabel VI.24 Hersenmetastasen naar celtype en sequentie van optreden

plaveiselcel- kleincellig adeno- grootcellig anders totaal

carcinoom carcinoom carcinoom carcinoom

initieel 5 2 4 3 1 15

kaart 3.1 18 7 3 3 4 35
3.2 6 9 1 3 1 20
3.3 4 3 2 - 1 10
3.4 — — 1 - 2 3
3.5 — I — - — | _

loiaal 33 22 11 9 9 84



den van overbehandeling (zoals bij de supraclaviculairegebieden, zie VI.8.4.4). Verder
kan het grotere bestralingsvolume meer morbiditeit met zich meebrengen. Bij het afwe-
gen van de electieve tegen de symptomatische behandeling kan men voor elke metasta-
sen-localisatie bepalen op welk klachtenniveau de manifeste metastasen zich meestal
aandienen:
niveau 1: onbelangrijke klachten, andere problemen overheersen: meestal geen behan-

deling nodig.
niveau 2: hinderlijke of onrustbarende klachten: palliatieve behandeling nodig,
niveau 3: ernstige, irreversibele klachten: radicale behandeling nodig, liefst voortaan

electief.
niveau 4: levensbedreigend: zo mogelijk electieve behandeling; symptomatische 'e-

handeling sterk afhankelijk van de totale situatie.
Zoals in het vervolg zal worden betoogd bevinden supraclaviculaire klieren zich meestal
op het niveau 1 of 2, hersenmetastasen daarentegen meestal op niveau 3 of 4.

VI.8.4.3 Electieve hersenbestraling

In tabel VI.24 zijn de 84 patiënten met hersenmetastasen ingedeeld naar celtype en naar
sequentie van optreden.
Voor de celtypen zijn de groepen "WHO" 1 t/m4gebruikt, de groep "anders" bestaat
uit patiënten met verschillend celtype voor histologie en cytologie (PA 2; 7 pat.) en zon-
der histologie of cytologie (PA 5; 2 pat.).
Het initiële percentage hersenmetastasen bedraagt 2,6% (572 evaluabele patiënten).
Het cumulatieve sequentiële percentage bedraagt echter 12%. Het krijgen van hersen-
metastasen, vooral bij het kleincellig carcinoom, is kennelijk een toenemend risico, na-
dat andere (eerc.re) metastasen zijn bestreden. Voor de 572 evaluabele patiënten is de
verdeling van de hersenmetastasen over de celtypen:

plaveiselcelcarcinoom
kleincellig carcinoom
adenocarcinoom
grootcellig carcinoom
anders

39%
26%
13%
12%
12%

Baglan en Marks hebben in 1981 een poging gedaan te bewijzen dat "symptomatische"
bestraling van hersenmetastasen van het kleincellig carcinoom te verkiezen is boven
"profylactische" hersenbestraling. Zij onderzochten 47 patiënten, die voor manifeste
hersenmetastasen waren bestraald, 15 patiënten initieel en 24 patiënten na manifestatie
van hersenmetastasen in de follow-up. Zij concludeerden dat symptomatische bestra-
ling "centraal zenuwstelsel-ziekte" evei. -wd controleert "Is profylactische therapie,
terwijl de noodzaak voor hersenbestraling bij driekwart van de patiënten wordt geëli-
mineerd. Deze auteurs maken daarbij een tweetal elementaire gedachtenfouten:
1. allereerst beschouwen zij de electieve bestraling van de hersenen bij het kleincellig
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Tabel V1.25 Supraclavkulaire melastasen naar celiype en sequentie van optreden

plavei selcel-
carcinoom

kleincellig
carcinoom

adeno-
carcinoom

grootcellig
carcinoom

anders lotaal

initieel 21 14 53

kaart 3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

19
16
7

3

1

totaal 41 25 12 14 99



carcinoom uitsluitend als een middel om de hersensymptomen te reduceren ("oog-
merk" d.) en verwerpen zij de curatieve behandelingsopzet ("oogmerk" a.) met het ar-
gument dat door de bestraling de overleving niet toeneemt. Zolang echter nog maar
10% lange overlevers het doel van de curatie kunnen zijn, zullen deze nooit een signifi-
cante verbetering in de overleving van de totale groep kleincellig carcinoom-patienten
geven;
2. vervolgens stellen Baglan en Marks dat de bereikte reductie in hersensymptomen
wordt bereikt door de bestraling van de hersenen van elke patient met een oatcellcarci-
noom. In hun vergelijking van 100 hypothetische patiënten met en 100 zonder profylac-
tische bestraling concluderen ze daarom dat "77 patiënten extra zijn behandeld om 3
patiënten te bevoordelen". Als men echter uitgaat van de gebruikelijke selectie voor
hersenbestraling (complete remissie) dan worden heel wat minder patiënten "voor
niets" bestraald.
Verder wordt nog een oogmerk (c) door deze auteurs overzien, namelijk het voorkó-
men van irreversibele neurologische afwijkingen. Rosenman en Choi (1982) hebben
aangetoond dat door electieve bestraling de kwaliteit van het leven verbetert, daar een
eenmaal door hersenmetastasen opgetreden daling in performance index vaak niet vol-
ledig reversibel is na een therapeutische bestraling. Zij achten de electieve bestraling
niet-morbide en effectief, terwijl na symptomatische behandeling nogal eens recidieven
worden gezien. Het progressieve risico van hersenmetastasen bij het kleincellig carci-
noom werd door Komaki e.a. (1981) geschat op 28% bij een 1-jaars overleving en 58%
bij een 2-jaarsoverleving. Het mislukkingspercentage na profylactische schedelbestra-
ling bedroeg na 1 en 2 jaar 11%. Volgens vele auteurs is dit percentage zelfs nog lager
(Tulloh e.a. 1977: 3%, Jackson e.a. 1977: 0%, Williams 1978: (overzicht) 2,5°7o,
Moore e.a. 1978: 4-7%, Perez e.a. 1981: 7%).

VI.8.4.4 Electieve supraclaviculaire bestraling

Merkwaardigerwijs kan met het type redenering van Baglan en Marks uit de vorige pa-
ragraaf wel goed aannemelijk worden gemaakt, dat electieve bestraling van de supra-
claviculaire gebieden bij de bronchuscarcinoompatient niet zinvol is.
De verdeling van de supraclaviculaire lymfkliermetastasen laat een heel ander frequen-
tiepatroon zien dan dat van de hersenmetastasen, zoals tabel VI.25 toont. Ook hier zijn
de "WHO groepen" 1 t/m 4 vermeld, alsmede de "anders" groep.

Meer dan de helft van alle supraclaviculaire metastasen is initieel aanwezig, het percen-
tage (bij 572 evaluabele patiënten) bedraagt 9%. Het cumulatieve sequentiële percenta-
ge is 8%. Kennelijk is het krijgen van supraclaviculaire lymfkliermetastasen een afne-
mend risico. De verdeling van de totaal 99 metastasen (17%) naar celtype was als volgt:
- plaveiselcelcarcinoom 41%
- kleincellig carcinoom 25%
- adenocarcinoom 12%
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- grootcellig carcinoom 14%
- anders 7%
Hierbij valt de grote gelijkenis op met de celtype-verdeling bij de hersenmetastasen.

Emami e.a. hebben in 1978 de electieve behandeling van de supraclaviculaire gebieden
bepleit. Bij 295 patiënten vonden zij 64 (22%) initiële supraclaviculaire lymfklierme-
tastasen. Bij 27 patiënten die werden bestraald met minstens 5000 rad, bedroeg het lo-
cale controlepercentage 96%. Van de overige 231 patiënten werden 79 patiënten "met
een hoog risico" electief bestraald en 153 patiënten niet.
In de electief bestraalde groep kreeg 1 patient toch metastasen, in de niet-electief be-
straalde groep kreeg 14% manifeste supraclaviculaire metastasen. Op grond van dit
"statistisch significante verschil" bepleiten de auteurs electieve bestraling bij alle pa-
tienten met hilaire of mediastinale metastasen.
Dit lijkt een wat simpele voorstelling van zaken. Allereerst dient te worden bepaald met
welk oogmerk de electieve bestraling wordt gegeven. Oogmerk a. (curatie) lijkt niet zin-
vol: bij Emami was er geen enkele patient met een 5-jaars overleving, in ons materiaal
overleeft 1 patient van de 99. Ook oogmerk b. (preventie van irreversibele afwijkingen)
lijkt niet nodig, bij een door Emami zelf gegeven locale controle percentage door symp-
tomatische bestraling van 96°7o. De supraclaviculaire lymfkliermetastasen vallen dus in
de niveaus 1 en 2, waar palliatieve behandeling altijd nog kan worden gegeven, maar
vaak zelfs niet (meer) nodig is. In ons materiaal werden van de 257 evaluabele patiën-
ten, alle patiënten met initiële lymfkliermetastasen (53) behandeld. Van de 519 patiën-
ten die "at risk" waren voor supraclaviculaire kliermetastasen kregen 41 patiënten to-
taal 46 localisaties (8% over-all). Van deze localisaties moesten 14 (2°7o over-all) be-
straald worden en werden 32 (6% over-all) helemaal niet (meer) behandeld.
Zelfs bij een effectiviteit van de electieve bestraling van bijna 100% en een morbiditeit,
die niet veel hoger is dan die van de thoracale bestraling alleen, lijkt de electieve bestra-
ling van alleen al de "risicogroep" met mediastinale metastasen (meer dan 250 patiën-
ten) een forse overbehandeling.

Supraclaviculaire lymfkliermetastasen dienen kennelijk gezien te worden als begelei-
dend verschijnsel en niet als voorloper van metastasen op afstand (verg. de overlevings-
curven in VII.2). Zowel uit curatief als uit palliatief standpunt heeft electieve bestraling
van de supraclaviculaire gebieden daarom geen zin.

VI.9 NIEUWE TUMOREN

VI.9.1 Simultane tumoren

Arbitrair werd de periode van 2 maanden vóór tot 2 maanden na het eerste bezoek ge-
kozen, als de tijd waarbinnen een nieuwe (tweede) primaire tumor moest zijn ontdekt,
om van een simultane (synchrone) tumor te mogen spreken.
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Bij 7 patiënten werd naast het bronchuscarcinoom, dat de reden voor de verwijzing
was, tegelijkertijd een tweede bronchuscarcinoom vastgesteld, in alle gevallen cytolo-
gisch en/of histologisch bevestigd. In geen van de 7 gevallen werd dit tweede carcinoom
geacht een hoofdoorzaak van overlijden te zijn geweest. Bij 3 patiënten werden ten tij-
de van de diagnose van het bronchuscarcinoom ook tumoren buiten de long gevonden,
nl. één keer een maagcarcinoom, één keer een blaascarcinoom en één keer zowel een
ethmoid- als een larynxcarcinoom. De patiënten met het maag- en blaascarcinoom
overleden primair aan deze tumoren en niet aan het bronchuscarcinoom.

VI.9.2 Latere tumoren

De 12 tumoren, die langer dan 2 maanden na het eerste bezoek werden vastgesteld, wer-
den (nadat de mogelijkheid van metastasen van het bronchuscarcinoom zoveel moge-
lijk was uitgesloten) als latere tumoren geboekt. De belangrijkste gegevens over de be-
treffende patiënten zijn vermeld in tabel VI.26.

Tabel VI.26 Latere primaire tumoren

diagnose aantal tijdstip diagnose hoofdoorzaak overlijden
(mnd na eerste bezoek)

bronchuscarcinoom
larynxcarcinoom
rectumcarcinoom
tongbasiscarcinoom
basalioom
non-Hodgkin lymfoom

7
1

1
1
1
1

12

2,3,5,22,22,72,73
7

13
8

12
25

gemiddeld 22 mnd.

2x ja
nee
ja
nee
nee
nee

3x ja

Alle tumoren werden cytologisch en/of histologisch bevestigd. In 3 gevallen werd de
nieuwe tumor geacht de hoofdoorzaak van overlijden te zijn geweest. De patient die na
6 jaar een nieuw bronchuscarcinoom kreeg onderging hiervoor een lobectomie en is
sindsdien al weer 4 jaar ziektevrij (10-jaarsoverleving van de eerste tumor).
Bij één patient werd bij obductie bij toeval een non-Hodgkin lymfoom van lage malig-
niteitsgraad vastgesteld.

VI.9.3 Dubbeltumoren (totaal)

Wanneer we de tevoren bekende, simultane en latere primaire tumoren optellen (zie
ook IV.4.4.7) komen we tot een totaal van 80 dubbeltumoren bij totaal 75 patiënten
(13%). Zoals tabel VI.27 laat zien is het aantal tweede bronchuscarcinomen het hoogst
(33 = 5,5%), gevolgd door de larynxcarcinomen (14 = 2%).
Bij 5 patiënten was er sprake van een tripel-tumor (3x dubbeltumor tevoren, lx simul-
taan, één patient had zowel een tumor tevoren als een tumor later).
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Tabel VI.27 Totaal aantal dubbeltumoren

1. tevoren 57

2. simultaan 11

3. later 12

- bronchuscarcinoom
- andere maligniteiten
- bronchuscarcinoom
- andere maligniteiten
- bronchuscarcinoom
- andere maligniteiten

- bronchuscarcinoom
- andere maligniteiten

19
38
7
4
7
5

33
37

totaal bij 80
75 patiënten

In totaal werden slechts 5 tweede primaire tumoren als hoofdoorzaak van overlijden
beschouwd (1%), namelijk 2 simultane en 3 latere tumoren.

Reynolds e.a. (1978) vonden bij 403 opeenvolgende bronchuscarcinoompatienten de
volgende aantallen tweede tumoren: tevoren 30 (7,5%), simultaan 6 (1,5%), later 3
(0,7%), totaal 39 (9,7%). In hun materiaal kwamen de extrapulmonale tweede tumo-
ren het vaakst voor in het hoofd-halsgebied, gevolgd door de tractus urogenitalis. Ook
zij vonden een relatief geringe bijdrage van de niet-longtumoren aan het percentage pri-
maire doodsoorzaak.

De relatie bronchuscarcinoom-andere tractus respiratoriusmaligniteit (m.n. larynxcar-
cinoom) werd nog eens bevestigd door Wagenfeld e.a. (1980), die bij 740 larynxcarci-
noompatienten 48 tweede tumoren in de tractus respiratorius vonden (verwacht aantal:
14), waarvan 25 bronchuscarcinomen. Van deze patiënten overleden er 23 aan het
bronchuscarcinoom (17 patiënten hiervan waren genezen van hun larynxcarcinoom).

Line en Deeley (1971) vonden bij 680 geobduceerde bronchuscarcinoompatienten 27
(4%) primaire carcinomen elders, de meest voorkomende plaatsen waren de lip, mond,
larynx en blaas.

VI. 10 EPICRISE

Bij de bewerking van het materiaal werd door de onderzoeker als allerlaatste handeling
vóór het afsluiten van de ziektegeschiedenis een totaal oordeel gegeven over baat en
schade van de gegeven behandeling(en) bij de patient. Hierbij werd getracht met alle
objectieve gegevens (overleving, recidiefvrije periode, bestralingsbijwerkingen enz.) en
met alle subjectieve gegevens in de status (opmerkingen van de patient, van de behan-
delend arts, van de familie enz.) de volgende drie vragen te beantwoorden:
1. heeft de patient baat gehad bij de behandeling(en)? (ja-neen-weet niet)
2. is de patient geschaad door de behandeling(en)? (ja-neen-weet niet)
3. hoe is de balans baat/schade? (positief-gelijk-negatief).
Het behoeft geen betoog dat in de retrospectieve situatie alleen maar sprake kan zijn
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van een subjectief eindoordeel van een bevooroordeelde radiotherapeut. De resultaten
van deze epicrise bij 572 behandelde patiënten zijn weergegeven in tabel VI.28.

Tabel VI.28 Epicrise

ja
baai neen

weet niet

ja
schade neen

weet niet

positief
balans gelijk

negatief

n

173
72
67

30
236
46

158
98
56

1971-1973
%

55
23
21

10
76
15

51
31
18

n

153
42
65

4
232
24

152
84
24

1978-1979
%

59
16
25

2
89
9

58
32
9

totaal
n

326
114
132

34
486
70

310
182
80

57
20
23

6
82
12

54
32
14

Het verschil in zwaarte van de behandeling van de gemiddelde patient tussen de beide
onderzoekperioden weerspiegelt zich in een relatief groot percentage "schade" in 1971-
1973 en een zeer groot percentage "geen schade" in 1978-1979. De "baat" lijkt wat
minder TDF-afhankelijk te zijn en is in elk geval in de tweede periode niet lager.
Dat bij maar iets meer dan de helft van de patiënten de balans in positieve richting
doorsloeg was vrij teleurstellend, temeer daar bij de overwegend palliatieve behande-
ling ook een "gelijke" balans als onvoldoende resultaat dient te worden beschouwd.
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VII. PROGNOSTISCHE FACTOREN

VII. 1 INLEIDING

In hoofdstuk III. I werd het bestaan van prognostische factoren reeds uitgebreid
besproken. Bij iedere patient zijn een zeer groot aantal variabelen te meten of te regis-
treren, die alle getest kunnen worden op hun prognostische betekenis. Uiteraard heb-
ben al deze variabelen een samenhang, zodat men moet waken voor het toekennen van
prognostische waarde aan ogenschijnlijk verschillende variabelen, die in wezen hetzelf-
de betekenen (bijv, leeftijd en inoperabiliteit of Iymfkliermetastasen en stadium enz.).
Zoals eerder vermeld heeft Stanley (1980) een groot aantal gastheer- en tumorvariabe-
len onderzocht, waarbij zijn "top tien" van prognostische factoren eigenlijk geen ver-
rassingen toonde, behalve misschien in negatieve zin door de afwezigheid van de histo-
logie (plaats 20), de plaats van de tumor (plaats 22) en de tumorgrootte (niet bij eerste
25). Stanley had het grote voordeel, dat alle variabelen bij de Veterans Administration-
patienten prospectief waren vastgelegd.

In het huidige retrospectieve onderzoek konden een aantal door anderen als prognosti-
sche factor beschouwde variabelen niet worden onderzocht, zoals tumorgrootte (Katlic
en Carter 1979, Coy en Kennelly 1980, Petrovich ca . 1981), plaats van de tumor
(Schaake e.a. 1982) en gewichtsverlies voor begin van de behandeling (Stanley 1980,
Petrovich e.a. 1981). Een performance status kon retrospectief wel worden bepaald
volgens de methode van Pateren Loeb(1982) (zie IV.4.4.5). Vooral de grote tumorfac-
toren (TNM, stadium, P.A.) konden uitvoerig worden onderzocht, evenals diverse
gastheerfactoren. Verder werden een aantal behandelingsfactoren geanalyseerd.

