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BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

W........................................................ wang
PAs...................................................palatum en processus alveolaris superior
Ai........................................................ processus alveolaris inferior
F........................................................ mondbodem

Klinisch patroon.

G i................................................... tumoren met een doorsnee van hoogstens 2 cm.
G 2................................................... tumoren groter dan 2 cm doch niet groter dan 3 cm
G i 2.............................................. tumoren niet groter dan 3 cm.
G 3...................................................tumoren groter dan 3 cm.
I i................................................... tumoren met geringe infiltratie
I 2...................................................tumoren klinisch infiltrerend in het onderliggende spierweef

sel of bot
E........................................................ exophytische tumoren
n E...................................................niet-exophytische tumoren
K o................................................... tumoren zonder lymphkliermetastasen
Ki................................................... tumoren met lympkliermetastasen beweegbaar ten opzichte

van de omgeving
K 2................................................... tumoren met lympkliermetastasen vergroeid met de omgeving
K12.............................................. tumoren met lympkliermetastasen, beweegbaar of gefixeerds0................................................... . sexe
M*"........................................................ mannen
Vv........................................................vrouwen
*............................................................. tumorgroei in de mond 1 na de behandeling; bij laatste
m ........................................................ metastasen ^ controle of bij overlijden

Histologisch patroon.

R................................... rijping- I. Sterk 2. matig 3. ontbrekend of slechts aangeduid
V ...............................verhoorning. 1. sterk 2. gering 3. ontbrekend
O..............................opbouw. i. goed 2. matig 3. onduidelijk
Ke ..........................kernstructuur. 1. fraai 2. matig 3. slecht
M.............................. mitosen. 1. minder dan 1 per gezichtsveld

2. i per gezichtsveld
3. meer dan 1 per gezichtsveld

De getallen vermeld bij de symbolen geven het aantal patiënten, resp. tumoren in de betreffende 
groep weer.
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INLEIDING

Onderwerp van deze studie zijn 192 gevallen van plaveiselepitheelcarcinoom van de 
mondholte, histologisch bevestigd, bij 184 patiënten (136 mannen, 48 vrouwen) welke 
in de periode 1940 — 1961 in het Rotterdams Radio-Therapeutisch Instituut (R.R.T.I.) 
in behandeling kwamen en niet eerder elders werden behandeld.

Tot omstreeks 1920 werden de carcinomen van de mondholte chirurgisch behandeld. 
Hoewel de gevallen, om operabel te zijn nog slechts een beperkte uitbreiding mochten 
hebben, waren de therapeutische resultaten matig; hoogstens 40 % genezing indien ten
tijde van de operatie nog geen lymphkliermetastasen aanwezig waren, slechts 10 % indien 
deze er wel waren. De ingrepen, nodig bij grotere tumoren, gingen bovendien gepaard 
met een hoge mortaliteit en morbiditeit (Modlin en Johnson 1955).

Hierdoor en door de ontwikkeling van de radiotherapie in de twintiger jaren werd in de 
volgende decennia de behandeling steeds meer radiologisch.

In 1937 had, naar de mening van Edling, de radiotherapie van het carcinoom van de 
mondholte, als gevolg van de ontwikkeling in de voorafgegane 10 jaar, „. . .seine Stellung 
als Therapie der Wahl auch bei operabelen Fällen erworben”.

Het percentage 3-jaars genezingen bedroeg in operabele gevallen na chirurgische be
handeling ongeveer 20, na radiotherapie ongeveer 40 (Perussia 1935).

De huidige situatie wordt door Mac Laren (1963) aldus weergegeven:

„There is still considerable divergence of opinion in different centres as to whether 
malignant disease of the mouth should be treated primarily by surgery or by radio
therapy.”

Twee factoren hebben ertoe geleid dat de laatste jaren weer een terugkeer naar chirur
gische methoden valt te constateren:
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1. De radiologie heeft aan de gestelde verwachtingen niet beantwoord.

2. De ontwikkeling van de chirurgie en van de anaesthesie, de ontdekking van antibio
tica maken thans operaties mogelijk waaraan 25 jaar geleden nog een groot risico was 
verbonden.

Het leek daarom nuttig de balans op te maken van het therapeutisch handelen in het 
R.R.T.Ï. in de afgelopen 2 decennia.

Vergelijking met elders bereikte therapeutische resultaten wordt bemoeilijkt door het 
ontbreken van een uniforme stadiumindeling. Weliswaar is door de U.I.C.C. in 1962 
getracht in deze leemte te voorzien, doch de voorgestelde stadiumindeling, gebaseerd op 
het T.N.M.-systeem, bleek ons door het grote aantal ondergroepen niet geschikt voor 
een klein patiëntenmateriaal.

Door de onderlinge relatie en de betekenis voor de prognose na te gaan van de ver
schillende facetten van het klinisch symptomencomplex van het mondcarcinoom, zijn 
wij echter tot een stadiumindeling gekomen, die bij de bewerking van ons patiënten
materiaal bruikbaar is gebleken.

Naast de indeling op grond van de klinische uitbreiding bestaat de grade ring naar de 
mate van differentiatie van het tumorweefsel in het histologisch preparaat. Men mag 
verwachten dat de prognose in de verschillende histologische ondergroepen mede af
hankelijk zal zijn van de klinische uitbreiding.
Wij hebben daarom getracht de invloed van het histologisch patroon op de prognose, los 
van de klinische uitbreiding, uit ons patiëntenmateriaal af te leiden.

Voorts is nagegaan in hoeverre in het patiëntenmateriaal van het R.R.T.I. een bevestiging 
kon worden gevonden van de aetiologische betekenis van enige factoren die voor het 
ontstaan van het carcinoom van de mondholte van belang worden geacht.

Niet opgenomen in de bewerking is het carcinoma linguae. De tong is voor een deel in de 
oropharynx gelegen en bovendien verschillende plaveiselepitheelcarcinomen van dit or
gaan in hun gedrag niet onbelangrijk van die van de overige gedeelten van de mond
holte, vooral door hun grotere neiging tot metastasering.

Het onderzoek werd afgesloten per 1 juni 1963, zodat de controleperiode tenminste 
jaar bedroeg.



1. ANATOMIE

De mondholte vormt het begin van de tractus digestivus. Bij gesloten mond wordt door 
de processus alveolaris van boven- en onderkaak met de tanden en kiezen een scheiding 
teweeggebracht tussen het aan de buitenzijde gelegen vestibulum oris en het aan de bin
nenzijde gelegen cavum oris proprium.

Het vestibulum oris is hoefijzervormig en naar buiten begrensd door de wangen en de 
lippen.

Het bedekkende slijmvlies eindigt in de mondopening ter plaatse van de overgang in het 
lippenrood en gaat anderzijds via bovenste —, resp. onderste omslagplooi op ongeveer 
halve hoogte van de processus alveolaris over op boven- resp. onderkaak.

Het cavum oris proprium wordt naar boven door het palatum durum begrensd ten op
zichte van de sinus maxillaris en het cavum nasi. De begrenzing naar caudaal wordt 
gevormd door de mondbodem en de tong, welke dit deel van de mondholte nagenoeg 
geheel opvult.

Als achtereinde van de mondholte wordt gerekend de grens tussen palatum durum en 
palatum molle, de voorste gehemelteboog (arcus palato-glossus) en de denkbeeldige ver
bindingslijn tussen de papillae circumvallatae op het dorsum linguae, (fig. 1)

De arcus palato-glossus zet zich naar beneden voort tot het achtereinde van de sulcus 
alveolo-iingualis van de mondbodem, daarvan gescheiden door de sulcus palato-glossus of 
„lingual pouch”. De beschreven achterste begrenzing van de mondholte komt niet over
een met de in de anatomie gebruikelijke-, welke gevormd wordt door de achterste 
pharynxboog.
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Naso-orepi-
pharynx

Nasal fossa

Oral cavity Oro-op meso- 
pharynx

Larynx

Figuur I (naar Ackermann en del Regato)

Dit is niet zonder reden:

De maligne tumoren van de tonsilloge en van de tongbasis onderscheiden zich voor het 
merendeel in gedrag, microscopische anatomie en, voor zover bekend, ook in aetiologisch 
opzicht van die van het overige deel van de mondholte (Breur 1951). Grotere gelijkenis 
tonen zij met de tumoren achter de pharynxbogen. Het is dan ook gebruikelijk, het gebied 
begrensd door palatum molle, voorste en achterste pharynxboog, te rekenen tot de oro
pharynx.

Afvoer van de lymphe uit de mondholte

De lymphbanen van de wang passeren op hun weg naar de regionaire lymphklieren in 
de hals verscheidene kleine lymphklieren, gelegen op de musculatuur van de wang of 
op de onderkaak. Voor een deel lopen zij door het periost (Polya en van Navratil 
1902).

In hoofdzaak convergeren zij van voorhoven naar een aan de voorzijde van de musculus 
masseter op de onderrand van de onderkaak gelegen punt. De meeste van het wang- 
slijmvlies komende lymphbanen monden in de glandulae submaxillares, een kleiner 
deel gaat naar de glandulae cervicales superficiales superiores.

De lymphbanen van het slijmvlies van de processus alveolaris superior vormen een late
raal- en een mediaal netwerk. De laterale lymphbanen doorboren de musculus buccinator
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bij zijn oorsprong aan de bovenkaak en eindigen in de glandulae submaxillares. De 
mediale lymphbanen lopen in achterwaartse richting, verenigen zich met de lymphbanen 
van het palatum om te eindigen in de glandulae submaxillares, de glandulae cervicales 
supriores en soms in de retropharyngeale lymphklieren. (fig. 2)

Figuur 3 (naar Ackermann en del Regalo)Figuur 2

De lymphbanen van de gingiva van de processus alveolaris inferior vormen eveneens een 
lateraal- en een mediaal netwerk.
De laterale lymphbanen perforeren de oorsprong van de musculus buccinator op de 
onderkaak en eindigen in de glandulae submaxillares of de glandulae submentales.
De mediale lymphbanen lopen door de mondbodem om te eindigen in de glandulae sub
maxillares of glandulae cervicales superiores, (fig. 3.)

De lymphbanen van het palatum durum verenigen zich met die van de processus alveo
laris superior, soms kruisen zij de mediaanlijn.
De lymphbanen van de mondholte communiceren met die van de tong en monden uit in 
de glandulae submaxillares en de glandulae cervicales. In de omgeving van de kaak be
staat ook verbinding met de lymphbanen van de processus alveolaris inferior, waarmede 
bij operatieve behandeling van het mondbodem- (en tong-) carcinoom rekening moet 
worden gehouden (Ward en Robben 1951).
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De lymphklieren van de hals kan men onderscheiden in oppervlakkige en diepe.

Eerstgenoemde liggen onder het platysma en op de fascia colli superficialis langs de vena 
jugularis anterior en externa.

De diepe halsklieren liggen langs de vena jugularis interna en zijn takken, of op resp. in 
de grotere speekselklieren.

De voornaamste zijn:

1. de glandulae submentales 
(lymphe van onderlip en kin),

2. de glandulae submaxillares
(lymphe van tong, mondbodem, wang, gingiva).

3. De glandulae parotideae,
gelegen op de kapsel van en in de oorspeekselklier (lymphe van bovenste deel van het 
gezicht, de schedel, het oog en het slijmvlies van de bovenlip).

Figuur 4 (naar Ackermann en del Regato)
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4. De glandulae cervicales prof undue, (fig. 4:1.)
Deze „internal jugular chain” begint ter hoogte van het achtereinde van de musculus 
digastricus en loopt tot de vena subclavia langs de vena jugularis interna en voert de 
lymphe af van mond-, pharynx- en larynxslijmvlies.
De als subdigastrische groep of glandulae cervicales superiores onderscheiden klieren, 
vlak onder het achtereinde van de musculus digastricus, dienen als eerste filter en zijn 
dan ook het meest frequent aangedaan; zij kunnen echter worden overgeslagen door 
directe verbinding van de glandulae submaxillares met de meer caudaal gelegen glandulae 
cervicales profundae inferiores, resp. glandulae supraclaviculares. Vrijwel alle lymphe van 
hoofd en hals komt tenslotte ergens in deze „internal jugular chain” terecht.

5. Een groep lymphklieren langs de nervus spinalis accessorius,
welke exstirpatie van de musculus sterno-cleido-mastoideus bij een blocdissectie nodig 
maakt. (fig. 4 : 2)

6. De glandulae cervicales transversae achter en hoven het sleutelbeen, (fig. 4 : 3) 
Volgens Polya en von Navratil (1902) bestaan verbindingen tussen de glandulae sub- 
mentales en submaxillares van de ene zijde en de glandulae cervicales profundae van de 
andere zijde.

Microscopische anatomie

De mondholte is bekleed met slijmvlies dat op de wang en de mondbodem ruim, op het 
palatum durum en de processus alveolaris weinig bewegelijk is.
Het slijmvlies bestaat uit een meerlagig plaveiselepitheel zonder verhoorning en de 
tunica propria.
Het is met de onderliggende spier- of botlaag verbonden door bindweefsel, de submucosa, 
welke boven de benige onderlaag dun is en vast verbonden met het periost.

Slijm producerende speekselklieren bevinden zich hoofdzakelijk op de achterste helft 
van het palatum durum, doch ook in het vestibulum oris monden kleine, in de submucosa 
gelegen, speekselklieren uit.
Ook talgklieren komen voor (Stöhr 1933); behalve op de grens van het wangslijmvlies 
en lippenrood vonden Sandstead en Lowe (1953) deze klieren in de lijn van fusie van de 
delen van het gelaat tijdens de embryonale ontwikkeling.



2. AETIOLOGIE

Het mondcarcinoom ontstaat nogal eens in een slijmvlies waarin reeds andere afwijkingen 
bestonden en soms daarvan uitgaand:

1. Chronische ulcer a
aan de laterale zijde van de tong en op het wangslijmvlies als gevolg van scherpe gebits- 
resten of op de processus alveolares, het palatum, de mondbodem door druk van een 
gebitsprothese.

