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Inleiding

Als bij patiënten met in de voorgeschiedenis bestraling in het buik /bekkengebied
een abdominale ingreep moet plaatsvinden, al dan niet met darm-resectie en
reanastomosering, is de kans op complicaties zowel per- als postoperatief
aanzienlijk groter dan bij patiënten zonder voorafgaande bestraling.
Peroperatieve complicaties kunnen ontstaan door iatrogene beschadiging van
de darm bij lyse van adhaesies. Deze adhaesies worden vaak veroorzaakt door
een abdominale ingreep in het verleden en worden dikwijls verergerd door de
bestraling. Indien de darm blootgesteld is geweest aan een hoge stralendosis
zal er een verhoogde kwetsbaarheid van de darmwand bestaan. Daarbij zijn
er locaal verschillen in gevoeligheid: de dunne darm en met name het terminale
ileum heeft een hogere stralengevoeligheid dan de dikke darm. Iatrogene
beschadiging van de darm kan bij tijdige herkenning behandeld worden met
het aanleggen van een - doorgaans tijdelijk - stoma; soms zal een dergelijke
beschadiging peritonitis door lekkage van de darm of wondgenezings-stoornissen
in de postoperatieve fase tot gevolg hebben.
Postoperatieve complicaties, waarbij gedacht moet worden aan naaddehiscentie,
fisteling vanuit de darm rondom de anastomose, abcessen, naadstenose door
fibrosering ten gevolge van bestralingsveranderingen, strengvorming en tenslotte
ook wondgenezingsstoornissen zullen vaak leiden tot re-operatie met de kans
op nieuwe complicaties.

In dit proefschrift wordt aan de hand van literatuurgegevens dieper ingegaan
op aedologie, behandeling en mogelijke preventie van dunne darmlaesies die
samenhangen met voorafgaande bestraling.
In een klinisch retrospectief onderzoek wordt bij twintig patiënten bij wie, na
voorgaande bestraling in het buik/bekkengebied, een abdominale ingreep is
geschied, het verband bestudeerd tussen predisponerende factoren voor gastro-
ïntestinale complicaties na bestraling, de toegepaste operaties bij dunne darm-
problematiek en postoperatieve complicaties.
Het derde deel van dit proefschrift omvat een experimenteel gedeelte waarbij
naadgenezing in het terminale ileum is bestudeerd nadat resectie en reanasto-
mosering hebben plaatsgevonden in tevoren bestraalde darm bij de rat
Onderzocht werd of er verschil zou optreden in naadgenezing op verschillende
tijdstippen - 4, 10 en 40 weken - na bestraling. Tevens vond vergelijking plaats
met een controlegroep die dezelfde behandeling onderging doch waarbij aan
het begin van het experiment schijnbestraling plaatsvond.
In een tweede experiment werd bestudeerd of verschillende typen anastomosen
van invloed zouden zijn op het naadgenezingsproces.



Gekozen werd voor end to end anastomose versus side to side anastomose, ook
bij dit experiment vond vergelijking plaats tussen een bestraalde groep en een
controlegroep.
Daarnaast werd een methode ontwikkeld voor het vervaardigen van micro-
angiografieën van de rattedarm met als doel het aantonen van obliteratie van
bloedvaten in bestraalde darm alsmede het vastleggen van neovasculansatie in
de darmwand ter plaatse van de darmnaad.



Hoofdstuk I

Literatuuroverzicht

I, 1 Inleiding

Bij een groot aantal tumoren uitgaande van organen in de buik zoals carcinomen
van blaas, cervix en prostaat wordt radiotherapie als curatieve behandeling
gegeven. Voor curatie echter is een hoge dosis nodig (50 - 60 Gy) waardoor
er ooï; een kans op complicaties ontstaat.
Deze complicaties, ontstaan door stralenschade aan darmen en blaas, kunnen
optreden tijdens en kort na de bestralingsperiode (acute stralenschade) maar
ook pas langere tijd daarna (late stralenschade).
De klachten en symptomen van de acute stralenschade worden veroorzaakt door
beschadiging van de epitheelcellen van de mucosa en kunnen doorgaans
conservatief behaniisld worden; de afwijkingen in de darmwand zijn reversibel
en verdwijnen na het beëindigen van de bestraling.
De complicaties ten gevolge van late stralenschade van ds darm treden vanaf
ongeveer 6 maanden na het beëindigen van de bestraling op en zijn waarschijnlijk
een gevolg van ischaemie van de darmwand. Deze ischaemie, die wordt
veroorzaakt door radiatie-endarteriitis en thrombose van de darm- en mesen-
teriumvaten kan uiteindelijk leiden tot necrose en ulceratie van de darmwand
waardoor een perforatie van de darm kan ontstaan. Ook kan er door uitgebreide
verlittekening van de darmwand een fibrotische stenose van de dann optreden
waardoor zich een üeusbeeld kan ontwikkelen. Late stralenschade veroorzaakt
een chronisch, doorgaans progressief en irreversibel ziektebeeld dat in ± 5%
van de gevallen zal leiden tot chirurgische interventie (Cram e.a., 1977; Cochrane
e.a., 1981).
Het rectosigmoïd wordt frequenter getroffen door stralenschade dan de andere
delen van de tractus digestivus, enerzijds vanwege de nabijheid tot het te bestralen
gebied (vooral de tractus urogenitalis) anderzijds door de immobiliteit van het
rectum, waardoor dit deel van de darm steeds op dezelfde wijze wordt blootgesteld
aan radiatie.
Het gebrek aan mobiliteit van de iieocoecaalhoek leidt ertoe dat ook het ileum
schade kan ondervinden bij radiotherapie van organen in het bekkengebied (Cox
e.a., 1986; Smith en DeCosse, 1986). Bovendien is de dunne darm en met name
het ileum stralengevoeliger dan het colon door de hoge snelheid van celdeling
van de cryptcellen in de mucosa alsmede het hoge aantal lymfocyten in de
Plaques van Peyer (Wiernik e.a„ 1962).
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Het ontstaan van stralenschade is eveneens afhankelijk van factoren die inherent
zijn aan de therapie, zoals de stralendosis (de totale dosis en de hoeveelheid
fracties waarin deze dosis is onderverdeeld), het dosistempo, de totale tijd waarin
de bestraling wordt gegeven en het volume van het bestraalde weefsel. Voorts
zijn er nog enkele andere factoren die de individuele gevoeligheid voor bestraling
verhogen: fixatie van de dunne darm in het kleine bekken ten gevolge van
adhaesies na voorgaande ingrepen, een slechte vasculaire status ten gevolge van
microangiopathie (b.v. door hypertensie of diabetes mellitus) en, volgens Lasser
e.a.(1985) mogelijk ook behandeling met chemotherapie tijdens de bestralings-
periode.
Indien er sprake is van late stralenschade van de dunne darm wordt bij operatie
een ruime resectie aanbevolen met primaire reanastomosering met, indien
noodzakelijk, aanleggen van een beschermend stoma proximaal van de naad.
Op indicatie kan een kortsluitingsoperatie (bypassprocedure) verricht worden
en indien beide operaties onmogelijk of gecontraïndiceerd (b.v. bij peritonitis)
zijn zal de darm naar buiten geleid moeten worden, hetzij als eindstandig stoma
hetzij als dubbelloops stoma (split anus praeter).
Postoperatieve complicaties komen bij deze chirurgische ingrepen in ± 30%
van de gevallen voor (Jackson, 1976; Cram e.a., 1977; Hatcher e.a., 1985; Lasser
e.a., 1985) terwijl er ook een hoge postoperatieve mortaliteit is (15 - 25%)
(DeCosse e.a., 1969; Jackson, 1976; Cram e.a., 1977; Hatcher e.a., 1985; Lasser
e.a., 1985).
Eventuele vermindering van morbiditeit en mortaliteit kan verkregen worden.
Door betere bekendheid met de problematiek goede preoperatieve diagnostiek
en voorbereiding van de patiënt gepaard aan adequate operatietechniek is het
mogelijk het aantal postoperatieve complicaties en de postoperatieve mortaliteit
te verminderen.
Het voorkómen van stralenschade wordt van radiotherapeutische zijde nagestreefd
door ontwikkeling van nieuwe bestralingstechnieken, verfijning van bestaande
methoden en bescherming van de dunne darm door deze zoveel mogelijk buiten
het bestralingsveld te houden.

1,2 Indicaties tot bestraling in het bekkengebied

In alle geraadpleegde literatuur met betrekking tot stralenschade van de dunne
darm was het cervixcarcinoom de voornaamste indicatie tot bestraling; de andere
vaak genoemde indicaties betroffen eveneens maligniteiten van de tractus
urogenitalis en het rectumcarcinoom. Verder zijn radiatielaesies van de dunne
darm beschreven, zij hei in veel geringere frequentie ten gevolge van bestraling
van lymforeticulaire maligniteiten in het buik/bekkengebied, anuscarcinoom,
sigmoïdcarcinoom, coecumcarcinoom, niercarcinoom en leucaemie.
DeCosse e.a. (1969) meldden een drietal gevallen van bestralingsenteritis na
bestraling zonder dat er sprake was van maligniteit: eenmaal bij röntgencastratie, » .
eenmaal bij chronische cervicitis en eenmaal bij schimmelinfectie van de vagina. *

y
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In tabel 1 wordt een opsomming gegeven van de meest voorkomende tumoren
in het kleine bekken in volgorde van frequentie van voorkomen waarbij bestraling
van de aandoening met hoge doses aanleiding geeft tot late stralenschade en
tevens wordt vermeld het gedeelte van de tractus digestivus dat door de bestraling
kan worden beschadigd.

Tabel 1. Tumoren in het kleine bekken waarbij radiotherapie wordt toegepast en het gedeelte van
de tractus diges - tivus dat kan worden beschadigd.

Tumoren in hei kleine bekken Stralenschade in:

Cervixcarcinoom rectum, dunne darm, colon
Ovariumcarcinoom dunne darm, colon
Endometriumcarcinoom rectum, dunne damn, colon
Rectumcarcinoom rectum, dunne darm, colon
Blaascarcinoom rectum, dunne darm, colon
Testiscarcinoom dunne darm, colon
Prostaatcarcinoom rectum, dunne darm, colon

Doordat stralenschade die aanleiding geeft tot chirurgisch ingrijpen het meest
frequent wordt waargenomen bij patiënten die voor een gynaecologische aan-
doening zijn bestraald, wordt deze schade meer bij vrouwen gezien dan bij
mannen.
DeCosse e.a.(l%9) meldden in hun serie van 100 patiëntengeopereerd wegens
chronische bestralingsenteritis door late stralenschade een percentage vrouwelijke
patiënten van 95; Nijhuis e.a. (1978) hadden 86% vrouwelijke patiënten en
Hatcher e.a. (1985) 77%. Het betrof bij alle bovengenoemde series radiatielaesies
van zowel de dikke als de dunne darm.

1, 3 Klachten en symptomen van bestralingsenteritis van de dunne darm
ten gevolge van acute stralenschade en klachten en symptomen ver-
oorzaakt door late stralenschade

Men kan onderscheid maken tussen twee ziektebeelden die kunnen ontstaan
ten gevolge van stralenschade van de darm, namelijk het beeld dat ontstaat
tijdens of kort na de bestraling ten gevolge van acute stralenschade van de
darm en het beeld dat ontstaat vanaf ongeveer 6 maanden na het beëindigen
van de bestraling, de chronische bestralingsenteritis door late stralenschade.
Het eerstgenoemde ziektebeeld kan optreden binnen enkele dagen na aanvang
van de bestraling en de symptomen kunnen aanhouden tot enkele weken nadat
de bestraling gestaakt is. Bij dit ziektebeeld is in eerste instantie voornamelijk
de mucosa aangedaan, terwijl bij klachten en symptomen ten gevolge van late
stralenschade alle lagen van de darmwand betrokken zijn. Het belangrijkste
kenmerk en de belangrijkste oorzakelijke facto» voor het optreden van chronische
bestralingsenteritis ten gevolge van late stralenschade is, zoals men momenteel j!***ï

11
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aanneemt, ischaemie van de darmwand die wordt veroorzaakt door degeneratie
van de vaatwand, endotheelproliferatie en afsluiting van het lumen. Ook kan
dit door thrombose van darm- en mesenteriale vaten veroorzaakt worden
(Berthrong en Fajardo, 1981). Dit ziektebeeld treedt meestal op binnen 2 jaar
na het beëindigen van de bestraling, maar kan ook veel later optreden.
De klachten en symptomen van acute stralenschade zijn reversibel en verdwijnen
na staken van de bestraling. Het ziektebeeld passend bij late stralenschade is
chronisch-progressief en doorgaans irreversibel door voortschrijdende verande-
ringen in bloedvaten en darmwand.
Het acute ziektebeeld kan vrijwel altijd conservatief behandeld worden en er
zal zelden chirurgisch ingrijpen nodig zijn terwijl bij het chronische ziektebeeld
de conservatieve behandeling kan falen en chirurgische therapie noodzakelijk
wordl.

1, 3, 1 Klachten en symptomen tijdens of kort na de bestraling

Zoals reeds eerder genoemd ontstaan de klachten en symptomen ten gevolge
van acute stralenschade door veranderingen in de mucosa. Dit kan verklaard
worden door de anatomie en de fysiologie van de darmwand.
De mucosa bestaat uit een eenlagige cylindrische epitheelbekleding waardoorheen
opname van stoffen vanuit het darmlumen plaatsvindt. Daaronder ligt een laag
bindweefsel waarin zich veel bloedvaten en zenuwen bevinden de submucosa.
Van hieruit worden de door de mucosa opgenomen stoffen naar de bloedvaten
getransporteerd en wordt de motiliteit van de darm via de zenuwen gereguleerd.
De spierlaag, de muscularis propriazorgt voor de darmmotiliteit, terwijl de serosa
feitelijk geen deel uitmaakt van de darmwand, maar een bedekking van de
darm is door het peritoneum viscerale.
Het effect van bestraling wordt veroorzaakt door absorptie van energie waardoor
ionen, electronen en vrije radicalen gevormd worden. De electronen, maar vooral
de vrije radicalen, beschadigen de celkernbestanddelen zoals het DNA, waardoor
er een abnormale samenstelling van de genetische code van de cel ontstaat,
die bij celdeling zal leiden tot celdood (Anseline ca., 1981; Marks en Mohiudden
1983).
Alhoewel dit effect optreedt in alle lagen van de darmwand, verschijnt stra-
lenschade achtereenvolgens in de mucosa, de submucosa, de muscularis propria
en de serosa. Deze volgorde ontstaat door het verschil in snelheid van celdeling
in deze weefsels. Het meest stralengevoelig in de dunne darm zijn de epitheelcellen,
gelegen in de bodem van de crypte (Fajardo en Berthrong, 1978; Warren en
Friedman 1942).
Tijdens de celdeling differentiëren deze cellen zich en migreren vanuit de crypte
naar de top van de villus alwaar zij afgestoten worden. Na bestraling neemt
de mitotische activiteit van de stamcellen in de crypte af en treden binnen 3
dagen degeneratteve veranderingen en necrose op.
Aangezien de migratie een continu proces is, ontstaan er epitheeldefecten die
ertoe leiden dat de villi zullen verdwijnen.
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Trier (1966) beschreef een afname van het aantal mitosen in de crypten aan
tot 51% hetgeen hij aantoonde door wekelijks dunne darmbiopsieën te nemen
bij 9 patiënten gedurende de bestralingsperiode en enige weken daarna. De afname
van het aantal mitosen begon reeds 12 uur na aanvang van de bestraling. Drie
dagen na het beëindigen van de bestraling was het aantal mitosen weer normaal.
Voorts trad er in de tweede week van bestraling een sterke verkorting van villi
op, waardoor een flinke afname ontstond van het totale epitheeioppervlak (tot
52% van het normale oppervlak). Drie weken na staken van de radiotherapie
had een aantal villi weer de normale lengte. Er werd bovendien forse leuco-
cyteninfiltratie gezien in de lamina propria en soms waren er abcessen in de
crypten.
Zolang het oppervlak van de mucosa bedekt is met gedifferentieerde epitheel-
cellen, zijn er geen klinische effecten. Zodra echter de aanvoer van cellen uit
de crypten stopt, reageren de nog aanwezige cellen - in een poging de epitheellaag
in stand te houden - door een afgeplatte vorm aan te nemen en door contractie
van de villi. Door tekortschieten van de regeneratiemogelijkheden van het epitheel
zullen kleine ulcera ontstaan, van waaruit verlies van vocht en eiwitten op kan
treden en waarin bloeding kan ontstaan. Deze ulceraties zijn voorts een goede
porte d'entree voor infecties.
Acute bestralingsreacties zoals diarrhee en gewichtsverlies kunnen goed verklaard
worden door de ontstane epitheeldefecten, waardoor de resorptie vermindert en
een versnelde passage van onverteerde voedingsstoffen naar de dikke darm
plaatsvindt. De verminderde resorptie kan onder andere aangetoond worden voor
galzuren. Deze worden specifiek geresorbeerd in het terminale ileum. Tijdens
bestraling treedt een duidelijke daling van de serumconcentratie van galzuren
op, die zich weer herstelt na het beëindigen van de bestraling (Meerwaldt, 1984).
Bij het acute ziektebeeld zijn er ook veranderingen waar te nemen in bloedvaten
en bindweefsel. Er vindt dilatatie van de capillairen plaats met zwelling en
degeneratieve veranderingen in de endotheelcellen van de kleinere arteriolen,
waardoor onderbreking van de intima kan ontstaan. Ook deze veranderingen
kunnen leiden tot lekkage van erythrocyten en tot oedeem en ontstekingsinfillraat:
de symptomen van chemische cellulitis.
Tot slot kan de structuur van de collageenvezels in de submucosa verloren gaan
waardoor er een zeer onregelmatig beeld ontstaat.
Op grond van bovengenoemde afwijkingen die kunnen ontstaan in de wand
van de dunne darm, zijn de klinische verschijnselen goed te begrijpen: voor-
namelijk (waterdunne) diarrhee, soms met bloed- vaak met slijmbijmenging en
loze aandrang (tenesmus). Door de diarrhee en prikkeling (ten gevolge van de
snelle darmpassage worden de maagsappen niet geneutraliseerd) treden er op
den duur irritatie en pijn rondom de anus op.
De acute bestralingsreacties zoals in dit hoofdstuk beschreven verdwijnen in
het algemeen binnen enkele weken na het beëindigen van de bestraling en kunnen
doorgaans conservatief behandeld worden.

- • * >

&A



14

I, 3, 2 Klachten en symptomen van chronische bestralingsenteritis ten gevolge van
late stralenschade van de dunne darm

Na het herstel van de epitheelbekleding van de darm en genezing van de
- veelal oppervlakkige - beschadigingen van de darmwand kunnen er door
voortschrijden van de bestralingsveranderingen in de andere lagen van de
darmwand en vooral ook in de bloedvaten, afwijkingen ontstaan die aanleiding
geven tot chronische klachten. Deze veranderingen worden doorgaans binnen
één jaar na beëindiging van de bestraling gezien maar blijven gedurende enkele
jaren in ernst toenemen en leiden tot hyalinisatie en fibrose in de submucosa
als reactie op de (bestralings) cellulitis. Tevens treedt degeneratie van de wand
van de darmvaten op met endotheelproliferatie en soms thrombose van darm-
en mesenteriaalvaten met alle gevolgen van dien (Berthrong en Fajardo, 1981).
Bij een lage totale dosis van de straling kunnen de veranderingen zo langzaam
zijn, dat bij histologisch onderzoek de afwijkingen moeilijk te herkennen zijn.
Hernieuwde ulceratie van de darmwand (ontstaan door progressieve bestralings-
veranderingen in de darmwandvaten), eventueel gecompliceerd door infectie ten
gevolge van de passage van voedsel en door verteringssappen, bevorderen echter
de progressie van degeneratieve veranderingen in de bloedvaten en in het
bindweefsel.

De klachten beperken zich aanvankelijk meestal tot een veranderd defaeca-
tiepatroon; bij ernstiger afwijking ontstaat ook krampende pijn in de buik (ten
gevolge van matige ischaemie van de darmwand) en soms incontinentia alvi.
In deze fase treedt er (nog) geen gewichtsverlies op (Schlangen, 1975). De klachten
en symptomen zijn een uiting van stoornissen in motiliteit en absorptie van de
darm.
Volgens Marks en Mohiudden (1983) draagt de subklinische infectie (vanuit
de ulcera in de darmwand) dikwijls bij tot vage buikklachten en slecht begrepen
symptomen van stralenschade van de dunne darm. In deze fase zijn er nog weinig
specifieke röntgenologische veranderingen. De krampen reageren goed op
spasmolytica en zelden is chirurgisch ingrijpen nodig.

Indien de bestralingsveranderingen progressief zijn kan later het complete beeld
ontstaan van de chronische bestralingsenteritis ten gevolge van late stralenschade
die - zoals men momenteel aanneemt - vooral het resultaat is van progressieve,
oblitererende endarteriitis en ischaemie.
Bij microscopisch onderzoek van wegens deze chronische bestralingsenteritis
gereseceerde darm (Warren & Friedman, 1942; Fajardo & Berthrong 1981; Marks
& Mohiudden 1983) blijken alle wandlagen te zijn aangedaan. Veranderingen
in de epitheelarchitectuur van de mucosa komen tot uiting in afgeplatte
epitheelcellen, stompe villi en ulcera die soms tot in de serosa kunnen reiken.
In de submucosa - die in dit stadium het meest is aangetast - wordt vaak forse
fibrosering gezien alsmede een veranderde collageenstructuur. De structuur van

J y
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de spiervezels in de muscularis propria is door de sterke fibrose - indien aanwezig -
aangetast en ten slotte is de serosa vrijwel altijd verdikt.
De vaatschade is het best te beoordelen in de serosa, aangezien de darmvaten
daar het grootste kaliber hebben. De afwijkingen van de bloedvaten bestaan
uit endotheelproliferatie in de vaatwand, subendotheliale vetophoping en throm-
bose zowel in arteriën als in venen. Alle bovengenoemde laesies kunnen nog
gecompliceerd worden door
* i nfectie: invasie van (anaerobe) bacteriën waarvoor het oedeem in de submucosa

een goede voedingsbodem is, kan gemakkelijk geschieden via ulcera in de
mucosa.

- ileus door afsluiting van de darm.
- perforatie van darminhoud naar de buikholte.

Deze complicaties beïnvloeden ieder in negatieve zin de algemene conditie van
de patiënt en de kwaliteit van de darm wand.
De klachten en symptomen behorende bij deze progressieve veranderingen in
de darm wand hangen opnieuw af van de ernst van de schade en treden meestal
binnen 2 jaar na radiotherapie op.
Bij nog matige schade kan het malabsorptiesyndroom, bestaande uit obstipatie,
afgewisseld met diarrhee, megaloblastaire anaemie en osteomalacie optreden.
Dit geeft echter zelden aanleiding tot chirurgisch ingrijpen.
Bij ernstiger schade ontstaan ook koliekpijnen, obstipatie, anorexic, braken,
diarrhee, vermoeidheid en vermagering tot cachexie toe; deze afwijkingen worden
meestal veroorzaakt door intermitterende obstructie van de dunne darm (Localio
e.a., 1969;Schlangen, 1975; Swan e.a. 1976;Berthrong&Fajardo, 1981)
Soms treedt er gastro-intestinaal bloedverlies op en bij perforatie zijn er acute
buikverschijnselen. Er kan fisteling optreden naar colon, blaas, vagina en huid.
De anamnese met dikwijls als voornaamste klachten krampende pijn vaak rondom
de navel gelocaliseerd, afwijkend defaecatiepatroon (diarrhee afgewisseld met
obstipatie) en bestraling wegens een tumor in de buik of het kleine bekken
in de voorgeschiedenis, moet de verdenking op stralenletsel van de darm doen
rijzen.
Laboratoriumonderzoek bij patiënten met bestralingsenleritis is vaak afwijkend:
laag haemoglobine met een lage haematocriet, of tekenen van een megaloblastaire
anaemie, soms een laag totaal eiwit met een laag albumine en soms ook
hypocalciaemie (DeCosse e.a. 1969; Localio e.a. 1969; Schlangen, 1975; Swan
1976; Anseline e.a., 1981). Normale uitslagen willen echter niet zeggen dat er
geen radiatielaesies aanwezig zijn. Steatorrhoe, gepaard aan een van boven-
genoemde afwijkende laboratoriumuitslagen, wijst op malabsorptie ten gevolge
van bestralingsletsel (DeCosse, 1969; Schlangen, 1975).
Radiodiagnostisch onderzoek in de zin van een dunne darmpassage kan helpen
bij het stellen van de diagnose.

Maruyama (1974) gaf de volgende indicaties voor chirurgisch ingrijpen bij
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stralenschade van de dunne darm:
1l) Obstructie
(2) Fisteiing
(3) Perforatie met locale of gegeneraliseerde peritonitis
(4) Gastro-intestinale bloeding
(5) Malabsorptiesyndroom
(6) Combinatie van bovengenoemden.

Tabel 2 geeft de frequentie aan van voorkomen van deze klinische presenta-
tievormen bij patiënten die geopereerd zijn wegens stralenschade aan de dunne
darm.

Tabel 2. Frequentietabel klinische presentatie van stralen- letsel van de dunne darm, aanleiding
gevend tot chirurgisch ingrijpen.

Auteur aantal obstructie fisteling perforatie malabsorptie bloeding
patiënten

10

Cram e.a. 1977
Cochraneea. 1981
DeCosse e.a. 1969
GallandA Spencer 1979
Jackson 1976
Lasser e.a. 1985
Localioca. 1969
Maruyama e.a. 1964
Sugge-a. 1962

9
13
25
28
26
40
10
9

11

8
7

14
19
14
40

7
9

10

-

3
4
3
8
3
-
1

-
6
8
4
8
8
-
-
-

Duidelijk is dat obstructie ten gevolge van strictuur door fibrose bij patiënten
die geopereerd moeten worden wegens late stralenschade van de dunne darm
verreweg de meest voorkomende operatie-indicatie is.
Bij operatie ziet men een darmwand die verdikt is (soms over één lang traject,
soms over verscheidene korte trajecten) waardoor het lumen vernauwd zal zijn.
Het oppervlak is rood- wit gevlekt en heeft soms een fibrinebeslag en een wisselend
aantal adhaesics. Het mesenterium is doorgaans verdikt en verkort, voelt vast
aan en is eveneens bedekt met een fibrineus laagje.
De plaats waar de darm door plaatselijke necrose of ulceratie (op basis van
ischaemie) geperforeerd is, kan moeilijk te vinden zijn en vergt soms uitvoerige
exploratie.
Operaties wegens fisteling en perforatie geven zoals later uiteengezet zal worden,
de meeste kans op postoperatieve complicaties. De operatie-indicatie (zie tevens
tabel 2), de operatie zelf, postoperatieve complicaties en mortaliteit zullen in
een apart hoofdstuk besproken worden.
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1,4 Factoren van belang voor het ontstaan van stralenschade

Algemeen ,

De schade aan weefsels ten gevolge van straling wordt bepaald door de
gevoeligheid van het weefsel en de mate waarin het in staat is de stralenschade
tijdens en na de bestraling te herstellen. Gevoeligheid en herstellend vermogen
bepalen de tolerantie van het weefsel.
Daar bij bestraling noodzakelijkerwijs altijd gezond weefsel meebestraald wordt,
is het essentieel de tolerantie van gezond weefsel te kennen.
Factoren die hierop van invloed zijn, zijn enerzijds de weefseleigenschappen
en anderzijds de wijze waarop bestraling gegeven wordt alsmede het volume
van net weefsel dat bestraald wordt.

1,4. 1 Weefseleigenschappen van de dunne darm

De gevoeligheid van de dunne darm voor straling is afhankelijk van een aantal
factoren. Het is hierbij van belang opnieuw onderscheid te maken tussen vroege
en late schade.
De targetcellen voor acute schade zijn vooral de epitheelcellen van de mucosa
en mogelijk de lymfocyten in de Plaques van Peyer. Door hun hoge delingssnelheid
zijn deze cellen gevoelig voor straling en is de expressie van schade kort na
de blootstelling het grootst. Dit leidt tot de acute stralenreactie.
Het regeneratieve vermogen van dit weefsel is echter ook groot zodat deze schade
in korte tijd kan worden hersteld.
De gevoeligheid van andere elementen in de darmwand zoals endotheelceüen
en spiercellen is kleiner dan van epitheel. Hun delingssnelheid is ook geringer,
waardoor de expressie van schade laat is.
Daar het regeneratief vermogen van deze cellen echter ook geringer is, zal geen
volledig herstel optreden maar er ontstaat een blijvende schade.
Tabel 3 (ontleend aan Marks en Mohiudden 1983) toont de minimale en maximale
tolerantiedosis van verschillende gezonde weefsels.