Voor alle in dit hoofdstuk onderzochte factoren is een overlevingsanalyse verricht voor
het totale materiaal én voor de beide perioden afzonderlijk, om onvoorziene verschillen
op te sporen.
Wanneer er onverwachte, belangwekkende of onbegrepen verschillen tussen de perio-
den 1971-1973 en 1978-1979 bestonden, is de overleving apart vermeld. Dit is tevens ge-
beurd wanneer er geen verschillen werden gevonden waar ze wel werden verwacht. Ver-
der zijn uiteraard de aan één periode gebonden overlevingscurven (bijv. bij de A-B-C
groepen in periode 2) apart vermeld. In alle andere gevallen is de overleving per factor
voor de beide perioden test»; nen gegeven; de grotere patientenaantallen staan dan
doorgaans een betere evaluatie van de factor toe. Daarbij moet worden opgemerkt, dat
"statistisch significant" niet altijd hetzelfde betekent als "klinisch van belang". In
sommige omstardigheden kunnen zeer significante verschillen toch weinig klinische
waarde hebben (Hendrickson 1977, Potish e.a. 1980).
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VII.2 TUMORFACTOREN

VII.2.1 T, N en M classificatie

Alle patiënten in het onderzoek werden geclassificeerd volgens de definities van Tho-
mas (1963), zoals beschreven in III.4. Voor de tevoren behandelde patiënten was dit
soms moeilijk, zodat de categorieën TO, TX en NX moesten worden toegevoegd. De
verdeling van de diverse "echte" en "toegevoegde" TNM-combinaties volgens Tho-
mas werd gegeven in hoofdstuk IV.4.2 (tabel IV.5).

Allereerst werd de overleving bepaald voor de afzonderlijke T-categorieën (Tl, T2 en
T3).
Exclusie: TO en TX
Restrictie: NO of NX, MO
Aantal patiënten: 142 (T1N0M0 41, T2N0M0 41, T3N0M0 35, T1NXM0 1,
T2NXM0 16, T3NXM0 8).

In fig. VII.2.1. A zijn de overlevingscurven gegeven. Alleen het verschil tussen Tl en T3
is significant (p = 0.007).

Kig.VM.2.1.A T-classificatie (N = (),X M = (
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De 43 patiënten met T3 N0,X M0 zijn uitgesplitst naar periode zichtbaar in fig.
VII.2.1 .B. Er is geen enkel verschil in overleving (p = 0.9). De mediane overleving van
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Hg.V[|.2.1.B T3 beide perioden (N = ().X M = 0)
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de T3 patiënten zonder aantoonbare metastasen als groep binnen het stadium 4 (10.3
maanden) is wel duidelijk beter dan van het gehele stadium 4 (incl. N2) (7.1 maanden).

Fig.VII.2.1.C N-classificatie (excl. N = X)
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Ook voor de afzonderlijke N-categorieën werd de overleving bepaald (NO, NI en N2).
Exclusie: NX Restrictie: geen Aantal patiënten: 543.
Fig. VI 1.2.1 .C toont de overlevingscurven. N2 heeft een significant slechtere overleving
danNOenNl (p<0.0001 resp.p = 0.0003). Tussen NO en NI bestaat echter geen signi-
ficant verschil in overleving (p = 0,09).

De overleving van de categorieën N0 en NI is voor de beide perioden gegeven in fig.
V1I.2.1.D. Het verschil tussen NO uit 1978-1979 en NI uit 1971-1973 is significant (p =
0.04).

Hg.VII.:.!.!) NO on Nl in beide perioden
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De M-categorieën (M0, Ml en M2) werden ook op hun overleving bekeken, waarbij
geen enkele patient werd uitgezonderd (totaal 594 patiënten), zie fig. VII.2.I.E. MO
blijkt een significant betere overleving te hebben dan Ml en M2 (p < 0.0001), het ver-
schil tussen Ml (supraclaviculaire) en M2 (andere telemetastasen) is niet significant
(P = 0.2).

De conclusie luidt dat zowel in de T-, N- als M-categorieën zoals gedefinieerd volgens
Thomas een duidelijk trendmatig verschil in overleving bestaat, zodat ze als prognosti-
sche factoren te beschouwen zijn. Een goede groepering zal moeten zorgen voor een
onderlinge versterking van deze factoren, resulterend in een prognostisch goede sta-
diumindeling.
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Fig.VII.2.2.A Stadium 1-5 zonder selecties
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VII.2.2 Stadiumindeling

Omdat de stadiumindeling van Thomas sinds 1963 is gebruikt bij alle patiënten met een
bronrhuscarcinoom (zowel voorbehandelde als niet-voorbehandelde patiënten) en ook
in het huidige onderzoek bij elke patient is toegepast, worden allereerst de overlevings-
curven van de 5 stadia bij alle 594 patiënten gegeven (zie fig. VII.2.2.A). Zoals al bleek
in de vorige paragraaf was de overleving van het stadium 5 (= Ml + M2) zeer signifi-
cant slechter dan die van de andere stadia (p < 0.0001). Dit gold in tegenstelling tot het
onderzoek van Thomas ook ten opzichte van het stadium 4. De overleving van het sta-
dium 4 was op zijn beurt significant slechter dan van het stadium 3 (p = 0.01) en zeer
significant slechter dan van het stadium 1 en 2 (beide p < 0.0001). Verder was er nog wel
een significant overlevingsverschil tussen stadium 1 en 3 (p = 0.03), maar niet tussen 1
en 2 en tussen 2 en 3 (p = 0.2). De verhouding tussen de stadia verschilde opvallend
weinig in de beide perioden afzonderlijk.

Vervolgens werd de stadiumindeling van Thomas getest bij die patiënten, waarvoor hij
primair (als klinische stadiumindeling) was bedoeld, namelijk bij de niet eerder behan-
delde patiënten. Van de 594 patiënten waren 137 eerder geopereerd of met cytostatica
behandeld, zodat 457 patiënten resteerden. In de figuren VII.2.2.B, C en D worden de
overlevingen gegeven voor de 457 patiënten totaal, voor de 257 patiënten in 1971-1973
en de 200 patiënten in 1978-1979. Bij alle patiënten tesamen worden dezelfde grote
overlevingsverschillen gevonden tussen stadium 5, stadium 4 en de andere stadia tesa-

I ig. VII.2.2.B Stadium l-5e.xcl. eerder behandeld
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l-'ig.VII.2.2.C' Siadium 1-5 (periode 1)
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men. Vooral in periode 2 blijkt er geen verschil in overleving te bestaan tussen de stadia
2 en 3, hetgeen ook al door Thomas was gevonden.

Fig. V i l . 2 . 2 . D Siadium 1-5 (periode 2)
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(ii!.Vil.2.2.l- Stadium 1-5 (diverse cxclusies)
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Hierna werd de stadiumindeling van Thomas nog strikter getest, door nu naar de letter
van de beschrijving ook alle patiënten uit te sluiten met TO, TX of NX en zonder histo-
logie of cytologie (PA = 5).
Aldus resteerden 398 patiënten, waarvan de overlevingscurven per stadium zijn te vin-
den in fig. VII.2.2.E. Naast alle bestaande significanties werd nu ook het verschil tus-
sen stadium 3 en stadium 2 significant (p < 0.05), waarschijnlijk omdat door verwijde-
ring van alle NX-patienten het stadium 2 uitsluitend nog "echte" N0 patiënten bevatte
en niet meer de tevoren arbitrair toegevoegde "onzekere" NX-patienten. Hoewel deze
manipulatie lijkt te resulteren in het bewijs dat een "echt" stadium 2 (negatieve hilus-
lymfklier cytologie) wel degelijk een betere prognose heeft dan een "echt" stadium 3
(positieve hilus en negatief mediastinum) met een verschil in mediane overleving dat
daarbij oploopt van 2 naar 5 maanden, is de dagelijkse praktijk anders: bij de klinische
stadiumindeling zal men de patiënten met een onbekende hiluslymfklierstatus toch
moeten onderbrengen en dit kan alleen maar volgens de formule "niet bewezen positief
is negatief' bij het stadium 2.

Juist gezien deze problematiek bij de diagnostiek van de hiiuslymfkliermetastasen, ver-
der gezien de duidelijke prognostische verschillen tussen stadium 4 en de stadia 2 + 3
enerzijds en tussen stadium 1 en 3 anderzijds, drong zich de gedachte op om stadium 2
en 3 te combineren tot één stadium, waardoor een duidelijker afgrenzing naar zowel
stadium 1 als stadium 4 zou ontstaan, met als praktisch voordeel dat een indeling in 4
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l"'ijj. VII.2.2.I-' Siadium 1-IV /onder selecties
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stadia gebruikelijker en handiger is. De stadiumindeling van Thomas werd daarom als
volgt gemodificeerd:
stadium I = stadium 1
stadium II = stadium 2 + 3
stadium III = stadium 4
stadium IV = stadium 5

Allereerst worden de overlevingscurven van deze 4 stadia voor alle 594 patiënten weer-
gegeven in fig. VII.2.2.F. Er is een duidelijke trendmatige verdeling in overleving, alle
verschillen zijn zeer significant (p < 0.0001), behalve tussen stadium I en II (p = 0.06).
Hierna werden ook voor deze 4 stadia de eerder behandelde patiënten uitgesloten. Zo-
als fig. Vil.2.2.G laat zien waren bij de 457 patiënten nu alle verschillen tussen de stadia
(zeer) significant. Voor de beide perioden afzonderlijk gelden dezelfde overle-
vingstrends (fig. VII.2.2.H en I).
De samenvoeging van de stadia 2 en 3 van Thomas resulteert dus in een systeem met 4
stadia, dat een nog hogere prognostische waarde heeft dan de stadiumindeling van
Thomas al had.
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Hg.VII.2.2.G Stadium 1-1V e.vcl. eerder behandeld
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f i g . V i l . 2 . 2 . H S l a d i u m 1-IV (pe r iode 1)
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J-ïg.V|].2.2.J Siadium 1-1V (periode 2)
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VII.2.3 Pathologie

In paragraaf IV.4.3 zijn de groepen "histologie", "cytologie" en "WHO" gedefi-
nieerd.
Zoals blijkt uit fig. VII.2.3. A, B en C was er zowel voor de 350 patiënten met een histo-
logische diagnose, de 516 patiënten met een cytologische diagnose als voor de 524 pa-
tienten met een (gelijke) histologische en/of cytologische diagnose geen enkel signifi-
cant verschil in overleving tussen de 4 celtypen onderling.
Er werd alleen een significant verschil in overleving gevonden tussen de patiënten met
een kleincellig carcinoom uit 1971-1973 en die uit 1978-1979 (fig. VII.2.3.D), hoewel dit
verschil (zeer waarschijnlijk te danken aan de komst van polychemotherapie) uitslui-
tend bestond in de mediane overleving en niet in "long term survival".

Evenals in het onderzoek van Thomas bleek binnen de groep WHO 1 (plaveiselcelcarci-
noom/ de stadiumindeling (I t/m IV) zijn prognostische waarde te behouden, zoals
blijkt uit fig. VII.2.3.E.
In paragraaf III. 1 werd al uiteengezet dat het celtype in een radiotherapiepopulatie
(met veel inoperabele patiënten) weinig prognostische waarde heeft. Dit werd ook ge-
vonden door Lanzotti e.a. (1977), Perez e.a. (1980), Stanley (1980) en Emami e.a.
(1982).
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lig. VII.2.3. B Cyiologie
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n.2.1.1 'WHO"
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l-ig.VII.2.3.1J WHO 2 (kleincellig) \oor beide perioden
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H u . V I I . 2 . 3 . 1 - S iadi i im I-IV voor W H O 1 ( p k . v i )
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VII.3 GASTHEERFACTOREN

VII.3.1 Performance status

In paragraaf I V.4.4.5 is beschreven hoe retrospectief een performance statusindeling in
3 groepen mogelijk was. De overlevingscurven van de groepen PS 1 (asymptomatisch,
mobiel), PS 2 (symptomatisch, mobiel) en PS 3 (symptomatisch, bedlegerig) zijn voor
alle 594 patiënten gegeven in fig. VII.3.1. De gevonden verschillen zijn zeer significant
(p < 0.0005), waarmee de door vele auteurs gevonden prognostische waarde van de per-
formance status werd bevestigd.

V II.3.2 Symptoomgroepen volgens Feinstein

In paragraaf IV.4.4.3 werd de verdeling van de 5 "Feinstein-groepen" over 581 patiën-
ten (excl. Pancoasttumoren) gegeven. In fig. VII.3.2.A blijkt uit de overlevingscurven
uiteraard een zeer significant verschil (p < 0.0005) tussen de groep "distant" (= sta-
dium 5 = Ml + M2) en de overige groepen. De groep "systemic" heeft een zeer signi-
ficant slechtere overleving (p < 0.0005) dan de groepen "asymptomatic" en "pulmo-
nic", maar verschilt niet significant van de "mediastinal" groep (p = 0.3). Er bestaat
een duidelijke prognostische trend in de 5 symptoomgroepen (dus alleen op basis van
de anamnese!) conform de bevindingen van Feinstein (zie III.3.2).
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lig,VII.3.2.A Symptoom status (excl. l'ancoasi)
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Omdat de indeling volgens Feinstein wat gecompliceerd is, werd ook nagegaan of het
aantal symptomen enige prognostische waarde bezat. De 9 symptomen of ziekteteke-
nen, zoals die bij elke patient waren gescoord, werden simpelweg opgeteld en in 5 groe-
pen verdeeld, waarbij een egale verdeling over de 594 patiënten ontstond: 0 of 1 symp-
toom (102 pat.), 2 symptomen (105 pat.), 3 symptomen (141 pat.), 4 symptomen (113
pat.) en 5 of meer symptomen (133 pat.). De overlevingscurven van deze 5 patiënten-
groepen met een verschillend aantal symptomen zijn weergegeven in fig. VII.3.2.B. Er
bleek een zeer sterke prognostische trend te bestaan, met (zeer) significante verschillen
tussen alle groepen, behalve tussen groep "0-1" en " 2 " symptomen.

l iu.N II..1.2.B Aantal symptomen
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VII.3.3 Longfunctie

In VI.4.4.4 werd de verdeling van de 575 patiënten gegeven over de groepen met een
longfunctie, geschat als "goed", "matig" of "slecht". Zoals fig. VII.3.3 aangeeft was
de overleving van de groep patiënten met een "goede" longfunctie zeer significant
(p = 0.0001) beter dan van de groep met een "matige" longfunctie, een door de zeer
systematische kleine verschillen significant, doch klinisch weinig belangrijk verschil.

VII.3.4 Geslacht
Uit fig. VII.3.4 blijkt dat de overleving van de 560 mannelijke patiënten niet significant
verschilde van die van de 25 vrouwelijke patiënten (p = 0.3).
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VII.3.5 Leeftijd

Ook een leeftijd van jonger dan 60 jaar, van 60 tot 69 jaar of van 70 jaar of ouder gaf
geen enkel significant verschil in overleving te zien, zoals fig. VII.3.5 aangeeft.

Hu.VII..1.5 Leeftijd
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VII.3.6 Redenen voor inoperabiliteit c.q. irresectabiliteit

Bij de 7 redenen voor inoperabiliteit (zie 1V.4.4.6) waren de 3 tumorfactoren (telemeta-
stasen, mediastinale metastasen en doorgroei of metastasen bij proefthoracotomie) het
"hardst" en de 3 gastheerfactoren (leeftijd, verhoogd operatierisico en weigering pa-
tient) het "zachtst", terwijl groep 7 (menggroep met bijv. veel centraal kleincellig carci-
noom en veel doorgegroeide primaire tumoren (T3)) een tussenpositie innam. Deze
groepering weerspiegelt zich in de overlevingscurven (fig. VII.3.6) waar de "zachte"
factoren het vrijwel allemaal (zeer) significant beter doen dan ieder van de "harde" fac-
toren.

VII.3.7 Vroegere behandeling

In fig. VII.3.7 blijken de overlevingscijfers van de 137 patiënten met een vroegere be-
handeling (vooral operatie of chemotherapie) en van de 457 patiënten zonder vroegere
therapie geen enkel significant verschil te tonen (p = 0.8), zodat het uitsluiten van de
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eerste groep bij de stadiumindeling-analyses op zich geen verschuivingen in de overle-
vingscurven te weeg gebracht zal hebben.

lm.VII.3.7 Wel of niei eerder behandeld
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VII.3.8 Gewicht en gewichtsverloop

Zoals mocht worden verwacht had het absolute gewicht ten tijde van het eerste bezoek
weinig prognostische betekenis. Alleen patiënten met een zeer laag gewicht (< 64 kg)
hadden een significant slechtere overleving dan patiënten met een gewicht tussen 75 en
84 kg (p = 0.002) en boven 84 kg (p = 0.03) (fig. VII.3.8.A). Kennelijk bevonden zich
onder de patiënten met een laag gewicht relatief veel patiënten met gewichtsverlies in de
voorafgaande maanden.
Dit gewichtsverlies vóór het eerste bezoek, een bekende prognostische factor (Stanley
1980, Petrovich e.a. 1981), werd in ons onderzoek niet kwantitatief gescoord. Kwalita-
tief (als één van de "systemic symptoms") had het wel prognostische betekenis, zie
VII.3.2.
Wel werd voor elke patient het gewicht aan het einde van de behandeling en drie maan-
den na de start van de behandeling genoteerd. Zoals blijkt uit fig. VII.3.8.B hebben pa-
tienten met een gewichtstoename een zeer significant betere overleving dan elk der bei-
de groepen met gewichtsverlies (p < 0.005), terwijl het onderlinge verschil tussen de bei-
de laatste groepen eveneens zeer significant is (p = 0.008). Hiermee is ook in ons mate-
riaal het belang van gewichtsverlies als prognostische factor aangetoond.
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VII.3.9 BSE en BSE verloop

Een niet eerder onderzochte variabele, de BSE, werd in ons onderzoek routinematig ge-
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.VII.3.K.B Ciewii.'lilsM.'rloop na behandeling
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scoord. Er werden op grond van de BSE vóór behandeling twee groepen geformeerd,
met een bezinking onder de 40 mm (252 patiënten) en met een bezinking van minstens
40 mm (319 patiënten). Het verschil in overleving was zeer significant (p < 0.0001), zo-
als blijkt in fig. VII.3.9.A.
Ook voor de BSE werd het verloop bepaald in de eerste 3 maanden na het begin van de
therapie. Er werden 4 groepen geformeerd, met een stijging van 0-39 mm resp. 40 mm
of meer en met een daling van 1-39 mm of minstens 40 mm.
In fig VII.3.9.B zijn de overlevingscurven van de 4 groepen gegeven. Alleen een toena-
me van de bezinking met 40 mm of meer is gecorreleerd met een significant slechtere
overleving vergeleken met alle andere groepen (p < 0.05). Omdat een daling van de be-
zinking geen gunstige prognostische factor blijkt te zijn, lijkt een verband tussen BSE
verloop en gunstige reactie van de patient op de therapie niet waarschijnlijk.
De BSE moet dus beschouwd worden als een gastheerfactor met prognostische beteke-
nis en niet als een behandelingsfactor.