2. Atrofie van het mondslijmvlies
zelfstandig voorkomend of als onderdeel van het syndroom van Plummer-Vinson; aan dit 
syndroom, volgens de gangbare opvatting veroorzaakt door een ijzertekort in de weefsels 
(Verloop 1958), wordt de hoge frequentie van mond- en pharynxcarcinoom bij 
vrouwen in Zweden toegeschreven (Ahlbom 1936, Wassink 1938, Wynder c.s. 1957).

3. Leukoplakie
De afwijking werd onder deze naam voor het eerst beschreven door Schwimmer in 1877. 
Echter reeds in 1851 wees Paget op het verband met pijproken, dat in de benaming 
,,smokerspatch” tot uitdrukking werd gebracht.

Onder leukoplakie wordt verstaan abnormale witte epitheelvlekken in de mond, scherp 
begrensd, al dan niet verheven, glad, gerimpeld of verruqueus (Schafer 1961).

De frequentie waarmee leukoplakie bij het mondcarcinoom voorkomt wisselt bij de ver
schillende auteurs:

Simmons (1931) 
Paymaster (1962) 
Weisberger (1957)

25 % 
30 % 
60 %
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De aandoening komt het meest voor op het slijmvlies van de wang (Renstrup 1958) en 
de mandibula (Schafer 1961). Het percentage waarin maligne degeneratie van leukopla- 
kie optreedt, wordt op 10 tot 30 geschat.
Schafer vond op 332 proefexcisies uit leukoplakische plekken, gedaan bij 286 patiënten, 
die tussen 1950 en I960 onder tandheelkundige behandeling kwamen, 27 gevallen van 
infiltrerend carcinoom. Sturgis en Lund (1934) constateerden het ontstaan van kanker in 
leukoplakische plekken bij 12 % van patiënten met leukoplakie van het mondslijmvlies, 
die zij gedurende 8 tot 16 jaar controleerden.

Als de belangrijkste oorzaken van leukoplakie «worden geacht tabaksmisbruik (in het 
bijzonder pruimen en pijproken), een slechte mondhygiëne en syphilis (Stewart 1931, 
Cade 1948, Sandstead en Lowe 1953, Weisberger 1957, Raven 1958).

Leukoplakie werd ook waargenomen op de gingiva rond gebitselementen met verschil
lende metaal vulling en toegeschreven aan galvanische stromen. (Sturgis en Lund 1934).

Volgens Nathanson en Weisberger (1939) spelen hormonale factoren een rol bij het 
ontstaan van leukoplakie, gezien de door hen bereikte resultaten met oestradiol bij 
vrouwen in de menopauze en bij mannen.

Ook een tekort aan vitamine A en B is aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van leuko
plakie van het mondslijmvlies (Abels 1942, Martin en Koop 1942, Sharp 1959, Silver- 
man c.s. 1963).
De betekenis van de toestand van het mondslijmvlies voor het optreden van mondcarci- 
noom komt vooral tot uiting in de gevallen waar zich meer dan één carcinoom ontwik
kelde.

Van 275 patiënten, wegens mondcarcinoom behandeld door Sharp, Bullock en Helsper 
(I96I), hadden 28 (10%) tezamen 62 histologisch bevestigde mondcarcinomen (ge
middeld 2,2 per patiënt), alle plaveiselepitheelcarcinomen. In al deze gevallen vertoonde 
het mondslijmvlies afwijkingen n.1. atrofie, leukoplakie, hyperplasie of stomatitis, hetzij 
grenzend aan het carcinoom hetzij willekeurig verspreid.

De factoren welke voor het optreden van mondkanker aansprakelijk worden gesteld 
worden onderscheiden in:

lokale factoren (chronische ontsteking in de mond, cariës, gebitsprothese)

uitwendige factoren (tabak, alcohol, heet en scherp voedsel)

inwendige factoren (onvoldoende voeding, a-vitaminose, anaemie, hormonale stoor
nissen, stoornissen in de functie van de tractus digestivus)
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Over de betekenis van de verschillende factoren voor het ontstaan van mondkanker bestaat 
geen eenstemmigheid; het is waarschijnlijk zo, dat verschillende factoren hierbij samen
werken in die zin, dat door inwendige factoren de weerstand van het mondslijmvlies 
tegenover lokale- en uitwendige schadelijke invloeden wordt verminderd.
In het volgende willen wij enkele van deze factoren nader bezien.

In India is de frequentie van carcinoom van mondholte en pharynx ongeveer achtmaal zo 
hoog als in het westelijk werelddeel; deze hoge frequentie wordt in verband gebracht met 
het algemeen verbreide pruimen van „pan”, in mindere mate met het roken van „bidi”.

Pan bestaat uit betelblad waarin stukjes arecanoot, lijm en ruwe tabak; bidi is de benaming van de 
inheemse sigaret, gemaakt door tabak te rollen in een boomblad.

De carcinogene werking van de betelpruim werd door Spittel (1924) gezocht in de lijm, 
door Orr (1933) in de lijm en in de tabak.

Khanolkar (1944) vond het mondcarcinoom vooral bij bevolkingsgroepen levende onder 
slechte sociale omstandigheden.

Balendra (1949) was van oordeel dat betelkauwen geen directe carcinogene werking op 
het mondslijmvlies uitoefent, doch slechts een indirecte-, doordat het leidt tot een slecht 
gebit met scherp afgesleten scheefstaande elementen welke het mondslijmvlies laederen.

Dunham en Harrold (1962) slaagden er niet in een carcinogene werking van de betel
pruim aan te tonen door ingrediënten daarvan afzonderlijk of in combinatie in was
tabletten in te brengen in de wangzak van hamsters.

In Deli is het mond- en pharynxcarcinoom een zelfzame aandoening ondanks het frequen
te sirihpruimen (Snijders en Straub 1921).

In het westelijk werelddeel wordt vooral de tabak aansprakelijk gesteld voor het ontstaan 
van mondcarcinoom. De meeste auteurs vinden bij 80 — 95 % van de lijders aan mond
carcinoom een veelvuldig gebruik van tabak, waarbij de schadelijke werking afhankelijk 
blijkt van de wijze waarop dit gebruik plaatsvindt. Sigaretten zijn onschuldig en in 
mindere mate ook sigaren, doch het roken van een pijp en het pruimen van tabak blijken 
een schadelijke werking op het mondslijmvlies te kunnen uitoefenen. (Wynder en 
Bross 1957).

Het komt nogal eens voor dat zich een carcinoom ontwikkelt op de plaats waar gedurende 
vele jaren de pruim in de mond werd gehouden. Rosenfeld en Callaway (1963) be
schreven het voorkomen van plaveiselepitheelcarcinoom in de onderste omslagplooi 
vooral bij vrouwen in Tennessee, toegeschreven aan het veelvuldig gebruik van tabaks
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poeder („snuff”), dat geplaatst wordt in de omslagplooi tussen gingiva en onderlip 
of wang.

Shirokov (I960) zag in Panama in 6 jaar 13 gevallen van plaatepitheelcarcinoom van 
het palatum durum, alle bij vrouwen. Deze opvallende voorkeur voor het vrouwelijk 
geslacht wordt door hem — mede op grond van analoge waarnemingen van Kini en 
Suba Rao (1937) in India — in verband gebracht met de gewoonte van inheemse 
vrouwen, zelfgemaakte sigaren te roken met het brandende einde in de mond.

Kreshover en Salley (1957) konden geen invloed van tabaksrook aantonen op de huid- 
slijmvliesovergang bij muizen, ook niet in combinatie met avitaminose A en B. Wel 
ontstond onder invloed van tabaksrook op de oren van de muizen hyperkeratose, zodat 
zij een beschermende werking van het speeksel op het mondslijmvlies veronderstellen.

Levy c.s. (1957) appliceerden dimethylbenzanthraceen op de huid en het slijmvlies van 
de onderlip van muizen. De huid vertoonde na een maand carcinomateuse veranderingen, 
het slijmvlies niet, zelfs niet na 1/2 jaar.

Deze geringe gevoeligheid van het mondslijmvlies voor stoffen die op de huid wel een 
cardnogene werking uitoefenen, werd door andere onderzoekers bevestigd, al gelukte het 
een enkele maal een carcinoom van het mondslijmvlies te verwekken.

Dimethylbenzanthraceen en methylcholanthreen (opgelost in benzeen) blijken door de 
epidermis slechts in zeer geringe mate te worden geresorbeerd en de diepere lagen van 
de epidermis niet te bereiken. De stoffen worden echter snel opgenomen door de talg- 
klieren, welke hierna te gronde gaan, waardoor de cellen van de epidermis in de rug 
worden aangevallen. (Cowdry, geciteerd door Levy).

De verminderde vatbaarheid van het mondslijmvlies voor stoffen die op de huid een 
duidelijke cardnogene werking uitoefenen, wordt door Goldhaber (1957) toegeschre
ven:

1. aan het ontbreken van talgklieren in het slijmvlies

2. aan de werking van het speeksel en de tongbewegingen, waardoor op het slijmvlies 
gebrachte stoffen worden verwijderd.

Wat het eerste punt betreft is het belangrijk, dat Sandstead en Low.e in het mondslijm
vlies talgklieren vonden, vooral in de lijn van de fusie van de delen van het gelaat tijdens 
de embryonale ontwikkeling.

Deze klieren kunnen — waarschijnlijk als gevolg van chronische irritatie hypertrofisch 
geworden (Shira 1957) — als z.g. „Foredyce spots” macroscopisch zichtbaar worden.
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De betekenis van het speeksel werd door Goldhaber nader onderzocht.
Werden de grote speekselklieren en de traanklieren bij muizen verwijderd, dan ontstond 
na applicatie gedurende 3 maanden van genoemde carcinogenen wel in grote frequentie 
carcinoom van de huid en van de lippen, maar toch geen mondcarcinoom, althans niet 
in de eerste 9 maanden.

Wel ontstonden als gevolg van het ontbreken van speeksel andere afwijkingen in het 
mondslijmvlies t.w.:

hyperkeratose en oppervlakkige ulceratie als gevolg van trauma en chronische irritatie 
door voedsel en andere in de bek van de muizen geraakte stoffen. In de 10e tot 12e 
maand na applicatie van 3-inethylcholanthreen traden secundair carcinomen van het 
slijmvlies in de bek op bij 60 % van de behandelde muizen.

Harvey en Panse (I960) toonden in het speeksel van tabakspruimers hogere /3-glucuroni- 
dase waarden aan dan bij niet-pruimers en bij lijders aan mondcarcinoom nóg weer 
hogere waarden. Zij veronderstellen dat exogene stoffen door middel van hun phenol- of 
alcoholhydroxyl gekoppeld worden aan /3-glucuronzuur dat hierdoor een entgiftende 
werking zou uitoefenen. De geringe gevoeligheid van het mondslijmvlies voor carcino- 
gene stoffen in het dierenexperiment berust derhalve enerzijds op een beschermende 
werking van het speeksel en anderzijds op een geringe resorptie door talgklieren.

De betekenis van chronisch alcoholisme voor het optreden van mondcarcinoom is waar
schijnlijk deze, dat daardoor een tekort aan vitamine B (Martin en Koop 1942) in het 
lichaam ontstaat.

Bijna alle patiënten, lijdende aan mondcarcinoom in het patiëntenmateriaal van Alford 
en Klopp (1958) rookten veel en gebruikten veel alcohol. Er waren wel rokers die niet 
dronken, doch geen alcoholisten die niet rookten.

Vincent en Marchetta (1963) constateerden bij 92 % van hun patiënten een overmatig 
gebruik van alcohol.

R.R.T.I.

In ons patiëntenmateriaal werd leukoplakie beschreven in 81 gevallen van mond
carcinoom, verdeeld als volgt:



aantal gevallen leukoplakia

Carcinoom van de wang
Ca. van proc. alv. sup. en pal. dur.
Ca. van proc. alv. inf.
Ca. van fundus oris

Totaal aantal gevallen 
Aantal patiënten

55 27 (9 uitgebreid)
4° 13 (4 )
58 29 (7 „ )
39 12 (2 )

192 8l
184 74 (4° %)

Het werkelijke percentage patiënten met leukoplakie is stellig hoger gezien het ontbreken 
van een beschrijving van het mondslijmvlies in een aantal ziektegeschiedenissen.

Van 143 patiënten was het tabaksgebruik enigermate bekend. Aangezien nauwkeurige 
opgaven veelal ontbraken, moest worden volstaan met een onderverdeling in patiënten 
die geen of weinig tabak gebruikten en patiënten die veel tabak (verscheidene sigaren, 
sigaretten, pijpen of pruimen per dag) gebruikten. Deze laatste groep werd weer onder
verdeeld naar de wijze waarop de tabak werd genoten.

SOORT
tabaks
gebruik
bekend

veel
tabak pruimen

pruimen 
+ pi)P PW

shag
sigaren

sigaretten
niet

bekend

Carcinoom van:
lp' ang
Aantal patiënten 33 31 14 8 3 3 3

Proc. alv. sup. 
en pal dur.
Aantal patiënten 31 21 5 3 2 7 4

Proc. alv. inf.
Aantal patiënten 33 27 13 3 2 8 i

Mondbodem
Aantal patiënten 32 26 2 2 12 8 2
Gehele mondh.
Aantal patiënten 143 IO3 33 15 19 26 10

Een ruim gebruik van tabak viel dus te constateren bij 70 % van de patiënten (80 % 
van de groep met leukoplakie, 65 % van de groep zonder — bekende — leukoplakie).

Het valt verder op dat bij het mondbodemcarcinoom, in tegenstelling tot de overige 
lokalisaties, het pijproken het pruimen overtreft.
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Teneinde een indruk te krijgen van de toestand van het gebit werden de 150 patiënten, 
over wier gebit wij enigszins zijn ingelicht, in 2 groepen ingedeeld naar gelang zij in de 
jaren 1940 tot 1950 dan wel tussen 1951 en 1961 onder behandeling kwamen. Aan
genomen moest worden dat in de loop van de 22 jaar waarover dit onderzoek zich uit
strekt de sanering van het gebit verbeterd is.