Tabel 3. Minimale en maximale tolerantiedosis

TD5/5 TD50/5
Orgaan (Gy) (Gy>

Lever 35 45
Maag 45 50
Dunne darm 45 65
Colon 45 65
Rectum 55 80 '
Oesophagus 60 75 * - * -»%

fesJ
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De minimale tolerantiedosis <TD 5 /5) wordt gedefinieerd als: de stralendosis die
leidt tot de ontwikkeling van ulceratie of strictuur bij 1 tot 5 procent van de
bestraalde patiënten binnen 5 jaar. De maximale tolerantiedosis (TD 50/5) is
de dosis die schade veroorzaakt bij 25 tot 50 procent van de patiënten binnen
5 jaar.

1,4, 2 De wijze waarop bestraling gegeven wordt.

Stralenschade kan ontstaan als de tolerantie van normale weefsels binnen het
behandelingsvolume wordt overschreden.
Behalve weefseleigenschappen is er een aantal andere factoren die bij het
toepassen van radiotherapie minstens even belangrijk zijn voor het ontstaan van
beschadiging.
Deze factoren zijn:
- De totale dosis
- De stralendosis per fractie
- Het aantal gegeven fracties
- De totale behandelingstijd
- Het dosistempo
1) De totale dosis bepaalt, afhankelijk van de gevoeligheid van het bestraalde
weefsel, het aantal cellen dat gedood wordt en dus de hoeveelheid schade die
zal ontstaan.
2) De fractiegrootte, het aantal fracties en de totale tijd bepalen de gelegenheid
die het weefsel geboden wordt om een deel van de schade te herstellen tussen
de fracties en om de verloren gegane cellen te vervangen door nieuwe.
3) Het dosistempo is waarschijnlijk op beide fenomenen van invloed. Wij kunnen
de invloed van de wijze waarop bestraling wordt toegediend met een voorbeeld
illustreren.
Indien gezonde weefsels dagelijks bestraald worden gedurende een aantal weken
met fracties in de orde van grootte van 1.5 tot 2.5 gray per dag neemt men
aan dat gezonde weefsels een grotere kans op herstel hebben dan tumorweefsels.
Bij een hogere stralendosis per fractie en een kleiner aantal fracties, kan met
een lagere totale dosis een zelfde schadeniveau in het normale weefsel bereikt
worden.
Zo heeft 45 gray toegediend in 25 fracties van 1,8 gray evenveel effect op
normaal weefsel als 32 gray toegediend in 8 fracties van 4 gray (Marks en
Mohiudden, 1983).

1,4,3 Het bestraalde volume.

Voor herstel van het weefsel is ook het volume dat bestraald is van belang.
Wanneer een groot volume is bestraald, is het herstel minder goed dan wanneer
een klein volume aan straling blootgesteld is geweest. 4>

J
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Kleine gedeelten dunne darm kunnen zich herstellen van bestralingsdoses
oplopend tot 80 a 90 gray; indien grotere volumina worden bestraald, is de
weefseltolerantie veel lager. Ket doordringend vermogen van de straling bepaalt
de verdeling van de geabsorbeerde dosis in het bestralingsvolume.
Dat er een correlatie is tussen toegediende dosis, aantal fracties en volume
bestraald weefsel enerzijds en stralenletsel van de darm anderzijds, wordt in
de meeste geraadpleegde literatuur wel aangegeven. Van groter belang is echter
de verhoogde kwetsbaarheid door een slechte vasculaire status of door een
verminderde motiliteit van de darm, zoals in de volgende paragraaf zal worden
uiteengezet.

I, 4, 4 Patiëntgebonden factoren van belang bij het ontslaan van stralenschade

Wanneer men de kans op complicaties van de darm wil bepalen, moet men
weten: de stralendosis, de wijze van toedienen van bestraling en het gedeelte
van de darm dat bestraling heeft ontvangen. Daarnaast is een tweetal patiënt-
gebonden factoren van belang:
1) preëxistente afwijkingen in de darm en
2) mobiliteit van de darm.
Ad 1: Aangenomen wordt dat ischaemie, veroorzaakt door bestralingsafwijkingen
in de bloedvaten van de darmwand de belangrijkste oorzaak is voor het ontstaan
van late stralenschade. De aandoeningen waarbij er ten gevolge van micro-
angiopathie een verslechterde circulatie van de darmwand is lijken dan ook
te predisponeren tot het ontstaan van stralenschade van de darm. Micro-
angiopathieen kunnen ontstaan door hypertensie, diabetes mellitus en gegene-
raliseerde arteriosclerose.
Ad 2: Ook wordt de kans op schade van de darm verhoogd indien de normale
motiliteit verminderd of afwezig is, waardoor het bestraalde deel van de darm
een hogere dosis ontvangt. Deze verminderde motiliteit kan ontstaan ten gevolge
van adhaesies na intra-abdominale ingrepen voorafgaand aan de bestraling, of
door intra-abdominale ontstekingsprocessen vooral in het kleine bekken. Een
andere oorzaak voor verminderde motiliteit van met name de dunne darm is
gelegen in het feit dat, vooral bij magere patiënten het dunne darmpakket zich
in het kleine bekken kan bevinden en daar min of meer in gefixeerd is geraakt
(Green e.a., 1975).
Wij zullen beide factoren aan de hand van de literatuur nader beschouwen:
Maruyama e.a. (1974) beschreven dat 4 van de 9 patiënten (3% van een groep
van 271 patiënten bestraald wegens cervixcarcinoom) met stralenletsel van de
dunne darm diabetici waren. Bij 3 van de 4 patiënten was er tevens hypertensie.
Bovendien zagen zij dat S van de 9 patiënten een te laag gewicht hadden.
Zij concludeerden op grond van hun gegevens dat magere diabetische patiënten
met hypertensie een sterk verhoogd risico hadden voor het ontwikkelen van
stralenschade van de dunne darm na radiotherapie wegens cervixcarcinoom.
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DeCosse e.a. (1969) vonden een duidelijke correlatie tussen het optreden van
bestralingsenteritis en de aanwezigheid van hypertensie (39 patiënten uit een
serie van 100), cardiovasculair lijden als uiting van gegeneraliseerde
arteriosclerose (15 patiënten) en diabetes mellitus (9 patiënten).
Loludice e.a. (1977) verrichtten eveneens retrospectief onderzoek naar predis-
ponerende factoren die zouden kunnen leiden tot late stralenschade in de darm.
Bij de groep patiënten met chronische bestralingsenteritis (n = 24) traden
arteriosclerose, hypertensie en diabetes mellitus niet vaker op dan bij de groep
patiënten (n = 28) met vergelijkbare aandoeningen en behandeling zonder
chronische bestralingsenteritis.
Bij 75% van de patiënten met bestralingsenteritis (n = 18) was er evenwel een
abdominale ingreep in de voorgeschiedenis, bij de controlegroep bedroeg dit
percentage slechts 10.
Deze auteurs concludeerden op grond van hun gegevens dat immobiliteit van
de darm door adhaesies ten gevolge van een abdominale ingreep in het verleden
predisponeerde tot het ontstaan van chronische bestralingsenteritis.
Lasser e.a. (1985) zagen dat er bij 55% van de 85 door hen wegens chronische
bestralingsenteritis behandelde patiënten een laparotomie voorafgaand aan de
bestraling had plaatsgevonden.
Voorts werd, overigens zonder getallen te geven, de toediening van chemotherapie
tijdens de bestralingsperiode eveneens beschouwd als een van de factoren die
zou kunnen prcdisponeren tot het ontstaan van bestralingsenteritis.
Green e.a. (1975) vonden eveneens dat patiënten met een relatief immobiele
dunne darm een verhoogde kans hadden op stralenletsel, echter niet ten gevolge
van adhaesies, maar ten gevolge van fixatie in het kleine bekken.
Bij röntgenonderzoek (contrastfoto's van de dunne darm) van 54 patiënten bij
wie opnamen gemaakt werden voorafgaand aan de bestraling, terwijl de patiënt
steeds van houding wisselde (rugligging, buikligging, 45° Trendelenburgligging)
konden zij geen relatie aantonen tussen voorafgaande abdominale ingrepen en
immobiliteit van de dunne darm. Wel konden zij een correlatie vinden tussen
leeftijd, habitus en geslacht en immobiliteit van de dunne darm in het kleine
bekken. Tweeëntwintig van de 54 patiënten waren oud, van het vrouwelijk geslacht
mager en hadden een immobiele dunne darm in het kleine bekken.
Galland en Spencer (1975) meenden dat adhaesievorming niet van belang was
voor het ontstaan van stralenschade in duodenum, terminale ileum, colon
ascendens, sigmoïd en rectum, aangezien deze organen toch al in zekere mate
gefixeerd zijn. De adhaesies waren volgens de auteurs wel van belang voor het
ontstaan van radiatielaesies in jejunum, proximate ileum en colon transversum.
Bij 22 van de 37 door hen wegens bestralingsenteritis behandelde patiënten
was er een abdominale ingreep in de voorgeschiedenis, waarvan bij 16 wegens
het maligne proces waarvoor bestraling werd toegediend.

Behalve de aan de radiotherapie gerelateerde factoren zoals de hoogte van de
totale dosis, de stralenkwaliteit en het fractioneringsschema lijken factoren die



de kwetsbaarheid van de darm verhogen eveneens te kunnen leiden tot stra-
lenschade van de darm.
Bij bekendheid van deze factoren kan mogelijk de incidentie van stralenschade
aan de darm verminderd worden door aanpassing van de houding van de patiënt,
aanpassing van het bestralingsvolume en eventueel ook van de dosis.
tn de literatuur bestaat echter geen overeenstemming over de factoren die hierbij
een dominerende rol spelen.

I, 5 Incidentie van !ate stralenschade van de dunne darm, leidend tot
chirurgische therapie

Om een aantal redenen is het moeilijk de verschillende statistische gegevens
uit de uitvoerige litteratuur betreffende late stralenschade van de dunne darm
te vergelijken.
Ten eerste is er nog geen standaardisatie voor wat betreft het beschrijven van
de complicaties ten gevolge van bestraling.
Ten tweede zijn de populaties sterk verschillend zowel voor wat betreft de
behandelde maligniteiten alsook voor wat betreft de behandeling zelf (bestra-
lingsdosis, inwendige en /of uitwendige bestraling, aantal fracties etc).
Ten derde zijn de bestralingsveranderingen in de darmwand zelden beperkt tot
één darmgedeelte en soms zelfs zijn er meerdere organen tegelijkertijd aangedaan
zodat men niet van een standaardbehandeling kan spreken. Hierdoor is ver-
gelijking tussen patiëntengroepen of tussen de verschillende therapieën niet reëel.

De opgegeven incidenties van chronische bestralingsenteritis lopen uiteen van
3% (Maruyama e.a. 1974) tot 11,6% (DeCosse e.a. 1969); in het algemeen wordt
± 5% aangehouden (Dirksen e.a., 1977; Galland en Spencer, 1977).
Verwarrend is het dat bij verschillende series (Cram e.a. 1977; Anseline e.a.
1981; Hatcher e.a. 1984) de getallen zowel conservatief als chirurgisch behandelde
patiënten betreffen, terwijl het in het merendeel van de publicaties gaat over
chirurgisch behandelde patiënten (DeCosse e.a„ 1969; Dirksen e.a„ 1977;
Lillemoe e.a., 1983; Lasser e.a., 1985).
In een serie van 1824 patiënten bestraald op het kleine bekken (Cram e.a. 1977)
trad er bij 5% (89 patiënten) chronische bestralingsenteritis op. Hiervan werd
35% (31 patiënten) geopereerd; de totale incidentie hiervan was dus 1,7%, terwijl
het aantal patiënten dat wegens radiatielaesies aan de dunne darm geopereerd
moest worden 16 bedroeg (0,9% van het totale aantal) hetgeen 50% van het
aantal geopereerde patiënten was.
DeCosse e.a. (1969) gaven een incidentie van 11,6% bestralingsletsels van de
darm na bestraling wegens cervixcarcinoom.
Cochrane e.a., (1981) zagen bij 28 patiënten (7%) die geopereerd werden wegens
bestralingsenteritis deel uitmakend van een serie van 400 patiënten die bestraald
waren wegens uteru'carcinoom 13 patiënten met dunne darm letsel, II met J ^
dikke darmletsel en 4 met blaasletsel. trs



22

Nijhuis e.a., (1978) meldden dat uit een groep van 50 patiënten, opgenomen
voor chirurgische behandeling wegens bestralingsletsel, bij 18 (36%) patiënten
een dunne darm operatie verricht moest worden terwijl de rest een operatie
onderging van de dikke darm.
De overige literatuur is hiermee in overeenstemming: ook hierin meldt men
een incidentie van radiatielaesies die geopereerd moeten worden van ± 5%;
in ongeveer 25 tot 50% der gevallen betreft het daarbij dunne darmletsel (DeCosse
e.a., 1969; Jackson, 1976; Cram e.a., 1977; Nijhuis e.a., 1978; Galland& Spencer
1979; Cochrane e.a., 1981; Lasser e.a., 1985).

1.6 Tijdsinterval tussen bestraling en operatie

De vertraging tussen het optreden van bestralingsletsel van de darm en het stellen
van de diagnose draagt volgens Marks en Mohiudden(1983) wegens de grotere
kans op complicaties als ileus of perforatie van de darm (bij het laat stellen
van de diagnose) zonder twijfel bij tot de hoge morbiditeit en mortaliteit in
de postoperatieve fase.
Een verklaring voor het lange tijdsverloop tussen aanvang van de afwijkingen
en het stellen van de diagnose lijkt de auteurs het uitblijven van peritoneale
prikkelingsverschijnselen ten gevolge van een fibrineus beslag op het darmpakket
waardoor pas laat in het ziekteproces het peritoneum parietale geprikkeld wordt,
zodat de symptomen van een acute buik uit zullen blijven. Tevens beweren •
de auteurs dat het fibrinebeslag ook opname van toxische producten verhindert,
zodat systemische tekenen van ziekte minimaal zullen blijven. De auteurs
adviseren om bij iedere patiënt met in de voorgeschiedenis bestraling in het
buik/bekkengebied, bij buikpijn de diagnose bestralingsletsel van de darm te '
overwegen, zelfs al zijn er minimale afwijkingen bij lichamelijk onderzoek en /
of laboratoriumonderzoek.
Het tijdsinterval tussen beëindiging van bestraling en operatie is doorgaans korter
dan 2 jaar (Sugg e.a. 1963 en Dirksen e.a. 1977).
Cram e.a. (1977) vermeldden een gemiddeld tijdsinterval van 11,6 maanden
(2 weken tot 11 jaar), bij Loludice e.a.(1977) verstreken er gemiddeld 12,5
maanden tussen bestraling en operatie.
DeCosse e.a. (1969) beschreven bij patiënten geopereerd wegens bestralingsletsel
van de dunne darm echter een gemiddeld tijdsinterval van 6,5 jaar (1 maand
tot 31 jaar) en bij patiënten met letsel van de dikke darm een interval van
5.7 jaar (6 maanden tot 24 jaar). De uitbijters in deze serie zorgden voor dit
hoge gemiddelde tijdsinterval; 75% van van de patiënten werd namelijk binnen
2 jaar na bestraling geopereerd.
Bij alle bovengenoemde auteurs werden bij berekening van het tijdsinterval tussen
bestraling en operatie ook de patiënten meegerekend die wegens afwijkingen
ten gevolge van acute stralenschade werden geopereerd, in het merendeel der
gevallen echter betrof het patiënten met late stralenschade van de dunne darm.

Ï:
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Vertraging in het stellen van de diagnose en het verrichten van een operatie
zal in het algemeen ook veroorzaakt worden door enerzijds de angst van de
patiënt voor terugkeer van de matigniteit waardoor soms het bezoek aan de
arts uitgesteld zal worden; anderzijds kunnen, doordat het voor de behandelend
arts vaak moeilijk te differentiëren is tussen tumorrecidief en afwijkingen ten
gevolge van bestralingsletsel van de darm, diagnostische procedures voor tijd-
verlies zorgen.
Op de derde plaats kan er dokters-delay ontstaan doordat de behandelend arts
de klachten en symptomen van de patient niet koppelt aan de bestraling in
het verleden en zodoende de diagnose mist.

ï, 7 Preoperatieve diagnostiek en voorbereiding van de patiënt voor operatie

I, 7, 1 Preoperatieve diagnostiek

" The keynote of early diagnosis is to have a high index of suspicion.... "
(Jackson, 1969)

Tijdige herkenning van de problematiek door het karakteristieke klachtenpatrcon
en de voorgeschiedenis, meestal nog versterkt door lichamelijk onderzoek en
laboratoriumuitslagen, is van eminent belang voor adequate behandel ng en
daardoor ook voor vermindering van moibiditeit en mortaliteit als gevolg hiervan.
Indien er sprake is van peritonitis door perforatie van de dunne darm of ileus
ten gevolge van afsluiting op basis van besïxdlingsfibrose, is er een absolute
indicatie tot operatie (Lasser e.a., 1985).
Een groter probleem is het echter wanneer <-e patiënt zich presenteert met
recidiverende subileusklachten of met wisselend defaecattepatroon al dan niet
met bloedverlies bij de ontlasting. Men zal dan mu-:ten kiezen tussen conservatieve
of operatieve therapie.
Bij conservatieve therapie zal men trachten met parent rale of elementaire
voeding de darm tot rust te laten komen en zodoende de klachten en symptomen
te verminderen of zelfs te doen verdwijnen waardoor operatief ingrijpen kan
worden voorkomen. Het risico is evenwel dat er door adhaesies en door progressie
van bestralingsveranderingen in de darmwand ofwel een totale afsluiting van
de darm optreedt ofwel necrose en /of ulceratie met kans op perforatie. In beide
gevallen ontstaat er dan een acute operatie-indicatie met sterk verhoogde
morbiditeit en mortaliteit (Lasser e.a. 1985).
Onderscheid tussen klachten ten gevolge van recidief tumor en klachten uitsluitend
ten gevolge van stralenletsel van de darm is preoperatief vrijwel niet te maken,
ook niet met de moderne beschikbare diagnostische hulpmiddelen als CT scan,
echoofM.R.I.
Bij verdenking op stralenletsel is röntgencontrastonderzoek van de dunne darm
een essentieel hulpmidu.' voor bepaling van aard, uitgebreidheid en localisatie
van de door bestraling ontstane afwijkingen aan de darm (DeCosse e.a., 1969;
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Localio e.a., 1969; Maruyama e.a. 1974; Jackson, 1976; Galland & Spencer,
1979, Loludice e.a. 1977; Lasser e.a. 1985; Morgenstern e.a. 1985).
Schlangen (1975) beschreef hoe met behulp van de enteroclysismethode afwij-
kingen, kenmerkend voor bestralings-enteritis van de dunne darm, kunnen worden
aangetoond en rubriceerde deze afwijkingen als volgt:
- spasmen
- atrofie
- verdikking van de darmwand
- rigiditeit van de darmwand
- ulceraties
- verklevingen van dunne darmlissen aan elkaar of aan naburige organen

Naast röntgenonderzoek van de darm wordt ook geadviseerd de tractus uro-
genitalis grondig te onderzoeken: ten einde betrokkenheid van ureteren en blaas
te beoordelen, wordt intraveneuze pyelografie en zelfs cystoscopie aanbevolen
(Marks & Mohiudden, 1983).
Bij verdenking op afwijkingen in colon en rectum dient ook hiernaar verder
onderzoek te geschieden door middel van colon- inloopfoto's en eventueel
scopisch onderzoek.
Men moet altijd in gedachten houden dat stralenschade slechts zelden één orgaan
of darmgedeelte treft, zodat een combinatie van bovengenoemde onderzoeken
vaak bij planning van een uit te voeren operatie uiterst nuttige informatie zal
verschaffen. Bij bekendheid met alle afwijkingen in de tractus digestivus en
eventuele betrokkenheid van de tractus urogenitalis zal men tijdens een operatie
niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

I, 7,2 Preoperaóeve voorbereiding van de patiënt

Wanneer de diagnose en de indicatie tot operatie gesteld zijn lijkt het raadzaam,
indien er geen acute noodzaak tot operatie is, gedurende enige tijd preoperatief
(1 tot 2 weken) de patiënten door middel van hetzij parenterale voeding, hetzij
een elementair dieet in een betere voedingstoestand te brengen (Van Nagell
e.a., 1974; Dirksen e.a.,1977; Cochrane e.a., 1981; Lillemoe e.a., 1983; Marks
& Mohiudden, 1983; Lasser e.a. 1985; Morgenstern e.a. 1985). Indien er sprake
is van anaemie en een laag totaal eiwit óf hypoalbuminemie moeten ook deze
tekorten aangevuld worden (Dirksen e.a., 1977; Nijhuise.a., 1978). De parenterale
voeding en het elementaire dieet zijn niet alleen van belang om de patiënt in
een goede voedingstoestand te brengen doch ook om de darm tot rust te laten
komen. Alle bovengenoemde maatregelen kunnen bijdragen tot een voorspoedige
darmnaadgenezing.
Vanwege het risico van accidenteel letsel van de (dikke) darm de kans op
stralenschade van de dikke darm die peroperatief pas bemerkt wordt en het
feit dat er mogelijk een anastomose met het colon aangelegd zal moeten worden,
is het raadzaam de darm in elk geval mechanisch te reinigen als dit nodig en
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mogelijk is en bovendien parenteraa! breedspectrum antibiotica (in ieder geval
werkzaam tegen anaerobe bacteriën) toe te dienen. Hiermee dient preoperatief
begonnen te worden en de antibiotica moeten postoperatief gedurende 5 dagen
gecontinueerd worden (Cochrane e.a., 1981; Lillemoe e.a„ 1983; Marks &
Mohiudden, 1983; Lasser e.a., 1985; Morgenstern e.a., 1985). Dit geldt a fortiori,
wanneer stralenschade van de dikke darm bekend is.
In alle gevallen is het wenselijk de patiënt preoperatief in te lichten dat er mogelijk
een stoma aangelegd zal worden. Wanneer de patiënt hiervan op de hoogte
is, is het raadzaam de plaats voor een eventueel aan te leggen stoma preoperatief
zo aan te tekenen dat dit niet in bestraald huidgebied komt te liggen.

I, 8 De operatie

Is eenmaal het besluit tot operatie genomen dan zullen de peroperatieve
bevindingen en bekendheid met de risico's bij de verschillende typen van operatie
alsmede de conditie van de patiënt de chirurgische strategie bepalen.
Bij de nu volgende beschrijving van diverse chirurgische aspecten is mede gebruik
gemaakt van de adviezen gegeven door Lasser e.a. (1985):

1.8.1 Welke toegangsweg te gebruiken ?

In de meeste gevallen kan men via een mediane laparotomie boven en onder
de navel door bestraald gebied heen de buik openen. Hoewel het risico voor
wondgenezingsstoornissen en fasciedehiscentie verhoogd is, is het vóórkomen
hiervan zeldzaam. Wanneer het gaat om een recidief-operatie heeft een dwarse
incisie boven de navel waarbij de buikspieren dwars worden gekliefd de voorkeur;
De bestraalde dunne darmlissen kunnen immers verkleefd zijn aan het voorste
peritoneum ter plaatse van het litteken .van de eerste laparotomie en het risico
van iatrogene beschadiging van de darm is aanzienlijk.
Alle andere toegangswegen tot de buikholte zijn af te raden aangezien zij door
beschadiging van de vascularisatie necrose van de buikwand kunnen veroorzaken,
terwijl bovendien exploratie van de buik erdoor bemoeilijkt wordt.

1.8.2 Wat te doen bij stralenletsel van de dunne darm ?

- Bij dunne darmperforatie
Het gaat hierbij meestal om een segmented letsel van de darm, hetzij ten gevolge
van bestraling op een darmlis die na een vorige ingreep verkleefd en gefixeerd
binnen het bestralingsveld lag, waardoor deze een relatief te hoge dosis ontving,
hetzij ten gevolge van een absoluut te hoge dosering van de radiotherapie. In
deze gevallen is de rest van de darm meestal gezond en kan een eenvoudige
resectie met een end to end anastomose uitgevoerd worden. In een gecontamineerd
milieu zal men zijn toevlucht moeten nemen tot resectie met anastomose en
het aanleggen van een tijdelijk dubbelloops ileostoma, c.q. het naar buiten leiden

1
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van beide darmuiteinden, waarna in een later stadium de continuïteit hersteld
kan worden.
- Bij afsluiting van de dunne darm
Verschillende gradaties van stralenletsel zijn mogelijk.

I Segmentele laesks

Het gaat hierbij doorgaans om een stenose in het laatste deel van de dunne
darm die gefixeerd is in het kleine bekken na een - in het merendeel der gevallen -
gynaecologische operatie. Men kan bij een dergelijke afwijking de volgende
ingrepen uitvoeren:

a) resectie van het gestenoseerde gebied met een primaire anastomose

Het risico van postoperatieve fistelvorming is niet onaanzienlijk wanneer de
darmnaad komt te liggen in of nabij het bestraalde kleine bekken en bedekt
zal worden met een verdikt, bleek en stug peritoneum dat zijn fysiologische
eigenschappen verloren heeft. Bovendien maakt men een anastomose in een
gebied van de darm dat misschien wel redelijk gevasculariseerd is, doch dat
zelf ook bestraald is geweest en daardoor kan zich ter plaatse van de anastomose
een stenose ontwikkelen die later weer een afsluiting kan veroorzaken. Daarnaast
kan er ter plaatse van of in de nabijheid van de anastomose een fistel ontstaan.

b) kortsluitingsoperatie (bypassprocedure) waarbij er een side to side anastomose
wordt aangelegd tussen ileum en colon transversum

Men laat bij een dergelijke operatie door bestraling beschadigde darm in de
buik achter, waarin zich nieuwe lacsies kunnen ontwikkelen. Ook neemt men
hiermee geen voorzorgsmaatregelen tegen eventuele perforates in de uitgescha-
kelde üs. Bovendien kan in het kortgesloten darmsegment het " Blind Loop
Syndroom " ontstaan: ophoping van darminhoud met reflux en kans op perforatie.

c) resectie van het terminale ileum en herstel van de continuïteit van de darm door
een ileo-transversostomie

Deze ingreep blijkt het beste te voldoen. De bacteriële contaminatie van de
naad door dikke darminhoud wordt hierbij niet vermeden, maar de anastomose
zal zich op veilige afstand van het bestraalde kleine bekken bevinden en het
risico van stralenschade is kleiner in het colon transversum.

d) adhaesiofysis

Door DeCosse e.a. (1969) wordt deze ingreep afgeraden, tenzij resectie van
het vrijgeprepareerde darmgedeelte het oogmerk zou zijn. De voornaamste
redenen om zo min mogelijk adhaesiolyse (zeker niet als op zichzelf staande
ingreep) te verrichten zijn:
- devascularisatie van de darm waardoor necrose, perforatie en fistels kunnen
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ontstaan (DeCosse e.a., 1969; Swan e.a., 1976; Cram e.a., 1977; Dirksen e.a.,
1977)
- iatrogene beschadiging van de darmwand waardoor, indien tijdig bemerkt,
resectie van het beschadigde darmgedeelte noodzakelijk zal zijn (Cochrane e.a.,
1981). Indien de beschadiging van de darmwand niet gedurende de operatie
bemerkt wordt, zal dit aanleiding kunnen zijn tot darmwandnecrose waardoor
in de postoperatieve fase hetzij perforatie of fistelvorming kan optreden, hetzij
fibrosering met plaatselijke stenose van de darm.

e) Aanleggen van een stoma

Bij twijfel omtrent de betrouwbaarheid van de naad is het veilig een beschermend
dubbelloops stoma proximaal van de naad aan te leggen. Indien het kleine bekken
door uitvoerige adhaesies ontoegankelijk is voor chirurgische therapie, de
buikholte gecontamineerd is door darminhoud na perforatie van de darm of
bij fistelvorming is het raadzaam om na resectie van het zieke darmgedeelte
beide darmuiteinden naar buiten te leiden en zo een "split " (ileo) stoma aan
te leggen.

II Uitgebreidere laesies

In deze gevallen lijkt de kortsluitingsoperatie minder gevaarlijk dan resectie
of adhaesiolyse van de dunne darmlissen die geheel verkleefd in het kleine bekken
gefixeerd liggen hetgeen een riskante, zo niet onmogelijke ingreep is.
Wanneer de gehele dunne darm door straJenletsel is aangetast is de chirurg
vrijwel machteloos: de dunne darmlissen liggen ingekapseld in een bleek, verdikt,
gefibroseerd peritoneum dat elke passage van darminhoud verhindert. Men moet
dan een uiterst zorgvuldige en moeilijke adhaesiolyse van de dunne darmlissen
verrichten in de wetenschap dat iedere beschadiging van de darmwand kan leiden
tot een fistel.
Lasser c.s. baseerden hun adviezen op literatuurgegevens en op eigen klinisch
retrospectief onderzoek betreffende 40 patiënten die geopereerd werden wegens
stralenletsel van de dunne darm. Bij alle 40 patiënten was er een afsluiting
bij 8 was er tevens een perforatie van de darm en bij nog eens 8 patiënten
was er een dunne darmfistel aanwezig: viermaal een enterocutane fistel, driemaal
een ileovaginale fistel en éénmaal was er sprake van fisteling tussen ileum, colon
en ureter. In tabel 4 worden de verrichte operaties bij deze 40 patiënten alsmede
complicaties en mortaliteit weergegeven.