VII.4 BEHANDELINGSFACTOREN

Bij alle behandelingsfactoren dient steeds bedacht te worden dat de behandeling het re-
sultaat van een keuze, dus van selectie is, zodat (in tegenstelling tot de tumor- en gast-
heerfactoren) aan geen enkele behandelingsfactor een zelfstandige prognostische bete-
kenis mag worden toegekend, zonder dat de relatie tot andere variabelen is onderzocht.
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15SË-verloop na behandeling
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VII.4.1 Totale bestralingsdosis

Er werden 3 dosisgroepen gevormd, ruwweg overeenkomend met "palliatief of afge-
broken behandeling" (3-33 Gy), "radicaal" (37-52 Gy) en "in opzet curatief (57-63
Gy), bij de 565 bestraalde patiënten. De overlevingscurven zichtbaar in fig. VII.4.1, to-
nen zeer significante verschillen (p < 0.005) tussen de 3 groepen.

Fig. VII.4.1 Tolale besiralingsdosis
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VII.4.2 TDF

Op grond van de TDF werden dezelfde 565 patiënten ingedeeld in 4 groepen, van 0-49,
50-69, 70-99 en > 100. De in fig. VII.4.2 gegeven overlevingscurven tonen zeer signifi-
cante verschillen tussen alle groepen (uitgezonderd tussen TDF < 49 en TDF 50-69) en
een duidelijke prognostische trend. Vooral het zeer significante verschil (p = 0.008)
tussen TDF 70-99 en TDF > 100 is opvallend.

VII.4.3 Volumedosis

Ook op basis van de volumedosis (bekend bij 534 patiënten) werden groepen gefor-
meerd: < 50, 50-99, 100-149, 150-199 en minstens 200 megagramrads. Uit fig. VII.4.3
blijkt dat de 5 groepen niet significant verschillen.
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Hg.VII.4.3 Volumedosis
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VII.4.4 Veldoppervlakte

Bij de groepering van de patiënten naar veldgrootte (< 100 cm2, 100-149 cm2, 150-199
cm2 en ^ 200 cm2) blijkt bij analyse van de overlevingscurven (fig. VII.4.4) dat patiën-
ten met een klein veldoppervlak (< 100 cm2) een zeer significant betere overleving heb-
ben (p < 0.005) dan alle andere patientengroepen.
Men zou hier de invloed kunnen vermoeden van een geringere tumorgrootte of kleinere
"tumor-load".

Veldoppervlakte
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VII.4.5 Respons

De enige onafhankelijke behandelingsfactor en verreweg de belangrijkste prognosti-
sche factor in deze groep blijkt de reactie op therapie te zijn. In paragraaf VI.4 werd de
formering van een aantal "respons"-groepen besproken: na uitsluiting van eerder be-
handelde en niet voor respons evaluabele patiënten resteerden 501 patiënten, waarvan er
65 in de groep "complete regressie" werden opgenomen, 264 in de groep "gedeeltelijke
reactie", 62 in de groep "geen verandering" en 14 in de groep "progressie". Ondanks
de hantering van simpele definities en de tamelijk ongelijke verdeling over de groepen
bleken de overlevingscurven (zie fig. VII.4.5) zeer significante verschillen (p < 0.005) te
vertonen voor alle groepen onderling.

De door vele auteurs als prognostische factor beschouwde reactie op de therapie werd
dus ook in ons materiaal als zodanig duidelijk herkend.
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Mg.VII.4.5 Respons (cxcl. eerder behandeld en niel evaluabel)
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VII.5 REGRESSIEANALYSE

De voorgaande analyses hadden betrekking op de prognostische waarde van afzonder-
lijke factoren als stadium, leeftijd, totale dosis enz.. Ongetwijfeld is bij een aantal van
deze factoren overlap in prognostische informatie aanwezig. De vraag kan gesteld wor-
den of ondanks deze overlap een aantal factoren gezamenlijk beschouwd méér prog-
nostische waarde bezit dan elke factor afzonderlijk.
Er werd een regressieanalyse verricht met als invalshoek de vraag of de stadiumindeling
van Thomas uitputtend was qua prognostische informatie dan wel of andere factoren
hieraan nog iets toevoegden. Hierbij werd Cox's regressiemodel voor overlevings-
duuranalyses gebruikt, ook wel het proportionele hazards model genoemd (Kalbfleisch
en Prentice 1980, Hop en Hermans 1981). Als computerprogramma is het betreffende
programma uit het SAS-pakket gebruikt.

Naast het stadium werden de gastheerfactoren performance status, symptoomgroepen,
leeftijd en BSE beschouwd en de behandelingsfactoren totale dosis en veldoppervlak.
Hierbij werd de onderverdeling in dezelfde categorieën als in voorgaande analyses aan-
gehouden. Een factor met k categorieën is in het model gebracht met behulp van k-1
dummy (0/1) variabelen.

Het patientenmateriaal werd beperkt tot niet eerder behandelde mannen (n = 441). Na
exclusie van patiënten met ontbrekende gegevens voor één of meer van deze variabelen
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resteerden 395 patiënten. Hiervan waren er 382 op de afsluitdatum overleden, dus 13
patiënten hebben een gecensureerde overlevingsduur.

Tabel Vil. 1 laat zien dat voor elke afzonderlijke factor, met uitzondering van de leef-
tijd, verschillen in overleving tussen de diverse categorieën bestaan. Verdere inspectie
van de resultaten laat tevens zien dat er steeds een significante trend aanwezig is. Ver-
volgens is elk der factoren performance status tot en met veldoppervlak geanalyseerd
•.a stratificatie op stadium. Dan blijken er tussen de symptoom- en de performance
status-categorieën nog duidelijke verschillen in overleving te bestaan. In iets mindere
mate is dat het geval voor de BSE en het veldoppervlak. Met andere woorden: de stadi-
umindeling bevat niet alle prognostische informatie.

Tabel VII. 1 Overlevingsduuranalyse met Cox's regressiemodel van 7 factoren bij 395 patiënten

variabele

.stadium

performance
status+

categorie

1

II

111

IV

n

32
82

194

87

log rank toets;
significanlieniveau*

p < 0.001

log rank toets na
stratificatie op stadium

_

26

323

46

p < 0.001 p<0.001
(significante trend)

symptoom-
groepen

(Feinstein) + *

0
1

2
3

4

26
119

99

64

87

p < 0.001

p = 0 . 0 0 2 "

categorie 0, i

vs

categorie 2,3

leeftijd

BSE

totale
dosis

< 60 jaar

60-69 jaar

> 70 jaar

< 40 mm

» 4 0 mm

3-33 Gy

37-52 Gy

57-63 Gy

85

142

168

173

222

218

79

98

P =

P =

P <

•• 0 . 3 0

0.002

0.001

P

P

P

= 0.68

= 0.02

= 0.23

veld-

oppervlak
< 100 cm1

100-149 cm1

150-199 cm'

» 200 cm'

134

152
79

30

p < 0.001
p = 0.006
categorie < 100 cm'
VS

categorie S= 100 cm'

alle afzonderlijke facturen gaven tevens een significante trend, met uitzondering van de leeftijd
alleen voor symptoomgroepen 0, 1, 2 en 3 en stadium I, II en UI, omdat symptoomgroep 4
("distant") arbitrair gelijk is aan stadium IV (metastasen op afstand), zie IV.4.4.3.
I = ambulant, geen symptomen; 2 = ambulant, wel symptomen; 3 = bedlegerig, wel symptomen.
0 = asymplomatic, 1 = pulmonic; 2 = systemic; 3 = mediastinal; 4 = distant.
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In een volgende stap zijn alle gastheervariabelen gezamenlijk in het model gebracht en
gestratificeerd naar stadium geanalyseerd. Dit laat hetzelfde beeld zien als de gestratifi-
ceerde analyse uit tabel VII. 1: performance status en symptomen blijven prognostische
informatie bevatten, waarbij voor de symptomen de categorieën 0 en 1 ("asymptoma-
tic" en "pulmonic") staan tegenover 2 en 3 ("systemic" en "mediastinal").

Tenslotte zijn naast de gastheervariabelen ook de behandelingsvariabelen in het model
gebracht, weer gestratificeerd naar stadium. Daarbij blijft de veldoppervlakcategorie 1
(< 100 cm2) voor alle stadia een betere prognose bevatten dan de overige veldoppervlak-
categorieën. De totale dosis heeft echter geen enkele afzonderlijke prognostische waar-
de meer.
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VIII. ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIES

VIII. 1 INLEIDING

Nadat ter wille van de overzichtelijkheid in diverse hoofdstukken al ter plaatse com-
mentaar is geleverd op vele onderzoekresultaten, zullen de meeste gegevens nu in on-
derlinge relatie en in groter verband besproken worden. Daarbij zal getracht worden de
volgende drie, ten dele al in de inleiding (1.1) en de doelstellingen (IV. 1) vervatte vragen
te beantwoorden:
- 1. kan het theoretisch gelijk van de Thomasindeling als systeem (met name als classi-

ficatiesysteem) bewezen worden? Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de ge-
gevens uit het onderzoek van Thomas zelf, uit het vergelijkend literatuuronder-
zoek in hoofdstuk II en III en uit het eigen patientenonderzoek, vooral over de
prognostische waarde van de tumorfactoren T, N en M.

- 2. is de stadiumindeling van Thomas in de praktijk bruikbaar, vooral in prospectieve
zin als selectie- en stratificatiemiddel? Hierbij komen de gegevens van de patiënten
uit de tweede onderzoekperiode (1978-1979) ter sprake, vooral betreffende de
prognostische waarde van gastheerfactoren,

- 3. wat is de waarde van de radiotherapie bij het bronchuscarcinoom? Hierbij zullen
de theorieën en filosofieën over curatie, palliatie, electieve behandeling en me-
tastasenbehandeling worden getoetst aan gegevens over overleving, locale contro-
le, bijwerkingen enz., waarbij vergelijkingen tussen de beide perioden en analyses
van de prognosebepaling op basis van respons en andere behandelingsfactoren
worden betrokken.

Allereerst dient echter het eigen patientenmateriaal kritisch te worden beschouwd, o.a.
op de consistentie van materiaal en methoden, de waarde van histologie en cytologie en
de meetbaarheid van de resultaten.

VIII.2 MATERIAAL EN METHODEN

VIII.2.1 Methoden van onderzoek

De voor het onderzoek gevolgde methode van codering van statusgegevens en opslag in
een computerbestand bleek flexibel door de goede mogelijkheden tot hergroepering.
Hierdoor konden achteraf vele extra correlaties worden onderzocht. Het bleek onhan-
dig om items te voorzien van een restgroep als "anders: specificeren", omdat dit her-
nieuwde (hand)tellingen noodzakelijk maakte. In dit geval verdiende het uitschrijven
van zoveel mogelijk alternatieven (hoe zeldzaam ook) de voorkeur.

VIII.2.2 Populatie

Het onderzoek werd verricht in een "gewone" radiotherapiepopulatie. Een dergelijke
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derde-lijnspopulatie is het resultaat van veel selecties in de eerste en tweede lijn en daar-
om niet vergelijkbaar met bijv. een longartspopulatie zoals in het onderzoek van Tho-
mas.
Omdat bij alle in het onderzoek opgenomen patiënten (het totale bronchuscarcinoom-
aanbod in de jaren 1971, 1972, 1973, 1978 en 1979) een voldoende tot goede documen-
tatie bestond, werd afgezien van revisie van röntgenfoto's en van histologische of cyto-
logische preparaten. Bij de röntgenonderzoekuitslagen werden in de status voldoende
kritische kanttekeningen aanwezig geacht (als resultaat van de gebruikelijke gezamen-
lijke beoordeling door de staf van alle op de afdeling Radiotherapie aangevraagde on-
derzoeken) om een oordeel te kunnen geven over het effect van de therapie. Bij de P. A.
uitslagen bestond een aantal mogelijkheden tot consistentie-controle, zoals het verge-
lijken van histologische en cytologische uitslagen uit verschillende "delingen binnen
hei AZL c.q. de universiteit, het vergelijken van uitslagen van binnen en van buiten het
AZL en het vergelijken van de uitslagen uit de eerste met die uit de tweede onderzoek-
periode.

In dit retrospectieve onderzoek werden een aantal gegevens niet genoteerd, omdat ze
niet goed gedocumenteerd waren en/of niet relevant geacht werden, zoals de tumor-
grootte (bij inoperabele centrale tumoren vaak niet te meten), de kwabslocalisatie (vol-
gens het onderzoek van Thomas onbelangrijk) en het goed afgrensbaar zijn van de tu-
mor (idem). Dit impliceerde dat achteraf geen andere classificaties (zoals van de AJC,
RTOG of UICC) konden worden toegepast op het huidige materiaal, wegens het ont-
breken van essentiële gegevens (tumorgrootte, doorgroeicriteria etc).

VIII.2.3 Stageringsonderzoek

Omdat de onderzochte patientengroep bestaat uit zowel van binnen als van buiten het
AZL verwezen patiënten, zullen binnen de serie minimaal door de afdeling Radiothera-
pie geëiste onderzoeken variaties bestaan, die samenhangen met bijvoorbeeld de ge-
bruikte bronchoscopische techniek van de verwijzend longarts. Uit tabel IV.20 blijkt
dat er verschillen bestaan in de percentages alleen histologie (PA 3), alleen cytologie
(PA 4) of een combinatie van histologie + cytologie (PA I of 2), afhankelijk van het
verwijzend ziekenhuis. De ijver waarmee in de carinae wordt gepuncteerd kan belang-
rijke verschillen opleveren binnen de N-classificatie (N0-NX-N1-N2) en daarmee bin-
nen de stadia. Mediastinale lymfkliermetastasering werd bij 82% van de patiënten door
middel van cytologische punctie uitgesloten of bevestigd, bij 20% van de patiënten
door middel van mediastinoscopie (tabel IV.3). Gezien de verschillen per ziekenhuis
werd daarom in veel analyses ook het AZL apart beschouwd. Een andere factor die
binnen dit minimale onderzoekspakket toch accentverschuivingen kan hebben gegeven
is (in de tweede periode) de stratificatie op histologie. Patiënten met een kleincellig car-
cinoom met een positieve botboring zullen in het huidige materiaal niet voorkomen,
omdat ze alleen chemotherapie hebben gekregen. Het percentage patiënten met een
kleincellig carcinoom in dit onderzoek zal daarom in de tweede jaargroep kleiner zijn
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dan in de eerste groep. Onder andere hierom zijn vrijwel alle in het onderzoek uitge-
voerde analyses ook voor de beide perioden afzonderlijk verricht.

VIII.2.4 TNM classificatie en stadiumgroepering

Hoewel de Thomas-classificatie primair bedoeld is om te komen tot een klinische (prae-
operatieve) stadiumindeling, zijn (in overeenstemming met de praktijk sinds 1963) alle
594 patiënten geclassificeerd, dus ook alle eerder behandelde patiënten (137). Waar dit
van belang leek, zijn in het onderzoek analyses met en zonder eerder behandelde pa-
tienten uitgevoerd.
Arbitrair werden de categorieën TO, TX en NX aan het systeem toegevoegd, en als 0 be-
schouwd bij de stadiumgroepering. Hierbij zijn dus onvermijdelijk patiënten in stadi-
um 1 of 2 beland, die bij diepgaande "stagering" (punctiecarinae)instadium3(Nl)of
zelfs stadium 4 (N2) zouden kunnen zijn gekomen.
De verdeling van de aantallen patiënten over de stadia (tabel IV.5) met bijna de helft
van alle patiënten in stadium 4 is vergelijkbaar niet andere radiotherapiepopulaties (Pe-
rez e.a. 1977, Emami e.a. 1979). Tussen beide perioden bestaat weinig verschil, afge-
zien van een hoger percentage stadium 1 patiënten (11%) in periode 2.