Het resultaat is in onderstaande tabel samengevat:

1940—
aantal

patiënten

■1950
percentage

1951
aantal

patiënten

—1961
percentage

Gebit
(geen nadere 
omschrijving) 13 23 6 7
Carieus 24 41 24 26

Geen gebit 3 5 12 13
Gebitsprothese 18 31 50 54

Totaal: 58 92

Tussen de verschillende lokalisaties werden geen duidelijke verschillen gevonden. Het 
blijkt dat in de periode 1940-1950 het aantal carieuse gebitten overwoog, daarentegen in 
de periode 1951-1961 het aantal patiënten met een gebitsprothese groter was dan dat 
van alle andere patiënten tezamen.

Zonder een mogelijke aetiologische betekenis van gebitsprothesen te willen uitsluiten 
dient te worden opgemerkt, dat over het algemeen niet bekend is, hoelang de prothese 
werd gedragen; wel is het aannemelijk dat de patiënt vóórdien een slecht gebit had.

De serologische reacties op lues werden bij 44 patiënten bepaald, bij 3 van deze waren 
zij positief. Bij 2 van deze 3 patiënten was het mondslijmvlies leukoplakisch.



3. MORBIDITEIT

De frequentie waarmee het mondcarcinoom optreedt bedraagt in Europa ongeveer 5 %, 
in Amerika 3 %, in India ongeveer de helft van alle maligne tumoren (Fasske c.s. I960).

Mannen worden door de aandoening veel vaker getroffen dan vrouwen zoals uit onder
staande opgaven moge blijken:

totaal wang proc. alv. mondbodem
(en pal. dur.)

Ledley en Harmer (1950) 9 : I ii : I 4.5 : I

Fraser (1953) 8 : I
Lampe (1955) 10 : I 39 : I 5.5 : I
Raven (1958) 8 : I
Seilers (i960) 5.7 : I
Lavigne (i960) 5 : I 6 : I 2.5 : I
Ash (1962) 7 : I 4.5 : I
Bacq (1963) 7 : I

Deze ratio vertoont in de afgelopen decennia een daling vooral door afname van de 
frequentie bij mannen, in mindere mate door toename bij vrouwen:

Cade vond in
1925 een verhouding van 10 : 1 en in 
1955 een verhouding van 2 : 1

In het materiaal van Russel (1955) bedroeg in de periode van 1935-1939 de verhouding 
mannen tot vrouwen 9 : 1, in de periode 1945 - 1949 daarentegen 3,5 : 1.

Een overeenkomstige daling van de ratio mannen-vrouwen constateerde ook Bhansali 
(1957):
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In de periode 1936 - 1945 4,8 : 1 
in de periode 1946 - 1955 2,4 : 1

De afname van de morbiditeit bij de mannen wordt toegeschreven aan de afname van 
syphilis, verbetering van de mondhygiëne en daling van het aantal pijp- en sigarenrokers 
ten gunste van de sigarettenrokers.

In India wordt frequenter dan in Europa de aandoening bij vrouwen aangetroffen. 
Spittel (1915) vond in Colombo zelfs een groter aantal vrouwelijke dan mannelijke 
patiënten. Een analoge waarneming deed Davis (1915) in de Philippijnen.

Het mondcarcinoom is een ziekte van de oude dag; vóór het 50ste jaar is de aandoening 
zeldzaam.

In de R.R.T.I. kwamen in behandeling: 
in de periode 1940-1950 1951-1961
bij mannen 61 79
bij vrouwen 15 37

totaal 76 116 gevallen

Ook hier dus een daling in de mannen/vrouwen ratio.

De leeftijdsverdeling van de patiënten is in figuur 5 in beeld gebracht:

Aantal

90 Jaren

Figuur 5

De gemiddelde leeftijd was 68 jaar.
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Het voorkomen van meer dan één maligne tumor bij patiënten met carcinoom in 
de mondholte

Het is geen grote zeldzaamheid dat zich bij een patiënt, behandeld wegens mondcarci- 
noom, na enige tijd een tweede carcinoom in de mond ontwikkelt, zelfs komen een 
enkele maal tegelijkertijd twee carcinomen voor.

Om inderdaad te kunnen spreken van een „dubbelcarcinoom” dient lymphogene meta
stasering als oorzaak te worden uitgesloten.

Het voorkomen van dubbelcarcinomen werd voor het eerst beschreven door Billroth in 
1879. Hij stelde de volgende criteria:

1. verschil in histologische verschijningsvorm,

2. verschil in weefsel van oorsprong (mondholte, pharynx, larynx en oesophagus wor
den gerekend uit hetzelfde weefsel te bestaan),

3. het vormen van eigen metastasen door elk der tumoren.

Moertell, Dockerty en Baggenstosz (1961) vonden bij 37.580 lijders aan kanker tussen 
1944 en 1953 volgens bovenstaande criteria in 2,8 % meer dan één carcinoom; lieten zij 
de sub 2 genoemde voorwaarde vallen, dan bedroeg dit percentage 5,1 m.a.w. in 2,3 % 
trad een tweede carcinoom op in hetzelfde weefsel.

De auteurs zijn van oordeel dat deze laatste niet tot de dubbelcarcinomen in engere zin 
gerekend behoren te worden op grond van het multicentrisch ontstaan van het mond- 
carcinoom.

De Kloe en Meinsma (1963) berekenden op grond van de gegevens van de Centrale 
Kanker Registratie voor Nederland het percentage met meer dan één maligne tumor op 
5,6 en wel 2,5 in verschillend weefsel en 3,1 in hetzelfde weefsel.

Rekent men de maligne gezwellen — gelijktijdig of na elkaar — ontstaan in hetzelfde 
weefsel niet tot de dubbelcarcinomen, dan is men daardoor niet van de taak ontslagen 
vast te stellen, wanneer men van een tweede of derde carcinoom in datzelfde weefsel zal 
spreken.

Warren en Gates (1944) stelden hiertoe de volgende criteria:

1. elke tumor moet duidelijk maligne zijn,

2. zij moeten „distinct” zijn,
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3. de waarschijnlijkheid dat de één een metastase is van de andere moet worden uit
gesloten.

De vraag rijst nu wanneer men twee tumoren „distinct” zal mogen noemen.

Sharp c.s. (1961) stellen voor de mondholte als eis dat gelijktijdige of op elkaar vol
gende tumoren van elkaar gescheiden moeten zijn door tenminste 1,5 cm microscopisch 
niet-neoplastisch weefsel; deze eis steunt op het door Slaughter (1953) beschreven multi- 
focale ontstaan van het mondcarcinoom.

Lymphogene uitbreiding is echter mogelijk over een afstand groter dan 1,5 cm, met 
name wanneer de tweede tumor, gelet op het verloop van de lymphbanen, stroomafwaarts 
van de eerste is gelegen. Daarentegen is een stroomopwaarts gelegen tweede carcinoom 
zeer waarschijnlijk onafhankelijk van het eerste ontstaan.

In twijfelgevallen kan wellicht ook het histologisch patroon ons te hulp komen, indien 
de ene tumor hoog en de andere laag gedifferentieerd is. Voorts is het tijdsverloop tussen 
eerste en tweede carcinoom van belang; hoe langer de tijd verstreken tussen het ver
dwijnen van het carcinoom en het optreden van het „locaal recidief”, des te groter de 
waarschijnlijkheid dat dit „recidief” een tweede primair carcinoom is.

Behalve in de mondholte ziet men een tweede carcinoom ook optreden aan de lippen of 
m het slijmvlies van het meer caudaal gelegen deel van de tractus digestivus, bij voor
keur in de hypopharynx, de slokdarm en de maag.

Met betrekking tot de frequentie waarin een tweede carcinoom voorkomt bij een patiënt 
met een carcinoom van de mondholte vonden wij o.m. de volgende opgaven:

frequentie lokalisatie

Warren en Gates (1932) 
Ledley en Harmer (1950)

3-7 % gehele lichaam
3-75 % gehele lichaam, hiervan 60 % in de tractus 

digestivus
Bhansali (1961) 12 % hiervan 30 % in de mondholte en 22 % in 

de bovenste luchtwegen of de tractus 
digestivus.

Erich (i960) 27 % hiervan 90 % in de mondholte 
18 % hiervan 50 % in de mondholteErich en Kragh (1959), primaire 

tumor in de mondbodem
Erich en Kragh (1959), primaire 

tumor in de processus alveolaris
11% hiervan 70% in de mondholte

Sharp (1961) 10 % mondholte, alle plaatepitheelcarcinoom (ge
middeld 2,2 tumor per patiënt)
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Van de 184 patiënten behandeld in het R.R.T.I. wegens mondcarcinoom leden 42 aan 
meer dan één maligne tumor.

In de mondholte trad bij 21 patiënten (11,3 %) een tweede of derde tumor op; tezamen 
kregen zij 50 tumoren, d.i. gemiddeld 2,4 tumor per patiënt.

Afwijkingen aan het mondslijmvlies werden gevonden bij 17 van deze patiënten en wel:

16 x leukoplakie (éénmaal gecombineerd met het syndroom van Plummer-Vinson); één
maal atrofie als onderdeel van het syndroom van Plummer-Vinson.

Slechts van 4 patiënten was het mondslijmvlies macroscopisch normaal; bij één van deze 
trad de tweede tumor 12 jaar na de eerste op, mogelijk als late complicatie van de bestra- 
hng.

Buiten de mondholte traden bij 24 patiënten (13 %) 25 maligne tumoren op en wel:

Carcinoma pharyngis 3
,, oesophagi 2
„ labii 6

Carcinoma ventriculi 1
Sarcoma ventriculi 1
Carcinoma coli 2

„ recti 1
„ pulmonum 2
„ cutis 5

„Tumor in de lever” 1
Carcinoma (?) mammae 1

maal

>»
5 J

>>

>>

Drie van deze 24 patiënten hadden tevens een tweede carcinoom in de mond.



4. SYMPTOMATOLOGIE

Subjectieve verschijnselen

Pijn in de mond, meestal zeurend, is dikwijls de eerste klacht.
Pijn, uitgaande van achter in de mond gelegen tumoren, wordt nogal eens in het oor 
gelokaliseerd.

In andere gevallen treedt de pijn geheel op de achtergrond en staat men verbaasd over 
het ontbreken van pijn bij reeds uitgebreide tumorgroei. Deze maakt zich aan de patiënt 
kenbaar als een langzaam groter wordend „bultje” of „blaartje” naar gelang in de tumor 
de proliferatie dan wel de ulceratie op de voorgrond staat.

Andere klachten zijn:

• het niet goed meer passen van de gebitsprothese;
• moeite met spreken en eten, speekselvloed, bloeding.

De duur van de klachten

Men zou verwachten dat het mondcarcinoom vroegtijdig in behandeling komt, doordat 
ook de patiënt dit zelf vroeg zou kunnen opmerken; helaas blijkt dit geenszins het geval. 
De oorzaak hiervan is drieërlei:

1. Het sluipende begin.
Bij deze oudere patiënten, die zich slecht observeren, kan het proces reeds een grote 
uitgebreidheid hebben bereikt, alvorens tot ernstiger klachten aanleiding te geven.

2. De pijn c.q. de afwijking in de mond wordt door de patiënt toegeschreven aan zijn 
slecht gebit of aan druk door de gebitsprothese.

3. De ware aard van de afwijking wordt niet meteen herkend door de arts of de tandarts 
tot wie de patiënt zich wendde.



Objectieve afwijkingen

Macroscopisch doet het carcinoom van de mond zich voornamelijk voor in 2 types: 

het exophytische- en het ulcererende type.
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Het eerste type is gekenmerkt door een proliferatief tumorproces, dat zich boven het 
niveau van de omgeving verheft. Aan het oppervlak treedt vrij spoedig necrose op.

Het ulcererende oppervlak scheidt een haemorrhagisch secreet af. Hoewel in het algemeen 
ulcus is omgeven door een wal van carcinomateus weefsel. Het ulcererende oppervlak 
scheidt een haemorrhagisch secreet af.

Hoewel in het algemeen het onderbrengen van een carcinoom in één van deze twee types 
geen probleem oplevert, is het een enkele maal moeilijk te beslissen of men met een sterk 
necrotische exophytische tumor of met een ulcus met een dikke wal te maken heeft.

Er wordt ook nog een verruqueus type beschreven, gelijkend op een wrat en weinig in
filtrerend* ). Het subepitheliale type is gekenmerkt door infiltratieve groei onder een 
intact epitheel. Het zuivere type is zeldzaam **).

Exophytische-, ulcererende- en subepitheliale tumoren kunnen infiltreren in spieren van 
wang en mondbodem, in het bot van kaak en palatum, resp. in het antrum Highmori; 
soms groeit het proces zelfs door de huid naar buiten.

Kleine tumoren kunnen diep infiltreren, grote- betrekkelijk oppervlakkig blijven.

Röntgenologisch aantoonbare invasie in het onderliggende bot bestaat bij het carcinoom 
van de processus alveolaris inferior in ongeveer de helft der gevallen:

Edling (1937) ..................................... 70 %
Lampe (1955) ..................................... 35,9 %
Modlin en Johnson (1955) ............... 50 %
Conley (1956) .................................. 50 %
Erich en Kragh (1959) ..................... 71 %

Trismus
treedt vooral op bij de achter in de mond gelegen tumoren.

*) In ons patiëntenmateriaal 3 gevallen.
) In ons patiëntenmateriaal slechts geval 1 geval (in de wang); 6 gevallen (4 in de wang, 2 in 

het palatum) waren deels subepitheliaal, deels exophytisch of ulcererend.
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Metastasering
van het carcinoom in de regionaire lymphklieren leidt tot vergroting daarvan.

Normale klieren variëren in grootte van 0,1 tot 1,5 cm; klieren groter dan 1 cm zijn 
suspect en komen normaliter alleen voor in de subdigastrische groep en submaxillair.
De primaire tumor kan zeer klein zijn en mede als gevolg van een verborgen ligging 
soms pas na grondig onderzoek worden gevonden.

Aanvankelijk zijn de lymphomen nog beweegbaar ten opzichte van huid en onderlaag, in 
een verder gevorderd stadium, wanneer het carcinoom door de kapsel van de lymphklier 
is gewoekerd, wordt het lymphoom onbeweegbaar (gefixeerd).

De frequentie, waarmee bij het eerste onderzoek metastasen in de regionaire lymphklieren 
gevonden worden, blijkt afhankelijk van de lokalisatie van de primaire tumor, is bij 
carcinoom van de tong ongeveer 2 x zo groot als bij carcinoom van de wang of van de 
processus alveolares en is het laagst bij tumoren van processus alveolaris superior en 
palatum durum.