Opvallend zijn bij Lasser es. de hoge postoperatieve mortaliteit en het feit dat
het ontstaan van darmfisteiing als enige complicatie in de postoperatieve fase
genoemd wordt. Late complicaties die leidden to reoperatie waren: afsluiting
van de darm (n=5) entero-enterale fistel (n=2), bilaterale ureterstenose (n=2)
en ileo-ureterale fistel (n=l). Voorts viel op dat de verhouding van percentages



Tabel 4. Stralenletsel van de dunne darm: chirurgische behandeling, postoperatieve complicaties
en mortaliteit (Lasser e.a., 1985).

Chirurgische behandeling Aantal Darmfisteling Mortaliteit
patiënten aanta!(%) aantal(%)

Resectie + ileo-ileale anastomose 12 5 (42) 2 (17)
lleumresectie + end to end ileo-transversostomie 13 2(15) 3(23)
lleo-colische bypass 14 4 (29) 3 (21)
lleostonue + drainage I 0 0

Totaal 40 11 (28) 8 (20)

van postoperatieve complicaties bij de verschillende operaties (ruime resectie
+ primaire anastomose: bypassprocedure: krappe resectie + primaire anastomose
= 1:2:3) ongunstig uitviel voor de krappe resectie met primaireanastomose.
In het volgende hoofdstuk zullen complicaties en mortaliteit na operaties verricht
wegens stralenschade van de dunne darm besproken worden, waaruit de omvang
en de gecompliceerdheid van het probleem dat ontstaat bij patiënten die zich
presenteren met klachten en symptomen veroorzaakt door late stralenschade
van de dunne darm, zal blijken. Een operatie, mits op goede indicatie en adequaat
uitgevoerd met kennis van de problematiek en de eventuele complicaties, kan
echter in vele gevallen de oplossing brengen.

1,9 Postoperatieve complicaties en mortaliteit

De aard van de complicaties loopt zeer uiteen en aan het tijdstip van optreden
kan men vaak de aard en oorsprong van de complicatie waar men mee te maken
heeft onderkennen. Zo zal men in de directe postoperatieve fase bedacht moeten
zijn op wondgenezingsstoornissen, peritonitis door iatrogeen letsel van de darm
tijdens operatie ontstaan, of door naaddehiscentie. Daarnaast kan een persisterend
ileusbeeld optreden door inadequate exploratie van de buik, waardoor een stenose
of afsluiting van de darm gemist werd.
De complicaties die op langere termijn kunnen optreden, zullen vaak tekenen
van progressie van bestralingsenteritis zijn; vaak lijkt het operatietrauma daarbij
een verergerende en versnellende factor te zijn. De afwijkingen kunnen zich
presenteren hetzij als recidief stenose en obstructie van de darm, hetzij als necrose
en ulceratie in het gebied van de anastomose. Deze complicaties zullen veelal
optreden vanaf ongeveer 1 maand na de primaire operatie.
Men kan in de literatuur betreffende dunne darmoperaties wegens late stra-
lenschade twee groepen onderscheiden: de auteurs die de voorkeur geven aan
een (ruime) resectie van door bestraling aangetaste dunne darm met primaire
reanastomosering en auteurs die de voorkeur geven aan een kortsluitingsoperatie.
De postoperatieve problemen bij deze ingrepen zullen achtereenvolgens worden
besproken.

1
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1,9, 1 Complicaties bij resectie en primaire anastomose

De auteurs uit de eerstgenoemde groep achten het raadzaam met een ruime
resectie zoveel mogelijk aangedane darm te verwijderen, teneinde een naad in
gezond weefsel te leggen. Sommigen adviseren bovendien peroperatief vries-
coupe- onderzoek van de snijranden van de darm te laten verrichten, indien
de grens tussen ziek en gezond weefsel niet duidelijk is (DeCosse e.a., 1969;
Dirksen e,a., 1977; Cochrane e.a., 1981;). Deze mening wordt door Marks en
Mohiudden (1983) niet gedeeld. Zij menen dat vriescoupe-ondcrzoek alleen
verricht wordt wanneer men zoveel mogelijk darm wil sparen, terwijl hun eigen
standpunt juist is dat men zo radicaal mogelijk moet proberen te zijn bij het
verwijderen van zieke darm om een anastomose in gezond weefsel te kunnen
leggen. Omwille van de radicaliteit bij het verwijderen van bestraalde darm
en om te voorkomen dat necrotische of stenotische darmgedeelten in de buik
achterblijven na een operatie, hebben Marks en Mohiudden (1983) geen bezwaar
tegen adhaesiolyse mits minutieus uitgevoerd.
Jackson (1976) die, zoals uit tabel 5 zal blijken, ook een hoog percentage
postoperatieve complicaties en morbiditeit beschreef, adviseerde een ruime
resectie met primaire anastomose en bij alle patiënten een beschermend stoma
proximaal van de naad.
Ook Hatcher e.a. (1985) zijn voorstanders van resectie van dunne darm met
primaire anastomose. Eigen ervaringen van deze auteurs met fistels (n = 10)
van ileum naar colon (n = 4) huid (n = 3), blaas (n= 2) en vagina (n = 1)
zijn echter weinig hoopgevend. Zes van deze tien patiënten werden geopereerd
en hoewel de resultaten aanvankelijk succesvol leken, overleden 8 van de tien
patiënten aan tumorrecidief. De auteurs stellen dan ook dat men bij fistervorming
bedacht moet zijn op tumorrecidief, doch dat men hierdoor niet weerhouden
moet worden (palliatieve) operatieve behandeling toe te passen. Bij de overige
auteurs die ruime resectie van bestraalde darm met primaire anastomose - al
dan niet met beschermend stoma - verkiezen boven een bypassprocedure wordt
er een wisselend aantal postoperatieve complicaties vermeld, van 0% (Localio
e.a., 1969; Marks en Mohiudden 1983) tot 66% (Cochrane e.a., 1981). Een
reëele schatting lijkt + 30% te zijn (Jackson, 1976; Cram e.a., 1977; Hatcher
e.a., 1985; Lasser e.a., 1985).

De percentages van postoperatieve mortaliteit lopen evenzeer uiteen als die van
de postoperatieve complicaties: 0% (Localio e.a., 1969) tot 66% (Cochrane e.a.,
1981). Bij het merendeel van de auteurs uit deze groep, die zo mogelijk een
ruime resectie met primaire anastomose uitvoerden, ligt het percentage post-
operatieve mortaliteit tussen 15 en 25% (DeCosse e.a., 1969; Jackson 1976;
Cram e.a., 1977; Hatcher e.a., 1985; Lasser e.a., 1985). Bij deze getallen werd
doorgaans niet de late mortaliteit na operatie wegens bestralingsenteritis mee-
gerekend.
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1,9,2 De bypass-operatk in vergelijking met resectie en primaire anastomose

De kortsluitingsoperatie werd door Swan e.a. (1976) verkozen boven resectie
met primaire reanastomosering. Zij baseren hun mening onder andere op hun
literatuurstudie van 28 series met in totaal 199 patiënten die geopereerd waren
wegens bestralingsenteritis van de dunne darm. Postoperatieve naaddehiscentie
kwam in deze series voor bij 36% van de patiënten bij wie een resectie was
uitgevoerd. Bij de patiënten bij wie een kortsluitingsoperatie was verricht trad
er slechts in 6% van de gevallen naaddehiscentie op. Ook de postoperatieve
mortaliteit was significant verschillend: 21% voor de resectiegroep en 10% voor
de bypassgroep. In hun eigen serie van 54 geopereerde patiënten was er eveneens
een groot verschil ten gunste van de bypassoperatie: naaddehiscentie trad op
bij 65% van de patiënten na resectie en reanastomosering en slechts bij 11%
na een bypassoperatie. De postoperatieve mortaliteit bedroeg 65% in de resec-
tiegroep en 11% in de bypassgroep.
Zij stelden dat patiënten met chronische bestralingsenteritis groot risico lopen
naaddehiscentie te ontwikkelen en hadden daarvoor de volgende argumenten.
Darmnaadgenezing wordt beïnvloed door algemene en door plaatselijke factoren.
Een goed verlopend genezingsproces vereist een normaal haemoglobinegehalte
van het bloed almede een normaal serumalbumine, hetgeen vaak bij patiënten
met bestralingsenteritis niet het geval is. Zelfs als een patiënt in een goede
voedingstoestand is, zijn er nog locale factoren in de darm en in het mesenterium
aanwezig die de genezing ernstig kunnen belemmeren. De voornaamste locale
factoren worden gevormd door een marginale doorbloeding van de darm en
door het sterk verminderde vermogen tot regeneratie van nieuwe bloedvaten.
De slechtere resultaten bij resectie en primaire reanastomosering, zo beweerden
de auteurs, zouden mogelijk van deze factoren afhangen. Doorsnijding van de
darm, zoals dit bij resectie gebeurt, gaat gepaard met schade aan belangrijke
bloedvaten in het mesenterium alsook aan arteriolen in de darmwand. Bij een
bypassprocedure blijven de mesenteriumvaten intact en aangezien er een lengte-
incisie gemaakt wordt aan de antemesenteriale zijde van de darm, is er ter plaatse
van de anastomose een betere doorbloeding van de darmwand dan bij resectie
waarbij er een dwarse doorsnijding van de darm plaatsvindt.
Uitvoerige dissectie is volgens de auteurs uit den boze wegens kans op iatrogene
beschadiging en necrose. Immers, een kortsluitingsoperatie staat toe dat een
verkleefde darmlis onaangetast in situ kan blijven aangezien er geen adhaesiolyse
hoeft plaats te vinden, zoals bij resectie meestal wel noodzakelijk is.

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van operaties, postoperatieve complicaties
en mortaliteit, zoals die door verschillende auteurs beschreven zijn.

Het verschil in complicaties en mortaliteit tussen bypassoperaties en resectie
met primaire anastomose in de verschillende series is grotendeels gelegen in
het verschil in onderliggend lijden. De patiënten die een bypass ontvingen werden
vrijwel allen geopereerd wegens obstructie van de dunne darm. De operatie-



Tabel 5. Postoperative complicaties en mortaliteit na operaties verricht wegens late stralenschade van de dunne darm.

Auteur

1*
Jackson
1976
Cram e.a.
1977
Dirksen
e.a.1977
Hatcher
e.a. 1985
Lasser
e.a.1985

II*
Nijhuis
e.a. 1976
Gallandft
Spencer 1979
Lillemoe
e.a. 1983

Aantal
patiënten

n = 26

n = 11

n = 12

n = 25

n = 40

n = 18

n = 20

n = 1 7

Operatie-
indicatie'

A:14;B:S;
C:2
A:9;B:1;
C:l

A:10;B:6;
C: 6;D:3;
A:40+B:8+
C:8

-

B:13;C:4

Resectie +
anastomose

26 (8)

5 (1)

9 (5)

20 (4)

25 (7)

5 (3)

18 (9)

4 (3)

Type operatie:2

Bypass

-

2 (2)

2

14 (4)

13 (2)

2

U (3)

Adhaesio-
lyse

4 (3)

1

3

-

-

-

Stoma

26

2

_

-

1

2

Totaal aantal
complica-
ties3<%)

8 (31%)

4 (37%)

7 (58%)

4 (16%)

II (28%)

5 (18%)

9 (45%)

6 (35%)

Mortalileit;
aantal (%)

4 (16%)

3 (28%)

1 (8%)

3 (12%)

8 (20%)

2 (11%)

8 (40%)

1 (6%)

1) A= obstructie B= perforatie C= fistel D= uitsluitend ontsteking van de dunne darm
2) lussen haakjes het aantal complicaties
3) tussen haakjes hel percentage
4) 1 = auteurs met een voorkeur voor resectie

11= auteurs met een voorkeur voor bypass
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indicatie voor de andere groep patiënten was voor het merendeel der gevallen
perforatie van de dunne darm of fisteling beide afwijkingen predisponerend voor
postoperatieve complicaties, zelfs wanneer er geen sprake is van bestralingsen-
teritis.
Aangezien er voor beide soorten van operatie een plaats is en ieder zijn eigen
indicatiegebied heeft, heeft het geen zin onder alle omstandigheden aan een
van beide de voorkeur te geven. Het lijkt eerder verstandig beide operaties als
complementair te beschouwen. Bovendien moet men om reeds eerder genoemde
redenen ook de mogelijkheid van een stoma in gedachten houden, in sommige
gevallen zelfs als absolute indicatie.
Men moet echter niet alleen bedacht blijven op vroege complicaties, maar ook
op verwikkelingen die veel later kunnen optreden. DeCosse e.a. (1969) maakten
melding van 7 patiënten (28%) uit een serie van 25 waarvan er 3 (12.5%) in
de direct postoperatieve periode overleden waren, die in de laat postoperatieve
periode opnieuw geopereerd moesten worden: 2 wegens obstructie en 5 wegens
perforatie. Deze afwijkingen traden op tussen 3 weken en 6 maanden na de
eerste operatie. Vijf van deze 7 patiënten overleden in de postoperatieve periode
aan de gevolgen van bestralingsenteritis.
Galland en Spencer (1985) beschreven 3 patiënten met bestraling in het
bekkengebied in de voorgeschiedenis, bij wie spontane perforatie van de darm
ontstond na een abdominale ingreep. Zij wezen aan de hand van deze patiënten
op de risico's van operaties in een tevoren bestraalde buik, zelfs als er geen
symptomen zijn van bestralingser.teritis.
In een recentere publicatie (Galland en Spencer, 1986) propageren dezelfde
auteurs bij een dunne darmresectie wegens stralenschade te streven naar een
anastomose in onbestraald gebied, hetgeen zou betekenen reanastomosering met
colon ascendens of colon transversum om het aantal postoperatieve complicaties
sterk te doen verminderen.
Er kan wellicht een vermindering van het aantal postoperatieve complicaties
bereikt worden, indien bij patiënten met in de voorgeschiedenis bestraling in
het bekkengebied die zich presenteren met klachten en symptomen zoals
beschreven in hoofdstuk I, 3, 2, de diagnose late stralenschade van de dunne
darm tijdig gesteld wordt.
Voorts is hierbij van het grootste belang enerzijds - indien mogelijk - goede
pre-operatieve voorbereiding van de patiënt anderzijds een goed behandelingsplan
gepaard aan adequate operatietechniek. Desondanks blijft, zoals Galland en
Spencer (1985) beschreven en zoals ook uit de resultaten van eigen onderzoek
zal blijken, het gevaar voor spontane perforatie van de darmwand, met name
in het gebied rondom de anastomose, bestaan. Daarnaast valt misschien het
aantal patiënten dat chronische bestralingsenteritis ontwikkelt te verminderen
door aanpassing en verbetering van radiotherapeutische technieken zoals in het
volgende hoofdstuk beschreven zal worden.

I
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I, 10 Preventie van stralenschade van de dunne darm

Uitgebreid onderzoek naar en vele publicaties over stralenschade van de (dunne)
darm hebben nauwelijks geleid tot een verbetering in de behandeling van late
stralenschade. Het lijkt dan ook beter de oplossing van het probleem te zoeken
in methoden om stralenschade te voorkomen.
Vermindering van stralenschade (van de dunne darm) kan bewerkstelligd worden
door bescherming van alle weefsels die buiten het te bestralen gebied liggen
en daarbij met name de dunne darm zoveel mogelijk buiten dit gebied te houden.
Dit kan onder andere gebeuren door verkleining van het bestralingsveld, of door
ervoor te zorgen dat de patiënt een volle blaas heeft tijdens bestraling of door,
zoals Green e.a. (1975) beschreven, aanpassing van de houding van de patiënt
tijdens bestraling zodanig, dat de dunne darm zoveel mogelijk buiten het
bestralingsveld komt te liggen. Door dunne darmfoto's te maken waarbij de
patiënt telkens van houding wisselt (bijvoorbeeld buikligging, rugligging, Tren-
delenburg) vóór aanvang van de bestraling, kan vooraf bepaald worden bij welke
ligging de dunne darm zo min mogelijk bestraling zal ontvangen.
Er zijn ook andere methoden beschreven om de dunne darm buiten het
bestralingsveld te houden tijdens radiotherapie. Sugarbaker (1983) beschreef het
plaatsen van een siliconenprothese die het kleine bekken geheel opvult zodat
deze geen dunne darm bevat vóór aanvang van de bestraling.
Morgenstern e.a. (1985) hielden de dunne darm buiten het kleine bekken door
de ingang af te sluiten met een naar distaal gemobiliseerde omentumflap, terwijl
Bakare e.a. (1987) hetzelfde effect verkregen door de blaas te mobiliseren en
deze lateraal aan het peritoneum te hechten en dorsaal aan het promontorium.
De meest beproefde en meest veelbelovende methode om de dunne darm buiten
het bestralingsveld te houden is het inhechten van een oplosbaar matje (hetzij
Polyglactin, hetzij Polyglycolzuur) aan het peritoneum ter hoogte van de
bovenrand van het bekken zodanig, dat de dunne darm buiten het bekken
gehouden wordt en daardoor niet meebestraald wordt bij bestraling van bek-
kenorganen.
In zowel experimenteel (Devereux, 1986; Devereux, 1987) als klinisch (Mor-
genstern e.a., 1985; Soper e.a., 1988) onderzoek traden bij deze methode geen
complicaties op postoperatief, er waren geen verschijnselen van acute bestra-
lingsenteritis en na 3 maanden was het ingehechte matje door het lichaam
geresorbeerd.
Bij het experimentele gedeelte van het onderzoek toonde histologisch onderzoek
van de dunne darm bij proefdieren met een matje geen verschijnselen van
beschadiging van de mucosa, laboratoriumonderzoek liet zien dat er geen sprake
was van malabsorptie, hetgeen bij de proefdieren zonder matje wel het geval
was.
Voorts adviseert men bij operatie voorafgaande aan bestraling de buikholte te
spoelen met Dextran® of ontstekingsremmende middelen (Smith en DeCosse,
1986) ten einde adhaesievorming te voorkomen.
Men kan ook trachten de stralenschade te beperken door vermindering van de t-?
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toxiciteit van de bestraling. Dit kan enerzijds gebeuren door verlaging van de
totale dosis die gegeven wordt, anderzijds kan men proberen de kwetsbaarheid
van de darm te verminderen.
In experimentele onderzoeken is deze verminderde kwetsbaarheid verkregen door:
- hypoxie van de darm hetzij medicinaal, hetzij door tijdelijk afklemmen van
de darmvaten, hetgeen de vorming van vrije zuurstof radicalen voorkomt
(Forsberg e.a. 1978)
- parenterale voeding vóór en tijdens bestraling (Morgenstern e.a. 1985)
- elementaire voeding vóór en tijdens de bestraling. (Hope Mc Ardle e.a. 198S;
Morgenstern e.a. 1985)
Ten slotte kan men de stralenschade beperken door de tumorrespons op de
bestraling te verhogen door tijdens radiotherapie radiosensitizers toe te dienen
die de tumor extra gevoelig maken voor bestraling of door behandeling van
de tumor met chemotherapeutica die een synergisme hebben met röntgenstraling
(Dewit, 1986).
Door toepassing van bovenbeschreven methoden - waarvan er enkele nog in
een experimenteel stadium verkeren - kan, met name bij die patiënten die een
risicogroep zijn voor het ontwikkelen van stralenschade van de dunne darm,
de incidentje van siralenschade afnemen.
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Hoofdstuk II

Retrospectief klinisch onderzoek

II, 1 Inleiding

In het kader van het onderzoek naar naadgenezing in bestraalde dunne darm
werd een retrospectieve klinische studie verricht naar resultaten van dunne
darmoperaties bij patiënten bij wie korte of langere tijd vóór de operatie bestraling
op het bekkengebied plaatsgevonden had.
Het betrof hierbij 20 patiënten die in de periode 1962 tot en met 1983 in de
Heelkundige kliniek van het Academisch Ziekenhuis Leiden geopereerd werden.
Gezien het kleine aantal patiënten was het niet mogelijk statistisch significante
conclusies uit het onderzoek te verkrijgen. Een inventarisatie werd gemaakt van
de volgende gegevens:

indicatie tot bestraling
bestralingsdosis en type bestraling
factoren die predisponeren tot bestralingsenteritis en /of
late stralenschade van de darm
tijdsinterval tussen bestraling en operatie
indicatie tot dunne darmoperatie
type operatie
type anastomose
complicaties in de posioperatieve fase, recidief klachten en afwijkingen leidend
tot reoperatie en mortaliteit.

Aan de hand van deze gegevens werd beoordeeld of postoperatieve complicaties
meer voorkwamen bij patiënten met preëxistente aandoeningen die volgens de
literatuur kunnen leiden tot complicaties.
Voorts werd beoordeeld of er verschil in complicaties was bij de verschillende
soorten darmoperaties: 1) adhaesiolyse, 2) aanleggen stoma al dan niet na
darmresectic en 3) dunne darmresectie met reanastomosering. Ook werd gekeken
naar verschil in aard en aantal van complicaties bij de verschillende darm-
anastomosen (end to end anastomose versus side to side anastomose).

II, 2 Klinische gegevens

Er waren 8 mannelijke en 12 vrouwelijke patiënten, op het tijdstip van operatie
in leeftijd variërend van 35 tot 79 jaar.
Tabel 6 laat zien de indicatie tot bestraling en tabel 7 de bestralingsdosis.
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Tabel 6. Indicatie tot bestraling

Soon tumor Aantal

Blaascarcinoom 8
Cervixcarcinoom 6
Ovariumcarcinoom 3
Endomelriumcarcinoom I
Rectum /coloncarcinoom 2

Opvallend hierbij was het (relatief) grote aantal patiënten met een blaascarcinoom
wellicht doordat patiënten die voorafgaand aan een primaire Brie keroperatie
bestraald werden, ook in de serie opgenomen zijn.
Voorts ging het voornamelijk om gynaecologische aandoeningen, hetgeen over-
eenkomt met gegevens uit de literatuur.

Tabel 7. Bestralingsdssis en type bestraling

Beslralingsdosis Aantal Type bestraling*

tot 2000 Rad (20 Gy) 1 b: l
2000 tol 4000 Rad (20-40 Gy) 3 "b: 1; c:2
4000 tot 6000 Rad (40-60 Gy) 12 a: 2; b: 8 c. 2
meer dan 6000 Rad (60 Gy) 2 b: 2
dosis onbekend 2 b: t

* a = inwendige bestraling b = uitwendige bestraling c = inwendige + uitwendige bestraling

Bij 2 patiënten werd uitsluitend inwendige bestraling gegeven, bij 13 patiënten
uitsluitend uitwendige bestraling bij 4 patiënten zowel inwendige als uitwendige
bestraling en bij 1 patiënt was het onbekend welk type bestraling toegediend
werd. Bij het merendeel der patiënten (12) werd een stralendosis toegediend
die gelegen was tussen 40 en 60 gray.
- De factoren die op basis van microangiopathie zouden kunnen leiden tot
bestralingsenteritis, dan wel late stralenschade van de darm, waren bij 6 patiënten
aanwezig; 1 patent leed aan hypertensie, 2 patiënten waren bekend met diabetes
mellitus, hiervan had er één tevens klachten en afwijkingen van gegeneraliseerde
arteriosclerose en 3 patiënten waren bekend met cardiaal lijden; ook hierbij
was er één patiënt met tevens gegeneraliseerde arteriosclerose.
Alle 20 patiënten hadden een abdominale ingreep in de voorgeschiedenis. Tabel
8 geeft een overzicht van de verschillende operaties en de frequentie van
vóórkomen.
Ook hier ging het voornamelijk om operaties van de tractus urogenitalis. Uit
de aantallen operaties blijkt dat sommige patiënten meerdere operaties hadden
ondergaan.
- Het tijdsinterval tussen bestraling en operatie varieerde van I dag tot 9,5 jaar j
(bij 7 patiënten korter dan 1 jaar, bij 8 patiënten langer dan 1 jaar) bij 5 patiënten f
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Tabel 8 Overzichl van de verschillende abdotninale ingrepen voorafgaand aan de bestraling en
hun frequentie

Type operatie Aamal

Darmoperatie* 3
Appendectomie 4
Operatie rectosigmoid 4
Operatie urinewegen 8
Operatie uterus en /of adnexen 9

* = Adhaesiolyse, resectie of aanleggen a.p. op dunne darm of colon, uitgezonderd appendix en
rectosigmoid

was het tijdsinterval onbekend.
- De operatie-indicatie was, zoals tabel 9 laat zien, voor het merendeel der gevallen
(10 maal) ileus op basis van stenose van de dunne darm. Bij 2 van de 10 patiënten
werd er binnen 48 uur na het stellen van de diagnose geopereerd, de andere
operaties werden electief verricht.
Bij de patiënten met paralytische ileus ten gevolge van perfbratie van de dunne
darm werd éénmaal binnen 24 uur geopereerd, bij twee patiënten vond operatie
plaats binnen 48 uur na het stellen van de diagnose en bij één patiënt na meer
dan 48 uur.
De overige patiënten werden electief geopereerd.

Tabel 9. Indicatie tot dunne darm-operatie na bestraling

Operatie-indicatie Aantal

Mechanische ileus (l.g.v. stenose) 10
Perfb'atie 4
Fisteiing 2
lleo-uretero-cutaneostomie 3
Coecumcarcinoom 1

11,3 De Operatie

Bij het merendeel der patiënten (17 maal) werd de operatie verricht via een
mediane laparotomie, tweemaal werd de buik geopend via een dwarse incisie
en éénmaal via een paramediane incisie.
Er werd onderscheid gemaakt tussen 4 soorten operaties:
- adhaesiolyse
- dunne darmresectie
- entero-enterostomie (bypass)
- aanleggen van een stoma. i
Deze operaties werden hetzij als een op zichzelf staande ingreep verricht, hetzij

i
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in combinatie met een of meerdere van de andere ingrepen, bijvoorbeeld resectie
na adhaesiolyse of adhaesiolyse, resectie en aanleggen van een stoma of
adhaesiolyse en bypass-operatie.
Driemaal werd er naast bovengenoemde operaties nog een additionele ingreep
verricht: éénmaal een leverbiopsie, éénmaal een liüekenbreukcorrectie en éénmaal
werd het omentum gereseceerd. Bij twee patiënten bij wie een uretero-ileo-
cutaneostoma werd aangelegd, werd tevens appendectomie verricht.
Bij het beoordelen van het type anastomose dat gebruikt werd om de continuiteit
van de darm te herstellen, bleek dat voornamelijk gebruik gemaakt werd van
de end to end anastomose (elf maal); viermaal werd een zijdelingse (side to
side) anastomose aangelegd. Oe side to side anastomosen werden allen uitgevoerd
bij operaties wegens ileus.
Tabel 10 geeft een overzicht van de uitgevoerde operaties, de operatie-indicatie
en het type anastomose.

Tabel 10. Operatie-indicatie, soort operatie en type anastomose

Opera(ie-indicalie*

Heus (10)

Perforate (4)

RliiascarcinonmO)
Fistel(2)
Coecumcarcinaom( l)

soort operatie*

adhaesiolyse + resectie (5)
resectie + by pass-I- stomaU)
resectie (1)
adhaesiolyse (1)
adhaesiolyse + stoma
adhaesiolyse + wigresectie
adhaesiolyse + resectie (2)
adhaesiolyse, resectie,stoma
ileo-uretero-cutaneostomie(3)
adhaesiolyse + resectie (2)
resectie

anastomose*,**

e-e(3);s-s(2)
s-s
s-s
—
—
e-e
e-e(2)
—(2)
e-«3)
e-e(l);s-s(l)
e-e

; = tussen haakjes het aantal **= e-e = end to end anastomose
s-s = zijdelingse anastomose

II, 4 Complicaties

Bij het beoordelen van de postoperatieve complicaties werd een onderscheid
gemaakt tussen vroege complicaties dat wil zeggen complicaties in de directe
postoperatieve fase (tot één maand postoperatief) en late complicaties, meestal
leidend tot re-operatie.
Bij de vroege complicaties betrof het bij 7 van de 8 patiënten algemene
complicaties, zoals die na iedere abdominale ingreep met of zonder darmresectie
kannen voorkomen; bij één patiënt trad er, naast andere algemene complicaties,
fistelvorming naast de darmnaad op, zodat twaalf dagen na de eerste operatie
re-operatie plaatsvond. Na de tweede ingreep traden er geen complicaties meer
op.



Bij 3 van de acht patiënten traden er ook late complicaties op, zodat deze patiënten
ook in het overzicht van complicaties op langere termijn vermeld zullen worden.
Bij de complicaties die op langere termijn na de primaire operatie optraden
(bij 9 patiënten), was er een duidelijke relatie met hetzij de voorgaande operatie
hetzij de bestraling, hetzij een combinatie van beiden.
In de hierna volgende overzichten van postoperatieve complicaties op korte en
op langere termijn worden de operatie-indicatie, de primaire operatie en de
complicaties vermeld in geval van re-operatie wordt tevens de gevolgde procedure
beschreven.