VIII.2.5 Histologie en cytologie

Hoewel bij elke patient zoveel mogelijk is getracht aan te geven of er sprake was van
goed, matig of slecht gedifferentieerd bij een plaveiselcelcarcinoom of van klein- of
(middel)grootcellig bij een ongedifferentieerd carcinoom, is bij verdere bewerking uit-
gegaan van de 4 groepen van de WHO indeling: plaveiselcelcarcinoom, kleincellig car-
cinoom, adenocarcinoom en grootcellig carcinoom.
Opvallend is het gelijke percentage positieve histologie en positieve cytologie in de bei-
de perioden (resp. 59-59 en 87-86%) (zie tabel IV.8 en IV.9).
In tabel IV.Il (histologie) valt in de tweede periode een toename van het percentage
plaveiselcelcarcinomen op van 49 naar 58% met een gelijktijdige daling van het percen-
tage grootcellige carcinomen van 26 naar 15%, bij gelijk blijven van kleincellig carci-
noom en adenocarcinoom.
Het lijkt verleidelijk deze beide tendenzen te correleren, waarbij gedacht kan worden
aan verbetering van de diagnostische kunde of mogelijkheden in de loop der jaren.
In tabel IV. 12 (cytologie) is vooral de afname van het percentage kleincellige carcino-
men van 25% in 1971-1973 naar 15% in 1978-1979 opvallend. Hier is waarschijnlijk
sprake van een selectie-effect vóór de verwijzing voor radiotherapie, daar immers in de
tweede periode "extensive" kleincellige carcinomen alleen cytostatisch werüi>n behan-
deld. In de kruistabellen IV. 13 t/m IV. 15 blijkt de afname vooral te bestaan bij patiën-
ten met alleen een cytologische diagnose "kleincellig carcinoom" (periode 1 34 pat.,
periode 2 8 pat.).
Genoemde kruistabellen tonen verder een zeer goede overeenstemming tussen de (vaak
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onafhankelijk gestelde) histologische en cytologische diagnose, namelijk van méér dan
80%. In tabel VIII. 1 is voor de 291 patiënten met een histologische én een cytologische
diagnose (PA groepen 1 en 2) en voor de 210 patiënten daarvan uit het AZL deze over-
eenstemming nog eens weergegeven.

label VUI.I Overeenstemming lussen histologie en cytologie

periode alle ziekenhuizen alleen AZL
ratio % ratio °'u

1971-197.1 129/160 8 1 % 98/123 8O»'o
J978-1979 111/131 85°'O 73/87 84°o

totaal 240/291 82»c 171/210 8l»'o

De verschillen tussen histologie en cytologie liggen vooral op twee gebieden: tussen pla-
vei (cytol.) en grootcellig (hist.) (16x), vermoedelijk te verklaren door het gegeven, dal
de cytoloog sneller geneigd is of gedwongen wordt tol interpretatie en tussen kleincellig
(cytol.) en grootcellig (hist.) {11 x), mogelijk te verklaren door een verschil in criteria
voor de celgrootte.
)n totaal bestond slechts bij 9% van alle 594 patiënten een verschil tussen histologie en
cytologie diagnose, immers bij ± 50% van alle patiënten was slechts één van beide di-
agnosen positief (tabel IV. 19). Uit tabel IV.20 blijkt dat in het AZL vrijwel altijd (ook)
cytologisch onderzoek wordt verricht, daar de PA = 3 groep (alleen histologie) slechts
7% bedraagt. In het Diaconessenhuis komt het hoogste percentage alléén cytologie
(PA = 4) voor (49%), in het St. Elisabeth Ziekenhuis het hoogsie percentage alléén
histologie (PA = 3) (19%).
Het lijkt logisch dat bij het stadium 1 de groep PA = 4 (alleen cytologie) overver-
tegenwoordigd is, gezien de bereikbaarheid van de primaire tumor. Echter ook binnen
de groep PA = 1 (histologie + cytologie) kunnen bij stadium 3, 4 en 5 nog verschillen
in "hardheid" bestaan, daar de histologie meestal afkomstig is van de primaire tumor
en de cytologie vaak wordt gebruikt voor het bewijs van hilaire, mediastinale of teleme-
tastasen, doch soms wordt vervangen door bijv. mediastinoscopie of iymfklierexcisie
(zie tabel IV.21). Binnen de histologiegroep blijkt het plaveiselcelcarcinoom overheer-
send in stadium 2 (79%) en stadium 3 (64%), terwijl het adenocarcinoom in stadium 1,
2 en 3 juist niet voorkomt. In stadium 4 (mediastinale metastasen) is de verdeling van de
4 types gelijk aan die in het gehele materiaal (zie tabel IV. 11). In stadium 5 komt plavei-
selcelcarcinoom juist wat minder voor (39%) en adenocarcinoom wat meer (19%) dan
gemiddeld. De verdelingen over de stadia binnen de cytologiegroep tonen globaal het-
zelfde beeld: plaveiselcelcarcinoom rel. veel in de vroege stadia en rel. weinig in stadium
5. In stadium 5 is het kleincellige carcinoom rel. oververtegenwoordigd (27%) (zie tabel
IV.21).
Beschouwd naar M-code (tabel IV.22) blijken de ongedifferentieerde typen rel. over-
vertegenwoordigd bij de supraclaviculaire metastasen (histologisch: kleincellig 19%,
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grootcellig 30%; cytologisch: kleincellig 30%, grootcellig 16%), terwijl het adenocarci-
noom opvallend veel voorkomt bij de andere telemetastasen (histologisch: 24%, cyto-
logisch: 20%).

Zoals is gesteld in IV.4.3 kan op grond van literatuurgegevens de volgende globale ver-
deling voor de histologische types in een radiotherapiepopulatie worden afgeleid (zie
ook tabel IV.23):

plaveiselcelcarcinoom ± 50%
kleincellig carcinoom ±15%
adenocarcinoom ± 12%
grootcellig carcinoom ± 22%

Voor de Leidse "WHO"groepen (PA 1 -f PA 3 + PA 4) blijkt de verdeling: plavei
60%, kleincellig 18%, adeno 11%, grootcellig 11%. Deze verdeling geeft een beeld van
het gemiddelde per type van vrijwel alle patiënten (524), als histologie én cytologie in re-
kening worden gebracht.

VIII.2.6 Gastheerfactoren

Zowel in de eerste als de tweede periode waren de mannelijke patiënten verre in de
meerderheid (tabel IV.25). Gezien het ontbreken van een verschil in overleving tussen
de beide geslachten (fig. VII.3.4) is het geslacht verder niet als prognostische factor on-
derzocht in het regressiemodel.
Dit is wel gebeurd met de leeftijd, omdat weliswaar geen significant verschil in overle-
ving bestond tussen de ^ccpen jonger dan 60 jaar, 60-69 jaar en 70 jaar of ouder (fig.
VII.3.5), maar binnen deze groepen onverwachte selecties zouden kunnen bestaan. Zo
bleek bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de in opzet curatief bestraalde patiënten
("groep A") in 1978-1979 74 jaar te bedragen (zie VI.6.2), dat is aanzienlijk hoger dan
de gemiddelde leeftijd in de gehele eerste periode (65 jaar) of de gehele tweede periode
(67 jaar).

Hoewel de aard en het aantal van de in de status genoteerde symptomen nogal afhanke-
lijk lijkt van een zorgvuldige anamnese, bleken de geji,' ;deld ruim 3 genoteerde symp-
tomen, na hergroepering in "Feinstein-groepen" volgens de methode van Pater en
Loeb (1982) een opvallende prognostische waarde te bezitten (fig. VII.3.2. A en B), ook
na regressie analyse (VII.5).

Dit gold ook voor ds performance status, die eveneens volgens Pater en Loeb werd ge-
reconstrueerd. De relatief grote groep 2 (symptomatisch, mobiel) is typerend voor een
gemiddelde radiotherapiepopulatie (tabel IV.35).
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Bij de redenen voor inoperabiliteit (IV.4.4.6) valt in de tweede periode een toename in
de meer subjectieve criteria op, mogelijk wijzend op meer vertrouwen in de radiothera-
pie bij de (mondiger?) patient of verwijzend longarts.

Een eerdere behandeling van de tumor vóór het eerste bezoek op de afdeling Radiothe-
rapie bleek in de totale groep geen verschil in overleving te geven vergeleken met de on-
behandelde groep (fig. VII.3.7). Een postoperatieve bestraling (arbitrair < 2 maanden)
werd slechts weinig gegeven, vooral door een gebrek aan goede indicatiestelling.

De aanvankelijk als behandelingsfactoren beschouwde variabelen gewichtsverloop en
BSE-verloop bleken als gastheerfactoren te moeten worden beschouwd (VII.3.8 en
3.9), met beide een zeer duidelijke prognostische betekenis.

VIII.2.7 Meetbaarheid van resultaten

Uit het eigen onderzoek konden de volgende gegevens worden gebruikt bij het be-
antwoorden van de drie in de inleiding (VIII. 1) gestelde vragen: absolute en actuariële
overleving, locaal recidief percentages, doodsoorzaken, responspercentages, bijwer-
kingen (toxiciteiJ en complicaties), klachtenbeloop, gewichts- en BSE-verloop.
Niet meetbaar waren de kwaliteit van overleving (zie alleen epicrise VI. 10) wegens ont-
breken van goede parameters en het effect van "vroege behandeling" en van electieve
behandeling wegens het ontbreken van controlegroepen (bijv. een "wait and see"
groep).

VI1I.3 CLASSIFICATIESYSTEEM VAN THOMAS: THEORETISCH JUIST?

VIII.3.1 Het onderzoek van Thomas

Thomas (1963) kwam in zijn onderzoek tot de volgende conclusies:

1. de prognose van het perifere carcinoom zonder metastasen is zeer significant gunsti-
ger dan van het centrale carcinoom zonder metastasen.

2. perifere tumoren hebben minder frequent hiluskliermetastasen en aanzienlijk min-
der frequent mediastinale metastasen dan centrale tumoren.

3. er is geen significant verschil in prognose aantoonbaar tussen centrale tumoren zon-
der hiluskliermetastasen en perifere of centraio tumoren met hiluskliermetastasen,

4. er is een zeer significant verschil in prognose tussen tumoren met hiluskliermetasta-
sen en tumoren met mediastinale metastasen of doorgroei buiten de long.

5. voor de prognose maakt het geen verschil of er mediastinale metastasen of metasta-
sen op afstand zijn gevonden.

6. er is een sterk negatieve correlatie tussen grootte van de tUinor en overlevingstijd.
7. er is geen verschil in prognose aantoonbaar tussen circumscripte en niet-

circumscripte tumoren.
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8. de lobaire localisatie van de tumor lijkt niet van invloed op de prognose.
Zijn twee belangrijkste theoretische uitgangspunten waren:
a. de graad van metastasering is bepalend voor de prognose
b. het is van nut perifere en centrale tumoren te onderscheiden; zijn eenmaal metasta-

sen gevormd dan vervalt dit nut.

VIIl.3.2 Vergelijkend literatuuronderzoek

De drie meest gebruikte TNM systemen (AJC 1973, RTOG 1973 en UICC 1974/ 1978)
hebben allen globaal dezelfde definities van T, N en M. Hierbij is bij Tl de grootte van
belang (diameter < 3 cm) èn de ligging (geen invasie proximaal van een lobaire bron-

1 chus bij bronchoscopie). Bij T2 zijn eveneens zowel grootte (diamater > 3 cm) als ligging
van belang, het laatste aangegeven in de gevolgen van een centrale ligging: atelectase,
obstructiepneumonie. Bij T3 is er uitbreiding buiten de long, hetzij perifeer (thorax-
wand, diafragma, pleura) hetzij centraal (mediastinum, hoofdbronchus op < 2 cm van
de hoofdcarina). De symbolen NO (geen aantoonbare lymfkliermetastasen), NI (hilus-
kliermetastasen) en N2 (mediastinale metastasen) zijn voor alle genoemde systemen ge-
lijkluidend. De RTOG onderscheidt nog een T4 en N3 (zie III.2.4.2). Het classificatie-
systeem van Thomas verschilt dus vooral van de latere drie systemen door het niet in re-
kening brengen van de tumorgrootte. In het huidige onderzoek is nagegaan of de door
Thomas geformuleerde hypothesen over T, N en M (door hem reeds bewezen voor een
"longarts-populatie"; zie III.5.5) ook klopten voor een "radiotherapie-populatie".

VIII.3.3 Hel huidige onderzoek

Voor het bepalen van de prognostische waarde van diverse T, N en M combinaties werd
mede gebruik gemaakt van het feit, dat in de periode 19' 1-1973 bij het opstellen van het
behandelingsplan praktisch geen rekening werd gehouden mei de tumorfactoren T, N
en M en histologie/cytologie. Voor zover de prognose in beide perioden per symbool
gelijk bleek, werd gebruik gemaakt van de cumulatieve getallen om de significantie van
verschillen tussen symbolen of combinaties te versterken.

Uit fig. VII.2.1 .A blijkt dat het zinvol is T3 af te scheiden van Tl en T2, gezien de ge-
vonden verschillen tussen Tl en T3 (p = 0.007) en T2 en T3 (p = 0.07).
Voor N = 0,X en M = 0 blijkt het verschil tussen Tl en T2 niet significant (p = 0.3).
Voor iedere N is het verschil echter wel significant (p = 0.001). Dit moei betekenen dat
er meer NI en N2 in combinatie met T2 dan met Tl voorkomt, m.a.vv. dat T2 sneller
metastaseert.
Fig. VII.2.1 .B toont geen verschil tussen T3N0M0 voor periode 1 en 2 afzonderlijk (p
= 0.9), ondanks de veel hogere bestralingsdosis en TDF in de eerste periode.

Uit de overlevingscurven van de 3 N-categorieën (N0, NI en N2) blijkt dat N2 dient te
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worden afgescheiden van N0(p < 0.0001) en van NI (p = 0.0003). Uit fig. VII.2.1.C
blijkt het onderscheid tussen de gehele groep NO en de gehele groep NI niet significant
(p = 0.09). Het significante verschil tussen NO in periode 2 en NI in periode 1 (p =
0.04) (zie fig. VII.2.1 .D) kan beschouwd worden als een bewijs dat het onderscheid tus-
sen N0 en NI theoretisch juist is.
In de praktijk merkt men hier minder van: de groep NX (niet geëvalueerd) zal moeten
worden ondergebracht, waarbij "niet bewezen positief' moet worden beschouwd als
"negatief", zodat de toevoeging aan categorie N0 onvermijdelijk is en de "N0" en NI
dicliter bij elkaar komen. Verder heeft het onderscheid tussen T2N0, T1N1 en T2N1
voor de therapie weinig consequenties, omdat zowel bij chirurgie als bij radiotherapie
de hilusregio moet worden "meegenomen".

Bij de M categorieën is het verschil tussen M0 en "niet-M0" zoals te verwachten was
zeer significant (p < 0.0001) (zie fig. VII.2.1.E). Het onderscheid van Thomas tussen
Ml (lymfogene metastasen) en M2 (haemotogene metastasen) bleek niet significant (p
= 0.2) en lijkt dus overbodig.

Het behoeft gezien het bovenstaande geen verwondering te wekken dat de door Tho-
mas voorgestelde stadiumgroepering in het huidige onderzoek deugdelijk is gebleken.
De afsplitsing van T3 (mediane overleving voor N~ M~ 7.6 maanden en voor N~M0
7.7 maanden) en onderbrenging binnen het stadium 4 (mediane overleving 7.8 maan-
den, zie fig. VII.2.2.A) lijkt volkomen gerechtvaardigd. Alleen T3N0M0 (mediane
overleving 10.3 maanden) benadert de mediane overleving van stadium 3(11.1 maan-
den).

De afsplitsing van N2 als voornaamste factor binnen het stadium 4 is theoretisch volko-
men juist en heeft ook grote praktische therapie-consequenties. Het theoretisch logi-
sche verschil tussen N2 en M1, 2 kon door Thomas niet worden bevestigd. In ons mate-
riaal bleek het verschil tussen stadium 4 (mediane overleving 7.8 maanden) en stadium 5
(mediane overleving 4.5 maanden) echter zeer significant (p < 0.0001, zie fig.
VII.2.2.A). Het verschil tussen TI en T2 en tussen N0 en NI bleek op zich niet signifi-
cant. Bij combinatie van beide factoren ontstond echter wel een significant verschil tus-
sen Tl N0 enerzijds en de groepen T2N0, Tl NI en T2N1 anderzijds, hetgeen blijkt uit
het verschil tussen stad urn I en stadium II in fig. VII.2.2.G (p = 0.02).
Evenals in het onderzoek van Thomas bleek het theoretische verschil tussen T2N0 en
Tl ,2N1 (stadium 2 en 3) in het huidige onderzoek niet te bewijzen, terwijl het zoals ge-
zegd ook geen therapeutische consequenties heeft. Tenslotte bleek het verschil in over-
leving tussen Ml en M2 (hetgeen op zich wel therapeutische consequenties zou kunnen
hebben voor de radiotherapie) niet significant.

Concluderend lijkt er een eigen bestaansrecht voor de stadia 1,4 en 5 van Thomas, ter-
wijl een scheiding tussen stadium 2 en 3 niet zinvol lijkt, zodat deze beter kunnen wor-
den samengevoegd.
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Bij het uitschrijven van de TNM combinaties voor de 4 nieuwe stadia blijkt er een op-
vallende overeenkomst te bestaan met de stadiumgroepering van de RTOG, zoals tabel
III. 1 in paragraaf III.5 laat zien.

In paragraaf VII.2.2 werden zowel de originele als de gemodificeerde stadiumindeling
(resp. stadium 1 t/m 5 en stadium I t/m IV) op hun prognostische waarde getest en als
(zeer) bruikbaar beoordeeld (zie fig. VII.2.2.A t/m I).
De volledige beschrijving van de gemodificeerde stadiumindeling is opgenomen in bij-
lage 2.
Naast de T, N en M factoren werden ook de factoren histologie, cytologie en "WHO"
op hun prognostische waarde onderzocht in het huidige patientenmateriaal. Van be-
lang is daarbij, dat in 1971-1973 géén stratificatie op P.A. plaatsvond vóór de behande-
ling, in 1978-1979 wel, namelijk tussen kleincellig en niet-kleincellig carcinoom.
Zoals blijkt uit fig. VII.2.3.A t/m C is er in deze radiotherapiepopulatie geen enkele
prognostische trend voor het celtype te ontdekken. Dit bleek zowel het geval voor het
gehele materiaal als voor de beide perioden aVjnderlijk. Dit lijkt te kunnen worden
verklaard uit het grote percentage patiënten met metastasen, waar de voorspellende
waarde van het celtype voor de kans op metastasen niet meer aan de orde is. Het signifi-
cante verschil in mediane overleving tussen de patiënten met een kleincellig carcinoom
in de beide perioden (5.7 resp. 8.5 maanden, p = 0.04) lijkt voor rekening van de poly-
chemotherapie in 1978-1979 te komen (fig. V1I.2.3.D). Opvallend is het onveranderde
verschil in mediane overleving tussen de stadia I t/m IV bij de groep patiënten met een
plaveiselcelcarcinoom (stad.I 17.0 maanden; stad.II 11.4 maanden; stad.Ill 7.8 maan-
den; stad.IV 4.3 maanden), vergeleken met de totale patientengroep (zie fig.
Vil.2.3.E).

VIII.4 STADIUMINDELING VAN THOMAS: PRAKTISCH BRUIKBAAR?

De door Thomas in zijn proefschrift gegeven stadiumindeling was tot op dat moment
nooit in prospectief opzicht gebruikt.
Zoals beschreven in hoofdstuk V.4 werd vanaf 1978 bij de niet-kleincellige earcinoom-
patienten een indeling in drie behandelingsgroepen gehanteerd, waarbij rekening werd
gehouden met een combinatie van stadiumindeling, performance status en longfunctie.
De in opzet curatief bestraalde "groep A" patiënten, allen met een stadium 1 volgens
Thomar, bleken een zeer significant betere overleving te hebben dan de patiënten uit de
groepen B en C (p = 0.002 resp. < 0.0001) met een mediane overleving van 25.0 maan-
den (groep B 7.2 maanden, groep C 5.9 maanden) (zie fig. VI.5.C). In groep C bevon-
den zich patiënten met een stadium 5, slechte longfunctie en/of slechte performance
status, in groep B patiënten met een stadium 2 t/m 4.