Wij vonden in de literatuur o.m. de volgende opgaven:

Ledlie en Harmer (1950) mondholte inch tong en pharynx 59 %
Russel (1954) mondholte inch tong:

mannen 46 %
vrouwen 39 %

Lampe (1955) wang 22 %
processus alveolaris inferior 23 %

Lavigne (I960) mondholte inch tong en pharynx 59 %
Erich (I960) wang 29,5) %
Bhansali (1961) mondholte inch tong 53 %
Ash (1962) wang 25,5>%

processus alveolares 33,(;%
mondbodem 35,2! %
palatum durum 26,3 %

Gemiddeld 31,C) %

De lymphklieren van de hals vormen een goede barrière tegen verdere metastasering. 
Metastasen op afstand worden bij het mondcarcinoom weinig gezien; volgens Crile 
(1906) in minder dan 1 %, volgens Hofstra en van Slooten (1958) in 5 %, volgens 
Bacq (1963) in minder dan 2 % *).
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R.R.T.I.

In 169 gevallen zijn de duur van de klachten en het beginsymptoom bekend.

Duur van de klachten; aantal 3 maanden 
of korter

4-6 maanden langer dan
6 maanden

Wang 49 21 20 8
Proc. alv. sup. en pal. dur. 34 21 10 3
Proc. alv. inf. 48 25 13 10
Fundus oris 38 19 12 7

Gehele mondholte 169 86 (51 %) 55 (32%) 28 (17 !%)

Slechts in 3 gevallen zou de tumor langer dan 3 jaar bestaan.
Voor de kleine en grote tumoren afzonderlijk was de duur van de klachten als volgt:

Duur van de klachten;

Tumoren t/m 3 cm: aantal 3 maanden 4-6 maanden langer dan
of korter 6 maanden

Wang 24 ii 10 3
Proc. alv. sup. en pal. dur. ii 7 3 I
Proc. alv. inf. 12 9 2 I

Fundus oris 19 10 5 4
Gehele mondholte 66 37 (56%) 20 (30%) 9 (24%)

Duur van de klachten;

Tumoren groter dan 3 cm aantal 3 maanden 
of korter

4-6 maanden langer dan
6 maanden

Wang 25 IO 10 5
Proc. alv. sup. en pal. dur. 23 14 ■ 7 2
F'roc. alv. inf. 36 l6 ii 9
Fundus oris 19 9 7 3
Gehele mondholte 103 49 (48%) 35 (34%) 19 (18%)

Het percentage van de patiënten dat vroeg onder behandeling kwam blijkt bij kleine 
tumoren over het geheel nauwelijks hoger dan bij grote tumoren. *)

*) In het patientenmateriaal van het R.R.T.I. in ongeveer 5:%.
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Voor tumoren zonder en met lymphkliermetastasen afzonderlijk was de duur van de 
klachten aldus:

Duur van de klachten;

Geen lymphklierenmet. aantal 3 maanden 
of korter

4-6 maanden langer dan
6 maanden

Wang 22 9 ii 2
Proc. alv. sup. en pal. dur. 27 15 9 3
Proc. alv. inf. 24 10 7 7
Fundus oris 23 12 6 5

Gehele mondholte 96 46 (48%) 33 (34'%) 17 (18%)

Duur van de klachten;

Wel lymphkliermet. aantal 3 maanden 
of korter

4-6 maanden langer dan
6 maanden

Wang 27 12 9 6
Proc. alv. sup. en pal. dur. 7 6 I —
Proc. alv. inf. 24 l6 6 2

Fundus oris 15 7 6 2

Gehele mondholte 73 41 (56%) 22 (30%) 10 (14%)

Het percentage van de patiënten, dat vroeg resp. laat onder behandeling kwam blijkt bij 
patiënten zonder- en patiënten met lymphkliermetastasen weinig te verschillen; laatst
genoemden kwamen gemiddeld zelfs iets eerder onder behandeling.

Pijn als beginsymptoom was frequenter bij patiënten met een tumor van palatum, boven
of onderkaak, dan bij patiënten met een tumor van wang of mondbodem.

Voorts was bij de patiënten, die binnen 3 maanden na het begin van hun klachten onder 
behandeling kwamen, pijn als beginsymptoon frequenter dan bij de patiënten die langer 
dan 3 maanden klachten hadden.

De lokalisatie van de eerste metastasen

De lokalisatie van de eerste metastasen in de lymphklieren in het patiëntenmateriaal van 
het R.R.T.I. is weergegeven in o.s. overzicht, waarin onder a. de metastasen bij het begin 
van de behandeling en onder b. de eerste later opgetreden metastasen zijn ondergebracht.
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wang proc. alv. proc. alv. fundus totaal
sup. + pal. inf. oris

a b a b a b a b a b

submandibulair 17 5 2 2 21 4 7 2 47 13
retromandibulair 2 I — 3 4 I — 2 6 7
sub- en retromandibulair 
sub- of retromandibulair

5 I I I I 7 2

gecombineerd met andere 
lokalisaties 3 3 I I _ 4 — II I

lager aan de hals — 2 — — 2 I 4 3 6
contra lateraal — — — — I — I — 2
homo- en contralateraal 
of op afstand _ I _ — — 2 — 3 —

Totaal 27 6 8 7 27 8 15 10 77 31

Samenvattend waren de homolaterale sub- en retromandibulaire klieren aangedaan bij 
71 van de 77 patiënten in groep a (in 60 daarvan waren zij de enige getroffen klierenj) 
en bij 23 van de 31 in groep b. In 90 % van groep a waren de homolaterale sub-, en retro
mandibulaire klieren dus klinisch het eerst getroffen, evenzo in 75 % van groep b. Echter 
in 3 van de 8 gevallen in groep b., waarbij de homolaterale sub- en retromandibulaire 
kliergroep klinisch niet werd aangedaan, lag deze in het bestralingsveld van de primaire 
tumor of van een lokaal recidief.

Wij hebben ons de vraag voorgelegd in hoeverre in de verschillende lokalisaties een 
onderling verband bestaat tussen de boven beschreven — het „klinisch patroon” van het 
carcinoom vormende — objectieve afwijkingen t.w.:

de grootte (d.i. de uitbreiding evenwijdig aan het oppervlak van de mondholte); 

de infiltratie;

de groeiwijze (exophytisch dan wel ulcererend, resp. subepitheliaal); 

de metastasering in de regionaire lymphklieren.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd de klinische uitbreiding als volgt gekarak
teriseerd:

Gl tumoren met een doorsnee van hoogstens 2 cm;
G2 tumoren groter dan 2 cm, doch niet groter dan 3 cm;
G3 tumoren groter dan 3 cm;

11 tumoren met geringe infiltratie;
12 tumoren klinisch infiltrerend in het onderliggende spierweefsel of bot;
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Ko geen lymphkliermetastasen;
Kl lymphkliermetastasen beweegbaar ten opzichte van de omgeving;
K2 lymphkliermetastasen vergroeid met de omgeving.

De groepen G i en G 2 werden wegens hun betrekkelijk klein aantal meestdeels samengevoegd tot de 
groep G i, 2, omvattende alle tumoren met een oppervlakte uitbreiding van ten hoogste 3 cm.

De groepen K 1 en K 2 werden meestdeels samengevat als K 1, 2.

In groep I 2 werden alleen die gevallen ondergebracht, waarin omtrent infiltratie in spieren, resp. 
bot geen twijfel bestond.

Gevallen van wang- en mondbodemcarcinoom, waarin de palpatoire bevindingen, beschreven in de 
ziektegeschiedenissen, twijfel overlieten omtrent de diepte van de infiltratie, werden gerekend tot 
groep I r; evenzo de gevallen van carcinoom van processus alveolares en palatum, waarin de röntgen
foto niet met zekerheid destructie van het bot aantoonde.

Het onderzoek werd verricht:

1. op het gehele patiëntenmateriaal (192 tumoren);

2. op de tumoren, 159 in getal, waarvan het microscopisch preparaat voor herbeoorde- 
ling beschikbaar en de weefselcoupe voor nadere histologische gradering groot genoeg 
was.
Deze controle was nodig, teneinde een mogelijke selectie van het patiëntenmateriaal, 
waarover later onze histologische beschouwingen zullen handelen, te kunnen uitsluiten.

Figuur 6 en 7 tonen voor de gehele mondholte, het onderlinge verband tussen de groepen 
Gl, 2-G3; II - 12; E (exophytisch) - nE (niet exophytisch); Ko-Kl, 2.

Het getal onder elke groep geeft het aantal patiënten aan waaruit de groep bestaat; het getal boven 
de kolommen geeft de ^-waarde aan. Bij een ^-waarde groter dan 3,84 is de relatie signifikant 
d.w.z. dat de kans, dat de gevonden relatie niet op toeval berust, 95 % bedraagt.

0 E3 0 H 0 H »' ö a e @ 0

Figuur 6 Figuur 7
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Een signifikante correlatie bestaat:

1. Tussen grootte en infiltratie; grotere tumoren hebben een signifikant sterkere nei
ging tot diepe infiltratie.

2. Tussen infiltratie en de aanwezigheid van lymphkliermetastasen; bij diep infiltreren
de tumoren worden vaker lymphkliermetastasen aangetroffen dan bij weinig infiltreren
de tumoren.

3. Tussen infiltratie en groeiwijze:
diepe infiltratie is frequenter bij niet-exophytische (ulcererende) tumoren dan bij exo- 
phytische tumoren.

4. Tussen grootte en het voorkomen van metastasen alleen in de groep 192 en minder 
sterk dan de sub 1-3 genoemde correlaties.

Geen signifikante correlatie werd gevonden tussen de grootte en de groeiwijze, integen
deel, het verschil in percentage exophytische- resp. niet-exophytische tumoren is bij de 
kleine- en grote tumoren zeer gering.
In de afzonderlijke lokalisaties zijn de voor de gehele mondholte geldende correlaties 
niet alle signifikant, de tendens is echter overal dezelfde.

Nu is het denkbaar, dat de correlaties, geldende voor mannen en vrouwen tezamen niet 
gelden voor mannen en vrouwen afzonderlijk.

Derhalve werd voor de gehele mondholte en voor elke lokalisatie afzonderlijk nagegaan 
of tussen beide sexen (S; M = mannen, V = vrouwen) verschil bestond in het klinisch 
patroon. Dit bleek niet het geval, zoals fig. 8 en 9 — betrekking hebbende op de gehele 
Mondholte — illustreren.

Figuur 8 Figuur 9
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Geconcludeerd mag worden dat de gevonden correlaties onafhankelijk zijn van het 
geslacht.

Het bovenstaande wordt op overzichtelijke wijze weergegeven in onderstaande correlatie- 
diagrammen, waarin de getrokken lijnen met de bijbehorende x2-waarde de signifikante 
correlaties aanduiden.

S

Figuur io Figuur n

Vervolgens werd nagegaan in hoeverre tussen de tumoren in de afzonderlijke lokalisaties 
onderling verschil bestond in het klinisch patroon resp. in de verdeling over de beide 
geslachten. Hierbij bleek vooral overeenkomst tussen wang (W) en mondbodem (F) en 
tussen palatum (P), processus alveolaris superior (As) en -inferior (Ai), m.a.w. tussen 
de tumoren op musculaire- en tussen die op benige onderlaag.

Fig. 12 toont de verschillen in het klinisch patroon tussen de tumoren in verschillende 
lokalisaties.

X2 [ 4,40 I j 6.681 [ 6.77 I E3 0

Figuur 12
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Hieruit lezen wij o.m.:

1. In de groep WF zijn signifikant (x2 groter dan 3,84) meer mannen dan in de 
groep PAs-Ai.

2. In palatum en processus alveolares zijn signifikant meer grote en diep infiltrerende 
tumoren dan in wang en mondbodem.

Het verschil in infiltratie verklaart wellicht het feit dat pijn als beginsymptoom relatief 
meer voorkwam bij tumoren van palatum en processus alveolares dan bij tumoren van 
wang en mondbodem.

3. Het ulcererende type (minder frequent dan het exophytische-) komt signifikant meer 
voor bij het carcinoom van wang en mondbodem dan bij het carcinoom van palatum en 
processus alveolares.

4. De frequentie van lymphkliermetastasen is signifikant hoger bij tumoren van wang, 
mondbodem en processus alveolaris inferior (pl.m. 40 %) dan bij tumoren van palatum 
en processus alveolaris superior, (pl.m. 20 %).

Het klinisch patroon van het carcinoom van palatum en dat van processus alveolaris 
superior zijn in elk van de onderzochte kenmerken aan elkaar gelijk.

Een signifikant verschil in uitbreiding werd gevonden tussen de tumoren welke tot de 
voorste helft en die welke tot de achterste helft van wang, palatum, processus alveolaris 
superior en inferior beperkt waren:

groter dan 3 cm diepe infiltratie lymphkliermetastasen

voor (18) 6 % 18 % 6 %
achter (37) 35 % 50 % 55 %

Een opvallende uniformiteit in frequentie en uitbreiding bestaat tussen tumoren links 
(71) en rechts (76) in de mond gelegen.

Tenslotte is nagegaan of de leeftijd van de patiënt van invloed was op het klinisch 
patroon en of er verschil in leeftijd bestond tussen de mannelijke- en de vrouwelijke 
patiënten in elk van de 5 lokalisaties.

Wij vinden dan:

De leeftijd heeft geen invloed op het klinisch patroon van de wang.
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Bij het carcinoom van de processus alveolaris superior bestaat een signifikant verschil in leeftijd 
tussen patiënten met- en patiënten zonder lymphkliermetastasen, de eersten zijn gemiddeld ouder dan 
de laatsten.

Bij het carcinoom van de processus alveolaris inferior is de gemiddelde leeftijd in de groepen 
G i, 2 resp. I i signifikant hoger dan in de groepen G 3, resp. I 2.

In het voorgaande werd reeds een correlatie tussen grootte en infiltratie gevonden. Bij nadere analyse 
blijkt het verschil tussen G 1, 2 en G 3 groter dan tussen I 1 en I 2, m.a.w.: 
oudere patiënten met carcinoom van pr. alv. inf. hebben gemiddeld kleinere tumoren.