Overzicht van complicaties in de directe postoperatieve fase

Pt A* operatie-indicatie: ilcus
operatie: adhaesiolyse, wigresectie (e-e anastomose)***
complicaties: subileus**, pneumonic, koorts e.c.i. tol 4 weken postoperatief
operatie-indicati;: ileus
operatie: resectie, bypass, stoma (s-s anastomose)***
complicatie: subileus
operatie-indicatie: ileus
operatie: adhaesiolyse
complicaties: oppervlakkige wondinfectie (kweek: huidflora), urineweginfectie
operatie-indicatie: perforatie
operatie: adhaesiolyse, resectie, stoma
complicaties: subileus, wondabces (kweek: darmflora), urineweginfectie, atelectase
operatie-indicatie: perforatie
operatie: adhaesiolyse, resectie. stoma
complicaties: subiieus, wondabces (kweek: darmflora),urineweginfectie, ateleclase
operatie-indicatie: perforatie
operatie: adhaesiolyse, resectie (e-e anastomose)
complicaties: subileu$,oppervlakkige wondinfectie

(kweek: darmflora) urineweginfectie. Dunne darmfistel.
re-operatie: 12 dagen postoperatief;adhaesiolyse, resectie (e-e anastomose)
operatie-indicatie: perforatie
operatie: adhaesiolyse, resectie (e-e anastomose)
complicaties: subileus, urineweginfectie
operatie-indicatie: blaascarcinoom
operatie: ileo-uretero-cutaneostomie (e-e anastomose)
complicaties: subileus, diepe bekkenvenethrombo.se.

longembolie, pleura-empyeem, atelectase

* — patiënten met tevens late complicaties
** = hieronder wordt verstaan: braken en vertraagd op gang komen van peristaltiek langer dan

4 dagen na de operatie
*** = e-e anastomose = end to end anastomose

s-s anastomose = zijdelingse anastomose

Zoals verwacht kon worden, traden de meeste complicaties op bij patiënten
die geopereerd werden wegens perforatie van de darm.
Er waren geen patiënten die ten gevolge van de operatie of ten gevolge van
het onderliggende lijden binnen één maand na de operatie overleden.

PlB

PtC

PtD*

PtE

PtF

PtG*

PtH
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Het tijdsinterval tussen de eerste operatie en behandeling wegens late complicaties
varieerde tussen 6 weken en 9 jaar.

Overzicht van late complicaties en de toegepaste therapie

Pt A operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pt D operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pi G operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pt 1 operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pt J operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pt K operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie I:
therapie I:
late complicatie II:
therapie II:

Pt L operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie'.

Pt M operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

Pt N operatie-indicatie:
primaire operatie:
late complicatie:
therapie:

ileus
adhaesiolyse, wigresectie (e-e anastomose)
ileus 16 mnd na primaire operatie
conservatief
perforatie
adhaesiolyse, reseclie stoma
inzakken stoma
revisie stoma 6 wk na primaire operatie
perforatie
adhaesiolyse, reseclie (e-e anastomose)
ileus
adhaesiolyse. resectie, stoma 43 maanden na primaire operatie
colo-entero-vesicate fistel
adhaesiolyse, resectie (e-e anastomose)
fistel van dunne darm naar linker heup
ontlasten abces linker heup 37 maanden na primaire operatie.
Geen nadere gegevens over verdere ingrepen
ileus
adhaesiolyse, resectie (s-s anastomose)
ileus
adhaesiolyse, resectie, stoma 27 maanden na primaire operatie
ileus
adhaesiolyse, reseclie (s-s anastomose)
enterocutane fistel 11 mnd na primaire operatie
conservatief: parenterale voeding, vivonex
ileus
adhaesiolyse 60 maanden na primaire operatie
ileus
adhaesiolyse, resectie (e-e anastomose)
ileus
bypass (s-s anastomose) 33 maanden na primaire operatie
ileus
bypass (s-s anastomose)
ileus
adhaesiolyse, resectie, stoma 6 weken na primaire operatie
coecumcarcinoom
ileo-coecaalresectie (e-e anastomostomose)
ileus
proeflaparotomie, wegens uitgebreide metastasering geen verdere ingreep

Behalve bij patiënt N die 6 weken na de proeflaparotomie overleed waarschijnlijk
als gevolg van de uitgebreide metastasering van het coecumcarcinoom was er
geen mortaliteit ten gevoge van de bovengenoemde operaties.

k#
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II, 5 Discussie

Uit bovenstaande gegevens blijkt, zoals ook in het literatuuroverzicht werd
aangegeven, dat het aantal postoperatieve complicaties zowel op korte alsook
op lange termijn na operaties wegens bestralingsenteropathie van de dunne darm,
zeer hoog is.
Met name patiënten die geopereerd worden wegens perforatie of fisteling van
de dunne darm lopen een groter risico voor het ontwikkelen van postoperatieve
complicaties.
Op grond van dit (geringe) aantal patiënten kan geen uitspraak gedaan worden
over de wijze van reanastomosering van de darm.
Het belangrijkste argument voor het leggen van een zijdelingse anastomose is
dat de doorbloeding van de darm ter plaatse van de anastomose beter zou zijn
dan bij een eindstandige naad.
Bij operatie wegens late stralenschade van de dunne darm lijkt een ruime resectie,
teneinde een anastomose in gezond weefsel te kunnen leggen, de voorkeur te
hebben boven een krappe resectie. Bij een voldoende ruime resectie zal dus
de circulatie van de darm in het gebied van de anastomose niet minder zijn
dan elders in de darm, dus zou men kunnen volstaan met een eindstandige
anastomose.
Indien men, bijvoorbeeld door ernstige verklevingen in het operatiegebied,
genoodzaakt zal zijn een krappe resectie te verrichten waardoor men een
darmnaad in bestraald gebied moet leggen, zal men bij een zijdelingse anastomose
een betere doorbloeding van de darmwand ter plaatse van de anastomose hebben.
Men moet zich hierbij echter wel realiseren, dat de beide darmuiteinden die
bij het leggen van een end to end anastomose gereanastomoseerd zouden moeten
worden, ook met een darmnaad gesloten dienen te worden en dat er zodoende
3 darmnaden in het bestraalde gebied aanwezig zullen zijn.
Op grond van gegevens uit de literatuur (Galland en Spencer, 1985) en op grond
van hierna te beschrijven eigen experimenteel onderzoek en zoals ook uit
complicaties bij enkele patiënten uit bovenstaand onderzoek (Pt F, Pt 1 en Pt
K) naar voren lijkt te komen, dient men erop bedacht te zijn dat een anastomose
in bestraalde darm niet alleen door naaddehiscentie in de direct postoperatieve
periode problemen kan geven.
Op langere termijn kunnen - door bestralingsveranderingen in de darmwand
gepaard aan het operatietrauma - perforatie en fistelvorming van de darm naast
de darmnaad voor ernstige complicaties zorgen.
Tenslotte kan op de vraag: resectie of bypass ? geen ander antwoord gegeven
worden dan zoals dit in het literatuuroverzicht reeds is gesteld: indien resectie
niet mogelijk is kan men volstaan met een bypass, waarbij men niet voorbij
moet gaan aan het feit dat men zieke darm in de buikholte achterlaat
Het grote aantal late complicaties benadrukt de noodzaak van een goede
nacontrole bij patiënten die wegens late stralenschade van de darm worden
geopereerd.
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Hoofdstuk III

Experimenteel onderzoek

III, 1 Inleiding

Radiotherapie - de behandeling van keuze bij verschillende soorten maligniteiten
in het buik /bekkengebied - kan, afhankelijk van bestralingsdosis en -volume,
beschadiging veroorzaken van dikke en dunne darm en blaas.
Tijdens en kort na de bestraling kan acute stralenschade van bovengenoemde
organen ontstaan. Deze is doorgaans reversibel en kan conservatief behandeld
worden.
Indien er klachten en symptomen ontstaan op langere termijn na de bestraling
(vanaf ± 6 maanden) kunnen deze veroorzaakt worden door late stralenschade,
waarschijnlijk als gevolg van ischaemie van de darmwand.
Het terminale ileum in het bijzonder, is kwetsbaar ten gevolge van zijn hoge
snelheid van celdeling van het epitheel en de hoge concentratie van lymfoïde
weefsel in de darmwand waardoor acute stralenschade kan ontstaan. Vanwege
het feit dat het ileum gefixeerd blijft in het bestralingsveld - enerzijds door de
anatomische verhoudingen, anderzijds (vaak) door adhaesies ten gevolge van
abdominale ingrepen in de voorgeschiedenis - is de dosis daar ter plaatse hoog
met als gevolg een verhoogde kans op late stralenschade.
Na operaties wegens late stralenschade van de (dunne) darm treden vaak
complicaties op in de zin van naaddehiscentie, fisteling vanuit de darm rondom
de anastomose, abcessen, naadstenose door fibrosering en strengvorming rondom
de darm in het geopereerde gebied.
Uitgaande van deze gegevens werd een experimentele studie verricht naar
darmnaadgenezing in tevoren bestraalde dunne darm bij de rat.
Het doel was te onderzoeken in een eerste experiment of er verschil was in genezing
van de darmnaad tussen bestraalde en onbestraalde darmen en indien er verschil
zou zijn, of dit verschil dan te quantificeren zou zijn en of er een oorzaak voor
gevonden zou kunnen worden. Tevens werd onderzocht of er verschil in
naadgenezing optrad op verschillende tijdstippen na bestraling, met andere
woorden of er na verloop van tijd regeneratie van de darmwand in het bestraalde
gebied zou ontstaan dan wel verergering van de bestralingsverschijnselen.
In een tweede experiment werd nagegaan of verschillende typen anastomosen
van invloed zouden zijn op het genezingsproces van de darmnaad, waarbij de
resultaten werden vergeleken tussen een end to end anastomose een side to
side anastomose.
Ten slotte werd een methode ontwikkeld voor het verrichten van micro-
angiografieen van de darmvaten bij de rat teneinde te kunnen onderzoeken of:
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-er in het bestraalde gebied een slechtere doorbloeding zou zijn ten gevolge
van stenose of obliteratie van de darm vaten.
-er op langere termijn na de bestraling neovascularisatie van de darmwand zou
optreden of juist ernstiger fibrose en thrombose van de darmwandvaten.
-er ter plaatse van de darmnaad bij de bestraalde darmen minder ingroei van
nieuwe capillairen zou zijn dan bij de onbestraalde darmen.

III, 2 Materiaal en methoden

III, 2, 1 Proefdieren en proefopzet

Voor de experimenten werden 1S3 mannelijke Wistarratten, afkomstig uit het
centraal proefdiereninstituut te Zeist, gebruikt. Het gewicht bedroeg aan het begin
van het experiment 250 ± 10 gram.
De ratten werden gehuisvest in roestvrij stalen kooien in groepen van 4 en hadden
een onbeperkte hoeveelheid drinkwater en voedsel tot hun beschikking.
Voor het eerste experiment werden 72 ratten gebruikt. De proefdieren werden
at random verdeeld in 2 series: een experimentele serie die aan het begin van
het experiment werd bestraald (20 gray in 1 dosis) op het terminale ileum dat
via een mediane laparotomie naar buiten geleid was en een controle serie van
gelijke grootte waarbij een schijnbestraling werd uitgevoerd onder dezelfde
omstandigheden als bij de experimentele groep.
Beide series werden onderverdeeld in 3 groepen van 12; bij de eerste groep
vonden resectie en reanastomosering in het bestraalde darmgedeelte plaats 4
weken na (schijn)bestraling, bij de tweede groep 10 weken na (schijn)bestraling,
zodat een indruk verkregen werd van eventuele vroege darmschade respectievelijk
schade op middellange termijn. Bij de derde groep bedroeg de tussenliggende
termijn 40 weken, teneinde de late darmschade ten gevolge van bestraling vast
te stellen.
Van het gereseceerde stuk ileum (± 1 cm) werd histologisch onderzoek verricht.
Vervolgens werd 3 weken na operatie het proefdier opgeofferd waarna via een
mediane laparotomie het darmgedeelte waarin de darmnaad zich bevond ge-
reseceerd werd.
Van dit gedeelte werd de bursting pressure gemeten waarna ook hiervan
histologisch onderzoek werd verricht.
Bij de bursting pressure-meting werd niet alleen de waarde van de bursting
pressure (B.P.) gemeten, er werd ook vastgelegd of de darm ter plaatse van,
dan wel naast de anastomose barstte.
Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van de proefopzet van het eerste
experiment.

«
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EXP.
* 20 Gy resectie: hist

i

BR

groep I
groep II

groep III

4wk
lOwk
40wk

3wk
opofferen <

-hist

CONTR.
schijn' resectie: hist

groep 1: 4wk 3 wk
groep II : lOwk

groep III: 40wk

* = bestraling
hist = histologisch onderzoek B.P.
B.P. = bursting pressure meting

Figuur 1. Proefopzet experiment I

opofferen <
-B.P.

-hist

Voor het tweede experiment werden 57 ratten gebruikt. De experimentele serie
bestond uit 27 proefdieren (13 ratten in groep I en 14 ratten in groep II) die,
na randomisering, bestraald werden op het terminale ileum op dezelfde wijze
als in experiment I.
Vervolgens werd bij groep I vier weken na bestraling resectie verricht van 1
centimeter darm in bestraald gebied. Hierna vond re-anastomosering plaats met
een eenrijig geknoopte, inverterende seromusculaire (end to end) naad evenals
in het eerste experiment.
Van het gereseceerde stuk darm werd histologisch onderzoek verricht.

Bij groep II werd eveneens na 4 weken resectie verricht in het bestraalde gebied
op dezelfde wijze als in groep I. Het verschil met groep I was echter dat re-
anastomosering plaatsvond middels een eenrijig geknoopte inverterende zijde-
lingse seromusculaire naad, zoals getoond in Figuur 2, terwijl beide darmuiteinden
inverterend werden gesloten, eveneens met een geknoopte naad.

Bij de controle groep, bestaande uit 2 groepen van 15 proefdieren, werd dezelfde
procedure gevolgd, zij het dan dat aan het begin van het experiment een
schijnbestraling werd uitgevoerd.
Vervolgens werd 3 weken na operatie het proefdier opgeofferd waarna het
darmgedeelte waarin de darmnaad zich bevond gereseceerd werd.
Van dit gedeelte werd de bursting pressure gemeten waarna ook hiervan
histologisch onderzoek werd verricht.
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II EUM

Figuur 2. Tekening van de gebruikte side to side anastomose

Bij de bursting pressure-meting werd weer vastgelegd waar de darm ging lekken:
op de naad, naast de naad of ter plaatse van een van beide stompnaden.
Figuur 3 geeft een schematische voorstelling van de proefopzet van experiment II.

EXP.
20 Gy resectie: hist

groep 1: e.e.a. **
groep I I : s.s.a. **

3wk
opofferen <

-B.P.

-hist

CONTR.
schijn resectie: hist

groep I : e.e.a.
groep I I : s.s.a.

3wk
opofferen <

* = bestraling
e.e.a. = end to end anastomose
s.s.a. = side to side anastomose

Figuur 3. Proefopzet experiment II

-B.P.

-hist

Voor de mkro-angtografieën werden 24 ratten gebruikt, waarvan na randomisatie
12 werden bestraald en 12 als controle dienden.
Micro-angiografie werd verricht bij telkens 4 ratten (2 bestraald, 2 controle)
op 4, 10 en 40 weken en op 7, 13 en 43 weken na bestraling namelijk op
die tijdstippen waarop er in het eerste experiment resectie, respectievelijk bursting
pressure-meting werden verricht.

j
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HI, 2, 2 Bestraling

Vóór aanvang van de bestralingsprocedure werden pentobarbita) intraperitoneaal
4 mg /kg en thalamonal® (fentanyl + droperidol) 5,6 cc /kg subcutaan toegediend,
waardoor neurolept-analgesie verkregen werd die minimaal 1 uur aanhield.
Na scheren en reinigen van de buikhuid met chioorhexidine 0,5% vond mediane
laparotomie plaats waarna het terminale ileum (± 6 cm) naar buiten geleid
werd; het te bestralen gebied (2 cm) werd met 2 haemoclips in het mesenterium
gemarkeerd. De proefdieren werden in een daartoe speciaal ontworpen carroussel
gelegd waarin 4 ratten tegelijkertijd bestraald konden worden, (figuur 4)
De darm werd in het midden van de carroussel in een badje met fysiologische
zoutoplossing met een constante temperatuur van 37° C gelegd, waarin het
aan zijn mesenterium gefixeerd werd om te voorkomen dat er tijdens de bestraling
door peristaltiek verplaatsing zou plaatsvinden, (figuur 5)
De proefdieren met de rest van de naar buitengeleide darm werden afgeschermd
met een loden plaat van 1,5 mm dikte.

Bestraling vond plaats door middel van het Orthovolt bestralingsapparaat met
een buisspanning van 200 kV, 20 mA buisstroom en 1 mm Cu filter (Philips
Rt 250). Er werd eenmalig 20 Gy toegediend (HVD 1.5 Cu) met een snelheid
van 0,7 Gy per minuut op 2 cm terminaletleum.
Op grond van literatuurgegevens (Ormiston, 1985; Osborne e.a., 1970; Souchon
e.a., 1982; Tomas-de la Vega e.a., 1984; Wiernik e.a. 1962; Wiernik e.a. 1966)
en na een pilot studie werd gekozen voor 20 Gy in één enkele dosis op de
naar buiten geleide darm.
Bij deze dosering waren er enerzijds bij alle proefdieren duidelijke bestralings-
veranderingen in de darmwand aantoonbaar, terwijl anderzijds de ratten de
maximale tijd tussen bestraling en operatie (40 weken !) konden overleven en
niet tussentijds ten gevolge van de bestralingsafwijkingen overleden.

Na bestraling werd de darm weer in de buikholte gelegd en werd de buik gesloten,
peritoneum, spieren en fascie in één laag met een voortlopende hechting Dexon
super plus® 3 /0 en de huid met geknoopte in siliconen geïmpregneerde zijde
3 /0 (Davis & Geck®).
Vervolgens werd de anaesthesie beëindigd door toediening van 0.2S mg Naloxon
(Narcan®) intratnusculair.
De controlegroep onderging exact dezelfde procedure echter zonder bestraling.

111,2,3 Operatie

Resectie vond plaats 4, 10 en 40 weken na (schijn)bestraling in het eerste
experiment, in het tweede experiment was de tussenliggende termijn 4 weken.
Vierentwintig uur pre-operatief was voedseltoediening gestaakt, de verdere
voorbereiding (anaesthesie, scheren en reiniging van de buikhuid) was dezelfde
als bij laparotomie voorafgaande aan bestraling.
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Figuur 4. Bestralings canroussel

Figuur 5. Bestralings-opstelling

.i-r
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Er vond, na anaesthesie, opnieuw mediane laparotomie plaats, ditmaal echter
met een ruimere incisie dan bij de bestraling, waarna het ileum en het coecum
uit adhaesies - indien aanwezig * vrijgeprepareerd werden en naar buiten geleid.
Vóór resectie van 1 centimeter darm in het bestraalde gebied werden de *
mesenteriumvaten geligeerd met behulp van haemoclips.
Het gereseceerde stukje darm werd gefixeerd in formaline 4% voor verdere
bewerking en histologisch onderzoek.
In het eerste experiment (en ook bij de serie van de micro-angiografieën) vond
reanastomosering plaats door middel van een end to end anastomose.
Op basis van litteratuurgegevens (de Graaf, 1981; Hesp, 1985; Vree, 1985) en
op grond van resultaten in pilot studies verkregen was gekozen vooreen éénrijige
inverterende seromusculaire naad met 6 geknoopte hechtingen.
Als hechtmateriaal werd gebruikt gesiliconiseerde zijde 6/0 (Davis & Geck®)
wegens de soepelheid van de draad, het feit dat het materiaal gedurende langere
tijd in het weefsel blijft zonder opgelost te worden en vanwege de lage prijs.
Na controle op doorgankelijkheid van de naad vond repositie van de darmen
in de buikholte en sluiting van de buik plaats als hiervoor beschreven.
In het tweede experiment vond reanastomosering plaats door een zijdelingse
anastomose in het bestraalde gebied (zie figuur 2). Na resectie in het bestraalde
gebied werden beide darmuiteinden gesloten met een éénrijig inverterende
geknoopte naad met gesiliconiseerde zijde 6/0. Vervolgens werd in beide
uiteinden een incisie in de lengterichting van de darm in het bestraalde gebied
gemaakt zo, dat bij zijdelingse reanastomosering het lengteverloop van de darm
alsmede de richting van de peristaltiek gehandhaafd bleef. Bij de zijdelingse
naad werd eveneens gebruik gemaakt van gesiliconiseerde zijde 6/0 voor de
geknoopte, inverterende seromusculaire hechtingen in een éénrijige naad.
Na controle op doorgankelijkheid vond weer repositie van de darm in de buikholte
en sluiten van de buik plaats.
De operaties werden onder niet-steriele omstandigheden uitgevoerd, wel werden
vóór iedere operatie de instrumenten mechanisch gereinigd met alcohol.
De anaesthesie werd ook bij deze ingreep beëindigd met narcan®.

III, 2 ,4 Beoordelingscriteria

Voedingstoestand

Er werd van ieder proefdier een voortgangsverslag bijgehouden waarin verschil-
lende parameters ter beoordeling van de voedingstoestand vastgelegd werden
vóór resectie; bij de 40-weekse groep werden deze parameters iedere 6 weken
gemeten, teneinde een - mogelijk - verslechterde naadgenezing ten gevolge van
een verslechterde voedingstoestand uit te sluiten. Tevens werden complicaties
vóór, tijdens en na iedere ingreep vastgelegd.
Als parameters voor de voedingstoestand werden gebruikt- gewicht, haemoglobine
en serumalbumine; bloed werd verkregen via een orbitapunctie.

s
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Complicaties

Er traden peri- en postoperatief complicaties op, er was echter geen verschil
in aard of aantal van complicaties tussen bestraalde of onbestraalde ratten;
éénmaal echter was er sprake van ileus ten gevolge van ernstige stenose van
de darm in het bestraalde gedeelte (figuur 6). Na resectie van het gestenoseerde
gedeelte en reanastomosering traden er verder geen complicaties op.

Figuur 6. Dunne darmileus ten gevolge van stenose van het ileum na bestraling bij een proefdier
uit de 10-weekse groep. De punt van het pincet geeft de plaals van stenose aan

Histologie

Van ieder proefdier werden er twee preparaten beoordeeld, het eerste werd
verkregen bij resectie van (schijn) bestraalde darm 4,10, en 40 weken na aanvang
van het experiment, het tweede preparaat was het darmgedeelte met anastomose
waarvan 3 weken na reanastomosering bursting pressure gemeten was.
Na inbedding in parafiïne werden coupes gesneden en haematoxiline/eosine
gekleurd. Vervolgens werden de preparaten "blind" beoordeeld door de patho-
loog-anatoom (J.B. Rahder) en de schrijver van dit proefschrift.
Bij het beoordelen van de preparaten werden de - eventuele - veranderingen
in iedere darmlaag afzonderlijk vastgelegd aan de hand van een scoringstijst
die samengesteld was uit gegevens verkregen uit een pilot study en gegevens
uit de literatuur. (Berthrong & Fajardo 1981; Crowley, 1968: Faj ardo & Berthrong
1978; Osborne e.a., 1970) (zie naastgelegen pagina).
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Registratie van afwijkingen bij histologisch onderzoek van de darm vóór en na
anastomose

Mucosa: 1. veranderde epitheelarchitectuur (vlokatrofie)
2. slijtnbekercelveranderingen
3. vaatveranderingen
4. necrose / ulcera
5. fibrose
6. regeneratie
7. infiltratieve afwijkingen
8. chronisch abcederende ontsteking
9. vreemdlichaam-reuscelreactie

1. fibrose
2. chronisch abcederende ontsteking
3. vreemdlichaam-reuscelreactie

1. fibrose
2. vaatveranderingen
3. chronisch abcederende ontsteking
4. vreemdlichaam-reuscelreactie

1. fibrose
2. chronisch abcederende ontsteking
3. vreemdlichaam-reuscelreactie

1. fibrose
2. veranderingen grote vaten (thrombose, fibrose en

verdikking van de vaatwand, obliteratie)
3. chronisch abcederende ontsteking
4. vreemdlichaam-reuscelreactie

Voor het scoren van deze afwijkingen ware» er 3 alternatieven: geen, matig
en duidelijk.

Bursting Pressure-meting

Drie weken postoperatief werden alle ratten opgeofferd en werd de darmnaad
getest door middel van bursting pressure-meting volgens dezelfde methode als
gebruikt en beschreven door de Graaf (1981) en Vree (1985).
De bursting pressure werd gedefinieerd als: de maximale intraluminale druk
waarbij lekkage van de darm ter plaatse van of rondom de anastomose optreedt.
Na opofferen van het proefdier door een overdosis ether werd de buik geopend
en vond na adhaesiolyse resectie van 5 centimeter dunne darm met centraal
de naad plaats. Hierna werd de darm waterdicht aangesloten op de twee buisjes

Muscularis mucosae:

Submucosa:

Muscularis propria:

Serosa:
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van het bursting pressure-apparaat met aan de ene zijde aansluiting op een
perfusorpomp en de andere zijde aansluiting op een drukreceptor welke op zijn
beurt weer de gemeten druk (in mm Hg.) via een schrijver registreerde gedurende
de gehele procedure (figuur 7).

Figuur 7. Schematische voorstelling van de proefopstelling voor bursting pressure-meting (de Graaf,
1981)

Na vulling van het systeem met fysiologische zoutoplossing werd de darm hiermee
geperfundeerd met een constante snelheid (1 ml per minuut), totdat er lekkage
optrad.
De gemeten waarde op het moment dat de darm barstte werd geregistreerd
en aangehouden als bursting pressure-waarde; tevens werd gekeken naar de
plaats van lekkage bij het barsten van de darmwand: of er lekkage was óp,
dan wel naast de darmnaad en waar de plaats van lekkage was gesitueerd.
Na bursting pressure-meting werd het stuk darm gefixeerd in formaline 4%,
waarna het preparaat verder werd verwerkt op het Pathologisch-Anatomisch
laboratorium.
Meerdere experimentele onderzoeken naar naadgenezing in zowel colon als dunne
darm bij de rat hebben aangetoond dat er ongeveer 3 dagen na het leggen
van een darmnaad een toename in sterkte van de naad gezien wordt. Tot dan
toe is de sterkte van de naad in feite afhankelijk van de sterkte van de hechtingen
(Irving en Hunt, 1974; Wise e.a., 1975; Hesp, 1985)
Tot de 7e dag wordt er een i ename van de sterkte gezien, daarna volgt nog
slechts een zeer lichte stijging.
Het vergelijken van de naadsterkte op verschillende tijdstippen geschiedde door
de bursting pressure van de darm ter plaatse van de anastomose te meten. Bij
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het gebruiken van bursting pressure waarde als parameter voor de darmnaad-
genezing dient men deze uitsluitend te gebruiken als vergelijkende waarde tussen
bijvoorbeeld darmen met en darmen zonder anastomose of bij darmen waarin
een anastomose is aangelegd al dan niet na bestraling, aangezien de bursting
pressure geen absolute indicatie is voor de sterkte van de darmwand. Hiervoor
zijn drie factoren verantwoordelijk:
Ten eerste omdat in vivo door de dan nog aanwezige spierspanning de verhoogde
druk beter weerstaan kan worden. De spanning in de wand is immers een gevolg
van de elasticiteit van de wand en de spiercontracties en de tonus van de wand.
Ten tweede omdat de hoogte van de bursting pressure-waarde evenredig oploopt
met de snelheid van infunderen van de fysiologische zoutoplossing (Nelsen e.a„
1966).
Ten derde omdat de vorm en de diameter van de te onderzoeken darmsegmenten
verschillen waardoor men beter de gemiddelde waarde van de ene groep met
die van de andere groep kan vergelijken.
Souchon e.a. (1982) verrichtten experimenteel onderzoek naar anastomosen in
het rectosigmoïd bij ratten waarbij er onderscheiden werd tussen een groep die
preoperatief bestraald was (50 gray percutaan, gefractioneerd) en een onbe-
straalde groep. Op verschillende tijdstippen na operatie werd de bursting pressure
gemeten. Hierbij bleek dat bij de onbestraalde darmen op de 7e postoperatieve
dag de maximale sterkte reeds bereikt was.. Bij bestraalde darmen echter werd
waargenomen dat er op de 7e dag nog nauwelijks een stijging had plaatsgevonden
van de bursting pressure waarde. Hierna vond stijging plaats tot ongeveer de
14e dag, waarna nog een lichte stijging tot de 2Ie dag gezien werd. Bovendien
bleek de bursting pressure waarde van de bestraalde darm na voltooiing van
de naadgenezing significant hoger te zijn dan de bursting pressure waarde in
onbestraalde darm.
Bij ons onderzoek is gekozen voor het meten van de bursting pressure 21 dagen
na het leggen van de anastomose, omdat aangenomen kon worden dat op dat
tijdstip de darmnaadgenezing (ook in bestraalde darmen) voltooid zou zijn.