Bij regressieanalyse (zie VII.5) bleek de stadiumindeling van Thomas niet uitputtend
qua prognostische informatie. Gestratificeerd naar stadium bleven de volgende facto-
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ren prognostische informatie bevatten: performance status, symptomen, BSE en
grootte van het bestralingsveld.
Uit fig. VII.3.1 blijken zeer significante overlevingsverschillen tussen de groepen PS 1,2
en 3 (p < 0.0002), ook voor de beide perioden afzonderlijk, met mediane overlevingen
voor de tweede periode van resp. 13.7, 8.4 en 4.0 maanden.

Het verrassende blijvende prognostische verschil tussen de symptoomgroepen "asymp-
tomatic" en "pulmonic" enerzijds en "systemic" en "mediastinal" anderzijds vormt
een duidelijke bevestiging van de theorie van Feinstein, dat alleen al op basis van de
anamnese een prognose te bepalen valt. Zelfs het simpele tellen van het aantal sympto-
men bleek al van prognostische betekenis (fig. VII.3.2.B).

De prognostische waarde van het veldoppervlak (vermoedelijk equivalent met tumor-
grootte of "tumor-load") zou een indirect bewijs kunnen vormen van de stelling dat de
stadiumindeling van Thomas een grootte-limiet voor het stadium 1 mist.

De prognostische waarde van de BSE (boven of onder 40 mm na 1 uur) (zie fig.
VII.3.9.A) is voor het bronchuscarcinoom niet eerder beschreven en verdient mogelijk
een plaats bij de selectieprocedure vóór de behandeling conform het A-B onderscheid
bij de ziekte van Hodgkin.

VIII.5 DE WAARDE VAN DE RADIOTHERAPIE

VIII.5.1 Inleiding

In hoofdstuk V.2 (behandelingsfilosofie) is aangegeven, dat bestraling van het bron-
chuscarcinoom kan worden gegeven als curatieve behandeling, als "vroege" behande-
ling en als palliatieve behandeling. Wanneer de waarde moet worden bepaald van elk
van deze mogelijkheden, dan zal men bij de curatieve opzet in eerste instantie kijken
naar de overlevingscijfers, bij de vroege behandeling naar locale recidiefpercemages en
naar doodsoorzaken en bij de palliatieve opzet meer naar klachtenverloop en bijwer-
kingen. Dit impliceert echter niet dat bij de vroege behandeling de overlevingsduur on-
belangrijk is of dat bij curatie de bijwerkingen te verwaarlozen zijn. Het effect dat als
parameter voor de behandeling wordt gebruikt moet worden afgewogen tegen de bij-
komende effecten; pas dan is het bepalen van de waarde van de behandeling mogelijk.

VIII.5.2 Overleving

In de oncologie is de overleving een veel gebruikt gegeven. Mits het beginpunt goed
wordt gedefinieerd en er een goede follow-up en documentatie bestaat, kunnen overle-
vingscijfers dienen als objectief vergelijkingsmiddel.
Zoals al werd betoogd in V.2.2 is een 5-jaarsoverleving niet identiek aan curatie, daar
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ook na 5 jaar nog recidieven voorkomen. Men dient echter ook te corrigeren voor het
overlijden binnen 5 jaar aan een intercurrente ziekte zonder tekenen van tumor. Het is
goed te verdedigen de aldus overleden patiënten als gecureerd te beschouwen. Zoals is
vermeld in VI.6.2 is het aantal binnen 5 jaar intercurrent overleden patiënten uit
"groep A" (curatieve opzet) niet onaanzienlijk, hetgeen geen verwondering wekt bij
een populatie met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar! De determinate overleving, die
slechts rekening houdt met tumor als doodsoorzaak is dan ook aanzienlijk hoger dan
de "gewone" overleving.

Wanneer de overlevingscijfers van de beide perioden afzonderlijk worden beschouwd
(hoofdstuk VI.5, tabel VI.12 en 13, fig.VI.5.A t/m D), dan valt in periode 2 de signifi-
cant betere overleving van de in opzet curatief behandelde patiënten (groep A) op. \n
periode 1 is de in opzet curatief bestraalde patientengroep veel te groot, met veel stadi-
um 4 patiënten (mediastinale metastasen). Wanneer echter de patiënten uit de "6000
rad groep" die een stadium 1 hadden (in periode 2 het criterium voor een groep
A-patient) worden afgesplitst, blijkt ook in periode 1 een betere overleving voor de cu-
ratief bestraalde stadium 1 patiënten te bestaan (fig. VIII.A).

Vergelijking van fig. VI.5.B en VI.5.C suggereert een betere overleving van de 6000 rad-
groep uit de eerste periode t.o.v. de B * groep uit de tweede periode, beide groepen met
veel mediastinale metastasen. Dit zou kunnen wijzen op een dosis (6000-4500) of TDF
(120- ±73)-effect op de overleving. In fig. VIII.B is een overlevingsanalyse van de
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groepen 6000 rad, 5000 rad en 3000 rad (± Endoxan) uit periode 1 en de A-B+ -C groe-
pen uit periode 2 verricht. Het verschil tussen de 6000 rad groep en de B+ groep blijkt
niet significant (p = 0.17), met een mediane overleving van resp. 10.1 en 8.8 maanden.
Groep A heeft een significant betere overleving dan alle andere 5 groepen (p < 0.01).

Op basis van bovenstaande analyses kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. de totale overleving van de perioden 1 en 2 verschilt noch in mediane overleving,

noch in 1-, 2-, 3- of 4-jaarsoverleving (zie tabel VI.11).
2. het heeft daarom voor de overleving geen zin veel patiënten zonder selectie een hoge

bestralingsdosis te geven (48% in periode 1, 15% in periode 2).
3. het heeft wel zin een geselecteerde groep een hoge dosis te geven (in opzet curatief)

gezien een 4-jaarsoverlevingscijfer van 27% (determinaat zelfs van 60%, zie VI.6.2)
en een mediane overleving van 25.0 maanden.

4. een hoge dosis lijkt wel een betere overleving in het eerste jaar te geven, mogelijk op
basis van uitstel van een locaal recidief (langere locale controle).

5. bij een lage (palliatieve) dosis is de mediane overleving in beide perioden gelijk: 5.9
maanden.

VIII.5.3 Locaal recidief

In hoofdstuk VI.7 is het verschil aangegeven tussen "echt" locaal (binnen bestraald ge-
bied, meestal loco-regionaal) en intrathoracaal (pulmonaal + locaal). Voor het testen
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van de waarde van de bestraling voor locale controle dient men uit te gaan van wat the-
oretisch kan, dus van optimale omstandigheden. Dit impliceert adequate radiotherapie
(bestraling afgemaakt, dosis minimaal 4000 rad, TDF minimaal 65) en een geschikte
patient (goede Karnofsky index, geen telemetastasen).
Uit tabel VI. 17 blijkt dat onder optimale omstandigheden het percentage locale recidie-
ven 30% bedraagt en het percentage locale controle 52%. Bij vergelijking van de perio-
den blijkt het percentage locaal recidief in de eerste periode 4% hoger (31-27%), het
percentage intrathoracaal recidief 10% hoger (47-37%) en het percentage locale con-
trole (geen recidief) 10% lager (48-58%) vergeleken met de tweede periode. Daar het
hier zeker geen dosiseffect kan betreffen lijkt het verleidelijk het verschil in gemiddelde
veldoppervlakte, met mogelijk daaraan gekoppelde toename van randrecidieven, hier-
voor verantwoordelijk te stellen. In de jaren 1971-1973 bedroeg het gemiddelde veldop-
pervlak 108 cm2, waarbij 43% van de patiënten in de groep < 100 cm2 viel, terwijl in
1978-1979 de gemiddelde oppervlakte 140 cm! bedroeg, met slechts 22% van de patiën-
ten in de groep < 100 cm2 (zie V.3.2.4 en V.4.2.4).

Zoals blijkt uit tabel VI.18 krijgt van de patiënten met een complete of partiële remis-
sie, gevolgd door een recidief (72%), meer dan de helft dit recidief binnen 6 maanden.
Slechts bij 12% van de patiënten duurde het verschijnen van het recidief langer dan een
jaar, zodat de term "langdurige" locale controle nogal optimistisch lijkt.

VHI.5.4 Doodsoorzaken

Bij de analyse van de doodsoorzaken is juist niet geselecteerd en zijn alle patiënten be-
ii'okken. Hier is uitgegaan van de praktijk, namelijk wat er in "normale" omstandig-
heden gebeurt. Daarbij zijn ook de patiënten van belang die niet radicaal konden wor-
den bestraald of die daar abusievelijk niet voor werden geselecteerd. In feite wordt de
waarde van de selectieprocedure voor radicale bestraling getest.
Tabel VI.16 laat zien dat de doodsoorzaak "alleen pulmonaal" (1+2 + 3) voor 1971-
1973 28% bedraagt en voor 1978-1979 20%. De doodsoorzaak "pulmonaal + op af-
stand" is echter in de tweede periode zeer veel frequenter (49 tegen 29%). "Alleen op
afstand" is in periode 1 frequenter dan in periode 2: 30 tegen 18%.
Wat vooral opvalt is het aantal patiënten in periode 2 dat overlijdt met zowel pulmona-
le tumor als telemetastasen, namelijk de helft. Hier heeft de bestraling kennelijk niet
het beoogde effect gehad, namelijk "locale" controle. De grootste oorzaak hiervoor is
een te strenge selectie voor een hoge dosis, zodat teveel patiënten te snel zijn ingedeeld
in groep C (lage dosis).

In de eerste periode kregen veel meer patiënten een hoge dosis, resulterend in meer loca-
le controle (totaal 57% intrathoracaal tumor tegen 69% in periode 2) en dus meer over-
lijden aan "alleen op afstand" of NED (34% tegen slechts 20% in periode 2).



Tabel VI.20 geeft een overzicht van alle patiënten, die zowel in de locaal recidiefanalyse
als de doodsoorzakenanalyse voorkomen en die een identieke indeling in één der vier
groepen (intrathoracaal, intrathoracaal + op afstand, alleen op afstand, NED) heb-
ben. Bij deze radicaal bestraalde patiënten blijkt in periode 2 het percentage "intratho-
racaal + op afstand" te zijn afgenomen van 49 naar 38% en het percentage "alleen op
afstand" + NED te zijn toegenomen van 20 naar 39%.

Concluderend is in periode 1 te ruim geselecteerd voor een hoge dosis en in periode 2
waarschijnlijk te beperkt, wanneer wordt uitgegaan van de filosofie dat locale controle
wenselijk is en dat de doodsoorzaak zo mogelijk niet pulmonaal dient te zijn. In hoe-
verre nu sprake is van overbehandeling in periode 1 of onderbehandeling in periode 2
hangt nog af van de bijwerkingen van de behandeling en van het klachtenverloop (ba-
lans van baat en schade).

VIII.5.5 Respons op en verloop na radiotherapie van de primaire tumor

Bij het effect van de bestraling is zowel gekeken naar de tumorrespons (regres-
siepercentage) als naar de gastheerrespons (klachtenvermindering). Een combinatie
van beide is de remissie: een complete remissie vereist zowel een complete tumorregres-
sie als een compleet verdwijnen van klachten of symptomen.

De objectieve tumorreactie is weergegeven in tabel VI.9. Van de 501 evalueerbare pa-
tienten had bijna 80% een gehele of gedeeltelijke regressie. De percentages partiële re-
gressie waren in beide perioden gelijk: ruim 60%. Het percentage complete regressies
was in de tweede periode groter (24%) dan in de eerste periode (12%), voornamelijk
door meer complete tumorregressies in de groep kleincellige carcinomen na chemothe-
rapie, gevolgd door radiotherapie. De subjectieve respons (verandering in het klachten-
patroon) liep vrijwel parallel met de tumorrespons (tabel VI. 10). De percentages
"klachten verdwenen" (24%) en "klachten verminderd" (48 resp. 57%) waren in bei-
de perioden vrijwel gelijk, met een totale subjectieve verbetering van ruim 75%.

De bijwerkingen van de bestraling waren in de tweede periode moeilijker te scoren door
de interactie met de chemotherapie. Toch traden in de eerste periode meer acute bijwer-
kingen op (misselijkheid, oesophagitis, erytheem), met name in klasse 111 (zie VI. 1.2).
Hieraan is vooral de hoge fractiedosis (333 rad) schuldig. In beide perioden kwamen ±
2% ernstige bijwerkingen voor (klasse IV of V).
Bij de late bijwerkingen van bestraling (pneumonitis, subcutane fibrose) valt vooral het
hogere percentage (zeer) ernstige late bijwerkingen in de eerste periode op (6% tegen
2%). Toch blijkt in de praktijk een duidelijke discrepantie te bestaan tussen ernstige
röntgenologische afwijkingen en de vaak betrekkelijk geringe symptomen hiervan. Het
klachtenpatroon is derhalve op zich geen reden voor een ander beleid, met name voor
een lagere totale dosis of fractiedosis.
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Op de myelopathie als bestralingsbijwerking is al uitgebreid ingegaan in VI.3. De over-
all morbiditeit ten gevolge van deze aandoening bedroeg 3% in 1971-1973. Uit het per-
centage van 14% myelopathie in de populatie met een maximale kans daarop blijkt, dat
86% is overleden aan de tumor zonder deze complicatie en geen baat zou hebben gehad
van een myelumsparende bestralingstechniek. Volgens de huidige maatstaven is elk ge-
vf 1 van bestralingsmyelopathie er één teveel. In de periode 1978-1979 kwam, na gerich-
te myelumsparende bestraling, geen myelopathie meer voor.

In de epicrise (VI. 10) is een poging gedaan een balans van baat en schade op te stellen.
Uit tabel VI.28 blijkt de "baat" in beide perioden ongeveer gelijk te zijn. Ondanks een
objectief respons-percentage van 80% en een subjectief respons-percentage van 75% is
slechts bij 57% van de patiënten aangegeven dat ze baat hebben gehad van de behande-
ling. Het verschil tussen beide ligt vooral in de respons-duur, bij een zeer korte overle-
ving na een goede respons of bij een zeer korte duur van de respons zelf kan nauwelijks
van baat gesproken worden.
Het schadepercentage van 6% (10% in periode 1 en 2% in periode 2) komt goed over-
een met de 2% acute en ± 5% late bijwerkingen in de klasse IV, V en VI (irreversibel).
In totaal is de balans als positief aangegeven bij 54% van de patiënten, waarbij het wat
hogere percentage positief (58%) en lagere percentage negatief (9%) in de iweede perio-
de, vergeleken met resp. 51 % en ) 8% in de eerste periode zou kunnen wijzen op een be-
tere selectieprocedure in de jaren 1978-1979.

VIII.5.6 De behandeling van de metastasen op afstand

De indicatie tot behandeling van manifeste telemetastasen zal afhangen van het klach-
tenniveau (zie VI.8.4.2). Van de gemiddelde hoogte van dit klachtenniveau zal weer af-
hangen of een electieve behandeling zinvol kan zijn. Supraclaviculaire metastasen wor-
den initieel meestal simultaan met de primaire tumor bestraald, later optredende lymf-
kliermetastasen worden echter vaak niet behandeld, gezien het lage klachtenniveau (1
of 2). Ditzelfde geldt in principe voor huidmetastasen, hoewel deze iets vaker op niveau
2 zitten door hun onrustbarend karakter. Botmetastasen behoeven vaker een vroege
behandeling, omdat ze meestal op niveau 2 beginnen en omdat op niveau 3 (ernstige
klachten) irreversibiliteit dreigt.
Longmetastasen zullen zich voornamelijk door toename in aantal en grootte van ni-
veau 1 naar niveau 4 bewegen, waarbij vaak een effectieve behandeling niet goed moge-
lijk is.
Dit geldt meestal ook voor levermetastasen, hoewel hier niveau 4 zeker niet altijd onge-
wenst is.
Bij hersenmetastasen zullen aanvankelijk niveau 2 en 3 overheersen (vaak behandeling
nodig), bij presentatie op niveau 4 zal echter noga! eens van behandeling worden afge-
zien.
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Hel totale behandelingspercentage van de telemetastasen bedroeg initieel 83% en ver-
volgens ± 50%.
In 80% van de gevallen werd daarbij radiotherapie gebruikt. Het complete remissieper-
centage bedroeg 38%, het partiële reniissiepercentage 35%, zodat totaal bij 74% van
de patiënten vermindering van klachten optrad, met een mediane duur van 3 maanden
(d.w.z. vaak voor de rest van het leven).

VIH.5.7 Behandeling en prognose

In paragraaf VII.4.5 is beschreven dat de reactie van de tumor op de therapie verreweg
de belangrijkste prognostische factor is. De groep patiënten met een complete remissie
heeft een zeer significant betere overleving dan elk der andere responsgroepen (p <
0.0001) (zie fig. VII.4.5). De mediane overleving bedroeg voor de CR groep 16.5 maan-
den, voor de PR groep 8.2 maanden, voor de NC en PD groepen echter slechts resp. 4.7
en 3.2 maanden. Hiermee is dus bewezen dat radiotherapie de overleving verbeteren
kan.
Omdat te verwachten is dat bij weinig stralengevoelige tumoren als het bronchuscarci-
noom een hogere dosis een beter respons-percentage geeft, wekt het geen verbazing dat
een dosis van ± 60 Gy en een TDF van > 100 gecorreleerd zijn met zeer significant be-
tere overlevingscijfers dan resp. doses tot 52 Gy en TDF < 100 (zie fig. VII.4.1 en fig.
VII.4.2). Weliswaar heeft de totale dosis in de regressieanalyse (VII.5) geen significan-
tie meer bij stratificatie op stadium, doch dit is geen bewijs dat de dosis onbelangrijk is:
een laag stadium is altijd gekoppeld geweest aan een hoge dosis, zodat het eventuele
slechtere effect van een lagere dosis bij een laag stadium niet kon blijken.
Zoals al werd aangegeven in VII.4 is de gunstiger overleving van patiënten met een klei-
ne veldoppervlakte terug te voeren op een geringere tumorgrootte of-hoeveelheid. Dat
dit effect bleef bestaan in de regressieanalyse na stratificatie op stadium vormt een aan-
wijzing dat de stadiumindeling van Thomas mogelijk prognostisch zou verbeteren na
de toevoeging van een tumorgrootte-criterium.