Vrouwelijke patiënten met carcinoom van het palatum durum zijn gemiddeld 10 jaar ouder dan 
mannelijke.

Lijders aan mondbodemcarcinoom met lymphkliermetastasen zijn gemiddeld ouder dan patiënten 
zonder lymphkliermetastasen. Voorts zijn in deze lokalisatie de vrouwelijke patiënten gemiddeld 
10 jaar jonger dan de mannelijke.

Over de gehele mondholte bezien is de invloed van de leeftijd op het klinisch patroon 
gering en bestaat geen verschil in leeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten.

Het microscopische beeld van het plaatepitheelcarcinoom van de mondholte toont in de 
meeste gevallen een hoge differentiatie, d.w.z. dat de structuur van het normale plaat- 
epitheel daarin goed is terug te vinden. Waar deze structuur verloren is gegaan spreekt 
men van een laag gedifferentieerd of anaplastisch plaatepitheelcarcinoom. Dit verschil in 
differentiatie berust in feite op een verschil in enige histologische kenmerken van het 
normale plaatepitheel, welke bij het carcinoom in meerdere of mindere mate aanwezig 
zijn, resulterend in een van geval tot geval wisselend „histologisch patroon”. Bij verge
lijking met het normale plaatepitheel van de mondholte ter beoordeling van de differen
tiatie van de tumor kunnen wij letten op:

1. de rijping van de cellen tot spinocellulaire vormen;

2. eventuele verhoorning, normaliter niet aanwezig;

3. de opbouw, waaronder wordt verstaan het voorkomen van de regelmatige gelaagd
heid, zoals wij die bij plaatepitheel kennen;

4. de polymorfie van de cellen, waarbij wij ons beperkt hebben tot het aspect van de 
kernen;

5. het aantal mitosen per gezichtsveld (gemiddelde van 10 gezichtsvelden vergroting 
450 maal).
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In elk van de 159 microscopische preparaten werd aan de genoemde 5 kenmerken een 
cijfer toegekend *) op grond van de volgende waardering:

rijping : R. I. sterk
2. matig
3- ontbrekend of slechts aangeduid

verhoorning : V. i. sterk
2. gering
3- ontbrekend

opbouw : O. I. goed
2. matig
3- onduidelijk

kernstructuur : Ke. I. fraai
2. matig > gelet op de kleurbaarheid.
3- slecht J de vorm en de nucleolus.

mitosen : M. I. minder dan i per gezichtsveld
2. i per gezichtsveld
3- meer dan i per gezichtsveld

Tussen R, V, O en Ke werd een signifikante positieve correlatie gevonden.

Geen signifikante correlatie bestond tussen deze 4 kenmerken en het aantal mitosen.

De volgende stap in het onderzoek was het opsporen van eventuele verschillen in het 
histologisch patroon tussen de tumoren in de verschillende lokalisaties.
Hiertoe werd voor elk daarvan de gemiddelde R, V, O, Ke en M. berekend, waarna 
werd nagegaan of dit signifikant verschilde met het gemiddelde van de gehele mond
holte.

Resultaat
Rijping

Tumoren van proc. alv. sup. vertoonden een signifikant sterkere rijping. Ook in de 
tumoren van het pal. dur. is de rijping vrij sterk al is het verschil niet signifikant. In 
tumoren van de mondbodem daarentegen bestaat een signifikant slechtere rijping.

V erhoorning

Tumoren van de mondbodem onderscheiden zich van tumoren van de overige lokalisaties 
door een signifikant geringere verhoorning.

*) De beoordeling van de microscopische preparaten geschiedde door Dr. J. A. M. van Unnik, 
patholoog-anatoom.
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Ophouw

Ook de opbouw is bij tumoren van de mondbodem signifikant slechter dan bij tumoren 
van de overige delen van de mondholte.

Kernstructuur

Tumoren van de mondbodem vertonen een sterke polymorfie van de kernen.

Mitosen

Het aantal mitosen is bij de tumoren van proc. alv. sup. en palatum signifikant kleiner. 
Het hoogste gemiddelde aantal mitosen wordt aangetroffen bij tumoren van de mond
bodem het verschil is echter niet signifikant.

Samenvattend

Het histologisch patroon van de tumoren van de mondbodem wijkt duidelijk af van dat 
van de tumoren in de overige lokalisaties door een lagere differentiatie. Tumoren van 
palatum en proc. alv. sup. tonen een grote overeenkomst in histologisch patroon; zij 
behoren tot de hoogst gedifferentieerde tumoren.

Het bovenstaande wordt nader geïllustreerd in fig. 13-17, waaruit ook de graad van de 
differentiatie van tumoren van wang (W), palatum en proc. alv. sup (P. As), proc. alv. 
inf. (Ai) en mondbodem (F) is af te lezen.

Gemiddelde Rijping met 95 % bg Gemiddelde Verhoorning met 95 °/o b.g. Gemiddelde Opbouw met 95 % bg.

TotaalTotaal

Figuur ij Figuur 14 Figuur 15



33

Gemiddelde Kern met 95 % bg

Totaal

Figuur 16

Gemiddelde Mitose met 95 °/o bg

Totaal

Figuur 17

Bij de beschouwingen over het klinisch patroon zagen wij daarin verschillen tussen de 
tumoren van de verschillende lokalisaties en ook daar waren die tussen palatum en proc. 
alv. sup. enerzijds en mondbodem anderzijds het meest opvallend. Deze waarnemingen 
resulteerden logisch in de vraag: „Bestaat er verband tussen de kenmerken van het 
klinisch patroon en die van het histologisch patroon ?

Het onderzoek hiernaar leidde tot het volgende resultaat:

1. Tumoren met lymphkliermetastasen hebben 
een signifikant slechtere rijping
een signifikant geringere verhoorning
signifikant hogere mitosefrequentie per gezichtsveld dan tumoren zonder lymphklier
metastasen.
In de afzonderlijke lokalisaties zijn deze correlaties — door de kleinere getallen — niet 
signifikant, de tendens is echter dezelfde.

2. Bij vrouwen is de kernstructuur van de tumoren signifikant beter en het aantal mito- 
sen per gezichtsveld signifikant lager dan bij mannen. Ook deze tendens bestaat in alle 
lokalisaties, al zijn de correlaties — door de kleinere getallen — alleen bij de wang 
signifikant.

De gevonden signifikante correlaties in het klinisch en in het histologisch patroon en de
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correlaties tussen klinisch en histologisch patroon onderling vinden uitdrukking in o.s. 
correlatie-veelhoek:

I

Figuur x8 (significante correlaties door lijnen aan geduid)

Afgezien van enkele zwak signifikante correlaties in de mondbodem werd, over het 
geheel bezien, geen verband gevonden tussen grootte en infiltratie en het histologisch 
patroon.

Aangezien tussen grote en kleine tumoren in het algemeen ook geen duidelijk verschil in 
de duur van de klachten werd gevonden, is bij grote en diep infiltrerende tumoren een 
ongunstige tumor - patiëntrelatie aannemelijk.



5. DIAGNOSE

Op grond van het klinische beeld is het mogelijk een waarschijnlijkheidsdiagnose te 
stellen, welke door patholoog-anatomisch onderzoek dient te worden bevestigd.

In het algemeen stelt bij voldoende diepe proefexcisie de histologische diagnose van het 
plaatepitheelcarcinoom de patholoog-anatoom niet voor grote problemen, gelet op de 
gewijzigde opbouw van het epitheel, de cel- en kernstructuur, de infiltrerende groei. 
Moeilijker is in een zeer vroeg stadium het onderscheid tussen leukoplakie en carcinoom. 
De diagnose wordt dan gesteld op grond van „vague impressions including general 
enlargement of the epithelial cells, their increased tendency to downward growth, large 
nucleoli and more intense nuclear staining” (Raven 1958).
Wanneer dan bovendien de infiltratie microscopisch ontbreekt komt men niet verder dan 
de diagnose „carcinoma in situ?”.

Cytologisch onderzoek van schraapsel van het tumoroppervlak is eveneens betrouwbaar 
gebleken (Sandler 1962).
Vergeleken met de uitslag van het histologisch onderzoek komen zowel foutpositieve- als 
foutnegatieve diagnoses voor. In 80 - 90 % stemmen de conclusies van het cytologisch- 
en het histologisch onderzoek met elkaar overeen (Ingram c.s. 1963).

Ter beoordeling van de uitbreiding in de diepte is de palpatie onmisbaar; een vast infil- 
traat onder een onschuldig uitziend ulcus is suspect voor een carcinoom.

Invasie door de tumor van het daaronder gelegen bot wordt door röntgenonderzoek 
aangetoond. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het ontbreken van botdestructie op de 
röntgenfoto deze niet uitsluit; bovendien blijken in het operatiepreparaat de afwijkingen 
dikwijls uitgebreider dan op de röntgenfoto zichtbaar was.
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Differentiaal diagnose

Het carcinoom van de wang dient gedifferentieerd te worden van cysten van de slijm- 
klieren, speekselkliertumoren rond de uitmonding van de glandula parotis, leukoplakie, 
banale of specifieke ulcera.

Op het palatum komen vooral speekselkliertumoren voor.

Op de gingiva is verwarring mogelijk met chronische ontstekingsprocessen rond carieuse 
elementen; voorts worde gedacht aan het voorkomen van reusceltumoren (epulis, glad, 
niet ulcererend) en maligne melanomen.

In de mondbodem kan obstructie van de ductus submaxillares of sublinguales als gevolg 
van chronische ontsteking of een speekselsteen leiden tot zwelling van de mondbodem, 
welke door induratie hard kan aanvoelen.

Bij de differentiaal diagnose tussen lymphkliermetastasen en door ontsteking vergrote 
lymphklieren gaat het vooral om de consistentie en eventuele fixatie aan de omgeving; 
een ontstoken klier is week, elastisch, een carcinomateuse klier voelt vast aan.
Door secundaire verweking of combinatie van ontsteking en tumorgroei kan dit verschil 
in consistentie min of meer verloren gaan.
Ook de beoordeling van lymphklieren in de glandula submaxillaris is moeilijk doordat 
de vastheid van een carcinomateuse lymphklier gecamoufleerd wordt door de weke speek
selklier.
Het ligt voor de hand dat banale ontsteking in de halslymphklieren gemakkelijk optreedt 
uitgaande van ulceraties in de tumor zelf of elders in de mond (pyorrhoe).

Fixatie van de lymphklieren treedt op indien het carcinoom buiten de kapsel is gewoe
kerd.

Over de betrouwbaarheid van het klinisch onderzoek ten aanzien van lymphkliermetasta
sen bestaat verschil van mening.
Van 158 blocdissecties als onderdeel van een commando-operatie, bewerkt door Southwick 
c.s. (I960) bleek 30 % van de 90 klinisch positief beoordeelde patiënten histologisch 
negatief; van de 68 klinisch negatief beoordeelde patiënten (d.i. geen of nietmaligne 
geachte kliervergroting) bleek 40 % microscopisch positief.
Bij patiënten met kleine afwijkingen in de mond en klinisch negatieve hals werd echter 
niet één operatiepreparaat microscopisch positief bevonden.

Simmons (1931) vond histologisch bewijs van metastasen in 34% van zijn gevallen 
waarin geen palpabele lymphklieren waren, Chrisnamurti en Shanta (1963) in 32 % 
(ca. van proc. alv.).
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Erich en Kragh (I960) vonden van 48 dissecties, verricht wegens klinisch positieve 
metastasen van een mondbodemcarcinoom in 35 % histologisch geen carcinomateuse af
wijkingen in de klieren en omgekeerd in 9 % van de klinisch negatieve gevallen histolo
gisch carcinoom positieve klieren.
Daarentegen bleek van de wegens carcinoom van de processus alveolares verrichte prophy- 
lactische halsdissecties 20 % positief.

Het lijkt aannemelijk, gezien deze cijfers, dat de beoordeling „klinisch positief of nega
tief” toch wel mede beïnvloed wordt door de frequentie waarin men metastasen verwacht.

Het percentage fout-positieven bedroeg bij Regaud (1929) 40 %, bij Engelstadt (1945) 
25 %, bij Hofstra en van Slooten (1958) 7,4 %.

De klinische beoordeling wordt dan ook als onbetrouwbaar geacht en controle van 
de klinische bevindingen door punctie van suspecte lymphklieren en microscopisch 
onderzoek van het punctaat aangewezen geacht.
Bij een negatieve punctie is — om tot een zekere diagnose te komen — exstirpatie van 
de suspecte klier nodig, doch hierdoor kan een dissectie en bloc worden bemoeilijkt.

R.R.T.I.

De tijd, welke verliep alvorens de patiënt zijn huisarts of tandarts opzocht, bedroeg 
gemiddeld 21/2 maand en wel: bij de wang gemiddeld 3,2 maanden, bij de proc. alv. sup. 
en het pal. dur. gemiddeld 3 maanden bij de proc. alv. inf. gemiddeld 2,4 maanden, bij 
de mondbodem gemiddeld 2,3 maanden.

De tijd, die verstreek tussen het eerste bezoek aan de huisarts resp. aan de tandarts en het 
consult in het R.R.T.I. bedroeg in alle groepen gemiddeld II/2 maand (1,4 - 1,7 maan
den) met een maximum van 10 maanden.

Tussen het begin \an de klachten en het eerste bezoek aan het R.R.T.I. verliepen dus 
gemiddeld 4 maanden, waarin kostbare tijd verloren ging. Dit is in vele gevallen de 
schuld van de patiënt, die het bezoek aan de specialist of het R.R.T.I. waarnaar hij (zij) 
werd verwezen, uitstelde; soms werd de ware aard van het proces door huisarts of tandarts 
miskend.

De diagnose van de metastasen in de regionaire lymphklieren werd in het R.R.T.I. 
merendeels klinisch gesteld.

Het percentage fout-negatieve diagnosen werd berekend uit het optreden van latere 
lymphkliermetastasen na genezing van de primaire tumor en bedroeg 25.
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Van 32 klierexstirpaties, partiële- of totale halsdissecties, verricht wegens klinisch vast
gestelde lymphkliermetastasen, bleken 6 histologisch negatief, d.i. een fout-positief per
centage van 19.