III, 2,5 Statistische evaluatie

Statistische bewerking werd uitgevoerd op de afdeling Medische Statistiek van
de R.U. te Leiden door drs E.A. van der Velde waarbij algemeen bekende
statistische technieken zoals de x2-toets voor kruistabellen en Students-r toets
in geval van 1 of 2 steekproefgemiddelden, werden toegepast.
Daar waar nodig werden niet-parametrische technieken gebruikt.

III, 2,6 Mkro-angiografie

De volgende methode werd gebruikt voor het verrichten van de micro-angio-
graneën:
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na anaesthesie met pentobarbital en thalamonal® vond een medianc laparotomie
plaats via welke het darmpakket buiten de buik geplaatst werd daarbij ervoor
zorg dragend dat de mesenteriaalvaten niet gedraaid of geknikt kwamen te liggen.
Hierna werden de infrarenale aorta en vena cava geïdentificeerd en vervolgens
gecanuleerd met een Venflon® catheter (voor de aorta met een doorsnede van
0,7 mm voor de vena cava van 1,14 mm) waarna perfusie met gehepariniseerd
fysiologische zoutoplossing (37°C) met een snelheid van 1 ml /minuut gedurende
30 minuten plaatsvond. Op dit moment was de vloeistof die uit de vena cava
canule afliep helder.
Vervolgens werd geperfundeerd met contrastvloeistof - eveneens 37 °C en
eveneens met een meiheid van l ml /min - gedurende 12 minuten.
De samenstelling van 1S ml contrastvloeistof was als volgt:
- 5 ml. 0,9% NaCl oplossing met 0,1 ml heparine
- 5 ml. 4% Formaldehyde
- 5 ml, Micropaque® contrastvloeistof.
De proefdieren overleden na 5 minuten toediening van contrastvloeistof na 12
minuten werd de perfusie gestopt waarna af- en aanvoerende vaten geligeerd
werden. Tevens werd een ligatuur gelegd om het ileum 2 cm proximaal en
2 cm distaal van het te fotograferen segment.
Na resectie van het terminale ileum werd dit verwijderd en gefixeerd in 4%
formaldehyde en werden röntgen contactafdrukken op de mammograaf ver-
vaardigd.
Van de röntgenopnamen werden vergrotingen (tot 8 x) gemaakt ter betere
beoordeling van de capillairen.
Bij het beoordelen van micro-angiografieën van darm vaten van bestraalde darmen
kunnen de .olgende afwijkingen waargenomen worden (Bosniak & Hardy et
al. 1969):
- afname van het aantal vaten in de darmwand; op korte termijn na de bestraling
(4 dagen tot 4 weken) voornamelijk veroorzaakt door spasme van de vaatwand,
later door afsluiting van de bloedvaten door fibrosc van de vaatwand.
Bij toename van het tijdsinterval tussen bestraling en angiografie neemt het aantal
afwijkingen bij micro-angiografie toe.
- thrombose van de arterien in de darmwand.
- afname van het kaliber van de vaten in de darmwand.
- ingroei van capillairen vanuit het onbestraalde darmgedeelte naar het bestraalde

gedeelte.
- stenose van de darm in het bestraalde gedeelte.
Bij het beoordelen van micro-angiografieën van anastomosen in de darm kan
men na 4 dagen reeds ingroei van nieuwe capillairen ter plaatse van de darmnaad
waarnemen (Jansen, 1978).
In dit onderzoek zou men dus 3 weken na het reanastomoseren van de darm
zeker revascularisatie in het geanastomoseerde gedeelte moeten zien, waarbij
er een verschil tussen bestraalde en onbestraalde darmen zou kunnen optreden.
Het aantal proefdieren in iedere groep was te klein voor een vergelijking van
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bestraalde versus onbestraalde darmen of van de bestraalde groepen onderling,
wel kon vastgesteld worden dat 'er een goede methode ontwikkeld was voor
het vervaardigen van micro- angiografieën van de darm bij de rat.
Op grond van bovenstaande overwegingen zal volstaan worden met het tonen
van enkele resultaten van de verrichte angiografieën.

Figuur 8. Angiografie van een onbestraald gedeelte van het ilcum zonder anastomose
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Figuur 9. Bestraalde darm; het bestraalde gedeelte is gelegen tussen de haemoclips

Figuur 10. Afbeelding van een onbestraalde darm met dannnaad
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Figuur 11. Afbeelding van bestraalde darm met daimnaad

III, 3, Resultaten Experiment I

111,3,1, Vraagstelling

Het eerste experiment had tot doel te onderzoeken of er verschil was in
naadgenezing tussen bestraalde en onbestraalde darm. Daarnaast werd er ook
onderzocht of er verschil was in naadgenezing op verschillende tijdstippen na
bestraling.
Hierbij luidde de vraagstelling als volgt:

1. Is er verschil in naadgenezing lassen bestraalde en onbestraalde dunne darm?
Zo ja, kan dit verschil dan gequantificeerd worden?

2. Is er verschil in naadgenezing in bestraalde dunne darm op korte (4 weken)
middellange (10 weken) en lange (40 weken) termijn na bestrating?

3. Ontstaan postoperatieve complicaties bij operaties in bestraalde dunne darm
door naaddehiscentie of ten gevolge van perforate van de darmwand naast
de naad?

Proefopzet en beoordelingscriteria werden beschreven in ID, 2, 1 en III, 2, 4.
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De schematische voorstelling van de proefopzet (figuur I) wordt hier nogmaals
weergegeven.

EXP.
20 Gy resectie: hist

groep 1: 4wk
groep I I : lOwk

groep UI: 40wk

3wk

B.P
opofferen <

-hist

CONTR.
schijn

groep 1: 4wk
groep I I : lOwk

groep III: 40wk

* = bestraling
hist = histologisch onderzoek B.P.
B.P. = bursting pressure meting

resectie: hist - B.P.
1 1 opofferen <

3 wk - hist

Figuur 1. Proefopzet experiment I

Peri- en postoperatief traden er in het eerste experiment complicaties op, in
III, 3, 2 wordt hiervan een overzicht gegeven, alvorens over te gaan tot het
bespreken van de resultaten.

111,3,2 Complicaties

Tabel 11 geeft een overzicht van de peri - en postoperatieve complicaties; in
de tabel is geen onderscheid gemaakt tussen de 4,10 of 40 weekse groep ratten.

Tabel 11. Pen-operatieve complicaties bij experiment I

Soort complicatie

Heus
Littekenbreuk
Overleden (anaesthesiej*
Overleden (naadlekkage)
Geen B.P.**
t.g.v technisch probleem

Frequentie.van vóórkomen
Bestraalde groep Controle groep

1
4 4
1 3
2 2

*= deze proefdieren werden vervangen
**= Bursting Pressure
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HI, 3,3 Resultaten

Voedingsstatus

Tabel 12 geeft een overzicht van de uitslagen van haemoglobine, albumine en
gewicht, bepaald iedere 6 weken bij de ratten die 40 weken na (schijn)bestraling
een resectie ondergingen; de eerste bepaling vond plaats 4 weken na bestraling
terwijl de laatste bepaling op de dag van resectie werd verricht. De bepalingen
zijn steeds een gemiddelde voor de gehele groep.

Tabel 12 Beoordelingsparameters voedingsstatus 40-weekse groep van experiment I

Aantal weken

4 weken exp**
contr**

10 weken exp
contr

16 weken exp
contr

22 weken exp
conlr

28 weken exp
contr

34 weken exp
contr

40 weken exp
contr

Haemoglobine*

10.10 gr %
10.19 gr%
10.52 gr %
10.76 gr %
9.71 gr%
9.58 gr %
9.99 gr %
9.94 gr %

10.03 gr %
9.80 gr %
9.66 gr %
9.63 gr %
9.68 gr %
8.63 gr % p=0,07

Albumine*

34.36 g/l
34.33 g/l
36.25 g/l
35.83 g/l
34.50 g/l
35.33 g/l
35.90 g/l
35.16 g/l
38.4Og/l
37.81 g/l
32.58 g/l
33.72 g/l
32.08 g/l
32.66 g/l

Gewicht

377 gr
358 gr
414 gr
415 gr
473 gr
468 gr
465 gr
445 gr
483 gr
460 gr
520 gr
SlOgr
474 gr
465 gr

* = haemoglobine normaal waarde = 12 gr/%
= albumine normaalwaarde = 32 gram /liter

** = exp = bestraalde groep n = 12
= conlr = schijnbestraalde groep n = 12

Behalve de haemoglobine uitslag 40 weken na schijnbestraling (8,63 gr%) waren
er geen significante verschillen tussen bestraalde en onbestraalde ratten in de
uitslagen vermeld in tabel 12.
Tussen de ratten van de diverse experimenten waren er geen significante
verschillen tussen de waarden van haemoglobine, albumine en gewicht ten tijde
van resectie alsmede van het gewicht ten tijde van het opofferen van de dieren
zoals tabel 13 laat zien.

Een verklaring voor het verschil in haemoglobinegehalte op het tijdstip van
resectie tussen de bestraalde en onbestraalde proefdieren van de 40-weekse groep
kon niet gevonden worden, aangezien beide groepen precies dezelfde behandeling
kregen met uitzondering van de bestraling. Dit verschil was, zoals uit bovenstaande
tabel blijkt, ook niet bij de andere parameters aanwezig, zodat er weinig betekenis
aan kan worden gehecht.
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Tabel 13. Beoordelingsparamelers voedingsstatus bij reseclie en bij opofferen in experiment 1

Aantal weken*

4 weken esp
contr

10 weken exp
contr

40 weken exp
contr

Haemoglobine**

10.15 gr%
10.15 gr%
9.84 gr%
9.78 gr%
9.68 gr%
8.63 gr%=0.07

Albumine**

33.45 g l\
33.36 g/l
36.70 g/l
35.16 g/l
32.08 g/l
32.66 g/l

Gew l***

315 gr
326 gr
417 gr
414 gr
474 gr
465 gr

Gew II***

359 gr
363 gr
426 gr
408 gr
481 gr
488 gr

* — experiment I op geleide van interval van 4, 10 of 40 weken tussen (schijnXrestraling en
operatie onderver- deeld in 3 groepen van 12 proefdieren. Tevens onder- scheid tussen bestraald
(exp) en schijnbestraald (contr)

** — normaalwaarde haemoglobine = 12 gr%
= normaalwaarde albumine = 32 g /l

*** = Gew I = gewicht bij resectie Gew II
= gewicht bij opofferen

Bursting pressure

Zoals in tabel 11 vermeld werd, was het bij 5 proefdieren om technische redenen
niet mogelijk bursting pressure meting te verrichten. Deze redenen waren hetzij
falen van de meetapparatuur hetzij lekkage van de darm door een laesie van
de darmwand, ontstaan bij het vrijprepareren van het geanastomoseerde gedeelte,
waardoor er in de darm geen druk opgebouwd kon worden voor het verrichten
van de meting.
De bij bursting pressure meting verkregen waarden werden vergeleken met een
standaard waarde die het gemiddelde was van de bursting pressure van on-
geopereerde, onbestraalde dunne darmen bij 10 proefdieren, waarbij de proef-
opstelling gelijk was aan die gebruikt in het gehele experiment.
Daarnaast werd vergeleken tussen bestraalde en onbestraalde darmen binnen
iedere groep (4-weeks bestraald versus 4-weeks onbestraald, 10-weeks bestraald
versus 10-weeks onbestraald, 40-weeks bestraald versus 40-weeks onbestraald)
en werden ook de groepen onderling vergeleken: 4- versus 10- versus 40-weekse
groep.
De bursting pressure liet geen significante verschillen zien tussen bestraalde en
onbestraatde darmen. Wel was telkens de gemiddelde waarde bij bestraalde
darmen hoger dan bij onbestraalde, wellicht ten gevolge van geringe fibrose.
Het verschil in gemiddelde waarde tussen 4-weekse groep enerzijds en 10-weekse
groep anderzijds was wel significant (p < 0,05) doch dat gold voor zowel
bestraalde als onbestraalde darmen.
Tabel 14 geeft een overzicht van de bursting pressure waarden.
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Tabel 14. Bursting pressure meting experiment I

Aantal weken

Standaard
4 weken exp**

contr**
10 weken exp

contr
40 weken exp

contr

n =

10
12
10
11
10
10
10

gemiddelde waarde*

294
284
250
345
320
335
300

standaarddeviatie

47
80
63
52
49
75
49

* = waarde in mm Hg
** = exp = bestraald

contr = schijnbestraald

In Figuur 12 worden deze gegevens in een staafdiagram weergegeven

275

260

225
10 12 10

Standaard *
11 10 10 10 N

10 40 weken

Figuur 12. Bursting pressure meting experiment 1

De hogere drukken van zowel de 10- alsook van de 40-weekse groep (bestraald
en schijnbestraald), vergeleken met de standaardwaarde, konden verklaard
worden uit adhaesies rond de darm die bij beide groepen in dezelfde mate
aanwezig waren. Significantie werd echter niet bereikt
Het tijdstip van bursting pressure meting was dusdanig gekozen dat volledige
genezing van de darmnaad te verwachten was ten tijde van de meting. Hierbij
werd nauwkeurig naar de plaats van lekkage gekeken, aangezien dit nog meer
informatie kon verschaffen over zowel de kwaliteit van de anastomose als die
van de darmwand.
Zoals tabel 15 laat zien is er hierbij een significant verschil tussen bestraalde
en onbestraalde darmen in de 40-weekse groep.
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Tabel 15. Lekkageplaats bij bursting pressure meting experiment I

Aantal weken lekkage op de naad lekkage naast de naad

4 weken exp 4 8
contr 4 6

10 wekenexp 4 7
contr 6 5

40 weken exp 2 8 p < 0,05
contr 8 2 p < 0,05

Het verschil tussen bestraalde en onbestraalde darmen in de 40-weekse groep
kan 3 oorzaken hebben.
Ten eerste kan het zijn dat er ter plaatse van de anastomose in de bestraalde
groep een forse fibrosering is opgetreden, waardoor de darmwand daar sterker
is.
Ten tweede kan, indien er fibrosering ter plaatse van de naad is, de darm daar
niet zo sterk extenderen als in het gebied daaromheen, waardoor de druk in
het geextendeerde gebied hoger is en er daardoor eerder buiten het gebied van
de naad lekkage zal optreden.
Ten derde kan het zijn dat er door late bestralingsveranderingen in de darm
nog verergerd door het trauma van operatie, de darmwand rond de naad
kwetsbaarder is dan ter plaatse van de gefibroseerde naad.

Histologie

A Onderzoek bij darmen zonder anastomose.

Zoals bekend uit de literatuur vindt op korte termijn na bestraling de grootste
verandering plaats in de mucosa, terwijl in een later stadium de andere darmlagen
afwijkingen gaan vertonen. Op den duur zal er hetzij regeneratie van de darmwand
optreden hetzij verergering van de bestralingsveranderingen met name in de
buitenstedarmlagen. Ten slotte zullen er niet alleen veranderingen van de
darmwand zijn maar ook van de vascularisatie zowel in alsook naar de darm.
Operatie van de darm in het bestraalde gebied zal veelal verergering van de
verschijnselen geven door verslechtering van de circulatie van de darmwand
(die door de bestralingsveranderingen van de vaten al slechter zal zijn) enerzijds
door skeletteren van de darm, anderzijds door het losknippen van adhaesies
van waaruit de darm ook nog extra gevasculariseerd wordt (Ormiston, 1985).
Histologisch onderzoek van het darmgedeelte dat gereseceerd werd op 4, 10
of 40 weken na bestraling liet - bij de bestraalde darmen - vrijwel uitsluitend
veranderingen in de mucosa zien.
Er was - met name in de 4-weekse groep - een duidelijke verandering opgetreden
van de epitheelarchituur, de villi waren plomp geworden ofwel geheel afgevlakt
en de crypten waren verstreken. In sommige gevallen was er erosie van het
epitheeloppervlak opgetreden, met name in de 4-weekse groep. De slijmbeker-
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cellen van de mucosa waren hetzij in aantal, hetzij in grootte toegenomen, hetgeen
bij de controlegroep geenszins het geval was.
Figuur 13 laat de normale structuur en opbouw van de daimwand bij de rat
zien. Normale, slanke regelmatige villi en goedgevormde crypten en tevens een
normale slijmbekercelverdeling.

Figuur 13. Histologisch preparaat van normaal ileum.

Figuur 14 toont een coupe van een stuk ileum 4 weken na bestraling, met een
duidelijk veranderde epitheelarchitectuur en verandering in aantal en grootte
van de slijmbekercellen

Figuur 14. Hislologisch preparaat van bestraald ileum
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In tabel 16 worden de veranderingen in de mucosa bij bestraalde en onbestraalde
darmen met elkaar vergeleken waarbij er een significant verschil blijkt te bestaan
tussen de bestraalde en de controlegroep.
In tabel 17 worden de afwijkingen in de mucosa bij de bestraalde groep
onderverdeeld aan de hand van het tijdsinterval tussen bestraling en het moment
van operatie.
Hierbij is het duidelijk dat bij de 40-weekse groep de veranderingen in de mucosa
aanzienlijk minder zijn dan in de 4- en 10- weeksc groep.

Tabel 16. Hislologie van gereseceerde darm zonder anastomose in experiment I. Vergelijking tussen
bestraalde en onbestraalde darm: Afwijkingen in de mucosa.

Histologische
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
- geen
- matig
- duidelijk
Toename slijmbekercellen in grootte en of aantal
- geen
- matig
- duidelijk

bestraalde darm
n = 36

6
18
12

24
8
4

onbestraalde darm
n = 36

36 p <0,05
-
-

36 p<0.05
-
-

Tabel 16 laat zien dat het verschil tussen bestraalde en onbestraalde darm het
meest duidelijk tot uitdrukking komt in een veranderde epitheelarchitectuur van
de mucosa.
Er blijkt echter ook een verschil aantoonbaar te zijn tussen de veranderingen
in de mucosa van de diverse bestraalde groepen onderling. Tabel 17 laat een
duidelijk verschil zien in verandering van epitheelarchitectuur en toename van

Tabel 17. Histologie van gereseceerde darm in experiment I: vergelijking tussen bestralingsver-
anderingen van de mucosa na 4,10 en 40 weken na bestraling

Histologische
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
- geen
- malig
- duidelijk
Toename slijmbekercellen in grootte en of aantal
- geen
- matig
- duidelijk

4 wk na *
n = !2

1
3
8

2
6
4

lOwkna*
n = 1 2

-
8
4

10
2
-

40 wk na *
n = !2

5 p <0,05
7
-

12p<0,05

-

- bestraling
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slijmbekercellen lussen de 4-weekse groep enerzijds en de 10- en 40-weekse
groep anderzijds.
Er lijkt, zoals ook in de literatuur wordt aangegeven, na verloop van tijd
regeneratie van de mucosa op te treden.

B. Onderzoek bij darmen met anastomose

Histologisch onderzoek van het gedeelte van de darm waarvan 3 weken na
reanastomosering bursting pressure gemeten was, toonde veel uitgesprokener
bestralingsveranderingen niet alleen in de mucosa, doch nu ook door de gehele
darmwand. Waarschijnlijk brengt het operatietrauma een versnelling en verer-
gering van de bestralingsafwijkingen teweeg.

Figuur 15 laat het beeld van een normaal genezen darmnaad zien. Figuur 16
geeft een beeld van de veranderingen in de mucosa (necrose en erosie) terwijl
Figuur 17 de bestral'ngsverandering door de gehele wand bij een bestraalde
darm laat zien in de vorm van een transmuraal ulcus naast de naad, fibrosc
en een bloedvat met een verdikte wand

Figuur 15. Histologisch preparaat van ileum met een normaal genezen anastomose
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Figuur 16. Histologisch preparaat van ileum met anastomose en bestralingsveranderingen voor-
namelijk in mucosa.

Figuur 17. Histologisch preparaat van ileum met anastomose en bestralingsveranderingen door de
gehele wand.
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ln tabel 18 wordt er vergeleken tussen afwijkingen in de mucosa van de
geanasitomoseerde darmen bij de bestraalde groep enerzijds en de onbestraaide
groep anderzijds, nadat bursting pressure-meting had plaatsgevonden. Hierbij
blijkt dat er een significant verschil is tussen bestraalde en onbestraaide darmen
ten aanzien van veranderde epitheelarchitectuur, vaatveranderingen en het op-
treden van chronisch abcederende ontsteking in de mucosa.
Necrose en ulceratie, waarschijnlijk ten gevolge van operatietrauma, treden zowel
in bestraalde als onbestraaide darmen op, zij het dan in minder ernstige mate
in onbestraaide darm. Het verschil in intensiteit van deze afwijkingen wordt
veroorzaakt door een verhoogde kwetsbaarheid van de bestraalde darm en een
verminderd regeneratievermogen.
In tabel 19 wordt mucosa in bestraalde groepen onderling vergeleken, waarbij
blijkt dat ondanks de andere afwijkingen, de regeneratie van de epitheelarchi-
tectuur in de 40-weeksc groep in dezelfde mate aanwezig is als boven beschreven
(tabel 17).
Ten aanzien van de andere afwijkingen in de mucosa, zijn er weinig verschillen
tussen de groepen onderling.

Tabel 18. Histologie van de darm mei anastomose na B-P.meting in experiment 1. Vergelijking
afwijkingen in de mucosa van bestraalde en onbestraaide darm

Histologische
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
- geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederendeontsteking
- geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen
- geen
- matig
- duidelijk
Necrose en lof ulce-ratie
- geen
- matig
- duidelijk

bestraalde darm
n = 34

11
11
12

2
14
18

1
12
21

1
9

24

onbestraaide daroi
n = 32

28
4
-

17
10
5

25
2
5

-
30
2

voor alle onderdelen geldt: p < 0.01 (Mann-Whitneytest)
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Tabel 19. Histologie van de darm met anastomose na B.P.meting in experiment I: vergelijking van
afwijkingen in de muco.su 4, 10 en 40 weken na bestraling

Histologische
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
-geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederende ontsteking
- geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen
-geen
- matig
- duidelijk
Necrose en /of ulceratie
-geen
- matig
- duidelijk

4 wk na *
n = 12

-
5
7

-
4
8

-
4
S

-
1

11

10 wk na *
n = 11

1
5
5

-
6
5

-
5
6

1
5
5

40 wk na *
n = 11

10p<0.01
1
-

2
4
5

1
3
7

-
3

8 p=0.05

(statistische evaluatie d.m.v. Kruskal Wallismethode)

In de tabellen 20 en 21 worden de veranderingen in de andere lagen van de
darmwand met elkaar vergeleken waarbij evenals dat met de tabellen 16 tot
en met 19 het geval was, slechts de afwijkende parameters vermeld zullen worden.

Tabel 20. Histologie van de darm met anastomose na B.P.meting in experiment I. Vergelijking van
afwijkingen in de darmwand van bestraalde en onbestraalde darm

Histologische
veranderingen

Chronisch abcederendeontsteking musc. mucosae
-geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederendeontsteking musc. propria
- geen
- matig
• duidelijk
Fibrose **
-geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen serosa
-geen
- matig
- duidelijk

bestraalde darm
n = 34

-
4

30

22
-
12

-
3

31

15
9

10

onbestraalde darm
n = 32

-
30
2

28
-
4

-
28
4

29
3
-

** = afwijkingen in submucosa, musctilaris propria en serosa Behalve bij C.A.O. in musc. propria
waarbij p=0.05, overal p = 0.01 (Mann-Whitney test)



Tabel 21. Histologie van de darm met anastomose na B.P. meting in experiment I. Vergelijking
van afwijkingen in de darmwand 4, 10 en 40 weken na bestraling

Histologische
veranderingen

Chronisch abcederende ontsteking musc. mucosae
- geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederende ontsteking musc. propria
- geen
- matig
- duidelijk
Fibrose **
- geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen serosa
- geen
- matig
- duidelijk

4 wk na *
n = 12

-
-

12

9
-
3

-
-

12

7
-
5

10 wk na *
n = II

-
2
9

3
-

8 p=0.05

-
-

11

2
6
3

40 wk na *
n = II

-
2
9

10
-
1

-
3
8

6
3
2

** = afwijkingen in submucosa, muscularis propria en serosa

De andere afwijkingen zoals genoemd in de lijst van beoordelingscriteria (III,
2,4), waren in bestraalde en controlegroep in gelijke mate aan- dan wel afwezig.
De in tabel 20 en 21 vermelde afwijkingen die veroorzaakt kunnen worden
door het operatietrauma zoals chronisch abcederende ontsteking en fibrose zijn
zowel in bestraalde alsonbestraalde darm aanwezig, zij het dan dat de afwijkingen
in bestraalde darm veel meer uitgesproken zijn.
De vaatveranderingen in de serosa zijn in de darmen met anastomose duidelijker
op de voorgrond getreden (in 19 van de 34 preparaten aanwezig) vergeleken
met het preparaat zonder anastomose en worden gezien het ontbreken van deze
veranderingen bij de onbeslraalde groep, niet door het operatietrauma veroorzaakt
maar door het bestralingseffect. De vaatveranderingen hebben op hun beurt weer
invloed op het regeneratievermogen van de darmwuid.
Bij vergelijking van de bestraalde groepen onderling komen de meeste en
duidelijkste afwijkingen voor in de 10-weekse groep. Waarschijnlijk zijn bij deze
groep de bestralingsveranderingen op langere termijn in ontwikkeling en is het
regeneratieproces nog niet op gang gekomen.

III, 3,4 Discussie experiment I

Bovengenoemde resultaten hebben de volgende antwoorden gegeven op de vragen
geformuleerd aan het begin van dit hoofdstuk (bladzijde 57).
De eerste vraag of er verschil in naadgenezing is tussen bestraalde en onbestraalde
dunne darm kan bevestigend beantwoord worden.
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Dit verschil komt tot uitdrukking in hogere bursting pressure waarden voor
bestraalde darmen (tabel 14), hoewel met deze aantallen geen significantie bereikt
kon worden. Tevens is er in de bestraalde darm een sterk verminderd vermogen
tot herstel van de anatomische structuur van de darmwand na operatie. Bovendien
ontstaan er ernstiger en duidelijkere laesies van de darmwand ten gevolge van
het operatietrauma (tabel 18 en 20).
De hogere bursting pressure waarden voor bestraalde darmen zouden verklaard
kunnen worden door de sterkere fibrose in de darmwand ter plaatse van de
naad (tabel 20). Hierdoor kan ook het verschil in plaats van lekkage bij het
meten van de bursting pressure verklaard worden, aangezien slechts bij 10 van
de 33 bestraalde darmen lekkage op de naad plaatsvond. Bij de controlegroep
was dat bij 18 van de 31 geteste darmen het geval. Lekkage naast de naad
trad bij bestraalde darmen in 23 van de 33 gevallen op tegen 13 van de 31
bij onbestraalde darmen (tabel 15).
Het verschil in naadgenezing kon in dit onderzoek gequantificeerd worden door
bursting pressure meting en histologisch onderzoek van de geopereerde darm.

Ook kon er een verschil in naadgenezing op verschillende tijdstippen na bestraling
(vraag 2, bladzijde 74) geconstateerd worden.
Dit verschil uitte zich enerzijds in een groter vermogen tot herstel van de
anatomische structuur van de darmwand op langere termijn (40 weken) na
bestraling (tabel 17 en 19). Op korte (4 weken) en middellange (10 weken)
termijn waren er veel duidelijker bestralings veranderingen in met name de
mucosa aanwezig.
Anderzijds waren er op middellange termijn (10 weken) na bestraling transm uraai
in de darmwand ernstiger en duidelijker veranderingen dan op korte en op langere
termijn (tabel 21).
Het verschil kan verklaard worden doordat er op korte en middellange termijn
nog afwijkingen in de darm aanwezig zijn die een direct gevolg zijn van bestraling,
met andere woorden: er is in dit stadium nog geen regeneratie opgetreden van
de schade toegebracht aan de sneller delende weefsels in de darmwand.
Daarnaast treden er op middellange en lange termijn afwijkingen op die
veroorzaakt worden door (late) stralenschade aan de minder snel delende weefsels
zoals de afwijkingen in de muscularis propria en de vaatveranderingen in de
serosa (tabel 21).