Andere onafhankelijke variabelen, met invloed op de prognose, waarmee naast de sta-
diumindeling van Thomas rekening zou moeten worden gehouden, zijn blijkens de re-
gressieanalyse (tabel VII. 1) de gastheerfactoren performance status en symptoomgroep
volgens Feinstein en in mindere mate de BSE.
Bij de follow-up na radiotherapie kunnen verder de gastheerfactoren BSE-verloop en
gewichts-verloop (VII,3.8 en 9) als prognostica worden gebruikt.

VIII.6 CONCLUSIES

1. Zonder het gebruik van classificaties is een verantwoorde keuze van de behande-
ling van het bronchuscarcinoom onmogelijk.
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2. Als tumorclassificatie is alleen het TNM systeem voldoende nauwkeurig. Omdat
de meeste bronchuscarcinoompatienten inoperabel zijn wordt de ''klinische"
TNM classificatie (cTNM) het meest gebruikt. De pTNM heeft een beperkt ge-
bruik bij de keuze voor verdere therapie na een operatie, de rTNM bij de keuze van
een nieuwe therapie bij recidief.

3. Een stadiumgroepering dient gebaseerd te zijp op een TNM classificatie.
"Directe" groepering (zoals in het Veterans Administration systeem in "limited"
en "extensive") is onnauwkeurig en leidt tot onvergelijkbaarheid van behande-
lingspopulaties.

4. Ieder bij de behandeling van het bronchuscarcinoom betrokken specialisme heeft
zijn eigen stadiumindeling. Voor de radiotherapie zijn alleen de ,.,.v-"~men van de
RTOG en van Thomas goed bruikbaar.

5. Een radiotherapiepopulatie heeft specifieke kenmerken (veel mediastinale me-
tastasen, veel ambulante doch symptomatische patiënten, weinig operabele patiën-
ten, veel relatief oude patiënten), is daarom hoogstens vergelijkbaar met andere ra-
diotherapiepopulaties en zeker niet met longarts-, chirurgische of chemotherapeu-
tische bronchuscarcinoompopulaties.

6. De indeling van patiënten met een niet-kleincellig carcinoom vóór bestraling in een
curatieve, "vroege" en palliatieve groep is werkbaar. Naast het stadium bepalen de
performance status en de longfunctie de mogelijkheden tot radicale therapie.

7. Zelfs bij een hoge tumordosis overlijdt i uim 30% van de bestraalde bronchuscarci-
noompatienten aan pulmonale tumorgroei zonder teken van extrathoracale me-
tastasen.

8. Het heeft geen zin patiënten zonder strikte indicatie een hoge tumordosis te geven.
Dit wordt geïllustreerd door de betere "balans van baat en schade" (positief 58%,
negatief 9%) in de tweede onderzoekperiode, vergeleken met 51% positief en 18%
negatief in de eerste periode.

9. In een geselecteerde patientengroep mei operabele tumoren zijn de resultaten van
radicale radiotherapie nauwelijks slechter dan de resultaten van in opzet curatieve
chirurgie.

10. Op grond van metastasenfrequenties kan aannemelijk worden gemaakt dat electie-
ve bestraling van de hersenen zinvol kan zijn, doch dat electieve bestraling van de
supraclaviculaire gebieden zinloos is.
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11. Bij de keuze van de behandeling van het bronchuscarcinoom dient rekening te wor-
den gehouden met prognostische factoren. In een radiotherapiepopulatie gelden
als prognostische tumorfactoren: TNM-classificatie en stadium, echter niet: cel-
type. Als prognostische gastheerfactoren kunnen worden beschouwd: performan-
ce status, symptoom status, gewichtsverloop en BSE-verloop.
Na cle bestraling zijn prognostisch: responstype en totale dosis.

12. De gemodificeerde stadiumindeling volgens ï'homas (zie bijlage 2) heeft een hoge
voorspellende waarde en is het meest universele stageringssysteem voor het bron-
chuscarcinoom. Het is eenvoudiger in praktisch gebruik dan andere systemen en is
door de prospectieve vertaling van TNM combinaties naar stadium niet afhanke-
lijk van therapieresultaten.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift is een onderzoek beschreven naar de waarde van de door Thomas in
1963 beschreven stadiumindeling van het bronchuscarcinoom, bij gebruik op een ra-
diotherapieafdeling. Hiertoe is allereerst een vergelijkend onderzoek verricht naar di-
verse in de literatuur beschreven classificaties en stadiumindelingen van het bronchus-
carcinoom. Vervolgens is in het eigen patientenmateriaal zowel het theoretisch gelijk
van het classificatiesysteem van Thomas als de praktische bruikbaarheid van de sta-
diumindeling voor bepaling van de prognose en de therapiekeuze bewezen. Tenslotte
zijn diverse aspecten van de bestraling van het bronchuscarcinoom onderzocht, aisme-
de een aantal prognostische factoren.

In hoofdstuk I wordt aangegeven, dat de stadiumindeling van Thomas nooit is getoetst
in een radiotherapie-populatie met veel inoperabele en gemetastaseerde bronchuscarci-
nomen. De keuze van een tweetal onderzoekperioden (1971 t/m 1973 en 1978-1979)
wordt gemotiveerd.
De indeling van het proefschrift is globaal als volgt: literatuuronderzoek (hoofdstuk II
en III), materiaal en methoden (hoofdstuk IV en V), resultaten (hoofdstuk VI in VII)
en discussie (hoofdstuk VIN).

In hoofdstuk II worden allereerst de begrippen classificatie en stagering onderscheiden.
Classificatie is een middel om feiten te registreren. Stagering wordt in twee betekenissen
gebruikt. Als synoniem voor stageringsonderzoek is het in feite classificatieonderzoek
("work-up"). Als synoniem voor stadiumindeling of-groepering betekent het de sa-
menvoeging van classificatiegegevens tot groepen die een gelijke prognose hebben of
een gelijke behandeling behoeven. Een stadium is een subjectief gegeven, voortkomend
uit de interpretatie van classificatie-feiten.
Bij de classificatie van het bronchuscarcinoom dienen de tumor, de gastheer en de be-
handeling apart te worden beschouwd. Bij de tumorclassificaties op anatomische basis
is vooral het TNM systeerr in gebruik, soms als einddoel (zoals bij de U1CC), soms als
middel tot stadiumgroepe/ing (zoals bij de AJQ. Theoretisch kunnen een vijftal fasen
in de TNM classificatie worden onderscheiden, waarvan de klinische (cTNM) en de pa-
thologische (pTNM) de belangrijkste zijn. Om te kunnen classificeren dient de minima-
le hoeveelheid "stageringsonderzoek" per compartiment (T, N of M) vast te staan. Een
tweede belangrijke tumorclassificatie is de pathologische classificatie. Zowel in de
histopathologie als in de cytopathologie worden een viertal hoofdceltypen onderschei-
den (VALCCSG 1965, WPL 1973, WHO 1979): I. plaveiselcelcarcinoom, 2. kleincellig
carcinoom, 3. adenocarcinoom, 4. grootcellig carcinoom. Classificatieproblemen be-
staan vooral bij het onderscheid russen grootcellig enerzijds en plaveisel- resp. adeno-
resp. kleincellig anderzijds. De ICD-O (International Classification of Diseases for On-
cology) is een drie-assig coderingssysteem, dat gebruik maakt van de anatomische (to-
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pografische) en de pathologische (morfologische) classificaties, alsmede van het gedrag
van tumoren (maligniteitsgraad).
Gastheerclassificaties meten de prestaties (performance) van de patient. De 10-delige
Karnofsky schaal maakt vooral een onderscheid in zelfverzorging, hulp en verpleging,
enkele 5-delige schalen (Zubrod, ECOG, WHO, AJC, RTOG) meten daarnaast de ma-
te van ambulantie en de activiteit (werk). Symptomatische classificaties (Frinstein) ge-
ven een indeling van klachten en symptomen. Neurologische functie classificaties geven
een indeling van prestatie en symptomen voor patiënten met hersenmetastasen. Samen-
gestelde classificaties trachten ook de kwaliteit van overleving te meten, daar hiervoor
de performance scales ongeschikt zijn.
Voor het meten van het behandelingseffect worden als responscriteria meestal de aan-
duidingen CR (complete respons), PR (partiële respons), NC (geen verandering) en PD
(progressieveziekte) gebruikt. Bij het scoren van de bijwerkingen van de behandeling is
naast het onderscheid in acuut, subacuut, chronisch en laat, het onderscheid tussen
toxiciteit en complicatie van praktisch belang.

In hoofdstuk III worden drie groepen van prognostische factoren genoemd, die bij het
bronchuscarcinoom van belang zijn: de voorafgaande toestand van de gastheer (ge-
wichtsverlies, symptoomduur), de huidige toestand van de gastheer (performance sta-
tus, symptomen) en de huidige ziektetoestand (uitbreiding, histologie). Voor de bepa-
ling van de ziekteuitbreiding zijn een aantal stadiumindelingen ontworpen, deels geba-
seerd op tumor- en gastheerclassificaties.
De belangrijkste op de TNM classificatie gebaseerde systemen zijn die van de DRG,
UICC, AJC en RTOG. Van de systemen zonder TNM basis is de bekendste ie Vete-
rans Administration (limited-extensive) indeling. Alleen de indeling van Feinstein is zo-
wel gebaseerd op een anatomische als op een symptomatische classificatie. Alle ge-
noemde systemen zijn voornamelijk geschikt voor één specialisme: de UICC en Fein-
stein-indeling voor de longarts, de AJC en DRG voor de thoraxchirurg, de RTOG voor
de radiotherapeut en de VA voor de chemotherapeut.
De stadiumindeling van Thomas is niet alleen theoretisch beter onderbouwd, maar vol-
doet ook in de praktijk beter dan andere systemen door zijn eenvi ud en zijn multidisci-
plinaire bruikbaarheid.

In hoofdstuk IV wordt het statusonderzoek van 594 voor radiotherapie verwezen bron-
chuscarcinoom-patienten beschreven, 322 uit de periode 1971-1972-1973 en 272 uit de
periode 1978-1979. Hierbij werden alle relevante gegevens overgebracht op twee of
meer formulieren voor de opslag van respectievelijk gastheer- en tumorgegevens,
behandelingsgegeve is en eventuele gegevens over locaal recidief of metastasen en de
behandeling daarvan.
Van de onderzochte patiënten werd 63% van binnen het AZL verwezen, 22% vanuit de
regio buiten het AZL en 15% van buiten de regio.
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De verdeling van de patiënten volgens het stadium van Thomas was: stadium I 7%;
stadium 2 10%; stadium 3 8%; stadium 4 47%; stadium 5 28%. Hierbij werden 497
patiënten officieel en 97 patiënten arbitrair volgens Thomas geclassificeerd.
Van de 350 patiënten met een histologische diagnose luidde de verdeling: plaveiselcel-
carcinoom 53%, kleincellig carcinoom 16%, adenocarcinoom 10% en grootcellig car-
cinoom 21 %. De 516 patiënten met een cytologische diagnose waren als volgt verdeeld:
plaveiselcelcarcinoom 59%, kleincellig carcinoom 20%, adenocarcinoom 11% en
grootcellig carcinoom 10%. Voor de 524 patiënten met een gelijkluidende histologische
en/of cytologische diagnose was de verdeling: plaveiselcelcarcinoom 60%, kleincellig
carcinoom 18%, adenocarcinoom 11% en grootcellig carcinoom 11%.
Er waren aanzienlijk meer mannen dan vrouwen onder de patiënten (sex ratio 23:1),
met in de eerste periode een sterkere asymmetrie (35:1) dan in de tweede periode (16:1).
De mediane leeftijd in de eerste en tweede periode bedroeg resp. 65 en 67 jaar, met in
totaal 26% van de patiënten jonger dan 60 jaar, 38% van 60 tot 69 jaar en 35% van 70
jaar en ouder.

Slechts 6% van alle patiënten had geen symptomen of klachten bij eerste bezoek. Het
meest voorkomende symptoom wa« hoest (71%), gevolgd door dyspnoe (57%), alge-
mene malaise (41 %), pijn (40%) en vermagering (39%). Totaal 38 patiënten (6%) had-
den een vena cava superior syndroom en 13 patiënten (2%) een Pancoast syndroom. In
de classificatie volgens Feinstein viel 25% van de patiënten in de "pulmonic" groep en
24% in de "systemic" groep. Zoals gebruikelijk in een radiotherapiepopulatie had het
overgrote deel van de patiënten (77%) een performance score volgens Karnofsky van
60-90%, slechts 6% een score van 100%, doch ook slechts 18% een score van 50% of
minder.

Het overgrote deel van de patiënten was primair inoperabel, waarvan 24% op grond
van metastasen op afstand, 38% op grond van mediastinale metastasen of doorgroei,
12% wegens een te hoog operatierisico, 6% op grond van de leeftijd en 3% wegens wei-
gering van de patient.
Bij 54 patiënten (9%) had er in totaal 57 maal een eerdere behandeling voor een andere
maligniteit plaats gevonden, waarvan meer dan de helft voor een bronchus- of larynx-
carcinoom.

In hoofdstuk V worden de overeenkomsten en verschillen in behandeling in de beide
onderzoekperioden beschreven. De behandelingsfilosofie was in beide perioden gelijk:
zo mogelijk dient in opzet curatieve radiotherapie gegeven te worden, waarbij een hoge
dosis (5- 60 Gy) is gecorreleerd met een hoger responspercentage en een langere overle-
ving. Bij de incurabele patient dient een actief beleid te worden gevoerd, gericht op het
verkrijgen van langdurige locoregionale controle (dosis > 45 Cy) dan wel effectieve pal-
liatie (dosis < 30 Gy).
In de eerste periode werd een veel groter deel van de patiënten (48%) radicaal bestraald,
vergeleken met de tweede periode (15%).
De jaren 1971-1973 werden verder gekenmerkt door een zeer hoge fractiedosis (> 300
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rad) en TDF (120) en een relatief kleine veldoppervlakte (mediaan 108 cm'). Er werd
niet gestratificeerd op celtype of performance status. In 1978 werd wel gestratificeerd
op celiype, liet kleincellig carcinoom werd primair cytostatisch behandeld, soms ge-
volgd door consolidatieradiotherapie. Bij de niet-kleincellige carcinomen werd afhan-
kelijk van performance status, stadium volgens Thomas en longfunctie gekozen voor
een in opzet curatieve, "vroege" of primair palliatieve bestraling. De fractiedosis was
hierbij nooit hoger dan 300 rad, de veldoppervlakte daarentegen groter dan in 1971-
1973 (mediaan 140 cm2). Het percentage afgebroken behandelingen bedroeg in beide
perioden ruim 10%, hetgeen lager is dan de gemiddeld 20% in de literatuur, wijzend op
een goede voorselectie dan wel een relatief "goede" patientenpopulatie.

In hoofdstuk VI worden allereerst de bijwerkingen van de bestraling beschreven, die
ten gevolge van de hoge fractiedosis in de eerste periode ernstiger waren. Pneumonitis
en longfibrose treden gemiddeld bijna 4 weken resp. 10 weken na het beëindigen van de
bestraling op. Hec profylactisch geven van prednison 20 mg dd. had geen invloed op de
frequentie of het tijdstip van optreden van door bestraling veroorzaakte pneumonitis
of longfibrose. Bij 8 patiënten uit de eerste onderzoekperiode trad een bestralingsmye-
lopathie op, dat is 14% van alle patiënten die op grond van hoge dosis, targetvolume en
overleving een zeer groot risico voor een myelopathie hadden en minder dan 3% van al-
le patiënten uit 1971-1973. In de tweede periode trad met een myelümsparende bestra-
lingstechniek geen myelopathie meer op. Van de 501 evaluabele patiënten toonde 17%
een complete regressie, 62% een gedeeltelijke regressie en 21 % geen regressie van de tu-
mor na bestraling. Ruim 75% van de 530 evaluabele patiënten gaf een vermindering
van tevoren bestaande klachten aan, bij bijna 25% verdwenen de klachten zelfs geheel.
De 6-maandelijkse overlevingspercentages verschilden niet voor de beide perioden en
bedroegen totaal na 6 maanden 56%, na 1 jaar 29%, na 18 maanden 16% en na 2 jaar
12%. De 5-jaarsoverleving voor de eerste periode bedroeg 3%.
De overleving van de in opzet curatief bestraalde patiënten uit de tweede periode was
zeer significant beter dan die van de andere patiënten. Bij de doodsoorzaken in deze
groep valt het hoge percentage "overleden zonder tekenen van ziekte" binnen 5 jaar na
bestraling op. Het intrathoracale recidiefpercentage was in de eerste periode duidelijk
hoger (47%) dan in de tweede periode (37%). Het "echte" locale recidiefpercentage
(locoregionaal in bestraald gebied) bedroeg resp. 31% en 27%. Meer dan de helft van
alle patiënten met een recidief had dit binnen 6 maanden na een complete of partiële re-
gressie, slechts 12% van de recidieven trad op na I jaar. Bij ruim 30% van alle radicaal
bestraalde patiënten was intrathoracale tumorgroei de enige doodsoorzaak en waren er
bij overlijden geen tekenen van metastasen buiten de thorax.
Bij de metastasen op afstand wordt een onderscheid gemaakt tussen primair al aanwe-
zige (= initiële) metastasen en in het verloop van de ziekte manifest wordtnde (= vol-
gende) metastasen. Supraclaviculaire metastasen zijn vaak initieel en vormen een afne-
mend risico. Lever- en hersenmetastasen vormen daarentegen een progressief risico.
Het behandelingspercentage bedroeg voor de initiële metastasen 83%, voor de volgen-
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de metastasen ± 50%. Bij 80% van de behandelde metasiasen werd radiotherapie ge-
bruikt, met een vermindering van klachten van 74%, waaronder verdwijnen van klach-
ten van 38% en een mediane duur van de palliatie bij responders van 3 maanden (vaak
"levenslang").
Op grond van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de electieve bestraling voor her-
senmetastasen wel zin kan hebben, voor supraclaviculaire metastasen echter niet. Het
totale percentage dubbeltumoren (tevoren, simultaan en later) bedroeg 13%, waarvan
5,5% tweede bronchuscarcinomen en 2% larynxcarcinomen.
Bij de epicrise blijkt in de eerste periode een hoger percentage "schade door de behan-
deling" voor te komen, niet gecompenseerd door een hoger percentage "baat", zodat
in de tweede periode een groter aantal patiënten een "positieve balans van baat en scha-
de" had (59% t.o.v. 51%) en een kleiner aantal een "negatieve balans" (9% t.o.v.
18%). De totale percentages voor positieve, gelijke en negatieve balans (resp. 54, 32 en
14%) worden als teleurstellend ervaren.