Het cytologisch onderzoek van door punctie uit een suspecte lymphklier verkregen 
materiaal is pas in latere jaren routine geworden in het R.R.T.I.

Wij menen dat, indien een lymphklier klinisch suspect voor carcinoom is, doch dit 
klinisch vermoeden bij herhaling niet door cytologisch onderzoek van het klierpunctaat 
wordt bevestigd, onder strenge controle de verdere ontwikkeling kan worden afgewacht.



6. THERAPIE

OVERZICHT VAN IN DE LITERATUUR BESCHREVEN BEHANDELINGS
METHODEN

A. Behandeling van de primaire tumor

1. Radiotherapie 

Röntgenoppervlaktetherapie

Door de weinig penetrerende werking komt deze behandelingswijze uiteraard slechts in 
aanmerking bij oppervlakkige-, niet diep infiltrerende tumoren.

Röntgendieptetherapie

Deze kan oraal plaatsvinden met gebruikmaking van ronde of ovale tubi, doch dit stuit 
dikwijls op praktische bezwaren; meer gebruikelijk is daarom de uitwendige applicatie 
Door de grote dieptewerking is er gevaar voor het onderliggende gezonde weefsel; dit 
kan vooral bij tumoren op de kaak tot ernstige complicaties leiden.

De radiumpunctuur benadert het meest het ideaal van de radiotherapie: maximale 
beschadiging van het zieke- met minimale beschadiging van het omgevende gezonde 
weefsel.
Bij grote tumoren is een homogene distributie moeilijk te bereiken, waardoor gemakkelijk 
plaatselijk overdosering optreedt, met necrose als gevolg.

Radiummoulages zijn door hun geringe dieptewerking alleen geïndiceerd bij oppervlak
kige, niet diep infiltrerende tumoren.
De teleradiumtherapie heeft door de grotere focushuidafstand een grotere dieptewerking. 
Vooral in de Scandinavische landen en in Engeland vindt deze methode toepassing.
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De belangrijkste bezwaren zijn de grote kostbaarheid van het radium en de lange 
bestralingstijden.

Wood en Boag (1950) vergeleken de therapeutische werking van teleradium- en röntgenbestraling 
bij 2 groepen van elk 107 patiënten die in de periode 1939—1945 werden behandeld wegens 
carcinoom van mondholte, pharynx, larynx of sinus maxillaris. De kwaliteit van de röntgenstralen, 
de focus-huidafstand en de doseringssnelheid werden 20 gekozen dat het isodosenverloop en de 
dagelijkse behandelingsduur nagenoeg gelijk waren aan die van het door hen gebruikte teleradium- 
apparaat. De selectie van de patiënten werd bepaald doordat in deze periode alleen het röntgen- 
apparaat óf alleen het teleradiumapparaat ter beschikking stond. Signifikante verschillen in het 
percentage genezingen werden niet gevonden; de door röntgenbestraling veroorzaakte huid- en slijm
vliesreactie was echter wel duidelijk sterker dan na teleradiumbestraling.

Radonzaadjes kunnen peroraal of via de huid in de tumor worden gebracht. Evenals bij 
de radiumpunctuur wordt hiermede een hoge dosis in de tumor zelf verkregen. Een 
homogene distributie is bij grotere tumoren echter moeilijk te bereiken. Als enige thera
pie is deze dan ook zelden geïndiceerd, gecombineerd echter met uitwendige Röntgen
bestraling heeft deze behandelingsmethode tot goede resultaten geleid (Catlin 1961).

De telecobaltbestraling

De in vergelijking met radium veel lagere kosten van radio-actief cobalt maken aanschaf 
van een voldoende grote lading mogelijk, waardoor zelfs bij een focus-huidafstand van 
1 meter de bestralingstijden niet onpraktisch lang worden. De grotere dieptewerking 
van de gammastraling, gepaard aan de — in vergelijking met de zachtere röntgenstraling 
— geringere absorptie in het bot, maken deze behandelingsmethode bij uitstek geschikt 
voor uitgebreide tumoren van processus alveolares en palatum durum, die in het antrum 
Highmori zijn doorgegroeid.
Als haarddosis werd voor de curatieve behandeling van mondholtecarcinoom op het in 
1962 in München gehouden radiologencongres een tumordosis van 6000 rad in 4 weken 
aanbevolen of van 7000 rad in 6 weken, als de reacties een lagere dagdosis nodig maken.

In de laatste jaren wordt ook gebruik gemaakt van andere radio-actieve stoffen, zoals 
caesium 137, goud 198, tantalum 182.

Bijverschijnselen van de radiologische behandeling

1. Algemeen klagen de patiënten bij uitwendige bestraling over een droge mond als 
gevolg van bestraling van de speekselklieren. Zowel de glandula parotis als de glandula 
submaxillaris zijn — wat betreft hun functie — zeer gevoelig voor bestraling. Als eerste 
reactie op de bestraling treedt binnen enkele uren zwelling van de klieren op. De mate 
van zwelling is afhankelijk van de toegediende dosis, hij duurt na éénmalige bestraling
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meestal niet langer dan 24 uur. Bij voortgaande bestraling wordt de reactie steeds minder 
duidelijk. Na 3 tot 4 weken bestraling verandert eerst het karakter van het speeksel, het 
wordt dik en plakt tegen het mondslijmvlies, vervolgens houdt de secretie geleidelijk 
geheel op, gelukkig meestal slechts tijdelijk.

Terwijl de directe stralenreactie van het slijmvlies van de mond doorgaans enkele weken 
na beëindiging van de bestraling is verdwenen, houdt de werking op de speekselklieren 
veel langer aan.

Histologisch vindt men in de speekselklieren in de eerste 2 weken slechts reacties van de 
bloedvaten met capillaire dilataties, klontering van erythrocyten, obstructie en extravasa- 
tie; na 2 weken tot 2 maanden volgen rondcelinfiltratie van het stroma, vermindering van 
de hoeveelheid mucus, degeneratie van cellen en tenslotte woekering van fibroblasten in 
het stroma. De klier fibroseert dan en de celinfiltratie en het slijm uit de alveoli ver
dwijnen.

Ofschoon sereuse klieren, wat betreft hun functie, gevoeliger zijn dan de muqueuse-, 
zijn de histologische veranderingen bij de slijmklieren als regel ernstiger dan bij de 
sereuse klieren (Cade 1948).

2. Mucositis

Aangezien het bij het mondcarcinoom in het algemeen gaat om weinig stralengevoelige 
tumoren is niet te vermijden dat door de hoge dosis ook de mucosa en de submucosa van 
het mondslijmvlies worden beschadigd. Dit is vooral het geval bij de uitwendige appli
catie van röntgen- en gammastralen, waarbij ook beschadiging van het slijmvlies van de 
tegenovergestelde zijde van de mond tot de normale reacties behoort.

Complicaties van de radiologische behandeling

1. Reeds de normale reacties van het mondslijmvlies op de bestraling zijn voor de patiënt 
onaangenaam. Met een voortdurend droge mond is een goede eetlust onbestaanbaar; door 
het nuttigen van vloeibaar voedsel blijft echter een voldoende voedselopname mogelijk. 
Een ernstige stomatitis daarentegen kan ook zonder tot necrose aanleiding te geven, de 
voedsel- en vochtopname ernstig storen, hetgeen juist bij de doorgaans oudere patiënten 
een zeer nadelige invloed kan hebben op de algemene toestand en zelfs tot een dodelijke 
cachexie kan leiden. De stomatitis kan verder aanleiding geven tot het optreden van 
descenderende bronchopneumonische processen.
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Necross

2. De beschadiging van het slijmvlies kan zover gaan dat dit necrotisch wordt. Weefsel- 
necrose komt tot stand doordat het bestraalde slijmvlies geen voldoende weerstand meer 
kan bieden tegen de in de mond aanwezige anaerobe saprophyten. Juist bij patiënten met 
mondkanker pleegt de mondhygiëne zeer gebrekkig te zijn. Door necrose van het slijm
vlies en het periost kan het onderliggende bot bloot komen te liggen en aangezien rönt
genstralen daarin nog sterker geabsorbeerd worden dan in de weke delen, zullen hierin 
beschadigingen optreden waardoor de necrose zich gemakkelijk verder uitbreidt.

De botnecrose is zeer pijnlijk en spontane genezing volgt pas na maanden of jaren 
wanneer de niet meer levensvatbare gedeelten zijn gesequestreerd. De afmeting van de 
sequesters variëert van enkele mm (z.g. botsplinters) tot verscheidene cm; in ernstige 
gevallen kan zelfs de gehele ramus horizontalis mandibulae worden uitgestoten. De kans 
op botnecrose is vooral groot bij uitwendige röntgenbestraling van grote tumoren die „in 
de schaduw” van de boven- of onderkaak zijn gelegen en bij bestraling van recidieven na 
voorafgegane radiotherapie.

Van de „vroege” necrose die optreedt in aansluiting aan of hoogstens enige weken na de be
ëindiging van de behandeling onderscheidt men de „late” necrose die zich pas maanden tot jaren 
na de behandeling openbaart. Het is waarschijnlijk dat deze „late” necrose gevolg is van traumata in 
het door de bestraling beschadigde en kwetsbare slijmvlies. Wanneer hier in een op zichzelf onbe
langrijk wondje ontstaat, duurt de genezing daarvan bijzonder lang en vormt het een porte d’entree 
voor bacteriën, waartegen het weefsel weinig weerstand heeft.

De prophylaxe van de necrose

Ter voorkoming van radionecrose van de gingiva en de kaak is het aangewezen eventuele etter- 
haarden in het te bestralen gebied tijdig op te ruimen.
Zelfs een tandextractie, die verscheidene maanden of jaren na een bestraling wordt uitgevoerd, kan 
nog een late necrose in het bestraalde weefsel doen ontstaan. Extracties, die vóór het begin van een 
behandeling worden uitgevoerd, begunstigen misschien het optreden van metastasen. Het verdient 
daarom aanbeveling een eventuele sanering van het gebit te doen plaats vinden in het begin van 
de behandeling nadat ter voorkoming van metastasering een tumordosis van ± 2000 rad is toege
diend. (Raven 1958)
Extracties na de behandeling dienen onder een scherm van antibiotica te geschieden.
Tijdens en na beëindiging van de bestraling zorge men voor een goede mondhygiëne. Hete dranken 
en roken moeten worden verboden; de slijmvliezen zijn van hun normale bescherming beroofd en 
drogen door roken nog meer uit.

Therapie van de necrose

Enige malen daags wordt de mond met een niet prikkelende vloeistof gespoeld, b.v. kamillethee. 
MacComb (1962) adviseert applicatie van trypaflavine of van een mengsel van zinkperoxyde, car- 
boxymethylcellulose en waterstofperoxyde, dat als een pasta op een gaasje gesmeerd wordt. De 
vrijkomende zuurstof doodt de anaerobe saprophyten.
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Persoonlijk zagen wij succes van een 20-procentige salvarsaan-glycerine oplossing.

Bij acute opflikkeringen van ontstekingen zijn antibiotica aangewezen. Indien het langs conservatieve 
weg niet gelukt het pijnlijke necrotische proces te genezen, kan het nodig zijn het niet levensvat
bare weefsel te excideren of te coaguleren. Ter bestrijding van de pijn kan de ramus mandibularis 
van de nervus trigeminus worden geblokkeerd.

3. Carïés als gevolg van beschadiging van de pulpa

Deze late reactie treedt soms pas na een jaar op (Lokkerbol 1958).

4. Het ontstaan van carcinoom in bestraald gebied

Slaughter en Southwick (1957) beschrijven 2 patiënten met plaveiselepitheelcarcinoom 
van de tong en 1 patiënt met multipele plaveiselepitheelcarcinomen van wang, gingiva 
palatum, die 9 tot 25 jaar na bestraling van een maligne tumor van de glandula parotis, 
de nasopharynx of van de bovenkaak ontstonden.

II. Chirurgische therapie

Naast de excisie heeft men de beschikking over de electro-coagulatie. Modlin en 
Johnson (1955) zijn van oordeel dat een tumor, die door coagulatie radicaal vernietigd 
kan worden, beter geëxcideerd kan worden. De excisie heeft boven de coagulatie twee 
belangrijke voordelen:

1. genezing volgt per primam in 1 tot 2 weken. De na coagulatie ontstane wond geneest 
per secundam en heeft daarvoor 3 of meer weken nodig; schrompeling van hierbij 
gevormd bindweefsel leidt tot misvorming en functiestoornissen.

2. Het operatiepreparaat kan microscopisch op radicaliteit van de operatie worden 
onderzocht.

Daar staat tegenover dat de electro-coagulatie technisch eenvoudiger is, hetgeen vooral 
van belang is bij achter in de mond gelegen, moeilijk bereikbare tumoren (Erich I960).
6 tot 12 maanden na coagulatie van bot treedt sequestratie op; deze is in tegenstelling 
tot de na bestraling ontstane botnecrose pijnloos.

Merril en Hoar breken in 1962 opnieuw een lans voor de coagulatie die, ontwikkeld in 
het begin van de 20ste eeuw, de laatste 20 jaar in discrediet is geraakt als gevolg van de 
voorkeur voor radicale chirurgische ingrepen en voor radiotherapie. De veelal slechte 
resultaten van de coagulatie zijn volgens de auteurs het gevolg van de betrekkelijke een
voud van de techniek waardoor onervaren chirurgen tot deze methode werden verleid.



44

Na chirurgische behandeling van grote tumoren kunnen grote defecten ontstaan die 
plastische correctie of het dragen van een prothese nodig maken.

Postoperatieve complicaties

• Late bloeding na operatie;
• Descenderende bronchopneumonieën, veelal te voorkomen door toediening van anti

biotica en afzuigen van wondvocht;
• Wondinfectie;
• Het ontstaan van fistels.

Indicaties.