In de derde vraag werden postoperatieve complicaties bij operaties in bestraalde
dunne darm ter discussie gesteld: ontstaan bovengenoemde complicaties door
naaddehiscentie of ten gevolge van perforatie van de darmwand?
Op grond van de resultaten verkregen bij dit onderzoek kon geconcludeerd worden
dat het waarschijnlijker is dat postoperatieve complicaties na operaties in
bestraalde darm op zullen treden ten gevolge van perforatie van de darmwand
dan door dehiscentie van de naad.
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Deze conclusie is gebaseerd op de volgende gegevens:
- er was geen verschil in soort of aantal postoperatieve complicaties tussen
bestraalde en schijnbestraalde proefdieren in dit experiment, met name geen
hoger aantal naaddehiscenties in de bestraalde groep (Tabel 11).
- bestraalde darmen hadden een hogere bursting pressure waarde dan onbe-
straalde darmen (tabel 14)
- bij bursting pressure meting vond in bestraalde darm veel frequenter lekkage
naast de naad plaats dan in onbestraalde darmen (tabel IS)
- histologisch onderzoek liet bij bestraalde darmen na operatie meer en ernstiger
afwijkingen zien die duidden op een verhoogde vulnerabiliteit van de darmwand
rondom de (genezen) darmnaad dan bij onbestraalde darmen (tabel 18 en tabel
20).
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III, 4 Resultaten Experiment II

HI, 4,1 Vraagstelling

Uit de resultaten van het eerste experiment (III, 3, 3), bleek dat postoperatieve
complicaties na operatie in bestraalde eerder op zullen treden ten gevolge van
vulnerabiliteit van de darmwand rondom de anastomose dan ten gevolge van
naaddehiscentie door slechte genezing van de anastomose.
Deze bevinding, gepaard aan de veronderstelling dat bij operaties in bestraalde
dunne darm re-anastomosering het beste kan geschieden door een zijdelingse
anastomose om aldus de vascularisatie naar de darm (vanuit de mesenteriale
vaten) ter plaatse van de anastomose intact te laten voer een betere doorbloeding
(Swan, 1976; Galland en Spencer, 1979) hebben geleid tot het uitvoeren van
een tweede experiment.
Het tweede experiment had tot doel te onderzoeken of er verschil was in
naadgenezing tussen verschillende soorten anastomosen in bestraalde darm,
namelijk een end to end anastomose (e.e.a.) versus een zijdelingse anastomose
(= side to side anastomose: s.s.a.).
Daarnaast werd er ook onderzocht of er verschil in vulnerabiliteit van de
darmwand was tussen een zijdelingse anastomose in bestraalde darm enerzijds
en een zijdelingse anastomose in onbestraalde darm anderzijds.
Hierbij luidde de vraagstelling als volgt:

1. Geeft een zijdelingse anastomose in bestraalde dunne darm een betere naadgenezing 'i
dan een end to end anastomose ? i

2. Is er verschil in vulnerabiliteit van de darmwand tussen een zijdelingse anastomose i
in bestraalde dunne darm enerzijds en een zijdelingse anastomose in onbestraalde )
dunne darm anderzijds ? [

De proefopzet werd beschreven in UI, 2, 1, de schematische voorstelling hiervan, j
figuur 3, wordt hier nogmaals getoond.

*20Gy resectie: hist - B.P. j.
EXP. | 1 j opofferen < |i

groep I : e.e.a. ** 3 wk - hist
groep I I : s.s.a. **

schijn * resectie: hist - B.P. i
CONTR. | 1 1 opofferen < '•

groep I : e.e.a. 3 wk - hist j
groep I I : s.s.a.

* = bestraling s.s.a. = side to side anastomose
e.e.a. = end to end anastomose

Figuur 3. Proefopzet experiment II
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De beoordelingscriteria, voor zover niet besproken in III, 2, 4, zullen in III,
4, 2 kort uiteengezet worden.

III, 4, 2 Beoordelingscriteria

Voedingsstatus

Aangezien alle proefdieren 4 weken na (schijn-)bestraling werden geopereerd
en allen 3 weken na operatie werden opgeofferd, was er geen reden om aan
te nemen dat bepaalde groepen een slechtere naadgenezing zouden kunnen hebben
ten gevolge van een slechtere voedingstoestand. Daarom werd het gewicht bij
operatie en bij opofferen als enige parameter voor de voedingstoestand gebruikt.

Histologie

Van ieder proefdier werden er twee preparaten beoordeeld, het eerste werd
verkregen bij resectie van (schijn) bestraalde darm 4 weken na aanvang van
het experiment, het tweede preparaat was het darmgedeelte met anastomose
waarvan 3 weken na reanastomosering bursting pressure gemeten was.
Bij het beoordelen van de preparaten werden de - eventuele - veranderingen
in de darm vastgelegd aan de hand van een scoringslijst zoals beschreven in
III, 2 4.

Bursting Pressure meting

Bursting pressure meting vond plaats 3 weken na operatie op dezelfde wijze
als in experiment 1.

III, 4, 3 Complicaties

Er traden ook in dit experiment pen- en postoperatieve complicaties op minder
in aantal dan in het eerste experiment. Er was geen verschil in aard of aantal
der complicaties tussen proefdieren met verschillende soort anastomosen of tussen
bestraalde of onbestraalde proefdieren. Tabel 22 geeft een overzicht van de pen-
en postoperatieve complicaties in het tweede experiment.

Tabel 22. Pen-operatieve complicaties bij experiment II

Soort complicatie Frequentie van vóórkomen
Bestraalde groep Controle groep

s.s.a.* ce.a.* s.s.a. e.e.a.

Heus 1
Overleden (anaesthesie) 1 1
Overleden (naadlekkage) 1 1

* = s.s.a. = zijdelingse anastomose
ce.a. = end to end anastomose

1
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111,4,4 Resultaten

Voedingsstatus

In dit experiment werden het gewicht bij operatie en het gewicht bij opofferen
als parameters ter beoordeling van de voedingstoestand aangehouden.
Noch bij operatie noch bij opofferen waren er significante verschillen tussen
de verschillende groepen onderling. Het gemiddeld gewicht bij operatie was bij
de ratten uit de bestraalde groep die een end to end anastomose ontvingen 384
gram, bij de proefdieren die een zijdelingse anastomose kregen was het gemiddeld
gewicht 374 gram.
Bij de controle groep was voor proefdieren die een end to end naad kregen
het gemiddeld gewicht 371 gram, bij de groep die een zijdelingse anastomose
kreeg was dit 377 gram.
Het gemiddeld gewicht bij opofferen was evenmin significant verschillend,
namelijk 395 gram en 391 gram in de bestraalde groep voor proefdieren met
een end to end respectievelijk een zijdelingse anastomose. Bij de controlegroep
bedroeg het gemiddeld gewicht 382 gram bij proefdieren met een end to end
anastomose en 398 gram bij proefdieren met een zijdelingse anastomose.

Bursting pressure

De bij bursting pressure meting verkregen waarden werden vergeleken met de
standaard waarde die in experiment I gebruikt was (tabel 23).
Daarnaast werd vergeleken tussen bestraalde en onbestraalde darmen binnen
iedere groep en werden ook de groepen onderling vergeleken: end to end-
anastomose versus side to side anastomose.
Bursting pressure meting liet een significant verschil zien tussen bestraalde en
onbestraalde darmen bij de end to end anastomose; de gemiddelde bursting
pressure waarde was in bestraalde darmen hoger dan in onbestraalde darmen.

Tabel 23. Bursting pressure meting experiment II

Type anastomose*

Standaard
e.e.a. exp***

contr***
s.s.a. exp

coalr

n=

10
11
14
14
14

gemiddelde waarde**

294
371 p<0.05
297
229
206

standaarddeviatie

47
46
59
46
58

* = e.e.a. = end to end anastomose
s.s.a. = zijdelingse anastomose

** = waaide in mm Hg
*** = exp = bestraald

contr = schijnbestraald



75

Bij de zijdelingse anastomose was de gemiddelde bursting pressure-waarde van
bestraalde darmen eveneens hoger dan van onbestraalde, het verschil was echter
niet significant.
Aangezien er bij het meten van de bursting pressure een verschillende druk-
verdeling was binnen de darmen met een end to end anastomose enerzijds en
die met een zijdelingse anastomose anderzijds, werden de twee groepen onderling
niet vergeleken.
Dit verschil in drukverdeling verklaarde de veel lagere gemiddelde druk in de
darmen met de zijdelingse anastomose.

In Figuur 18 worden deze gegevens in een staafdiagram weergegeven

BP in i

400

360

300

250

ZOO

iHg
e.B.a. - ehtdstandige snsctwnose
s.a.a. - zlldelingce anastomose

Bestwil)

Schiinbmtmld

10 11 14
Standaard e.e.a.

Figuur 18. Bursting pressure meting experiment II

Ook bij dit experiment werd op de plaats van lekkage bij het meten van de
bursting pressure gelet, waarbij behalve naar de anastomose ook naar de
stompnaad van beide darmuiteinden gekeken moest worden (tabel 24).
Zoals de tabel laat zien was er een significant verschil tussen bestraalde en
onbestraalde darmen met een zijdelingse anastomose. Er bleek bij de bestraalde
groep veel vaker lekkage ter plaatse van de stompnaad op te treden dan bij
de onbestraalde groep.

Ook in dit experiment was de gemiddelde bursting pressure in bestraalde darmen
hoger dan in onbestraalde darmen, bij de end to end naad was het verschil
statistisch significant.
Als het lekken van de darm ter plaatse van de stompnaad uitsluitend veroorzaakt
zou worden door een andere drukverdeling binnen de darm als gevolg van de
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Tabel 24. Lekkageplaats bij bursting pressure meting experiment II

Type anastomose*
anastomose

e.e.a.* exp** 2
contr** 6

s.s.a.* exp 3
conlr 7

* = e.e.a. end to end anastomose
s.s.a. = zijdelingse anastomose

** = exp = bestraald
contr = schijnbesiraald

plaats van de lekkage
naast anastomose

9
8

3
3

stompnaad

8 p<0.05
4

zijdelingse anastomose zou er geen verschil tussen bestraalde en onbestraalde
darm moeten optreden.
Het duidelijke verschil was in de plaats van lekkage tussen bestraalde en
onbestraalde darmen met een side to side anastomose werd wellicht veroorzaakt
door een grotere vulnerabiliteit van de bestraalde darm ter plaatse van de
stompnaad op basis van een slechtere doorbloeding van de darmwand door het
operatietrauma en door micro-angiopathie ten gevolge van de bestrating.
Het leggen van een zijdelingse anastomose biedt aldus een schijnvoordeel. Er
moge ter plaatse van de anastomose dan wel een betere doorbloeding zijn ter
plaatse van de beide darmuiteinden waar de stompnaad gelegd moet worden,
is de doorbloeding van de darmwand niet beter dan bij een end to end anastomose,
zodat de kans op lekkage niet geringer wordt.

Histologie

Histologisch onderzoek van het darmgedeelte dat 4 weken na bestraling
gereseceerd werd liet - bij de bestraalde darmen - opnieuw vrijwel uitsluitend
veranderingen in de mucosa zien. Er was een duidelijke verandering opgetreden
van de epitheelarchitectuur en in een aantal gevallen bestond er erosie van het
epitheeloppervlak ten gevolge waarvan er een chronisch abcederende ontsteking
in de darmwand ontstaan was. De slijmbekercellen van de mucosa waren in
dit experiment noch in grootte noch in aantal toegenomen in bestraalde darmen.

In tabel 25 worden de afwijkingen in de mucosa weergegeven.

Deze tabel laat, evenals tabel 16 een duidelijk veranderde epitheelarchitectuur
van de mucosa bij de bestraalde darmen zien.
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Tabel 25. Histotogie van gereseceerde darm zonder anastomose in experiment II. Vergelijking tussen
bestraalde en en onbestraalde darm. Afwijkingen in de mucosa

Histologisehe
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
- geen
- matig
- duidelijk
Toename slijmbekercellen in grootte en of aantal
- geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederende ontsteking
- geen
- matig
- duidelijk

bestraalde darm
n = 27

3
7

17

26
-
1

2
22
3

onbestraalde darm
n = 30

29 p<0.05
1
-

30
-
-

30 p<0.05
-
-

Bij de bestraalde groep bleek de chronisch abcederende ontsteking in de mucosa
veel frequenter op te treden dan bij de controlegroep.
De slijmbekercellen waren bij de bestraalde groep - vreemdgenoeg - noch in
aantal, noch in grootte toegenomen.

Histologisch onderzoek van het gedeelte van de darm met anastomose, waarbij
bursting pressure-meting verricht was, toonde zowel in de mucosa als ook door
de gehele darmwand duidelijker bestralingsveranderingen, in vergelijking met
het stuk darm zonder anastomose en in vergelijking met de onbestraalde darmen
met anastomose.
Tabel 26 geeft de relevante afwijkingen in de mucosa weer. In deze tabel worden
bestraalde en onbestraalde darmen vergeleken waarbij een onderverdeling is
gemaakt tussen de (al of niet bestraalde) end to end en de (al of niet bestraalde)
zijdelingse anastomose.

Evenals dat in experiment I het geval was kwamen bij het histologisch onderzoek
de bestralingsafwijkingen na de operatie duidelijker tot uitdrukking (zie tabel
20).
Er was bij vergelijking tussen de anastomosen in bestraalde darmen een significant
verschil waar te nemen in de verandering van de epitheelarchitectuur, van de
zijdelingse anastomose to.v. de end to end naad.
Ook was er een verschil in het aantal vaatveranderingen; het aantal vaatver-
anderingen in bestraalde darm waarin een side to side anastomose was gelegd
was hoger dan in bestraalde darm met een end to end anastomose. Bij vergelijking
tussen bestraalde zijdelingse anastomosen en onbestraalde zijdelingse anasto-
mosen, bleken de vaatveranderingen in bestraalde darmen duidelijker en vaker
op te treden dan in onbestraalde darmen, hoewel er bij deze serie ook bij de
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Tabel 26. Hisiologic van de darm met anastomose na B.P.meting in experiment II. Vergelijking
van afwijkingen in de mucosa van bestraalde en onbestraalde darm

Hislclogische
veranderingen

Verandering epitheelarchitectuur
-geen
- matig
- duidelijk
Chronisch abcederende ontsteking
- geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen
• geen
- matig
- duidelijk
Necrose en lof ulceratie
- geen
• matig
- duidelijk

bestraalde darm
e.e.a.*
n = l l

1
-
10

-
11
-

3
-
8

-
1

10

s.s.a.
n = 14

-
6
g

-
12
2

-
1

13

-
14

onbestraalde darm
e.e.a.

n = 14

14
-
-

14
-
-

4
6
4

2
12
-

s.s.a.
n = 14

14
- p<0.05
- p<0.05

13p<0.05
lp<0.05
-

2
8 p<0.05
4 p<0.05

2
8 p<0.05
4 p<0.05

* e.e.a. = end to end anastomose, s.s.a. = zijdelingse anast.

onbestraalde darmen meer vaatveranderingen optraden dan in experiment I.
Necrose en ulceratie traden in bestraalde darmen frequenter op en waren ook
veel ernstiger dan in onbestraalde darmen; er was echter vrijwel geen verschil
tussen deze afwijkingen in darmen met een end to end naad en dannen met
een zijdelingse naad.
Tabel 27 geeft een overzicht van de relevante afwijkingen in de overige lagen
van de darmwand.
In deze tabel worden weer zowel bestraalde als onbestraalde darmen vergeleken,
alsook darmen met een end to end en een zijdelingse anastomose.

Als de vaatveranderingen in de serosa in de darmen met een zijdelingse
anastomose voornamelijk veroorzaakt zouden worden door het operatietrauma,
met name door de lengte- incisie in de darmwand voor het leggen van de zijdelingse
anastomose zou men deze vaatveranderingen bij de onbestraalde dannen ook
moeten zien. Aangezien dit niet het geval was moet men aannemen dat deze
veranderingen voornamelijk door de bestraling veroorzaakt zijn, terwijl het
operatietrauma deze veranderingen nog versterkt.
De operatie is voor de darm bij het aanleggen van een zijdelingse anastomose
een groter trauma dan bij een end to end anastomose.
Bij de zijdelingse anastomose wordt immers, niet alleen het uiteinde van beide
te anastomoseren darmgedeelten vrijgeprepareerd en met een naad gesloten,
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Tabel 27. Histologie van de darm mei anastomose na B.Rmeting in experiment II. Vergelijking
afwijkingen in de darmwand van bestraalde en onbestraalde darmen

Histologische
veranderingen

C.A.O.** musc. mucosae
- geen
- matig
- duidelijk
CA.O. musc. propria
-geen
- matig
duidelijk
Fibrose serosa
-geen
- matig
- duidelijk
Vaatveranderingen serosa
-geen
- matig
- duidelijk

bestraalde darm
e.e.a*
n = 11

8
-
3

7
-
4

-
1

10

7
1
3

s.s.a.
n = 14

12
-
2

II
-
3

-

14

-
10
4

onbestraalde darm
e.e.a.

n = l 4

14
-
-

14
-
-

2
12
-

13
1
-

s.s.a.
n = 14

12
-
2

10
-
4

1
13p<0.05
- (K0.05

12
2 p<0.05
- p<0.05

* e.e.a." end to end anastomose, s.s.a. = zijdelingse anast.
** C.A.O.= chronisch abcederende ontsteking

De afwijkingen laten geringere verschillen zien tussen bestraalde en onbestraalde
darmen dan in experiment I (tabel 20) en dan bij de mucosa het geval was
(tabel 26).
Wel is er een verschil tussen bestraalde darmen met een zijdelingse anastomose
en bestraalde darmen met een end to end anastomose in die zin dat
- de chronisch abcederende ontsteking in zowel de muscularis mucosae als in
de muscularis propria vaker optrad bij darmen met een end to end anastomose.
- de vaatveranderingen in de serosa - waarvan men aanneemt dat deze uiteindelijk
de complicaties op langere termijn na de operatie kunnen veroorzaken - frequenter
optraden bij darmen met een zijdelingse anastomose.
er wordt ook een incisie in het darmweefsel gemaakt voor het leggen van de
zijdelingse anastomose.
Bij vergelijking tussen bestraalde en onbestraalde zijdelingse anastomosen, viel
op dat zowel de mate van fibrose in de serosa als het aantal vaatveranderingen
in bestraalde darmen significant hoger waren.

III, 4, 5 Discussie experiment II

De resultaten van dit experiment hebben de volgende antwoorden gegeven op
de vragen geformuleerd aan het begin van dit hoofdstuk (bladzijde 72).
Dat er een betere naadgenezing was ter plaatse van een zijdelingse naad in
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bestraalde dunne darm in vergelijking met de naadgenezing van een end to
end naad kon aangetoond worden door middel van bursting pressure-meting
en histologisch onderzoek (vraag 1).
Bij bursting pressure meting trad lekkage direct rondom de side to side naad
bij de darmen met een zijdelingse anastomose veel minder op dan bij darmen
met een end to end anastomose (tabel 24).
Bij histologisch onderzoek bleken darmen met een zijdelingse naad met name
bij beoordeling van de verschillende darmlagen in mindere mate afwijkingen
te vertonen die wezen op een verhoogde vulnerabiliteit van de darmwand (tabel
27).
Het feit dat het aantal vaalveranderingen in de serosa hoger is en de fibrose
in sterkere mate aanwezig is, is hiermee niet in tegenspraak, aangezien de serosa
geen deel uitmaakt van de darmwand, doch de peritoneumbekleding van de
darm is.
Toch blijkt de betere naadgenezing een twijfelachtig voordeel te bieden, aangezien
er bij de zijdelingse anastomose in bestraalde darm nog 2 plaatsen van (eventueel)
verminderde weerstand aanwezig zijn, namelijk de plaats waar beide darmuit-
einden gesloten zijn, de zogenaamde stompnaad.
Bij meting van de bursting pressure bleek aldaar in een groot aantal der gevallen
lekkage op te treden (tabel 24).
Voorts bleek bij histologisch onderzoek dat het aantal vaatveranderingen in
tnucosa en serosa bij darmen met een zijdelingse anastomose veel hoger was
dan bij darmen met een end to end anastomose (tabel 26 en 27). Deze
vaatveranderingen kunnen op langere termijn afwijkingen in de darmwand
veroorzaken die kunnen leiden tot complicaties.
Indien men dus uitsluitend de naadgenezing beoordeelt, lijkt de zijdelingse
anastomose voordeel te hebben boven de end to end anastomose. De kans op
complicaties op korte en vooral op langere termijn post-operatief is echter bij
een zijdelingse anastomose geenszins geringer dan bij een end to end anastomose.

De darmwand rondom een zijdelingse anastomose in bestraalde dunne darm
gaf een grotere vulnerabiliteit van de darmwand rondom de anastomose te zien
dan die bij een zijdelingse anastomose in obestraalde dunne darm (vraag 2).
Dit verschil werd aangetoond door.
- de plaats van lekkage bij het meten van de bursting pressure; bij bestraalde
darmen vond lekkage in een groot aantal der gevallen plaats op de stompnaad,
terwijl de onbestraalde darm vaker ter plaatse van de anastomose ging lekken
(tabel 24).
- het feit dat bij histologisch onderzoek alle relevante afwijkingen in de mucosa
significant vaker bleken voor te komen in bestraalde darmen met een zijdelingse
anastomosen dan in onbestraalde darmen met een zijdelingse anastomose (tabel
26)
- de fibrose en de vaatveranderingen in de serosa waren duidelijker en ernstiger
in bestraalde darmen (tabel 27).
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Even als in het eerste experiment kan de fibrose in de serosa de verklaring
zijn voor de hogere bursting pressure waarde in de bestraalde darmen.
De vaatveranderingen in de serosa tezamen met de afwijkingen in de mucosa
(die in alle gevallen bij de bestraalde darmen veel ernstiger waren) geven een
verhoogde vulnerabiliteit van de darmwand bij de bestraalde zijdelingse ana-
stomose aan: op de eerste plaats door de microangiopathie (in mucosa en serosa)
ten gevolge van bestraling, nog versterkt door het operatietrauma op de tweede
plaats.
Uit de antwoorden op beide bovengenoemde vragen kan men concluderen dat
in bestraalde dunne darm na resectie een zijdelingse anastomose geen voordeel
biedt boven een end to end anastomose.
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Hoofdstuk IV

Discussie

IV, I Probleemstelling

Bij ongeveer 5% van patiënten die wegens een tumor in de buik of het kleine
bekken bestraald worden, zal chronische bestralingsenteritis leiden tot chirur-
gische interventie. In 25 tot 50% van de gevallen betreft het hierbij dunne
darmletsel (Cram e.a., 1977; Cochrane e.a., 1981; DeCosse ca., 1969; Galland
en Spencer, 1979; Jackson, 1976; Lasser e.a., 1985; Nijhuis e.a., 1978), waarbij
de volgende ziektebeelden kunnen ontstaan die chirurgische (operatieve) therapie
behoeven:
- obstructk-ikus hetzij door fibrosering van de dunne darm ten gevolge van
de bestraling, hetzij door adhaesies in de buikholte
- perforatie van dunne darm
'fisteling van dunne darm naar colon, blaas, vagina of huid
- gastro-intestinak bloeding

Bij perforatie en gastro-intestinale bloeding bestaat er een acute operatie- indicatie f
terwijl de andere afwijkingen semi-electief geopereerd kunnen worden. Dat j;
betekent dat er dan meer tijd is voor nadere diagnostiek, waarbij röntgen- i
contrastonderzoek van de dunne darm een essentieel hulpmiddel is voor bepaling \
van aard, uitgebreidheid en localisatie van de door bestraling ontstane afwijkingen f
van de darm (DeCosse e.a., 1969; Galland en Spencer, 1979; Jackson, 1976; \
Lasser e.a., 1985; Localio e.a., 1969; Loludice e.a., 1977; Maruyama e.a., 1974;
Morgenstern e.a. 1985; Schlangen, 1975). Daarnaast kan men de tijd benutten
om de patiënt - indien nodig - vóór operatie in een betere conditie te brengen !
door middel van parenterale hyperalimentatie en /of elementaire voeding. :
Aangezien late stralenschade het meest gezien wordt na bestraling wegens '•
tumoren op gynaecologisch gebied, wordt deze aandoening meer bij vrouwen
gezien dan bij mannen.
Het aantal postoperatieve complicaties van operaties wegens stralenschade is
hoog, ± 30% (Cram e.a., 1977; Hatcher e.a., 1985; Jackson, 1976; Lasser e.a.,
1985). Men kan deze complicaties onderverdelen in algemene pos»operatieve
complicaties zoals wondgenezingsstoornissen en adhaesic- en strengvorming
enerzijds en specifieke complicaties anderzijds: naadstenose door fibrosering,
naaddehiscentie, perforatie van de darmwand rondom de anastomose en fisteling
vanuit de darm.
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Deze complicaties zullen leiden tot re-operatie met kans op nieuwe complicaties.
Heus ten gevolge van obstructie is in het merendeel der gevallen de operatie-
indicatie, hetgeen zowel in de literatuur (hoofüstuk I, 3, 2 tabel 2) als bij het
eigen klinisch onderzoek (hoofdstuk II, 2 tabel 9) gezien werd. Operaties wegens
perforatie en fisteling geven de meeste kans op complicaties (hoofdstuk I, 9,
2 tabel 5), die zowel in de directe postoperatieve fase (tot 1 maand na operatie:
" vroege complicaties ") als op een later tijdstip (langer dan 1 maand na operatie:
" late complicaties ") kunr n optreden.

Vroege complicaties kunnen zijn: wondgenezingsstoomissen, peritonitis door iatro-
gene perforatie bij adhaesiolyse ontstaan, naaddehiscentie door slechte naadge-
nezing en perforatie van de darm naast de anastomose, zoals beschreven door
Galland en Spencer (1985) en eveneens opgetreden zijnde bij één van de patiënten
uit onze eigen serie (hoofdstuk II, 4 patiënt F).
Late complicaties kunnen zijn: ileus ten gevolge van recidief- stenose ter plaatse
van de anastomose, perforatie door necrose en ulceratie van de darm wand rondom
de naad en dunne darmfisteling eveneens ten gevolge van necrose en ulceratie
(hoofdstuk (1,4).
DeCosse e.a. (1969) en Lasser e.a. (1985) maken melding van 28%, respectievelijk
25% late complicaties bij operaties wegens stralenschade van de dunne darm,
terwijl bij het eigen patiëntenmateriaal bij 9 van de 20 patiënten (45%) late
complicaties ten gevolge van stralenschade optraden.
Hoewel het eigen klinisch onderzoek geen postoperatieve mortaliteit te zien
gaf (hoofdstuk II, 4), maakt de literatuur melding van (hoge) postoperatieve
mortaliteit van ± 20% (Cram e.a. 1977; Decosse e.a, 1969; Hatcher e.a., 1985;
Jackson 1976; Lasser e.a., 1985), niet alleen veroorzaakt door de specifieke
postoperatieve complicaties, maar vooral ook door de slechte algemene conditie
van de patiënten ten gevolge van het chronische uitputtende beloop van de ziekte.

Aangezien radiotherapie momenteel de behandeling van keuze is bij een groot
aantal tumoren in het buik- bekkengebied, al of niet tezamen met chemotherapie
of chirurgische therapie wordt voortdurend door aanpassing of vernieuwing van
behandelingstechnieken getracht tot een vermindering van incidentie van (late)
stralenschade te komen.
Desondanks zal er een groep patiënten blijven bestaan bij wie late stralenschade
van de dunne darm zal optreden die kan leiden tot chirurgisch ingrijpen. Gezien
het grote aantal postoperatieve complicaties hierbij en de hoge mortaliteit dient
een chirurgische strategie bepaald te worden waarbij de kans op postoperatieve
complicaties zo klein mogelijk zal zijn.

IV, 2 Vermindering van stralenschade van de dunne damt door preventie

Stralenschade van de dunne darm kan ontstaan door een combinatie van factoren
die men in twee groepen kan verdelen.
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Ten eerste algemene factoren betreffende het toepassen van radiotherapie en ten
tweede patiëntgebonden factoren die de gevoeligheid en het herstellend vermogen
van de noodzakelijkerwijze meebestraalde dunne darm beïnvloeden.
De algemene factoren bestaan uit: weefseleigenschappen van de meebestraalde
gezonde weefsels, waarbij het van belang is de minimale en maximale tole-
rantiedoses te kennen {tabel 3, hoofdstuk I, 4, 1), daarnaast de wijze waarop
bestraling gegeven wordt en het bestraalde volume.
De wijze van bestraling wordt bepaald door een aantal factoren die bij het
toepassen van radiotherapie minstens even belangrijk zijn voor het ontstaan van
schade als de weefseleigenschappen. Deze factoren zijn: de totale dosis, de
stralendosis per fractie, het aantal fracties, de totale behandelingstijd en het
dosistempo (Hoofdstuk 1,4,2).
Voor het herstel van het weefsel is ook het volume dat bestraald is van belang.
Wanneer een groot volume is bestraald, is de tolerantie lager dan wanneer een
klein volume bestraald is.
De patiëntgebonden factoren zijn die afwijkingen bij de patiënt aanwezig, die
de kans op stralenschade van de dunne darm vergroten. Het gaat hier om een
tweetal factoren:
1) preëxistente afwijkingen in de darm in de zin van micro- angiopathie ver-
oorzaakt door hypertensie gegeneraliseerde atherosclerose of diabetes mellitus.
Uitgaande van de theorie dat late stralenschade van de darm veroorzaakt wordt
door ischaemie van de weefsels ten gevolge van radiatie-endarterütis en thrombose
van de darm- en mesenteriumvaten is het voorstelbaar dat micro-angiopathie
van deze vaten de kans op bestralingsenteritis sterk zal vergroten.
2) verminderde motiliteit van de dunne darm door adhaesies na hetzij abdominale
ingrepen hetzij intra-abdominale ontstekingsprocessen. Voorts kan - vooral bij
magere patiënten - vrijwel het gehele dunne darmpakket zich in het kleine bekken
bevinden en daarin gefixeerd zijn geraakt (Green e.a., 1975).