In hoofdstuk VII wordt het onderzoek beschreven naar de prognostischt waarde van
een aantal tumor-, gastheer- en behandelingsfactoren. Binnen de door Thomas gedefi-
nieerde T, N en M classificaties bleken er significante verschillen in overleving te be-
staan tussen Tl en T3, tussen NO enerzijds en NI en N2 anderzijds en tussrn M0 ener-
zijds en Ml en M2 anderzijds.
Als klinische stadiumindeling volgens Thomas gegroepeerd levert dit zeer significante
verschillen in overleving op tussen stadium 5 en alle andere stadia, tussen stadium 4 en
alle andere stadia, en tussen stadium 1 en stadium 3.
De gemodificeerde klinische stadiumindeling volgens Thomas (zie bijlage 2) blijkt tus-
sen alle 4 stadia (zeer) significante verschillen in overleving te bevatten.
Het celtype bleek in de onderzochte radiotherapiepopulatie geen enkele prognostische
waarde te hebben. Van de gastheerfactoren bleken de performance status en de symp-
toomgroepen volgens Feinstein zeer significant de overleving te beïnvloeden, ook na
stratificatie voor het stadium bij regressieanalyse. Het gewichtsverloop en het BSE-
verloop na de behandeling bleken eveneens prognostische betekenis te hebben. Van de
behandelingsfactoren bleek de respons op therapie (complete regressie, gedeeltelijke re-
gressie, geen verandering en progressie) zeer significante verschillen te vertonen tussen
alle groepen onderling. De totale bestralingsdosis toonde zeer significante ver^Hllen
tussen de groepen < 33 Gy, 37-52 Gy er 57-63 Gy, doch dit verschil verdween na strati-
ficatie op stadium. Ook een klein veldoppervlak had sterke prognostische betekenis,
zelfs na stratificatie op stadium. De .egressieanalyse van de belangrijkste factoren
toont aan dat de gemodificeerde stadiumindeling van Thomas niet uitputtend is qua
prognostische informatie, daar de perfo;rnance status, symptoomgroepen en klein
veldoppervlak hun onafhankelijke prognostische waarde blijven behouden.
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SUMMARY

This thesis reports a study performed to evaluate the stage classification of bronchial
carcinoma published by Thomas in 1963. The study was done in the radiotherapy de-
partment of a teaching hospital, and had three parts: a comparative analysis of the
classifications and stage divisions described in the literature on bronchial carcinoma; an
evaluation of the theoretical basis of the classification system introduced by Thomas as
wel! as of the practical applicability of the division into stages, with respect to the
assessment of the prognosis and the choice of therapy; and an analysis of various
aspects of irradiation as well as of a number of prognostic factors in bronchial carci-
noma.

The staging system developed by Thomas had never been evaluated in a radiotherapy
population with a high proportion of cases of inoperable and metastasized bronchial
carcinoma. This point is discussed in Chapter I, where the reasons for the choice of two
periods for the study (1971-1973 and 1978-1979) are dealt with. The other topics are
distributed as follows: a review of the literature in Chapters II and III, materials and
methods in Chapters IV and V, the results in Chapters VI and VII, and a discussion in
Chapter VIII.
In Chapter II, classification and staging are defined as separate concepts. Classification
is seen as a tool for the recording of facts. The term staging is used in two senses: as a
synonym for classification work-up and as a synonym for stage grouping, i.e., the
grouping of classification data according to prognosis or the kind of treatment
required. Stage is a subjective concept and is derived by interpretation of facts pertain-
ing to classification.
For the classification of bronchial carcinoma, the tumour, the host, and the treatment
must be considered separately. For tumour classification on an anatomical basis the
TNM system is the most commonly used, sometimes simply for classification (as in the
UICC) and sometimes as a basis for stage grouping (as in the AJC). On theoretical
grounds, five phases can be distinguished in the TNM classification, the most
important being the clinical (cTNM) and the pathological (pTNM) classifications. For
proper classification, a minimum amount of staging information must be obtained for
each compartment (T, N, or M). A second important approach to tumour classifica-
tion is via the pathological basis. Both histologically and cytologically, four main types
of bronchial carcinoma are distinguished: squamous cell carcinoma, small cell carcino-
ma, adenocarcinoma, and large cell carcinoma. Classification problems are
encountered particularly in the differentiation between large cell carcinoma and each
of the other three types. The International Classification of Diseases for Oncology
(ICD-O) is a coding system with three axes, i.e., anatomical (topographical) and patho-
logical (morphological) factors and tumour behaviour (malignancy grade).
Host classifications are concerned with the patient's performance. The 10-point
Karnofsky scale concerns mainly self-care, help, and nursing, and some 5-point scales
(Zubrod, ECOG, WHO, AJC, RTOG) include the degree of ambulancy and activity
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(work). Symptomatic classifications (Feinstein) deal witn complaints and symptoms.
Classifications based on neurological function deal with performance and symptoms in
patients with brain metastases. Compound classifications attempt to cope with the
quaiity of survival, for which the performance scales are unsuitable.
For assessment of the effect of treatment, use is usually made of four response criteria,
i.e., complete response (CR), partial response (PR), no change (NC), and progressive
disease (PD). For the scoring of the side effects of treatment, distinction is made
between acute, sub-acute, chronic, and late, but the distinction between toxicity and
-ompiication is also of practical importance.

Chapter III mentions three groups of prognostic factors with relevance for bronchial
carcinoma: the host's prior condition (weight loss, duration of symptoms), the host's
current condition (performance, symptoms) and the present status of the disease
(extension, histological picture). The last of these is discussed at length. Several staging
systems have been developed for estimation of the extension of the disease process,
some of them based on both tumour and host classifications. The most important of
the systems based on t^e TNM classification are those of the DRG, U1CC, AJC and
RTOC. Of the systems with a different basis, the best xnown is the Veterans Admini-
stration (VA) (limited-extensive) classification. Only Feinstein's system is based on
both anatomical and symptomatic classifications. All of these systems are mainly
suitable for a single specialism: the LJICC and Feinstein classifications for the lung
specialist, the AJC and DRG for the thoracic surgeon, the RTOG for the radiothera-
pist, and the VA for the chemotherapist. Because of its simplicity and multidisciplinary
applicability, Thomas's staging system is superior to the others in practice, and in addi-
tion it i» better founded theoretically than the other classifications.
Chapter IV concerns the analysis of the medical histories of 594 patients with biv>nchial
carcinoma referred for radiotherapy, i.e., 322 of them seen between 1971 and 1973 and
272 seen in 1978 and 1979. For this analysis, all relevant data were transferred to two or
more forms for the storage of host and tumour data, treatment data, and, if any, data
on local recurrence or metastases. Of the patients examined, 63% had been referred
within the Leiden University Hospital (AZL), 22% from elsewhere in the Leiden regi-
on, and 15% from other regions. The distribution of the patients according to
Thomas's staging classification was as follows: 7% in stage 1, 10% in stage 2, 8% in
stage 3, 47% in stage 4, and 28% in stage 5. In this series, 497 patients were classified
officially according to Thomas and 97 patients arbitrarily.

For the 350 patients with a histological diagnosis, the distribution according to cell type
was squamous cell carcinoma: 53%, small cell carcinoma: 16%, adenocarcinoma:
10%, and large cell carcinoma: 10%; and for the 516 patients with a cytological diagno-
sis, these percentages were 59, 20, 11, and 10, respectively. For the 524 cases in which
histology and cytology led to the same diagnosis, the proportions were 60%, 18%,
11%, and 11%, respectively. There were considerably more men than women in this
series (sex ratio 23:1) with greater asymmetry in the first than in the second period (35:1
versus 16:1). The median age in the first and ser ">nd periods was 65 and 67 years,
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respectively; 26% were younger than 60 years, 38°7o were in the age-group of 60-69
years, and 35% were 70 years or older.
Only 6% of the patients had no symptoms or complaints when first seen. The most fre-
quent symptom was coughing (71%), followed by dyspnoea (57%), general malaise
(41 %), pain (49%), and weight loss (39%). Thirtyeight patients (6%) had an obstruction
of the superior caval vein and 13 (2%) suffered from the Pancoast syndrome. Accord-
ing to Feinstein's classification, 25% of the patients belonged to the puimonic group
and 24% to the systemic group. As could be expected in a radiotherapy population, the
great majority of the patients (77%) had a Karnofsky performance score lying between
60 and 90% and only 6% scored 100%; however, only 18% scored 50% or less.
The great majority of the patients were primarily inoperable, 24% because of distant
metastases, 38% due to mediastinal metastases or extension of the primary tumour,
12% due to excessive surgical risk, and 6% because of advanced age; 3% of the patients
had refused surgical treatment. Fifty-four patients (9%) had undergone treatment 57
times for another malignant process before referral, more than half of them for bron-
chial or laryngeal carcinoma.

Chapter V deals with various aspects of the treatment applied. Differences and similari-
ties between the two periods in this respect are discussed. The underlying philosophy
was the same in both periods: by preference, radiotherapy was given with curative in-
tent, since a high dose is correlated with a higher response rate and longer survival. The
incurable patient requires an active policy aimed at prolonged local control (dose 3* 45
Gy) or effective palliation (dose < 30 Gy). A much higher proportion of the patients
received radical irradiation in the first period (48%) than in the second period (15%).
The first period (1971-1973) was also characterized by a very high dose per fraction
(> 300 rad), a high TDF( 120), and a relatively small field area (median: 108 cmJ). The-
re was no stratification as to cell type or performance status.
In 1978 there was stratification as to cell type, small cell carcinoma being treated
primarily with cytostatics followed in some cases by consolidation radiotherapy,
whereas in the other three types preference was given to curative, "early", or palliative
radiotherapy on the basis of performance status, stage according to Thomas, and lung
function. The dose per fraction was never higher than 300 rads in this period, but the
field area was larger than that in the first period (median: 140 cm:). The proportion of
interrupted treatments was just over 10% in both periods, which is lower than the mean
of 20% indicated by the literature; this reflects either a favourable patient selection or a
relatively "good" patient population.

Chapter VI deals first with the side effects of irradiation. These effects were more seve-
re in the first period of tne study, due to the higher fractional dose. Pneumonitis and
pulmonary fibrosis developed on average 4 and 10 weeks after termination of the irra-
diation, respectively. Prophylactic administration of prednisone 20 mg dd had no in-
fluence on either the frequency or the time of onset of irradiation-induced pneumonitis
or pulmonary fibrosis. In the first period, irradiation myelopamy developed in 8 pa-
tients which amounts to 14% of all those at high risk in this respect because of the high
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dosage, large target volume, and prolonged survival time and to 3% of all patients
treated in this period. In the second period myelopathy was no longer seen due to the
introduction of an irradiation technique which avoided exposure of the spinal cord to a
high dose. Of 501 evaluable patients, 17% showed complete regression, 62% partial re-
gression, and 21% no regression of the tumour after irradiation. More than 75% of 530
evaluable patients reported diminishment of complaints, and in almost 25% the com-
plaints disappeared entirely.
Analyzed for 6 months intervals the survival rates were similar for the two periods,
amounting to 56% after 6 months, 29% after 1 year, 16% after 18 months, and 12%
after 2 years. The 5-year survival r^te for the first period was 3%.
In the second period, patients irradiated with curative intent survived significantly
longer than the other patients did. Among the causes of death in this group, the catego-
ry "death without evidence of disease" showed a strikingly high percentage within five
years after irradiation.
The intrathoracic recurrence rate was distinctly higher in the first period (47%) than in
the second (37%). The "true" local recurrence rate (loco-regional recurrence within ir-
radiation volume) amounted to 31 and 27% respectively. In more than half of the pa-
tients with recurrence, this occurred within 6 months after a complete or partial regres-
sion; only 12% of the recurrences occurred after a year. In more than 30% of all radi-
cally irradiated patients, intrathoracic turrour growth was considered to be the sole
cause of death, and no signs of extrathoracic metastases were found at the time of
death.
With respect to distant metastases, a distinction is made between initial and subsequent
metastases (manifesting before and after the first visit, respectively). Supraclavicular
metastases are often initial and are associated with a declining risk, whereas for liver
and brain metastases this risk is progressive. The treatment rate was 83% for initial and
about 50% for subsequent metastases. Radiotherapy was used in 80% of the cases with
treated metastases and led to a reduction of the complaints in 74%, including disappea-
rance of the complaints in 38%, and a median duration of palliation of 3 months in
responders (often "lifetime").
The results of the analysis indicate that elective irradiation may be of some benefit in
cases with cerebral metastases but not in those with supraclavicular metastases. The
frequency of double tumours (diagnosed before, at, and after the first visit) was 13%,
of which 5.5% were second bronchial neoplasms and 2% laryngeal. At the epicrisis, a
higher percentage of "injury caused by treatment" was found for the first period and
this was not compensated for by a higher percentage of "benefit", which led to a larger
number of patients with a "positive balance between benefit and injury" (59 versus
51 %) and a smaller number with a "negative balance" (9% versus 18%) in the second
period. The total percentages with a positive, equal, and negative balance (54, 32, and
14, respectively) must be considered disappointing.
Chapter VII reports the study on the prognostic value of a number of t ;mour, host,
and treatment factors. Within the T, N, and M classification as defined by Thomas,
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significant differences in survival were found between Tl and T3, between NO on the
one hand and Nl and N2 on the other, and between MO on the one hand and Ml and
M2 on the other. In terms of Thomas's clinical staging system, this leads to highly signi-
ficant differences in the duration of survival between stage 5 and all other stages,
between stage 4 and all other stages, and between stages 1 and 3. Application of a modi-
fication of this staging system (see Appendix 2), gives highly significant differences in
survival between all four stages.
In the present radiotherapy population, the cell type appeared to have no prognostic
value. With respect to the host factors under study, performance status and Feinstein's
symptom groups showed highly significant correlation with survival, even after regres-
sion analysis with stratification according to stage. The course of the body weight and
the ESR after treatment also proved to have prognostic value. Among the treatment
factors, the response to treatment (complete regression, partial regression, no change,
and progression) showed highly significant differences between all four groups. The
highly significant differences in irradiation dose found between three subgroups -
< 33 Gy, 37-52 Gy, and 57-63 Gy - disappeared after stratification for stage, whereas
the strong prognostic value found for a small field area persisted after stage stratificati-
on. The application of regression analysis to the most important factors showed that
Thomas's modified stage classification does not supply all prognostic information, be-
cause performance status, symptom groups, and a small field area retain their indepen-
dent prognostic value.
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BIJLAGE 1 Formulieren voor computerinvoer van statusgegevens

Stat usnummor

rormuliernummer

1. Onderzoeknummer

2. Geslacht man-1, vrouw-2

3. Geboor tejaar

4. Leef t i jd bi j eerste bezoek Radiotherapie .. jaar

r). Datum eerste bezoek Radiotherapie- maand .., jaar ..

6. Overli jdonsdatum maand .. jaar .. in leven=8888

7. Ovcileviny .. maanden

8. Ferder behandeld voor andere maligniteit ja=l» noen=2

- indien ja: aard, datum, behandeiinq ,

9. Eerder behandeld voor huidige maligniteit ja=l, necn=2

- indion ja: da.turn, behandelinq

STTIWTIE EERSTE BEZOEK KADIOTHERAPiE

iU. Huidige maligniteit is:

- nieuw bronchuscareinoom zonder telemet-istese-n (= 1)
- nieuw bronchuscarei noom met telotnetaütison ( = 2}
- recidief vroeger bronchuscarcinoom zonder metascason (=3)
- recidief vroeger brorchuscarcinoom met metautasen i=4)
- intrathoracalc metastasen van vroeger bronchuscareinoom {=b)
- telemotastason van vroeger bronchuscarcinoom (=6)
- metastasen van waarschijnlijk, maar niet aantoonbaar

bronchuscarci noom (•••!)

- anders, specificeren (=8)

1!. Classificatie T T 0=0; T,=l; T^=2; T 3=3; ^^=9; nvt=8

12. Classificatie r. --^O; U^l; ::2 = 2; ]i^9

13. Classificatie :*. MQ = 0i M x=l; MX=9

14. Stadium 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5; onbekcnd=9

Is,. Datum stellen diagnose, maand ..r ]aar .. onbekend=9999

16. Belangr i]kste reden i noperab]li t^i t:

l=wc'i«je*ring patient; 2=verhooyd operatierisico ipulm., care].)