Met betrekking tot de indicaties voor radiologische- resp. chirurgische therapie van de 
primaire tumor lopen de meningen ver uiteen:

1. Zij, die het mondcarcinoom in principe chirurgisch behandelen, achten de bestraling 
alleen aangewezen;

1.1. bij — door grote uitbreiding, door lokalisatie of door slechte algemene toestand 
van de patiënt — inoperabele gevallen. Met name tumoren van de retromolaire commis- 
suur met ingroei in de regio pterygoidea of in de fossa retro-maxillaris lenen zich niet 
voor een radicale operatie (Erich en Kragh 1959) ;

1.2. na niet-radicale operaties.

2. Lijnrecht hier tegenover staat de opvatting van hen, die de primaire tumor in principe 
radiologisch behandelen en de chirurgie reserveren voor de behandeling van:

2.1. een na radiotherapie overgebleven tumorrest of opgetreden tumorrecidief (Berven 
1937, Cade 1948, Lederman 1956, MacComb en Fletcher 1957, MacLaren 1963);

2.2. een tweede primair carcinoom in de naaste omgeving van een eerder bestraalde 
tumor (MacLaren 1963), ter voorkoming van ernstige beschadiging door overlapping 
van de bestralingsvelden;

2.3. radionecrose en andere complicaties na radiotherapie (MacLaren 1963).

3. Weer andere auteurs nemen een minder extreem standpunt in en laten zich mede 
leiden door de volgende factoren:

3.1. uitbreiding van de tumor in de buurt van het bot. De lymphbanen van wang en 
mondbodem lopen voor een deel door het periost van de onderkaak. Ter voorkoming van 
een recidief, uitgaande van in de lymphbanen achtergebleven tumorcellen, wordt door
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sommigen in deze gevallen de voorkeur gegeven aan chirurgische behandeling met ver
wijdering van het periost (Ward en Robben 1941);

Bij de behandeling van het carcinoom van de processus alveolares wordt wegens het 
gevaar van radionecrose van het bot veelal de voorkeur gegeven aan een primair chirur
gische behandeling (Lokkerbol 1958, Lavigne I960, Catlin 1961, Ackermann 1962). 
Conley (1956) is voorstander van primaire transplantatie van homoloog bot, indien de 
tumor van de onderkaak nog beperkte afmetingen heeft.

3.2. werkelijke ingroei in het bot (MacCormick I960). Hier dreigt bij radiologische 
behandeling necrose. Lape (1955) acht botinvasie door de tumor echter geen contra- 
indicatie tegen röntgenbestraling;

3.3. de aanwezigheid van lymphkliermetastasen in de hals. Indien deze operabel zijn, 
exstirperen sommige auteurs bij voorkeur de primaire tumor tegelijk met de halsklieren. 
Zijn de metastasen in de hals reeds inoperabel dan wordt aan bestraling van de primaire 
tumor en van de lymphklieren de voorkeur gegeven (Ward en Robben 1951).

III. Therapie met chemotherapeutica

Toediening van chemotherapeutica heeft alleen praktische betekenis indien deze 
plaats vindt door middel van de door Klopp (1950, 1953) geïntroduceerde intra-arteriële 
infusie via een in de arteria carotis externa opgeschoven katheter (Creech c.s. 1958, 
Sullivan c.s. 1959; Espiner 1962).
De diepe halsklieren worden echter door de infusie niet bereikt. Eerder bestraalde 
tumoren zouden weinig gevoelig zijn voor cytostatica (Fasske c.s. I960, Malherbe c.s. 
1963).

B. Behandeling van de metastasen in de regionaire lymphklieren

Terwijl met betrekking tot de behandeling van de primaire tumor meningsverschil over 
de beste therapie bestaat, heerst grote eenstemmigheid over de behandeling van de regio
naire metastasen: algemeen geniet hier de chirurgische behandeling de voorkeur.

I. De radiologische behandeling

Rekening houdend met de mogelijkheid, dat secundaire lymphklieren lager aan de hals 
aangedaan zijn, zonder dat dit klinisch duidelijk is, zou men de gehele hals dienen te 
bestralen..
Hierop werd reeds in 1902 gewezen door Polya en von Navratil.

Door de grootte van het bestralingsveld is toediening van een tumorletale dosis met 
röntgenstralen wegens de daarbij optredende heftige reacties echter dikwijls moeilijk en
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dit leidde veelal tot een compromis, hetzij met betrekking tot de toegediende dosis, hetzij 
met betrekking tot de grootte van het bestralingsveld.

Quick (1935) achtte bestraling van de gehele hals slechts geïndiceerd bij anaplastische 
tumoren, aangezien alleen deze voldoende radiosensibel zouden zijn om röntgenbestraling 
als enige behandeling te rechtvaardigen.

In 1950 propageerde Kok voor solitaire lymphkliermetastasen de in het Rotterdams 
Radio-Therapeutisch Instituut door Den Hoed toegepaste combinatie van radiumpunctuur 
en röntgenbestraling, waarmede een homogene dosisverdeling in de lymphklieren en de 
onmiddellijke omgeving werd verkregen.
Dezelfde gedachte lag ten grondslag aan de in het Memorial Hospital in de jaren 1930 - 
1940 toegepaste combinatie van röntgenbestraling en interstitiële radonapplicatie (Catlin 
1961). Deze methode had echter slechts zelden succes bij bestralingsvelden met een 
doorsnede van meer dan 8 cm.

In Scandinavië (Berven 1937, Hultberg 1957) en in Engeland (Lederman 1956) wordt 
teleradium gebruikt in afwachting van genezing van de primaire tumor. Indien de 
bestraalde metastasen niet verdwijnen, recidiveren of nieuwe metastasen optreden, wor
den deze door middel van dissectie verwijderd.

De radiologische behandeling van lymphkliermetastasen heeft intussen geleidelijk plaats 
gemaakt voor de chirurgische-, zonder nochtans geheel te zijn verdrongen.

Martin stelde in 1951 de volgende indicaties van de radiologische behandeling:

1. Operabele lymphkliermetastasen in afwachting van het resultaat van de radiologische 
behandeling van een inoperabele primaire tumor. Vooral bij grotere tumoren met hun 
kans op recidieven, zou het voorbarig zijn om reeds bij de aanvang van de behandeling 
halsdissectie uit te voeren. Afwachten tot het proces in de mond na bestraling genezen 
is, houdt het gevaar in zich, dat operabele lymphkliermetastasen inoperabel kunnen wor
den. De stelregel is daarom, dat 6 weken na het beëindigen van de bestraling de wenselijk
heid van een halsdissectie opnieuw wordt beoordeeld. Een analoog standpunt wordt 
ingenomen door Lederman (1956), Hultberg (1957) en MacCormick (I960). De kans 
op complicaties na operatie in bestraald gebied maakt dissectie nu minder aantrekkelijk; 
maar als de primaire tumor wel, doch de tumor in de hals niet verdwenen is of wanneer 
nieuwe metastasen in de hals zijn opgetreden, kan alsnog tot dissectie worden besloten. 
Zijn primaire tumor en metastasen klinisch genezen, dan wordt afgewacht mede met het 
oog op de kans op recidiveren van de primaire tumor.

2. Inoperabele lymphkliermetastasen.
Indien beperkt in uitbreiding kan een aantal daarvan door bestraling worden genezen.
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3. Recidieven na blocdissectie.
Door bestraling met hoge dosis via een klein veld is soms nog genezing mogelijk.

4. Postoperatieve radiotherapie na niet-radicale operatie, b.v. van een tumor die ver
groeid bleek met de arteria carotis. De chirurg dient de plaats waar de operatie irradicaal 
was op de huid aan te geven, om na genezing van de huid een curatieve radiotherapie 
mogelijk te maken.

II. De chirurgische behandeling

Exstirpatie van — voornamelijk in het trigonum submandibulare gelegen — lymph- 
klieren in onderlinge samenhang met de primaire tumor, volgens het in de kankerchirur- 
gie geldende principe, werd bij het carcinoom van de mond het eerst toegepast tegen het 
einde van de vorige eeuw o.a. door Kocher, Bloodgood, Butlin.

Wegens hoge mortaliteit en hinderlijke complicaties enerzijds en door de opkomst van 
de radiologie anderzijds, raakte de operatie echter in onbruik; maar de behoefte aan 
exstirpatie van lymphkliermetastasen van een carcinoom in mondholte, pharynx, larynx 
of schildklier bleef bestaan. Aanvankelijk beperkte men zich daarbij tot exstirpatie van 
de klinisch manifeste lymphkliermetastasen.

In 1906 introduceerde Crile de — thans als totale halsdissectie bekende — radicale 
excisie van alle regionaire lymphklieren in de hals tezamen met het tussenliggende weef
sel en de bloedvaten; zijn ervaring was gebaseerd op 132 operaties. Hij wees erop dat 
nergens in het lichaam de regionaire lymphklieren zo goed chirurgisch te bereiken zijn 
als in de hals. Aangezien zij een efficiënte barrière tegen metastasen op afstand vormen, 
dient echter de primaire tumor klinisch te zijn genezen voor men tot halsdissectie besluit.

Het streven naar radicale operaties van het mondcarcinoom, ook in ver gevorderde geval
len, leidde tot de ontwikkeling van de „commando-operatie”, in de Angelsaksische litera
tuur ook bekend als: „excision and dissection in continuity” (Pack 1945), „combined 
jaw-neckdissection” (Slaughter c.s. 1949, Martin c.s. 1951) of „composite operation” 
(Ward en Robben 1951).

Deze operatie bestaat uit exstirpatie van de tumor in de mondholte gecombineerd met een 
totale halsdissectie en verwijdering van de ramus horizontalis mandibulae of van de halve 
onderkaak en wordt gevolgd door reconstructie van de mondholte (Edgerton en Desprez 
1957). Hij komt in aanmerking indien het carcinoom van de mondholte in de kaak is 
gegroeid en tot cervicale metastasen heeft geleid.

C. Behandeling van tumorresiduën en -recidieven

Onder tumorresidu wordt verstaan een na de behandeling achtergebleven tumorrest, onder recidief
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hernieuwde tumorgroei na behandeling en veronderstelde genezing van primaire tumor en even
tueel bij het begin van de behandeling aanwezige lymphkliermetastasen.
Treedt dit reddief op ter plaatse van of in de onmiddellijke omgeving van de oorspronkelijke 
tumor, dan spreekt men van een lokaal recidief, treedt het op in de regionaire lymphklieren, dan 
wordt het als regionair recidief aangeduid.
Na het begin van de behandeling opgetreden metastasen worden „latere” metastasen genoemd.

Indien na de adequate radiologische behandeling de primaire tumor niet is verdwenen of na 
klinische genezing recidiveert, mag van herhaalde toediening van ioniserende stralen niet 
veel worden verwacht. Enerzijds blijken recidieven veelal min of meer resistent tegen 
bestraling, anderzijds heeft het omgevende weefsel door de eerste bestraling dermate 
geleden, dat dit niet bestand is tegen herhaalde radiotherapie.

Door gebruikmaking van een korte FH afstand — röntgencontactbestraling, radium- 
moulage, radiumpunctuur (Lederman 1956; MacCormick i960) — wordt het door de 
eerste behandeling kwetsbaar geworden weefsel in de omgeving van de tumor nog het 
meest ontzien.

Indien het recidief operabel is, zal dikwijls een chirurgische ingreep de voorkeur genie
ten, vooropgesteld dat de algemene lichamelijke en geestelijke toestand van de patiënt 
zich daar niet tegen verzetten. Zijn curatieve radiotherapie en chirurgie beide gecon- 
traïndiceerd, dan rest slechts de keuze tussen palliatieve bestraling en abstinentie, waarbij 
men de kans op weefselnecrose zal moeten afwegen tegen de mogelijkheid het lijden nog 
te verlichten.

Deze overwegingen gelden ook bij de behandeling van recidieven in de halsklieren: 
treedt na bestraling van regionaire metastasen recidief op, dan is bij klinische genezing 
van de primaire tumor totale blocdissectie aangewezen.
Na voorafgegane halsdissectie is alleen bestraling mogelijk; wegens de verminderde weer
stand van het weefsel dienen de bestralingsvelden dan zo klein mogelijk te worden 
gehouden of zal men radiumpunctuur moeten toepassen.

Tot slot enige opmerkingen over de behandeling van leukoplakie.
Sturgis en Fund (1934) bereikten bij 40 % van hun patiënten genezing alleen al door ver
betering van de mondhygiëne, behandeling van pyorrhoe, correctie van het gebit en rook
verbod. Een eventuele lues dient te worden behandeld. Kleine vermqueuse leukoplakieën 
kunnen het best geëxcideerd worden. De aandoening is weinig gevoelig voor ioniserende 
stralen. Mondspoelingen hebben geen nut, sterk adstringerende spoelingen kunnen de 
aandoening zelfs verergeren (Cade 1948). Bij vrouwen in menopauze wordt toediening 
van oestrogeen hormoon wel aanbevolen. In het algemeen dient ook zorg te worden ge
dragen voor een volwaardige voeding.
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Behandelingsmethoden in het R.R.T.I.

Door de ingewikkelde anatomische verhoudingen in de mondholte enerzijds, de uitbrei
ding van de tumor in de mond resp. in de regionaire lymphklieren anderzijds, is schema
tisering van de behandeling slechts in beperkte mate mogelijk (Breur 1951). Wij moeten 
ons daarom beperken tot het aangeven van de richtlijnen die bij de behandeling hebben 
gegolden.

BEHANDELING VAN DE PRIMAIRE TUMOR

A. Carcinoom van de wang 

I. Radiotherapie

1. Kleine tumoren met geringe infiltratie: röntgencontactbestraling of orale radium- 
moulage, in latere jaren radiumpunctuur;

2. grotere tumoren en tumoren met diepe infiltratie: radiumpunctuur;

3. zeer uitgebreide tumoren: uitwendige röntgendieptetherapie.

II. Chirurgische therapie

1. Zeer kleine tumoren in leukoplakisch slijmvlies;

2. een na radiotherapie achtergebleven tumorresidu;

3. een recidief na radiotherapie;

4. een tweede primair carcinoom in de buurt van een eerder bestraalde tumor.