Vermindering van incidentje van stralenschade kan verkregen worden door
aanpassing van bestraiingsveld, fractiegrootte, stralendosis en bestralingstempo
bij patiënten bij wie • op geleide van de anamntse met een abdominale ingreep
in de voorgeschiedenis - tevoren verricht röntgenonderzoek fixatie van dunne
darm binnen het normale bestraiingsveld liet zien. Daarnaast kan men bij die
patiënten die een risicogroep vormen wtgsr.s bijkomende ziekten als hypertensie,
gegeneraliseerde atherosclerose of diabetes mellitus er zorg voor dragen dat
de dunne darm buiten het bestraiingsveld gehouden wordt. Men kan dit op de
volgende wijzen bewerkstelligen:
- aanpassing van de houding van de patiënt tijdens bestraling op geleide van
tevoren gemaakte röntgenfoto's zo, dat de dunne darm buiten het bestraiingsveld
blijft (Green e.a., 1975).
- zorgen voor een gevulde blaas tijdens bestraling om aldus de dunne darm
buiten het kleine bekken te houden.
- op operatieve wijze de dunne darm buiten het kleine bekken te houden door
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de ingang hiervan af te sluiten met een gemobiliseerde omentumflap {Morgenstern
e.a., 1985), de blaas (Bakare e.a., 1987), of met een matje van oplosbaar materiaal
(Devereux 1986, 1987; Morgenstern e.a., 1985; Soper e.a., 1988). Sugarbaker
(1983) verkreeg hetzelfde effect dooreen siliconenprothese in het kleine bekken
te plaatsen.
Voorts kan men trachten de kwetsbaarheid van de darm te verminderen door
parenterale voeding vóór en tijdens de bestraling (Morgenstern e.a., 1985) of
door elementaire voeding vóór en tijdens bestraling (Hope Mc Ardle e.a., 1985;
Morgenstern e.a., 1985)
Ten slotte zijn er sterke aanwijzingen dat men kan pogen de stralenschade te
beperken door tijdens radiotherapie radiosensitizers toe te dienen die de tumor
extra gevoelig maken voor bestraling of door chemotherapeutica toe te dienen
die een synergisme hebben met röntgenstraling (Dewit, 1986).
Het nemen van bovengenoemde maatregelen - op indicatie - zal ertoe bijdragen
dat de incidentie van zowel acute alsook chronische bestralingsenteritis van de
dunne darm afneemt.

IV,3 Beleid bij operatie van de dunne damt wegens late stralenschade

Eigen klinisch (hoofdstuk II, 4) en experimenteel onderzoek (hoofdstuk III, 3,
2 tabel 11), laten niet zien dat in bestraalde dunne darm de naadgenezing dusdanig
verminderd is, dat naaddehiscentie vaker optreedt dan in onbestraalde dunne
darm. Ook Lasser e.a., (1985) zien ook geen naaddehiscentie optreden bij 40
wegens bestralingsenteritis geopereerde patiënten. Men kan zelfs stellen dat
hoewel de naadgenezing in bestraalde darm trager verloopt dan in onbestraalde
darm (Souchon e.a., 1982) de genezen darmnaad in bestraalde darm sterker is
dan in onbestraalde darm (Souchon e.a., 1982; eigen onderzoek hoofdstuk III,
3, "* tabel (4 en III, 4, 4, tabel 23), in tegenstelling tot wat Ormiston (1985)
stelde. Algemene complicaties postoperatief traden bij de eigen experimenten
in beide groepen met dezelfde frequentie op.
Bij vergelijking van 2 verschillende methoden om de darm te reanastomoseren
na operatie (end to end anastomose versus side to side anastomose Hoofdstuk
III, 4) werd vastgesteld dat de naadgenezing ter plaatse van de zijdelingse naad
in bestraalde darm weliswaar beter was dan bij een end to end anastomose,
maar dat het risico van postoperatieve complicaties daardoor geenszins werd
verminderd (hoofdstuk iii, 4 tabel 24).
Bij zowel bursting pressure meting als bij histologisch onderzoek bleek dat er
bij bestraalde darmen in het gedeelte van de darmwand rondom de anastomose
een vermindering van de kwaliteit van de darmwand was (hoofdstuk III, 3 tabel
15, 18 en 20; tabel 23, 24, 26 en 27). Het operatietrauma versterkte in het
eigen onderzoek de bestralingsveranderingen in de darmwand. Dit fenomeen
trad zowel bij de end to end anastomose op als bij de side to side anastomose

Darmnaadgenezing wordt beïnvloed door algemene en door plaatselijke factoren.
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Een goed genezingsproces vereist een normaal haemoglobinegehalte van het
bloed alsmede een normaal serumalbumine, hetgeen vaak bij patiënten met
Qestralingsenteritis niet het geval is. Zelfs als een patiënt in een goede voe-
dingstoestand verkeert, zijn er nog locale factoren in de darm en in het
mesenterium aanwezig die de genezing ernstig kunnen belemmeren. De voor-
naamste factoren worden gevormd door een marginale doorbloeding van de
darm en door het sterk verminderde vermogen tot regeneratie van nieuwe
bloedvaten. De hoge snelheid van celdeling van darmepitheel zorgt voor een
snelle naadgenezing.

De complicaties die in de directe postoperatieve fase optreden zullen veelal van
algemene aard zijn (hoofdstuk II, 4) dus niet specifiek ten gevolge van de
bestralingsveranderingen in de darm, terwijl de complicaties die op een later
tijdstip optreden wel het gevolg zijn van progressieve bestralingsveranderingen
in de darm (DeCosse e.a., 1969; Lasser e.a., 1985; hoofdstuk II, overzicht van
late complicaties; hoofdstuk III, 3, 3 tabel 18, 19, 20, 21) resulterend in necrose
en ulceratie van de darmwand waardoor hetzij perforatie of fisteling zal optreden,
hetzij fibrosering met als gevolg (recidief) stenose.
Naaddehiscentie zal dan ook in dezelfde situaties ontstaan waarbij er ook in
onbestraalde darmen kans is op naaddehiscentie, namelijk bij een slechte
voedingstoestand van de patiënt, bij perforatie van de darm of bij operaties
wegens fistsls.
Op grond van bovengenoemde bevindingen bij eigen klinisch en experimenteel
onderzoek gepaard aan gegevens uit de literatuur werden de hiernavolgende
aanbevelingen samengesteld teneinde het aantal complicaties na operaties wegens
stralenschade van de dunne darm sterk te verminderen.
Indien de tijd en operatie-indicatie het toestaan, dient men - waar nodig - te
zorgen voor verbetering van de voedingstoestand van de patiënt (Cochrane e.a.,
1981; Dirksen e.a., 1977; Lasser e.a., 1985; Lillemoe e.a., 1983; Marks en
Mohiudden, 1983; Morgenstern e.a., 1985; Van Nagell e.a., 1974) mede omwille
van een ongestoorde naadgenezing. Dit dient veelal te geschieden door parenterale
hyperalimentatie, tezamen met elementaire voeding; hierdoor zal vaak ook de
zieke darm tot rust komen.
Voorts dient men pre-operatief het colon te reinigen en (parenteraal) breed-
spectrum antibiotica toe te dienen wegens de mogelijkheid van een anastomose
met het colon en mogelijk peroperatief colonletsel.
Bij operatie kan men het best de buik openen via een mediane laparotomie
boven en onder de navel; bij recidief operaties verdient het aanbeveling via
een dwarse bovenbuiksincisie de buik te opeiign aangezien er kans bestaat op
adhaesie van darm lissen aan de voorste buikwand ter plaatse van het litteken.
Bij perforatie van de dunne darm kan men, afhankelijk van de mate van
contaminatie van de buikholte en de uitgebreidheid van het stralenletsel van
de darm, de volgende operaties uitvoeren:
1) ruime resectie van het aangedane gebied tot in gezond weefsel en primaire
anastomose
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2) resectie van het zieke weefsel en naar buiten leiden van beide darmuiteinden
en inhechten in de huid.
Bij obstructie-ileus kan men, indien de buik niet afgesloten is ten gevolge van
ernstige adhaesies, het beste ruime resectie van het zieke weefsel verrichten,
indien mogelijk tot in gezond weefsel met primaire anastomosering van de darm,
in tegenstelling tot de aanbevelingen van andere auteurs (Galland & Spencer,
1979; Lillemoe e.a., 1983; Nijhuis e.a., 1976) die in alle gevallen een bypass-
operatie prefereren boven ruime resectie en end to end anastomose.
Indien de buikholte niet toegankelijk is ten gevolge van vele adhaesies, dient
men een kortsluitingsoperatie te verrichten en de darmen via een zijdelingse
anastomose met elkaar te verbinden. Men moet zich hierbij altijd realiseren
dat men zieke darm in de buik achterlaat met kans op perforatie, fisteling of
blind loop syndroom.
Bij fisteling van de dunne darm kan men kiezen uit 3 mogelijkheden: 1) opheffen
van de fistel door ruime resectie van zieke darm en, afhankelijk van de mate
van contaminatie, reanastomosering al dan niet met beschermend stoma of 2)
uitsluitend naar buiten leiden van het gedeelte van de dunne darm waarin zich
de fïstelopening bevindt of 3) resectie van het aangedane gebied en naar buiten
leiden van beide darmuiteinden.
Bij resectie en primaire anastomose, dient men in alle gevallen gebruik te maken
van een end to end anastomose. Men dient te streven naar volledige verwijdering
van zieke darm en indien zulks mogelijk is, is een zijdelingse anastomose noch
noodzakelijk, noch gewenst. Indien men twijfelt over de radicaliteit van de operatie
kan men beter nog ruimer excideren of indien ruimere resectie niet mogelijk
is een - tijdelijk - beschermend stoma aanleggen.
De resultaten van het tweede experiment laten zien dat de zijdelingse naad geen
voordeel biedt boven de end to end naad, aangezien de problemen die bij
anastomosen in bestraalde darm te verwachten zijn eerder veroorzaakt worden
door progressie van bestralingsveranderingen in de darmwand (hoofdstuk III,
4, 4 tabel 26 en 27) dan door slechte genezing van de darmnaad (hoofdstuk
III, 4, 4 tabel 23 en 24). Bovendien zijn er bij de zijdelingse anastomose in
bestraalde darm drie darmnaden at risk: de beide met een darmnaad gesloten
darmuiteinden alsmede de zijdelingse naad zelf.
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Samenvatting

Bij een groot aantal tumoren uitgaande van organen in het buik- bekkengebied
is momenteel radiotherapie de behandeling van keuze. Tijdens en na bestraling
kunnen complicaties optreden ten gevolge van stralenschade aan darmen en
blaas indien zij binnen het bestralingsveld zijn gelegen. In een aantal gevallen
zullen deze complicaties leiden tot operaties die gepaard gaan met een hoge
morbiditeit en een hoge modaliteit.
In dit proefschrift wordt dieper ingegaan op het ontstaan van stralenschade van
de dunne darm, de complicaties die leiden tot operatieve therapie, de operatieve
behandeling en de mogelijke postoperatieve complicaties.
Aan de hand van literatuurgegevens worden maatregelen ter preventie van
stralenschade aanbevolen alsmede een beleid bij operaties wegens stralenschade
van de dunne darm mede gebaseerd op gegevens uit eigen klinisch retrospectief
en experimenteel onderzoek.
Aangezien naaddehiscentie als een van de belangrijkste postoperatieve com-
plicaties beschouwd wordt, werd in het bijzonder in een experimenteel onderzoek
de genezing van anastomosen in bestraalde dunne darm bestudeerd.

Hoofdstuk I bestaat uit een overzicht en een beschouwing van de literatuur
betreffende het ontstaan en het beloop van stralenschade van de dunne darm
alsmede de operaties ten gevolge hiervan en de eventuele postoperatieve
complicaties. De meest voorkomende indicatie tot bestraling op het buik-
bekkengebied is het cervixcarcinoom, daarnaast ovarium- en endometrium-
carcinoom, voorts rectum- blaas- testis- en prostaatcarcinoom.
Men kan onderscheid maken tussen twee ziektebeelden die kunnen ontstaan
ten gevolge van stralenschade van de dunne darm namelijk acute en de chronische
bestralingsenteritis.
Acute bestralingsenteritis ontstaat tijdens of kort na de bestralingsperiode en
verdwijnt na het stoppen van de bestraling.
Chronische bestralingsenteritis wordt veroorzaakt door late stralenschade en kan
vanaf ongeveer zes maanden na het beëindigen van de bestraling tot vele jaren
daarna optreden en alle lagen van de darmwand kunnen aangedaan zijn. De
afwijkingen in de darmwand zijn vaak progressief en zullen uiteindelijk leiden
tot chirugisch ingrijpen.
Late stralenschade van de dunne darm kan ontstaan door een combinatie van
factoren. Op de eerste plaats algemene factoren betreffende het toepassen van
radiotherapie. Op de tweede plaats pariënlgebonden factoren die de kans op
stralenschade vergroten te weten: microangiopathie van de darmvaten ten gevolge
van gegeneraliseerde atherosclerose, hypertensie of diabetes mellitus en vermin-
derde motiliteit van de dunne darm in het kleine bekken door adhaesies na
voorgaande operaties of ontsteking.
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De operatie-indicatie is in het merendeel der gevallen obstructie van de dunne
darm ten gevolge van strictuur. Fisteling, perforatie, malabsorptie en bloeding
vormen in volgorde van frequentie van vóórkomen, de overige operatie-indicaties.
Operaties wegens fisteling en perforatie geven de grootste kans op postoperatieve
complicaties.
Bij perforatie en bloeding bestaat er een acute operatie-indicatie, in de andere
gevallen dient er röntgencontrast-onderzoek van de dunne darm te geschieden
om aard, uitgebreidheid en localisatie van de afwijkingen in de dunne darm
vast te leggen. Daarnaast is het raadzaam de patiënt - indien nodig en mogelijk -
in een betere voedingstoestand te brengen door parenterale hyperalimentatie
of een elementair dieet; deze maatregelen zullen er tevens toe bijdragen dat
de darm tot rust komt.
Indien de afwijkingen leiden tot operatie zijn er vier mogelijkheden:
- ruime resectie van het aangedane weefsel en end to end anastomose indien
mogelijk in gezonde darm
- ruime resectie en end to end anastomose met een beschermend stoma proximaal
van de naad, dan wel uitleiden van beide darmuiteinden indien er contaminatie
van de buikholte is door lekkage van darminhoud
- bypass-procedure met aanleggen van een side to side anastomose indien door
multipele adhaesies resectie niet mogelijk is
- uitsluitend adhaesiolyse indien de obstructie door strengvorming wordt ver-
oorzaakt.
Postoperatieve complicaties kan men onderverdelen in vroege complicaties zoals
naaddehiscentie fisteling rondom de naad en wondgenezingsstoornissen en late
complicaties, zoals stenose of obstructie van de darm door fibrosering perforatie
en fisteling.. De in de literatuur vermelde percentages complicaties lopen zeer
uiteen, van 0% tot 66%, een reële schatting lijkt + 30% te zijn.
Ook de cijfers omtrent postoperatieve mortaliteit lopen sterk uiteen, van 0%
tot 66%; bij het merendeel der auteurs ligt het percentage tussen 15% en 25%.
Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om stralenschade te voorkomen, deze
methoden zijn er allen op gericht de dunne darm buiten het bestralingsveld
te houden.
Men kan dit bewerkstelligen door:
- het bestralingsveld te verkleinen
- de houding van patiënt op geleide van tevoren gemaakte dunne darmfoto's
dusdanig te wijzigen (bijvoorbeeld ligging in Trendelenburg) dat het dunne
darmpakket tijdens bestraling niet in het bestralingsveld komt te liggen.
- voorts zijn er verschillende methoden ontwikkeld om de dunne darm buiten
het kleine bekken te houden. De meest beproefde zijn: bestraling terwijl patiënt
een volle blaas heeft, of het inhechten van een kunststof matje om aldus de
dunne darm buiten het klein bekken te houden.
Ten slotte kan men nog proberen om de stralenschade te beperken door
vermindering van de toxiciteit van de bestraling of door verhoging van de
tumorresponse op bestraling, doch deze methoden verkeren nog in een expe-
rimenteel stadium.
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Hoofdstuk II omvat de resultaten van dunne darmoperaties bij 20 patiënten (12
vrouwelijke en 8 mannelijke patiënten) die in de periode van 1962 tot en met
1983 in de Heelkundige Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden
geopereerd werden. Deze patiënten waren korte of langere tijd vóór operatie
bestraald op het bekkengebied wegens blaascarcinoom (8), cervixcarcinoom (6),
ovariumcarcinoom (3), endometriumcarcinoom (1) en rectumcarcinoom (2).
Opvallend is het (relatief) grote aantal patiënten met een blaascarcinoom, wellicht
doordat patiënten die bestraald werden vóór een Brickeroperatie deel uitmaakten
van de serie.
Het merendeel der patiënten (12) werd een stralendosis toegediend gelegen tussen
40 en 60 gray.
Bij 6 patiënten waren factoren aanwezig die op basis van microangiopathie zouden
kunnen leiden tot bestralingsenteritis, alle 20 patiënten hadden een abdominale
ingreep in de voorgeschiedenis, voornamelijk operaties van de tractus urogenitalis
(17 maal), de overige operaties betroffen de tractus digestivus.
Het tijdsinterval tussen bestraling en operatie varieerde van 1 dag tot 9,5 jaar.
De operatie-indicatie was bij 10 patiënten obstructie-ileus van de dunne darm,
viermaal was er sprake van perforatie, tweemaal was er een fistel, 3 patiënten
ondergingen een ileo-uretero-cutaneostomie en t patiënt werd wegens coecum-
carcinoom geopereerd.
Van de 4 patiënten met een perforatie werd éénmaal binnen 24 uur geopereerd,
tweemaal binnen 48 uur en éénmaal na 48 uur, de overige operaties werden
elcctief verricht.
Bij 19 patiënten werd een resectie van de dunne darm verricht, éénmaal uitsluitend
adhacsiolyse. Viermaal werd een stoma aangelegd (naast driemaal ieo-uretcro-
cutaneostomie), elf maal vond reanastomosering van de darm plaats middels
een end to end anastomose en bij S patiënten werd een side to side anastomose
aangelegd.
Postoperatief traden er in 8 gevallen vroege complicaties op, zeven maal betrof
het algemene complicaties zoals die na iedere abdominale ingreep kunnen
voorkomen. Bij één patiënt ging het om een specifieke vroege complicatie na
bestraling namelijk fisteling van de darmwand naast de anastomose. Na een
tweede operatie waarbij er ruime resectie met primaire anastomosering was
verricht, waren er geen verdere complicaties.
Zeven van de 9 patiënten met een late complicatie moesten worden geopereerd
wegens ileus, tweemaal was er sprake van fisteling vanuit de dunne darm en
eenmaal werd er geopereerd wegens een ingezakt stoma.
Er was geen postoperatieve mortaliteit.

Hoofdstuk Ifl bestaat uit experimenteel onderzoek naar naadgenezing in be-
straalde dunne darm waarbij de rat als proefdier werd gebruikt.
Het onderzoek is verdeeld in twee experimenten:
Het eerste experiment had tot doel te onderzoeken of er verschil was in genezing
van de darmnaad in bestraalde darm enerzijds en onbestraalde darm anderzijds
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en als er verschil was of dit gequantifkeerd zou kunnen worden. Tevens werd
onderzocht of er verschil in naadgenezing optrad op verschillende tijdstippen
(4, 10 of 40 weken) na bestraling.
Bij het tweede experiment werd nagegaan of verschillende typen anastomosen
van invloed zouden kunnen zijn op het genezingsproces van de darmnaad, met
name in bestraalde dunne darm. In het tweede experiment werden resectie en
reanastomosering uitsluitend 4 weken na bestraling verricht. Naast deze beide
experimenten werd een methode ontwikkeld voor het verrichten van micro-
angiografieën van de darmvaten bij de rat, waarvan enkele resultaten getoond
worden.
Bij beide experimenten vond aan het begin bestraling plaats op het naar buiten
geleide terminale ileum waarbij in 1 dosis 20 gray (Gy) werd toegediend. Bij
de controlegroep, bestaande uit een gelijk aantal proefdieren werd onder dezelfde
omstandigheden schijnbestraling toegepast.
Vervolgens werd 4, 10 of 40 weken later resectie verricht van 1 cm darm in
het bestraalde gebied waarna reanastomosering plaatsvond middels een eenrijig
geknoopte seromusculaire end to end anastomose. In het tweede experiment
vond daarnaast in een tweede groep reanastomosering plaats middels een side
to side anastomose eveneens eenrijig geknoopt en seromusculair. Van het
gereseceerde stuk darm werd histologisch onderzoek verricht.
Drie weken na resectie werd het proefdier geofferd, waarna het darmgedeelte
waarin zich de anastomose bevond verwijderd werd voor het verrichten van
bursting pressure meting, waarna ook hiervan histologisch onderzoek werd
verricht.
Bij het meten van de bursting pressure werd vastgelegd waar de darm ging
lekken: op de naad naast de naad of, bij de side to side anastomose, ter plaatse
van de stompnaden.
Bij beoordeling van het optreden van complicaties gedurende het gehele ex-
periment was er geen verschil tussen de bestraalde en schijnbestraalde proefdieren.
Slechts éénmaal trad er een complicatie op die duidelijk veroorzaakt werd door
de bestraling, namelijk ileus veroorzaakt door stenose in het bestraalde gedeelte
van de darm bij een rat uit de 10-weekse groep. Na resectie en reanastomosering
waren er geen verdere complicaties.
Bursting pressure meting liet in het eerste experiment geen significante verschillen
zien tussen de bestraalde en de schijnbestraalde groep. Wel was de gemiddelde
bursting pressure waarde van bestraalde darmen telkens hoger dan in onbestraalde
darmen.
Er was wel een significant verschil in bursting pressure waarde tussen de 4-
weekse en de 10-weekse groep, doch dit verschil was zowel in de bestraalde
als in de onbestraalde groep aanwezig.
De plaats van lekkage bij het meten van de bursting pressure was bij de 40
weekse bestraalde groep in tegenstelling tot de onbestraalde groep veel vaker
naast de naad dan op de naad.
Histologisch onderzoek van het gereseceerde stuk darm 4, 10 of 40 weken na
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(schijn)bestraling liet - in de bestraalde groep - vrijwel uitsluitend veranderingen
in de mucosa zien. Deze veranderingen uitten zich in veranderde epitheelar-
chitectuur en toename van de slijmbekercellen zowel in grootte als in aantal,
hetgeen in de onbestraalde groep geenszins het geval was. In de bestraalde groep
waren de veranderingen in de mucosa in de 40-weekse groep sterk afgenomen,
hetgeen duidt op regeneratie van het epitheel na verloop van tijd.
Het darmgedeelte met anastomose dat na bursting pressure meting onderzocht
werd gaf in de bestraalde groep veel duidelijker bestralingsveranderingen zowel
in de mucosa als door de gehele darm wand heen te zien. Er was een significant
verschil met de onbestraalde groep voor wat betreft epitheelarchitectuur, vaat-
veranderingen in de mucosa (oblitteratie van het vat, thrombusvorming) en het
optreden van chronisch abcederende ontsteking in de mucosa.
Ook de veranderingen door de gehele darmwand heen traden sterker op de
voorgrond, met name de veranderingen in de bloedvaten naar de darm (in de
serosa) zijn in bestraalde darm het meest aanwezig.
Waarschijnlijk zijn deze bestralingveranderingen door het operatietrauma meer
op de voorgrond getreden, in ieder geval zorgen zij ervoor dat de darmwand
in bestraalde dunne darm rondom de anastomose kwetsbaarder in dan de
darmwand in onbestraalde dunne darm.
Op geleide van bursting pressure meting en het beoordelen van de plaats van
lekkage daarbij tezamen met histologisch onderzoek van de darmgedeelten zonder
en met anastomose kon een duidelijk antwoord gegeven worden op de vraag-
stelling geponeerd aan het begin van het experiment.
Bij het tweede experiment werden dezelfde beoordelingscriteria gehanteerd als
bij het eerste experiment.
De vraagstelling bij het tweede experiment luidde als volgt:
1. Geeft een zijdelingse anastomose in bestraalde dunne darm een betere
naadgenezing dan een end to end anastomose?
2. Is er verschil in vulnerabiliteit van de darmwand tussen een zijdelingse
anastomose in bestraalde dunne darm enerzijds en een zijdelingse anastomose
in onbestraalde dunne darm anderzijds.
Bij bursting pressure meting was er weer verschil tussen bestraald en onbestraald,
de gemiddelde waarden waren in bestraalde darmen hoger dan in onbestraalde
darmen.
Er kon echter niet vergeleken worden tussen een side to side anastomose en
een end to end anastomose in bestraalde darm, aangezien er een verschil was
in drukverdeling binnen de darm.
Bestraalde darmen met een side to side anastomose gingen bij het meten van
de bursting pressure significant vaker lekken ter plaatse van de stompnaad dan
onbestraalde darmen.
Histologisch onderzoek liet dezelfde verschillen tussen bestraalde en onbestraalde
darmen zien als in het eerste experiment, vreemd genoeg werden er in het
darmgedeelte zonder anastomose geen veranderingen van de slijmbekercellen
waargenomen.
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Ook bij dit experiment waren bij de bestraalde darmen de transmurale ver-
anderingen na operatie sterk toegenomen zij het dan niet direct in de omgeving
van de zijdelingse anastomose.
Bij de darmen met een side to side anastomosen waren de bestralingsveran-
deringen het duidelijkst ter plaatse van de stompnaad, rondom de zijdelingse
anastomose waren er minder veranderingen dan ter plaatse van de end to end
anastomose bij de andere groep proefdieren.
Bij beschouwing van de antwoorden op beide vragen gesteld aan het begin van
het tweede experiment kon geconcludeerd worden dat in bestraalde dunne darm
een side to side anastomose geen voordeel biedt boven een end to end anastomose.
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Summary

At the present time radiotherapy is the treatment of choice for many tumours
in the abdominal and pelvic area. When the intestine or the bladder lies within
the treatment field, complications may arise as a result of radiation damage
to these organs. These complications may become manifest either during or
following the course of radiation treatment and may sometimes make surgical
intervention necessary. The morbidity and mortality rate of these surgical
procedures is high.
This monograph deals in depth with radiation damage to the small bowel and
the complications requiring surgical intervention. Furthermore, the surgical
treatment and the possible postoperative complications are discussed.
On the basis of data from the literature, measures to prevent radiation damage
are recommended as well as a policy concerning surgical procedures resulting
from radiation damage to the small bowel which is discussed on the basis of
data from the literature together with data from a retrospective clinical study
and experimental work.
As dehiscence of the suture line is considered to be one of the most important
postoperative complications, the healing process of anastomoses in previously
irradiated small bowel in particular was the subject of an experimental study.