3=door^rooi of metastasen bij proefthoracotomie;
^ = mediastinale me-tas ta sen; 5=telemetastasen G=leeftijd;
7=andere reden 9=onbekend;
8= nvt [wel geoperoerd)

17. Onderzoek mediastinale metastasen (posi tief=l; negatief=2;

niet verricht=9)
- histologisch

- r;y tolo ; i :ch
- röntuonolouisch
- ,inn-r ond":• 2tK-k

SYMPTOMEN OF KLACHTE'; BIJ EERSTR OtJDERZOEK RADIOTHERAPIE

j a = l ; neen, onzeker of onbekend=2

IR. Hoest

19. Mar-moptüë

20. Pijn

ZIT

H33

34;

"{il

I I
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21. Dyspnoe 40

22. Algemene malaise 41

23. Vermagering 4 2

24. Vena Cava Superior Syndroom 43

25. Pancoast syndroom {incl. Horner) 44

26. Andere, specificeren 45

27. Longfunctie l=goed; 2=matig; 3=slecht; 9=onbekend 46

28. Prae-existente longaandoening: 47
l=broncbitis; 2=emfyseem; 3=bronchitis+emfyseemr 4=fibrose
5=bronchiectasieën; 6=T.B.C.; 7=bronchitis+emfyseem+T.B.C.
8=andere 0=geen

29. Gewicht ... kg onbekend=999 Dedpatiënt=888 48

30. B.s.E. ... mm na 1 uur onbekend=999 51

PATHOLOGIE

31. Histologisch tumoronder zoek 54

l=niet verricht; 2=wel verricht, geen maligniteit;
3=wel verricht, wel maligniteit

32. Uitslag histologisch onderzoek 55J j

l=plaveiselcelcarcinoom, goed gedifferentieerd
2=plaveinelcelcarcinoom, matig «jodifforentieerd
3=plaveiselcelcarcinoom, slecht codi fferentieerd
4=plaveiselcelcarcinoom, zonder .uidere specificatie
5=adenocareinoom
6=ongedifferentieerd of anaplastiscT carcinoom, (middel)grootcellig
7=ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, kleincellig (oatcell)
S=ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom z.n.s.
9=nvt (vraag 31, 1 of 2)

33. Cytologisch tumoronderzoek 56

l=niet verricht; 2=wel verricht, geen maligniteit;
3=wel verricht, verdacht voor maligniteit;
A=wel verricht, klasse V maligniteit

34. Uitslag cytologisch onderzoek 5" i

i=plaveiselcelcarcinoom/ goed gedifferentieerd
2=plaveiselcelcarcinoom, matig gedifferentit-erd
3=plaveiselcelcarcinoom, slecht gedifferentieerd
4=plaveiselcelcarcinoom, zonder nadere specificatie
5=adenocarcinoom

fi=ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, (middel)grootcellig
7=ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, kleincellig (oatcell)
8=ongedifferentieerd of anaplastisch carcinoom, z.n.s.
9=nvt {vraag 33, 1, 2 of 3)

35. Latere pathologie l=gelijk gebleven; 2=anders 58
9=niet verricht ' '

36. Behandeling na eerste bezoek Radiotherapie 59^

1=ja (zie formulier 2); 2=neen, roden

37. Veirwijzenü ziekenhuis 60^ J

(l=AZLf longafdeling; 2=AZL, andere afdelingen; 3=Diaconessenhuis
Leiden; 4=St. Elisabeth Ziekenhuis Leiderdorp? 5=Zeehospitium Katwijk
fi=Gouda; 7=Haarlem e,o.; 8=Zeeland; 9=overige)



61,D

64

65

66

67

68

69

70•

38. AANTAL RECIDIEF/METASTASEN FORMULIEREN (0, 1, 2 enz.)

OVERLIJDEN

39. Overleden l=ja; 2=neen (item 40 t/m 54 blanco)

40. Obductie l=ja; 2=neen of onbekend

OORZAAK OVERLIJDEN

l=hoofdoorzaak; 2=bijkomende oorzaak; 3=geenj 9=onbekend

41. Primaire tumor (bloeding, asfyxie)

42. Regionale metastasen (hilus, mediastinum) van primaire tumor

43. Andere maligne longafwijkingen (pleuritis, lymfangitis, metastasen

van primaire tumor)

44. Metastasen op afstand van primaire tumor

45. Algemene tumorverschijnselen (cachexie)

46. Niet maligne longafwijkingen, samenhangend met tumor of behande-
ling (pneumonie, fibrose)

47. Bestralingsmyelopathie of de gevolgen daarvan (toxisch infectieuze
shock na urineweginfectie)

48. Cardiaal (infarct, decompensatio cordisf insufficiëntia cordis)

49. Andere oorzaak, gespecificeerd met E.D.

50. Andere oorzaak, gespecificeerd zonder E.D.

51. Nieuwe primaire longtumor zonder metastasen

52. Nieuwe primaire longtumor met metastasen

53. Nieuwe maligne tumor buiten de long

54. Secundaire naligniteit (t.g.v. de behandeling)

EPICRISE

55. Heeft de patient baat gehad bij de behandeling(en)? 78 J

l=ja; 2=neen; 3=weet niet

56. Is de patient geschaad door de behandeling(enj? 7 9 J 1
1=ja; 2=neen; 3=weet niet

57. Hoe is de balans baat / schade? B 0 | 1

l=positief; 2=gelijk; 3=negatief

OPMERKINGEN

71

72

73

74

75

76

77
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formulier nummer

Ondor ̂ ock nummer

BEHANDELING EERSTE AANDOENING

58. Soort behandeling:

l=radiothecapie
2= radio therapie-t chemotherapie (simultaan)
3=radiotherapie*chemotherapie, gevolgd door chemotherapie
4=radiotherapie, gevolgd door chemotherapie
S=chomotherapie, gevolgd door radiotherapie
6=chemotherapie-radiotheLapie-chemotherapie
1~chemotherapie

S9. Doelgebied behandeling:

Z~primaire tujnoi
2 = primaire tu.nor + i. cgionale .iietastasen
3 = regionalo T,eta:-taser.
4=nabostraling wrgonc pos\ Liuf snee vlak
5= telemetastase
6 = prim-iirc tumor-i tc-lometastasu {zie ook formulier 3)
7=pr imai re tumoz + rcjionale metastasen+telemctastase (zie ook forrr.L

lier 3)
8=regionale metastasen-^ telemetasïase (zie ook formulier 3)

£Q. Trial l=pneu.Tiom tis trial; 2=oaiceil trial;
3=botmctastasen trial; 4=qroeo A; 5=groep B;

6=:;roep C; O^geen

RADIOTHERAPIE EERSTE AANDOENING (als it-~ 36=7 en item 58^1)

61. Verricht l=]a; 2=n^en (62 t, m 80 blanco)
f,2 Type behandeling l = continu; 2= split course (bedoeld)

3-rplit course (onbedoold)
4 = afgebrokon behandeling reden
5=onderbroken behandeling reden

63. Begindaturn radiotherapie maand .. jaar ,.

64. Totale tumordosis .. x 100 rad

65. Totale huiddosis .. x 100 R/veld 77=nvt

88=per veld niet gelijk

6Ci. Fractie u.umordosis rad ö88=ongeli jke fracties

67. Fractie huiddosis K 777=nvt

888=per veld niet gelijk

68. Aantal fracties

69. Totaaltijd dagen

70. Duur rustperiode (indien 7 dagen) 99=nvt

71. Veldoppervlakte cir<

72. Diameter patient in centrum .. cm 88=nvt; 99=onbekend

7 3. Volumedosis .. ,. megagramrads 888=nvt; 999i=onbekenil

74. T.D.F.

75. Longcorrectie l=ja; 2=neen; 8=nvt

76. 0p2et radiotherapie l=radicaal; 2=palliatief

, i—i

luD
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BIJWERKINGEN RADIOTHERAPIE (als item 36=1 én item

tolerantiegraad 1, 2, 3, 4 f 5, 6, 9

77. Acuut : (misselijkheid/braken, anorexie, oesophagitis, 45
erytheem)

78. Laat : (pneumonitis, longfibrose, SJbcutane fibrose, 46

ribfracturen)

79. Radiatie-myelitis 47

80. Andere complicaties, specificeren 48

81. Verricht ja=l; neen=2 (82 t/m 87 blanco)

82. Middel : l=Endo;;an; 2=MTX; 3=5FU; 4=COM; 5=CCOH;
6 = a nde r e

D

CHEMOTHERAPIE EERSTE AANDOENING (ais item 36=1 én item 58

50

521
56 I

83. Schema : l=continu; 2=cyclisch; 3=stootdosis;

8=wisselend schema

84. Dagdosis : .... mg ongelijk=8888

85. Totaal tijd weken

BIJWERKINGEN CHEMOTHERAPIE (als item 36=1 én item

Tolerantieschaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

86. Klachten of lichamelijke verschijnselen 59

87. Haematologisch 60

EFFECT EERSTE BEHANDELING (als Item 36=1)

88. Klachten: l^verdwenen; 2=verminderd; 3=gelijk gebleven; 61
4=verergerd; 5=ontstaan I tevoren geen klachten);
6=niet ontstaan (tevoren geen klachten); 9=onbekend

89. Reactie tumor/metastase (rö): 62

l=verdwenen; 2=kleiner; 3=gelijk; 4=progressie;
8=niet te meten; 9=onbekend

90. Gewicht [kql einde behandeling 777=nvt; 8S8=bedpjtient; 63[
999=onbekend

91. Gewicht (kg) 3 maanden na gebin behandeling
777=nvt; 888=bedpatient; 999=onbekend

92. DSE Imm) einde behandeling 777=nvt; 999=onbekend

93. BSE (mm) 3 maanden na begin behandeling 777=nvt; 999=onbekend

94. RECIDIEF

l=locaal recidief, opnieuw behandeld (zie formulier 3)
2=locaal recidief, niet opnieuw behandeld
3=pulmonaal recidief (pleuritis, lymfangitis,metastasen),
behandeld (zie formulier 3)

4=pulmonaal recidief, niet behandeld
5=locaal en pulmonaal recidief, behandeld (zie formulier 3)
<5 = locaal en pulmonaal recidief, niet behandeld
7=nieuw longcarcinoom, behandeld (zie formulier 3) of niet behandeld
8=onbekend
9=tof de dood geen locaal of pulmonaal recidief of een nieuw

lo igcarcinoom (95 en 96 blanco)

I I

•
D

66

69

72

75
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95. Ontstaan na .... maanden 00=residu

96. Bewijs recidief: (1—osi tief; 2=negatief; 9=niet verricht)

histologisch

cytologisch

anders (rontgenologisch, scintigrafisch, biochemisch,
lichamelijk onderzoek)

•CD
78

79

80
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LOCAAL RECIDIEF EN/OF METASTASEN EN EVENTUELE BEHANDELING

formuliernummer

Volgnummer formulier 3 :

Onderzoeknummer

Aard aandoening : l=primaire tumor; 2=locaal recidief;
3=pulmonaal recidief; 4=eerste metastase;
5=volgende metastase; 6=nieuwe primaire tumor
zonder metastasen; 7=nieuwe primaire tumor
met metastasen; 8=anders

Plaats: l=supraclaviculaire klieren; 2=andere lymfklieren;
3-hersenen; 4=lever; 5=buid; 6=bot, 7=long;
8=pleura; 9=andere metastase

Indien bot: 1=CWK; 2=ThWK; 3=LWK; 4-bekken; 5=ribben; 6=femora
7=t umeri; 8=sacrum; 9=andere metastase
0=rvt

Bewijs aandoening: U-positief; 2=negatief; 9=niet verricht}

histologisch

cytologisch

rÖntgenologisch

scintigrafisch

biochemisch

klinisch

Eerder behandeld: l=neen; 2=radiotherapie; 3=chemotherapie
4=radiotherapie+chemotherapie; 5=chirurgie

9,

10,

11.

12,

Datum eerste optreden : maand jaar

Huidige behandeling : l=geen; (8 t/m 34 blanco) ; 2j=radiotherapie;
3=chemotherapie; 4=Prednison; 5=anders

Datum begin behandeling maar:d .., jaar ..

Gewicht begin behandeling 888=bedpatient; 999=onbekend

Gewicht 3 maanden na begin behandeling B88=bedpatient;

BSE begin behandeling

BSE 3 maanden na begin behandeling

777=nvt; 999=onbekend

999=onbekend

777=nvt; 999=onbekend

RADIOTHERAPIE (als item 7=2)

10

11

12

13

14

15

16

22

26

29

32

35

13. Dosis rad

14. Totaaltijd dagen

15. Botmetastasen trial l=ja; 2=neen; 0=nvt

16. Bijwerkingen radiotherapie (tolerantieschaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9}

17. Klachten na radiotherapie : l=verdwenen; 2=verminderd; 3=gelijk;
4=progressief; 9=onbekend

]R. Duur palliatie .... maanden 00=geen palliatie; 99=weet niet 47 | I

38

42

44

45

46
•
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CHEMOTHERAPIE (als item 7=3)

19. Middel : l=Endo>.an; 2=MTX; 3=5FU; 4=C0M; 5=CCOM

6=andere

20. Schema : l=continu; 2=cyclisch; 3=stocLdosis; afwisselend schema

21. Totaaltijd .... weken

22. Dagdosis .... mg 8888=ongelijk

Bijwerkingen chemotherapie (tolc-rantieschaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)

23. Klachten of lichamelijke verschijnselen

24. Haematologisch

25. Klachten tijdens/na chemotherapie: l=verdwenen; 2=verminderd;
3=gelijk; ^^progressief; 9=onbekend

26. Duur palliatie .... maanden 00=geen palliatie; 99=weet niet

PREDNISON (als item 7=4)

27. Reden : l=hersenmetastasen; 2=algemene palliatie;

3=pneumonitis trial; 9=onbekend
28

29

30

31

32,

33.

34.

Totaaltijd ... weken 99=onbekend

Aanvangsdosering ... mg/dd

Onderhoudsdosering ... mg/dd

Uitgeslopen? l=ja; 2=neen; 9=onbekend

Bijwerkingen Prednison : l=neen; 2=gering; 3=matig; 4=ernstig;
9=onbekend

Palliatief effect : l=geen; 2=gering; 3=matig; 4=goed; 9=onbekend

Duur palliatie ,... maanden 00=geen palliatie;99=weet niet

49

50

51

53

57

58

59

•

" D
63

65

67

69

70

Opmerkingen:
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BIJLAGE 2 Gemodificeerde stadiumindeling volgens Thomas

/. Classificatie
T - Ligging en uitbreiding van de tumor

TO primaire tumor niet gevonden
Tl perifere tumor d.i. distaal van het orificium van ter segmcntsbronchus
T2 centrale tumor d.i. gelegen in hoofd-, stam- of lobaire bronchus
T3 tumor breidt zich uit in aangrenzende exirapulmonale weefsels (mediasti-

num, pleura, pericard, thoraxwand)
TX aan minimale onderzoeksvoorwaarden vcor classificatie van de tumor is

niet voldaan

N - Toestand van de regionale lymfklieren
NO geen lymfkliermetastasen aantoonbaar
NI hiluslymfkliermetastasen aantoonbaar
N2 mediastinale lymfkliermetastasen aantoonbaar
NX aan minimale onderzoeksvoorwaarden voor classificatie van de lymfklie-

ren is niet voldaan

M - Metastasen op afstand (in de andere long of buiten de thoraxholte)
MO geen metastasen op afstand aantoon!, "<v
Ml lymfogene en/of haematogene metastasen op afstand aantoonbaar
MX aan minimale onderzoeksvoorwaarden voor classificatie van de metasta-

sen is niet voldaan

2. Stadiumgroepering
Stadium I : perifere tumor zonder aantoonbare metastasen T1N0M0
Stadium II : centrale tumor zonder aantoonbare metastasen T2N0M0

of tumor met hiluskliermetastasen T1-2N1 MO
Stadium III: tumor met mediastinale metastasen en/of N2

doorgroei in de omgeving T3
Stadium IV : tumor met metastasen op afstand Ml
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BIJLAGE 3 Samenvatting overlevingspercentages

O VEP LE VINGSPERCENTAGE Mediane
PERIODE GROEP 6 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd overleving

(mnd)

1
(1971-1973)

(1978-1979)

6000 rad
stadium 1 73 55 45 36 18 18

kleincellig 77 33 10 10 10 10

15.0

6000 rad
stadium 2-4

5000 rad

3000 rad

groep A

groep B +

groep C

74

76

49

87

67

49

:8

39

18

65

31

24

23

21

9

57

17

14

18

7

6

52

10

7

8

3

4

39

2

2

7

0

4

26

0

1

4

0

3

19

—

-

10.0

13.4

5.9

25.0

8.8

5.9

9.7
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BIJLAGE 4 Lijst met afkortingen

rad radiation absorbed dose: in 1953 ingevoerde eenheid van geabsorbeerde dosis
Gy gray: in 1977 ingevoerde Sl-eenheid van geabsorbeerde dosis, als opvolger van

de rad. 1 Gy = 100 rad.
ret rad equivalent merapy: eenheid waarn de NSD wordt uitgedrukt
NSD «ominal standard cfose: een iso-effect formule, die het biologisch effect op

normaal weefsel van een gegeven behandelingsregime aangeeft (Ellis 1967).
TDF rime, cfose and./ractionation factor: een vereenvoudiging van het NSD concept

(Orton en Ellis 1973)
TPS treatment/planning .system: computersysteem om bestralingsplanningen te ma-

ken
NED no evidence of cfisease: (hier) geen teken van bronchuscarcinoom bij overlijden
ED evidence of cfisease: (nier) overleden met of aan bronchuscarcinoom
AZL Academisch Ziekenhuis Leiden

AJC(CS) American Joint Committee on Cancer Staging
DRG Deutsche Röntgen Gesellschaft
ECOG Eastern Cooperative Oncology Group
RTOG Radiation Therapy Oncology Group
UICC Union Internationale Contre le Cancer
VA Veterans Administration
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STELLINGEN

1. Gezien de bestaande verschillen in definitie van T, N en M verdient het aanbeveling
bij de TNM classificatie van een bronchuscarcinoom de naam en het jaartal van
het gebruikte systeem te vermelden (bijv. UICC 1978).

2. De term T-stadium is per definitie een contradictie.

3. Het is dringend noodzakelijk dat het onderzoek van Morrison e.a. (1963) naar de
waarde van radiotherapie bij het operabele bronchuscarcinoom (in dezelfde opzet,
maar nu met een adequate bestralingsdosis) wordt herhaald.

4. Voor de electieve bestraling van de supraclaviculaire klierstations bij een nog niet
op afstand gemetastaseerd bronchuscarcinoom bestaan geen goede argumenten.

5. Bij een patient met een kleincellig bronchuscarcinoom, die een complete remissie
heeft gekregen na polychemotherapie, is het nalaten van electieve hersenbestraling
een kunstfout en het nalaten van loco-regionale consolidatie-bestraling een denk-
fout.

6. Het gevaar van grote tumorregistraties zoals van de Commissie voor Beentumoren
is, dat bij de diagnostiek van nieuwe gevallen rekening wordt gehouden met gege-
ven verdelingen (bijv. leeftijdsopbouw), waardoor het niet vóórkomen van tumo-
ren op een bepaalde leeftijd op den duur een self-fulfilling prophecy gaat worden.

7. Ook wanneer reeds interne disseminatie is opgetreden dient bij mycosis fungoides
de primaire behandeling te bestaan uit bestraling van de gehele huid met electro-
nen.

8. Bij iedere chemotherapie dient een goede parameter gekozen te worden. Het be-
staan van een parameter is echter op zich nog geen indicatie voor chemotherapie.

9. Het is beter pathologische fracturen te voorkomen dan te genezen.

10. Leeftijd is een objectief gegeven met een subjectieve waardering. De keuze van een
therapie wordt daarom behalve door de leeftijd van de patient ook door de leeftijd
van de behandelend arts bepaald.



11. Het gebruik van de centigray (cGy) voor het uitdrukken van geabsorbeerde dosis
in plaats van de gray (Gy), zoals voorgesteld door Van der Laarse (1981) is niet veel
zinniger dan het aangeven van de afstand Leiden-Amsterdam als 4.000.000 cm.

12. Het veelvuldig gebruik door sportjournalisten van het voorvoegsel "schaak-"
(schaakvoetbal, schaaktennis) om een oninteressante, langdurige of zogenaamd
tactische sportgebe'irtenis te kenmerken is een belediging voor het schaakspel en
pleit voor het verplicht stellen van het pionnendiploma voor sportjournalisten.

E.M. Noordijk
Leiden, 17 november 1983