Chapter I consists of a review of the literature concerning the etiology and
the course of radiation damage to the small bowel as well as the surgical
procedures it may result in and the postoperative complications.
In order of frequency, radiotherapy is most often instituted for cancer of the
cervix, followed by ovarian and endometrium cancer, cancer of the rectum,
bladder, testis and prostate.
Radiation damage to the small bowel may result in one of two separate clinical
pictures, namely acute or chronic radiation enteritis.
Acute radiation enteritis becomes evident during or shortly after the period of
radiation treatment and disappears not long thereafter.
Chronic radiation enteritis on the other hand, results from late radiation damage
to the small bowel. It may not become manifest until six months after discontinuing
radiotherapy or may even appear many years later. All layers of the intestinal
wall can be affected. Often the lesion progresses, ultimately leading to surgical
intervention.
Late radiation damage may be caused by a combination of several factors. First
it may be due to general factors arising from the actual application of radiotherapy
or, secondly, due to patient related factors which increase the risk of late radiation
damage. Examples of the latter are: microangiopathy of the vessels of the intestine
caused by generalised arteriosclerosis, hypertension or diabetes mellitus and
decreased motility of the small bowel resulting from adhesions due to prior
surgery or inflammation.
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Obstruction of the small bowel due to stenosis is the most frequent indication
for surgery. In order of frequency of occurrence: formation of fistula, perforation,
malabsorption and haemorrhage make up the rest of the indications for surgery.
Operations because of fistula formation and perforation carry the greatest risk
for postoperative complications.
In instances of perforation and haemorrhage emergency surgery is indicated.
When dealing with the other complications, barium enema studies should first
be performed in order to obtain information on the nature, extent and localisation
of the lesion of the small bowel. Furthermore it is advisable to improve the
patients nutritional state whenever this may be feasible, either by means of
parenteral hyperalimentation or an elemental diet.
These measures are also effective in promoting reconvalescense of the bowel.
If the lesion progresses and surgery is indicated, the surgeon has four options:
- wide resection of the affected tissue and an end-to-end anastomosis;
- wide resection and an end-to-end anastomosis in combination with a protective
stoma proximal to the site of the peritoneal cavity due to spillage of intestinal
contents, exteriorizing both ends of the bowel;
- bypass procedure with the use of a side-to-side anastomosis if a primary
resectional procedure is not feasible due to multiple adhesions;
• adhesiotomy only in instances where formation of adhesions is the sole cause
of intestinal obstruction.
Postoperative complications can be divided into two groups. In the first place
early complications such as dehiscence of the suture line, fistula formation around
the suture line and delayed wound healing. Secondly, late complications such
as stenosis or intestinal obstruction as a result of fibrosis, perforation and fistula
formation. The complication rates reported in the literature vary from 0% to
60%. A realistic estimation seems to be approximately 30%.
Postoperative mortality also varies widely from 0% to 66%, though most authors
report a percentage between 15% and 25%.
Several methods have been developed to prevent radiation damage. AH these
methods have in common that they aim to exclude the small bowel from the
area to be irradiated. This can be accomplished by:
- reducing the size of the treatment field;
- changing the position of the patient, guided by roentgenograms of the small
bowel made prior to treatment, so that the small bowel will not lie within the
treatment field during radiotherapy (e.g. Trendelenburg position);
- various methods which have also been developed to keep the small bowel
out of the pelvic cavity. Ensuring that the patient has a full bladder during
radiation treatment is one of the methods most used. Another is the surgical
placement of a mesh made of synthetic material with the purpose of lifting
the small bowel out of the pelvic cavity.

Finally, reduction of radiation damage may be attempted by decreasing the
radiation toxicity or by enhancing the radiosensitivity of the tumor. r ^
However, these methods are still in an experimental stage. g^-j

r;
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Chapter II comprises the results of the operations on the small bowel performed
on 20 patients (12 female and 8 male). These operations were carried out in
the Department of Surgery of the University Hospital of Leiden in the period
1962-1983. All patients had been subjected to radiotherapy for pelvic tumours
prior to surgery. Eight patients had received radiotherapy for carcinoma of the
bladder, six for carcinoma of the cervix, three for ovarial cancer, one for
endometriai cancer and two for carcinoma of the rectum. The relatively large
number of patients with carcinoma of the bladder may be explained by the
fact that patients which had undergone radiation treatment prior to a Bricker
operation were entered into the study.
The greater number of patients (12) had been subjected to tumourdoses in the
range of 40 to 60 Gray.
Six patients had co-existing diseases associated with microangiopathy, which
increases the risk of radiation enteritis. All patients had already undergone an
abdominal operation at some time prior to radiotherapy. Most of these procedures
concerned the genitourinary tract (17), some the alimentary tract (3).
The interval between radiation treatment and subsequent operation varied from
1 day to 9,5 years.
In 10 patients surgery was indicated because of intestinal obstruction, in 4 because
of perforation.
Twice an operation was performed because of fistula formation, 3 patients
underwent an ileo-ureterocutaneostomy and 1 patient was operated because of
carcinoma of the cecum.
Of the 4 patients that underwent surgery because of perforation, one was operated
within 24 hours, 2 within 48 hours and in 1 patient surgery was performed
after more than 48 hours had elapsed. In all other cases elective surgery was
performed.
Of the 20 patients in the study group, 19 underwent resection of the small
bowel and in one case, only adhesiotomy was performed. A stoma was constructed
in four instances. Eleven patients had their alimentary tract continuity restored
by means of an end-to-end anastomosis, 5 by means of a side-to- side anastomosis.
Early postoperative complications occurred in 8 patients. In seven instances these
were general complications such as are commonly associated with abdominal
surgery. One patient presented with a specific, early complication of radiation
treatment, namely fistula formation in the intestinal wall adjoining the anasto-
mosis. " fter a second operation in which again resection and primary anastomosis
were performed, no further complications arose. Of the 9 patients presenting
with a late complication, 7 had to be operated because of intestinal obstruction,
2 because of formation of fistulae. Once an operation was performed because
of stoma retraction. There were no postoperative deaths.

In Chapter HI an account is given of experimental work done in rats. The healing
process of suture lines in previously irradiated small bowel was studied.
This experimental work comprised two studies. The aim of the first study was
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to investigate whether the healing process of suture line in previously irradiated
intestine differed from that in non-irradiated intestine. And, if this was the case,
whether this difference could be quantified.
At the same time we investigated whether the interval between irradiation and
surgery (4,10 or 40 weeks) had any effect on this healing process.
The second study was designed to research the influence of the type of anastomosis
on the healing process, especially in irradiated intestine. In this study, resection
and anastomosis were performed 4 weeks after irradiation.
In addition to these studies, a technique for making microangiographies of
intestinal vessels in the rat was developed. Some of the results of these are
shown.
In both study groups the terminal ileum was brought out of the abdominal cavity,
after which it received a single radiation dose of 20 gray. The control group
consisted of an equal number of rats. These underwent a similar procedure with
the exception of the radiation treatment, which was simulated in this group.
4, 10 or 40 weeks later, 1 cm of the irradiated bowel was resected. Continuity
was reestablished by means of an one- layered end-to-end anastomosis with
interrupted sutures in the seromuscular coat. In the second study anasomosis
was carried out in an -Identical manner in one group of animals. A one- layered
side-to-side anastomosis with interrupted seromuscular sutures was performed
in a second group. The resected bowel segment was examined histologically.
Three weeks following the surgical procedure the anima) was sacrificed, after
which the segment of bowel containing the anastomosis was excised. Measurement
of bursting pressure was then performed, followed again by histological exa-
mination.
During bursting pressure measurement the location where leakage appeared was
noted: either on or beside the suture line, or, in the case of a side-to-side
anastomosis, at the site of the suture line in the stump.
The incidence of complications was similar in both irradiated and non-irradiated
groups. Only once did a complication arise that was clearly the result of radiation.
This was an intestinal obstruction caused by stenosis in the irradiated bowel
of a rat in the 10 weeks group. After resection and reestablishment of continuity
no further complications occurred.
In the first study there was no significant difference in bursting pressure values
between the irradiated and non- irradiated groups. The mean bursting pressure
in irradiated bowel segments, however, was at all times higher than in non-
irradiated bowel.
A significant difference in bursting pressure was apparent between the groups
operated 4 and 10 weeks after radiation. However, this was the case in both
irradiated and non- irradiated groups.
In the group operated 40 weeks after radiation, as opposed to the findings in
the non-irradiated group, the site where leakage occurred during bursting pressure
measurement was located more often beside the suture line than on it
Microscopic examination of the bowel segments resected 4, 10 or 40 weeks
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after the start of the study, demonstrated changes -almost exclusively in the
mucosa of the irradiated group- which manifested themselves as an alteration
of the epithelial structure and an increase in the size and number of the goblet
cells, as was not the case in the non-irradiated group. These mucosal reactions
were found to be much less pronounced in the 40 weeks group, which indicated
that the epithelium tends to regenerate in the course of time.
In the irradiated group, examination of the anastomosed bowel segment after
bursting pressure measurement had been performed, revealed far more pronoun-
ced radiation reactions. These were localized both in the mucosa as well as
throughout the entire intestinal wall. The incidence of microscopically detectable
changes in epithelial structure and mucosal vessels (e.g. obliteration of the vessels,
formation of thrombi) was significantly higher in the irradiated group, as well
as the incidence of chronic inflammatory mucosal lesions associated with abcess
formation.
These radiation reactions are probably enhanced by the trauma of surgery. In
any case, due to these changes, the intestinal wall at the site of the anastomosis
is more vulnerable in irradiated than in non-irradiated small bowel.
On the basis of bursting pressure measurements and observations as to the site
of leakage, together with histological examination of the bowel segments -with
and without anastomosis- a clear answer to the questions posed at the beginning
of the study could be given.

The same assessment criteria were used in the second study. The questions which
we sought to answer in this study were as follows:
1) In irradiated bowel, does a side-to-side anastomosis have a more beneficial
effect on the healing process of the suture line than an end-to-end anastomosis?
2) In side-to-side anastomoses, is the vulnerability of the intestinal wall different
in irradiated or non irraditated small bowel?

Bursting pressure measurement again demonstrated a difference between irra-
diated and non-irradiated groups, the mean value being higher in the irradiated
group. As the intraluminal pressure distribution was not equal, no comparison
could be made between side-to-side and end-to-end anastomoses.
In side-to-side anastomoses, the incidence of leakage occurring at the stump
during bursting pressure measurement was significantly higher in irradiated than
in non-irradiated bowel.
Histological examination demonstrated the same difference between irradiated
and non-irradiated bowel as were found in the first study. Strangely enough,
we observed no changes in the goblet cells.
In this study, the transmural changes observed in irradiated bowel were also
far more pronounced after operation, except in the direct proximity of the side-
to-side anastomosis. The radiation reactions, observed in the bowel segment
with a side-to-side anastomosis, were most evident in the area of the stump.
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Fewer reactions were observed in the area of the side-to-side anastomosis than
in the area of the end-to-end anatomosis.
On the basis of these results we conclude that, in irradiated small bowel, a
side-to-side anastomosis offers no advantage over an end-to-end anastomosis.



101

Literatuurlijst

Atdridge A H, Intestinal injuries resulting from irradiation treatment of uterine carcinoma. Am.
J. Obstet. Gynaecol. 1942; 44: 833-854.

Anseline P F, Lavery I C, Fazio V W, Jagelnian D G, Weakley F L, Radiation injury of the rectum
(evaluation of surgical treatment). Ann. Surg. 1981; 194: 716-724.

Arbogast R, Gay B. Höcht B, Der Einflu/i des Nahtmaterials auf die mechanische Belastbarkeit
von Darmanastomosen. Der Chirurg. 1978; 40:640-644.

Bakare S C. Shafir M, McElhenny A J, Exclusion of small bowel from pelvis for postoperative
radiotherapy for rectal cancer. J. of Surg. Oncology 1987; 35: 55-58.

Berry R J, Wiernik G, Patterson T J S, Skin toleranse to fractionated X-irradiation to the pig-
how good a predictor is the NSD formula? Br. J. Radiology 1974; 47: 185-190.

Berthrong M, Fajardo L F, Radiation injury in surgical pathology (part U.Alimentary tract). Am.
J. Surg. Path. 1981; 5: 153-178.

Bosniak M A. Experimental in-vivo magnification intestinal angiography utilizing photographic
enlargment techniques. Publicatiereferenties onbekend..

Bosniak M A. Williams L F, Hasiotis C A, Byrne J J, Shapiro S. Amer. J.Surg.l967;ll4: 359-
362..

Bosniak M A, Hardy M A, Quint J, Ghossein N A, Demonstration of the effect of irradiation on
canine bowel using in vivo photographic magnification angiography. Radiology. 1969; 93: 1361-
1368.

Bricker E M, Johnston W D, Patwardan R V, Repair of postirradiaiion damage to colorectum.
Ann. Surg. 1981;193: 555-564.

Cochrane J P S, Yamold J R, Slack W W, The surgical treatment of radiation injuries after radiotherapie
for uterine carcinoma. Br. J. Surg. 1981; 68:25-28.

Cox J D. Byhardt R W, Wilson J F, Haas J S, Komaki R, Olson L E, Complications of radiation
therapy and factors in their prevention. World J. Surg. 1986; 10: 171-188.

Cram A E, Pearhnan N W, Jochimsen P R. Surgical management of complications of radiation-
injured gut. Ainer. J.Surg. 1977; 133: 551-553.

Cronin K, Jackson D S, Dunphy J E, Changing bursting strength and collagen content of the healing
colon. Surg. Gynaec. & Obsl. 1968; # onbek.: 747-753.

Crowley L G, Anders C J. Nelsen T, Bagshaw M, Effect of radiation on canine intestinal anastomoses.
Arch. Surg 1968; 96:423-428.

Daly J M, Vars H M, Dudrick S J, Effects of protein depletion on strength of colonic anastomoses.
Surg. Gynaecol. & Obstetrics. 1972; 134: 15-21.

Degges R D, Cannon D J, Lang N P, The effect of preoperative radiation on healing of rat colonic
anastomoses. Dis colon rectum. 1983; 26(9): 598-600.

DeCosse J J, Rhodes R S, Wentz W B. Reagan J W, Dworken H J, Holden W D, The natural
history and management of radiation induced injury of the gastrointestinal tract. Ann. Surg.
1969; 170:369- 384.

Demeiriou A A, Kagoma P K, Kaiser S, Seifter E, Niu X T, Levenson S M, Effec of dimethyl
sulfoxide and glycerol on acute bowel ischemia in the rat. Arner. J. Surg. 1985; 149: 91-94.

Devereux D F. Protection from radiation-associated small bowel injury with the aid of an absorbable
mesh. Seminars in Surg. Oncology 2 (1986): 17-23

Devereux D F. Thompson B S. Sandhaus Linda, Sweeney W, Haas A, Protection from radiation
enteritis by an absorbable polyglycolic acid mesh sling. Surgery 1987; 101:123-129

Dewit L, Tolerance of small and large intestine to irradiation and Cis-Diammraedichloroplatinum
(II) Proefschrift, Amsterdam 1986.

gi



102

Dirk sen P K, Matolo N M, Trelford J D, Complications following operation in the previously inradiated
abdominopelvic cavity. The American Surgeon. 1977; 234-241.

Edwards L C, Dunphy J E, Wound Healing (II Injury and abnormal repair) New Engl. J. of Med.
1958; 259:275-285.

Everett W G, Sutures, incisions and anastomoses. Ann. of the royal coll. of surgeons of Engl. 1974;
55:31-38.

Fajardo L F, Berthrong M, Radiation injury in surgical pathology. Amer. J Surg. Path. 1978; 2:
159-199.

Forsberg J 0, Jiborn H, Jung B, Protective effect of hypoxia against radiation induced fibrosis in
the rat gut. Acta radiologica oncologica. 1979; 18:65-75.

Galland R B, Spencer J, Surgical aspects of radiation injury to the intestine. Br. J. Surg. 1979;
66: 135-138.

Galland R B, Spencer J, The natural history of clinically established radiation enteritis. The Lancet.
1985; 1 juni: 1257-1258.

Galland R B, Spencer J, Spontaneous postoperative perforation of previously asymptomatic irradiated
bowel. Br. J. Surg. 1985; 72: 285.

Galland R B, Spencer J, Surgical management of radiation enteritis. Surgery 1986; 99: 133-139.
Graaf P W, The influence of tumorgrowth on woundhealing (an experimental study in the rat)

Proefschrift Leiden 1981.
Green N, Iba G, Smith W R, Measures to minimize small intestine injury in the irradiated pelvis.

Cancer. 1975; 35 :1633-1640.
Hatcher P A, Thomson H J, Ludgate S N, Small W P, Smith A N, Surgical aspects of intestinal

injury due to pelvic radiotherapy. Ann. Surg. 1985; 201:470-475.
Hawley P R, Page Faulk W, Hunt T K, Dunphy J E, Collagenase activity in the gastrointestinal

tract, Br. J. Surg. 1970; 57:896-900.
Hesp W L E M, Wound healing in the intestine, (a study of experimental anastomotic healing

in colon and ileum in the rabbit and results after small bowel resection in man) Proefschrift
Nijmegen 1985.

Irvin T T, Hunt T K, Reappraisal of the healing process of anastomosis of the colon, Snrg. Gynaecol.
AObstet. 1974; 138:741-746.

Irvin T T, Goligher J C, Aetiology of disruption of intestinal anastomoses. Br. J. Snrg. 1973; 60:
461-464.

Jackson B T, Bowel damage from radiation, Proc. roy. Soc. Med. 1976; 69:683- 686.
Jansen A, Darmnaden met magneten, proefschrift Amsterdam 1978.
Keizer H J, Protection of haemopoietic stem cells during cytotoxic treatment. Proefschrift Leiden

1976.
Langer S, Haberland R, Breining H, die Dickdarmanastomose und ihre Abheilung unter massiver

Bakterienkontamination, Langenbccks Arch. Chir. 1976; 341: 1-9.
Lasser P, Elias D, Eschwege F, Bognel C, Henri-Amar M, Rougier P, Traitement chirurgical des

complications radiques graves du grêle et du cölon-rectum, J. Chir. (Paris) 1985; 122: 27-35.
Leaper D J, Angiography as an index of healing in experimental laparotomy wounds and colonic

anastomoses, Ann. Roy. Coll. Surg. of Engl. 1983; 65:20-23.
Lillemoe K D, Brigham R A, Harmon J W, Feaster M, Saunders J R, d'Avis J A, Surgical management

of small bowel radiation enteritis. Arch. Surg. 1983; 118:905-907.
Localio S A. Stone A, Friedman M, Surgical aspects of radiation enteritis, Surg. Gynec. & ObsteL

1969:129.1163-1172
Loludice T, Baxter D, Balint J, Effects of abdominal surgery on the development of radiation

enteropathy, Gastroentcrology 1977; 73:1093-1097.
Maas J M, Intestinal changes secondary to irradiation of pelvic malignancies. Am. J. ObsteL &

Gynec. 1948; 56: 250-259.
Me Ardle A H, Wittnich C, Freeman C, Duguid W P. Elemental diet as prophylaxis against radiation

injury, Arch. Surg. 1985; 120:1026-1032.



103

Marks G, Mohiudden M, The surgical management of the radiation-injured in estine, Surg. din.
N. Amer. 1983; 63: 81-96.

Maruy ama Y, Van Nagel jr. J R, Ulley J, Vider M L, Parker J C, radiation and smal! bowel complications
in cervical carcinoma therapy. Therapeutic radiology 1974; 112:699-703.

Meerwaldt J H, Post-irradiation diarrhea <a study of its mechanism after pelvic irradiation). Proefschrift
Rotterdam 1984.

Mol PCM, Over de darmnaad, Proefschrift Nijmegen 1970.
Morgenstern L, Hart M. Friedman N B, Changing aspects of radiation enteropathy. Arch. Surg.

1985; 120:1225-1228.
Morgenstern L, Sanders G, Wahlstrom E, Yadegar J, Amodeo P, Effect of preoperative irradiation

on healing of low cotorectal anastomoses, Am. J. Surg. 1984; 147: 246-249.
Nagell jr. J R van, Maruyama Y, Parker jr. J C, Dalton W L, Small bowel injury following radiation

therapy for cervical cancer. Am. 1. Obstet. Gynecol. 1974,118: 163-167.
Nelsen T S, Anders C J, Dynamic aspects of small intestinal rupture with special consideration

of anastomotic strength. Arch. Surg. 1966; 93: 309-314.
Nijhuis H H A M. Olthuis G A A, Wereldsma J C J, Enige aspecten van het darmtetsei in het

bekken door röntgenbestraling en de chirurgische behandeling daarvan, Ned. T. Geneesk. 1978;
122:473-477

Ormiston M C E, A study of rat intestinal wound healing in the presence of radiation injury, Br.
J. Surg. 1985; 72:56-58.

Osborne J W, Nicholson D P, Prasad K N, Induction of intestinal carcinoma in the rat by x-irradiation
of the small intestine. Radiation Research 1963; 18: 76- 85.

Osborne J W, Prasad K N, Zimmerman G R, Changes in the rat intestine afte<: X-irradiation of
exteriorized short segments of ileum, Radiation Research 1970; 43: 131 -142.

Prasad K N, Kollmorgen G M, Kent T H, Osborne J W, Protective effect of 0- mercaptoethylamine
and mesenteric vessel clamping on intestine-irradiated rats, Int. J. Rad. Biol. 1963; 6: 257-
269.

Quastler H, The nature of intestinal radiation death. Radiation research 1956; 4:303-320.
Ravitch M M, Observations on the healing of wounds of the intestines, Surgery 1975; 77: 665-

673.
Requarth W, Roberts S, Intestinal injuries following irradiation of pelvic viscera for malignancy,

A.M.A. Archives of surgery 1956; tt onbekend: 682-688.
Rubin P, Microangiography: facts and artifacts, jaartal onbekend, # onbekend: 499-513.
Schlangen J Th.. Rönlgenologisehe aspecten van de bestralingsenteritis, Ned. T. geneesk. 1975; 119:

16191624.
Schrock Th R, Deveney C W, Dunphy J E, Factors contributing to leakage of colonic anastomoses,

Ann. Surg. 1973; 177:513-518.
Smith D H, DeCosse J J, Radiation damage to the small intestine. W. J. Surg. 1986; 10. 189-

193.
Smith S R G, Conolly J C, Gilmore O J A, The effect of faecal loading on colonic anastomotic

healing, Br. J. Surg. 1983; 70: 49-50.
Souchon R, Baer U, Viebahn C, Bauknecht K-J, Untersuchungen zur Anastomosenheilung am

bestrahlten Kolon (cine tierexperimcntelle studie) Strahlentherapie 1982; 158: 174-182.
Sugarbaker P H, Intrapeivic prosthesis to prevent injury of the small intestine with high dosage

pelvic irradiation, Surg. Gynecol. & Obstet. 1983; 157:269-271.
Sugg W L, Lawler W H, Ackerman L V, Butcher H R, Operative therapie for severe irradiational

injury in the enteral and urinary tracts, Ann. Surg. 1963; 157:62-70.
Swan R W, Fowler W C, Boronow R C, Surgical management of radiation injury to the small

intestine, Surg. Gynecol. & Ofastet 1976; 142: 325-327.
Tuir.as-de la Vega J E, Banner B F, Hubbard M, Boston D L, Thomas C W, Straus A K, Roseman

D L, Cytoprotective effect of prostaglandin E2 in irradiated rat ileum, Surg. Gynecol. & Obstet
1984; 158:39-45.

Vi



104

Trier J S, Browning Th H, Morphologic response of the mucosa of human small intestine to x-
ray exposure, J. Clin. Investigation, 1966; 45: 194-204.

Vree R, Preoperatieve parenterale voeding en galdrainage (in de oncologische gastrointestinale
chirurgie) (een dierexperimenteel en klinisch onderzoek) Proefschrift Leiden 1985.

Warren S, Friedman N B, Pathology and pathologie diagnosis of radiation lesions in the gastro-
intestinal tract. Am. J. Path. 1942; 18:499-507.

Wiernik G, Creamer B, Shorter R G, Recovery of intestinal mucosa in the rat after x-irradiation
of the exteriorized intestine, Radiation research 1966,27: 264-271.

Wiernik G, Shorter R G, Creamer B, The arrest of intestinal epithelial 'turnover' by the use of
x-irradiation, Gut 1962; 3: 26-31.

Willoughby D A, Pharmacological aspects of the vascular permeability changes in the rat's intestine
following abdominal irradiation, Br. J. Radiol. 1960; 33: 515-519.

Willoughby D A, evidence for a possible role of endogenous catcholamines in the vascular changes
produced in rat intestine by x-rays, J. Path. Bact. 1962; 83: 389-397.

Wise L, Me. Alister W, Stein Th, Schuck P, Studies on the healing of anastomoses of small and
large intestines, Surg. Gynecol*. Obslet. 1975; 141: 190-193.

Young H L, Wheeler M H. Collagenase inhibition in the healing colon, i. of the Royal Soc. of
Med. 1983; 76: 32-36.



105

Curriculum Vitae

De auteur van dit proefschrift werd op 27 januari 1951 geboren te Willemstad,
Curacao.
In 1970 behaalde hij het einddiploma Gymnasium alpha aan het St. Aloysius
College te VGravenhage. In datzelfde jaar maakte hij, na colloquium doctum
exacte vakken, een aanvang met de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Na het behalen van het artsdiploma in januari 1979 volgde een
assistentschap interne Geneeskunde in de Dr Daniël den Hoed kliniek te
Rotterdam (toenmalig hoofd afdeling interne Geneeskunde: R.E. Treurniet,
internist). Van oktober 1979 tot en met februari 1980 vervulde hij een assis-
tentschap op de afdeling onderwijs van de Heelkundige Kliniek van het Aca-
demisch Ziekenhuis te Leiden (dr H.A. Verbeek) waarna hij per 1 maart 1980
aanving met de opleiding Algemene Heelkunde in het Academisch Ziekenhuis
te Leiden (Hoofd: Professor Dr A. Zwaveling, tot juni 1981: Professor Dr M. Vink).

Sinds juli 1986 is de auteur werkzaam als chirurg in het St. Elisabeth Hospitaal
te Willemstad, Curacao (Hoofd afdeling chirurgie P. Ackerman, chirurg).



107

Dit proefschrift werd bewerkt in het Laboratorium voor Experimentele Chirurgie
en in de Heelkundige Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden (Hoofd:
Prof. Dr A. Zwaveling).
Velen verleenden mij daarbij onontbeerlijke medewerking. Van hen wil ik de
volgenden met name noemen:
Mevrouw K.H. van der Nat - van der Mey, mevrouw A. Rasser - van der Mey
en mej. G.M. van Brake) (medewerksters laboratorium) waren een grote steun
bij het voorbereiden en uitvoeren van de operaties.
De pre- en postoperatieve zorg voor de proefdieren op het laboratorium was
in goede handen bij de heer P.G.J. Wijnen en de heer P. Teske.
Dr R. van den Hoogen anaesthesist, gaf adviezen omtrent de neurolept analgesie.

Ir H. de Vroome en de medewerkers van de afdeling radiotherapie ben ik
erkentelijk voor hun adviezen omtrent bestraling, stralenprotectie en in het
bijzonder voor het uitvoeren van de bestraling op de meest onmogelijke tijdstippen.
E.A Overbosch, en dr J.B.C.M. Puylaert, radiologen en de röntgenlaborantes
op de afdeling Heelkunde vervaardigden van micro- angiografieën.
J.B. Rahder, patholoog anatoom, stimuleerde mij door zijn critische voetnoten,
maar besteedde bovenal veel tijd aan de organisatie en begeleiding van het
pathologisch onderzoek eerst in het Pathologisch-Anatomisch laboratorium van
het Academisch Ziekenhuis te Leiden (Hoofd: Prof. Dr Ph.J. Hoedemaeker)
later in het laboratorium van het Bleuland Ziekenhuis te Gouda (Hoofd: J.B.
Rahder).
Drs E.A. van der Velde, statisticus, verzorgde de statistische bewerking van
de experimenten.
Mevrouw W.H. Mol blonk uit door haar overzeese coördinatie en haar faxvaardig
optreden.
Mevrouw C.J, de Wit - Fung - Kim verzorgde de bibliografie.
Mr. N. Huygen gaf de darmnaad op artistieke wijze gestalte.
Mevrouw B.J. Gesink-van der Veer, anaesthesiste, vertaalde de samenvatting.
Ten slotte noem ik Dr Geert Kampschoër, destijds student-assistent, wiens toe-
wijding, inzet en originele ideeën een onmisbare steun bij het onderzoek zijn
geweest.



STELLINGEN

1. Bij operaties wegens obstructic-ilcus ten gevolge van late stralenschade van
de dunne darm verdient ruime resectie van de aangedane darm, gevolgd
door een end-to-end anastomose, de voorkeur boven een bypass procedure.

2. Complicaties na dunne darmoperaties wegens late stralenschade zullen eerder
ontstaan door perforatie van de darmwand rondom de anastomose dan door
naaddehiscentie.

3. De side to side anastomose biedt geen voordeel boven de end to end
anastomose bij operaties wegens late stralenschade van de dunne darm.

4. Late severe complications after irradiation are considerably more harmful
and distressing than early side-effects. They determine the quality of life
of surviving patients.
(L DeWit: Tolerance of the small and large intestine to irradiation and Cis-
DiammineDichhroplatinum II. Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam,
1986.)

5. Patiënten met metastasen van een plaveiselcelcarcinoom vanuit gelaat, oro-
nasopharynx of behaarde hoofdhuid naar het parotisgebied dienen na '\
operatieve therapie bestraald te worden op het operatiegebied. [

6. De Lord procedure als behandeling van een fissura ani is obsoleet: laterale f
interne sfinctcrotomie is de behandeling van keuze. ^

7. Bij verdenking op oesophagusperforatie hetzij iatrogeen, hetzij spontaan, |
dient onverwijld een slikfoto met verdunde bariumpap vervaardigd te worden.

8. Curacao is de gezondste plaats voor onvermogenden in de gehele wereld.
(dr. D.R. Capriles: Armenverzorging te Curacao. 1883. In: Van Zonen, G E :
David Rkardo Capriles student-geneesheer-sckrqver. Assen: van Gorcum, 1969.)

9. Bij promoveren overzee is de telefax een onmisbaar hulpmiddel bij com-
municatie tussen promotor en promovendus.

10. Comedó di webu no sa cuantu doló galinja a sinti pa pone e webu: iemand
die een ei eet weet niet hoeveel pijn de kip gevoeld heeft bij het leggen
van het ei.
(Oud Antilliaans spreekwoord, van toepassing bij het lezen van een proefschrift)

Leiden, 12 december 1989 S.A. Da Costa