B. Carcinoom van palatum, processus alveolaris superior en inferior 

I. Radiotherapie

1. Niet sterk exophytische-, niet diep infiltrerende tumoren in vroegere jaren enkele 
malen röntgencontactbestraling, later radiummoulage.
In het laatste geval zorgen radiumnaalden in een passende prothese van acrileen voor een 
homogene dosisverdeling. De behandeling vindt poliklinisch plaats waarbij de patiënt 
gedurende 5 tot 10 dagen de prothese ongeveer 2 uur per dag in de mond houdt. Sterk 
exophytische tumoren kunnen vooraf door coagulatie worden verkleind en aldus voor deze 
behandeling geschikt worden gemaakt. Na deze elegante bestralingsmethode treedt een 
scherp omschreven stralenreactie op, gevolgd door een opvallend fraai herstel van het 
mondslijmvlies.
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2. Bij uitbreiding van de tumor in de omslagplooi van de wang of in de mondbodem, 
veelal gepaard gaande met infiltratie in het bot, werd radiumpunctuur verricht.

3. Zeer uitgebreide tumoren van palatum en processus alveolaris superior en ook 
tumoren van processus alveolaris inferior met doorgroei in de hals lenen zich alleen voor 
uitwendige bestraling. Hiervoor had het R.R.T.I. tot 1957 slechts de beschikking over 
röntgendieptetherapie, nadien is hiervoor de bestraling door middel van telecobalt in de 
plaats getreden.

II. Chirurgische therapie

In de sinus maxillaris gegroeide tumoren van palatum en processus alveolaris superior 
vormen een indicatie voor chirurgische behandeling, gevolgd door applicatie van radium- 
naalden in de operatieholte.
Verder gelden dezelfde indicaties als bij het wangcarcinoom genoemd.

C. Carcinoom van de mondbodem 

I. Radiotherapie

1. Niet zeer uitgebreide tumoren: radiumpunctuur;
2. bij infiltratie in de regio supra-hyoidea of in de regio submandibularis: tot 1957 
röntgendieptetherapie, later telecobaltbestraling.

II. Chirurgische therapie

Indicaties als voor het carcinoom van de wang.

De controle op de radiummoulages en -punctures en de berekening van de bestralings- 
duur geschiedt in het R.R.T.I. sinds 1951 volgens de door Kaaien geïntroduceerde recon
structiemethode (beschreven door Vaeth en Meurk 1963).

BEHANDELING VAN DE LYMPHKLIERMETASTASEN.

I. Radiotherapie

1. Solitaire metastasen: radiumpunctuur eventueel gecombineerd met röntgendiepte
therapie; röntgendieptetherapie alléén werd toegepast indien ook de primaire tumor uit
wendig werd bestraald en deze met de metastasen in één bestralingsveld kon worden op
genomen;

2. uitgebreide metastasen: röntgendieptetherapie.
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II. Chirurgische therapie

1. Exstirpatie van een solitaire metastase, partiële blocdissectie eventueel gevolgd door 
röntgenbestraling of radiumpunctuur van het operatieterrein;

2. in latere jaren hebben de genoemde behandelingsmethoden geleidelijk plaats 
gemaakt voor de totale halsdissectie en bloc.

De thans nog geldende indicaties voor radiotherapie zijn:

1. Operabele lymphkliermetastasen in afwachting van het resultaat van de radiologi
sche behandeling van de primaire tumor.
Waar het slechts de bedoeling is tumorgroei in de lymphklieren te remmen, wordt vol
staan met toediening van ongeveer de helft van de curatieve dosis. Na afloop van de 
stralenreactie van het mondslijmvlies en klinische genezing van de primaire tumor wordt 
een volledige halsdissectie uitgevoerd.
Lijkt de kans op genezing van de primaire tumor klein, dan worden ook de metastasen 
met een curatieve dosis bestraald. Treedt daarbij klinische genezing van de primaire tumor 
op, doch niet van de metastasen of ontstaan nieuwe metastasen, dan wordt alsnog hals- 
dissectie gedaan. Zijn primaire tumor en metastasen beide klinisch genezen, dan wordt 
verder afgewacht.

2. Inoperabele lymphkliermetastasen

3. Ree idle ven na halsdissectie

4. Niet-radicale operatie



7. PROGNOSE

Op de prognose van het carcinoom van de mondholte worden verschillende factoren van 
invloed geacht:

1. de lokalisatie van de primaire tumor,

2. de lokale uitbreiding van de tumor,

3. metastasen in de regionaire lymphklieren of op afstand,

4. de differentiatiegraad van de tumor,

5. het geslacht van de patiënt.

ad 1. De lokalisatie.

De prognose van tumoren van proc. alv. sup., pal. dur. en wang is in het algemeen 
beter dan van tumoren van proc. alv. inf. en mondbodem.
Achter in de mond gelegen tumoren zouden een minder goede prognose hebben dan 
voor in de mond gelegen (Uhlmann 1956, Lederman 1956).

ad 2. De uitbreiding.

Met het toenemen in afmeting en infiltratie nemen de genezingskansen af. Door zijn 
veelal geringe infiltratie heeft vooral het verruqueuse type een goede prognose (Goethals 
c.s. 1963).

ad 3. 1. De aanwezigheid van lymphkliermetastasen tentijde van de behandeling.

Hierover vonden wij o.m. de volgende opgaven:
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Ledlie en Harmer (1950) 
Royal Cancer Hospital

Ca. van pr. alv. inf. en sup., 
pal. dur., wang, mondbodem 
en onderkant v. d. tong

geen Igl. wel Igl.
5-jaars netto overlevingspercentage 
38 13,5 3 : i

Erich (i960)
Mayoclinic

wang 62,5 20 3 : i

Bhansali (1961)
Royal Marsden Hospital

Gehele mondholte 49 14 3,5 : i

Ash (1962)
General Hospital
Toronto

wang, pr. alv. sup. en inf., 
pal. dur., mondbodem

39,9 21,1 2 : i

Bacq (1963)
Fondation Curie

pr. alv. inf.
26,5 %

5-jaars genezing
9,7 % 2,5 : i

Bij aanwezigheid van lymphkliermetastasen wordt de 5 j. overlevings (genezings-) kans 
van patiënten met mondcarcinoom dus globaal 3 x zo klein.

3.2. Ook lymphkliermetastasen, die optreden na genezing van de primaire tumor heb
ben een ongunstige invloed op de prognose. Bhansali (1961) vond bij de patiënten die 
aanvankelijk geen metastasen hadden en bij wie ook later geen metastasen optraden een 
5-jaars netto overlevings percentage van 66 en indien later wel metastasen optraden (I/4 
deel) een 5-jaars netto overlevings percentage van 19-

Op de betekenis van lymphkliermetastasen voor de overlevingskans wordt sterk de na
druk gelegd bij de door Fletcher (I960), James (I960), Guis en MacDonald (I960) 
toegepaste indeling, waarbij in de groep zonder metastasen alleen die gevallen worden 
ondergebracht waarbij ook in de controleperiode geen metastasen optraden. In deze sterk 
geselecteerde groep worden zeer hoge 5-jaars genezingspercentages bereikt (tot 90 %); 
de overlevingskans in de groep met metastasen is dienovereenkomstig slechter.

Daarentegen zijn Glücksmann (1948), Ledlie en Harmer (1950) — op onvoldoende 
gronden — van mening dat de slechte prognose in gevallen met metastasen niet zozeer 
een gevolg is van deze metastasen als wel van een grotere neiging tot metastasering en een 
geringe radiocurabiliteit van de primaire tumor in vergelijking met tumoren zonder meta
stasen bij de aanvang van de behandeling.

ad 4. De differentiatie graad van de tumor

Op de betekenis van de histologie van het plaveiselepitheelcarcinoom (van de lip) voor 
de prognose werd het eerst de aandacht gevestigd door Broders (1920).
De betrekkelijk goede prognose van hoog gedifferentieerde tumoren (gradatie 1) en de 
slechte prognose van anaplastische tumoren (gradatie 4) kwamen ook tot uiting bij het
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carcinoom van de wang (Modlin en Johnson 1955; Erich I960) en bij het carcinoom 
van het palatum (New 1941).
De klinische uitbreiding van het tumorproces was in de verschillende gradaties echter 
niet dezelfde en zeker tendele verantwoordelijk voor de gevonden verschillen in prog
nose.

In tegenstelling tot de genoemde auteurs konden Wood en Boag (1950) geen signifikant 
verschil aantonen in 5-jaars genezings percentages tussen een groep patiënten met gedif
ferentieerd resp. anaplastisch carcinoom van mondholte, pharynx, larynx en antrum 
Highmori. Het aantal patiënten met lymphkliermetastasen (met slechtere prognose) was 
in de gedifferentieerde groep echter signifikant lager dan in de anaplastische groep, 
n.1. 51 % resp. 76 %.

Het percentage 5-jaars genezing van gedifferentieerde- en anaplastische tumoren zonder 
metastasen bedroeg resp. 20 en 39- Een analoog verschil bestond in het 5-jaars genezings- 
percentage tussen de gedifferentieerde en anaplastische tumoren met metastasen, n.1. 11 
en 26%; d.w.z. anaplastische tumoren zouden wel eerder lymphkliermetastasen geven 
doch zouden ceteris paribus een betere prognose hebben.
Bij 200 gevallen van carcinoom van lippen, tong en rest van de mondholte, vond de 
Jager (1959) geen invloed van de differentiatiegraad op de prognose.

ad 5. Het geslacht

Russel (1954) vond bij 916 gevallen (768 mannen, 148 vrouwen) van carcinoom van 
tong, mond en pharynx een 10-jaars overlevingspercentage (age corrected) van 32 bij 
de mannen en 47 bij de vrouwen. Er waren daarbij geen signifikante verschillen tussen 
de geslachten met betrekking tot de gebruikte technieken en het stadium waaronder de 
patiënten onder behandeling kwamen. Onderscheiden naar het al dan niet bestaan van 
lymphkliermetastasen vond hij:

aantal: . 10-jaars overlevingspercentage:

geen lymphkliermetastasen m. 416 46
vr. 91 71

wel lymphkliermetastasen m. 352 16
vr. 57 18

Als verklaring voor dit verschil in prognose oppert Russel de volgende hypothese:

1. Een oestrogeen effect; er werd echter geen verschil in prognose gezien vóór en na de 
menopauze, waardoor hormonale factoren toch minder waarschijnlijk lijken.
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2. Syphilis komt bij mannen meer voor dan bij vrouwen; dit kan de genoemde verschil
len in het patiëntenmateriaal echter maar tendele verklaren.

3. Een betere mondhygiëne bij de vrouwen.

De verschillende genoemde factoren maken het nodig om, wanneer men zijn therapeuti
sche resultaten aan een kritisch onderzoek wil onderwerpen, het patiëntenmateriaal op 
een adequate wijze te ordenen.
Voor een goede vergelijking van de therapeutische resultaten van verschillende klinieken 
resp. verschillende behandelingsmethoden, is het voorts nodig dat in verschillende landen 
en klinieken dezelfde indeling wordt gebruikt.
Tot voor kort was aan deze voorwaarde echter bij lange na niet voldaan.
Allereerst bestond geen eenstemmigheid over de indeling gebaseerd op de lokalisatie van 
de primaire tumor en werden b.v. tumoren van mondbodem en tong, of tumoren van 
proc. alv. sub. en inf. in één groep samengevoegd. Ook ontbrak een uniforme indeling 
gebaseerd op de uitbreiding van het tumorproces bij het begin van de behandeling.

Veelal beperkte men zich tot een onderscheiding in gevallen zonder- en gevallen met 
lymphkliermetastasen.

De vooral in Engeland gebruikte Manchesterindeling — door Paterson enigszins gewij
zigd — onderscheidt 4 stadia op grond van de grootte van de primaire tumor, de uit
breiding daarvan in het aangrenzende weefsel en de aanwezigheid van lymphklier
metastasen.

De in Amerika gebruikte indeling volgens Richard onderscheidt 4 stadia voor de uit
breiding van de primaire tumor en 4 stadia voor de metastasen. Bij deze (en andere) 
indelingen wordt met de groei van de primaire tumor in de diepte nauwelijks rekening 
gehouden.

In 1962 is door de U.I.C.C. een uniforme stadium-indeling aanbevolen, gebaseerd op 
de — ook bij andere tumoren gebruikelijke — T.N.M. classificatie voor een proefperiode 
van 5 jaar ingaande 1 januari 1963.
Ongetwijfeld heeft deze indeling de grote verdienste een nauwkeurige stagering mogelijk 
te maken, mede doordat — meer dan bij de eerdergenoemde indelingen — de mate van 
infiltratie van de primaire tumor het stadium bepaalt. Echter bestaat door het grote aantal 
stadia, in verhouding tot de betrekkelijke zeldzaamheid van het mondcarcinoom, kans op 
versplintering van het patiëntenmateriaal. Wanneer men niet over een groot patiënten
materiaal beschikt wordt daardoor het aantal gevallen in elke groep te klein om enige 
statistische betekenis te hebben.

Het ontbreken van een uniforme stadiumindeling is echter slechts één van de redenen,
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waarom de therapeutische resultaten van verschillende klinieken veelal onderling niet 
vergelijkbaar zijn.

Andere redenen zijn:

selectie van het materiaal bij vergelijking van chirurgische- en radiologische behande
lingsmethoden; kleine tumoren worden eerder chirurgisch behandeld, terwijl de inopera
bele gevallen naar de radiotherapeut verwezen worden.

De verschillende auteurs drukken hun therapeutische resultaten op verschillende wijzen 
uit:

1. het bruto overlevingspercentage, d.i. het percentage overlevenden na 3 of 5 jaar,

2. het netto overlevingspercentage, d.i. het percentage overlevenden na 3 of 5 jaar met 
uitsluiting van diegenen, die aan een intercurrent lijden overleden of uit controle ver
dwenen,

3. het percentage 3 of 5-jaars genezingen,

4. zowel wanneer men de intercurrent overleden patiënten meetelt, als wanneer men 
die weglaat, maakt men een fout. In het genormaliseerde overlevingspercentage wordt het 
bruto overlevingspercentage gecorrigeerd met de — volgens mortaliteitsstatistieken — 
voor de betreffende leeftijdsgroep bestaande sterftekans. Hierbij wordt soms (Sellers 
I960) foutief de correctie berekend op grond van de sterftekans behorende bij de 
gemiddelde leeftijd van de groep.
De gemiddelde sterftekans van een groep is echter afhankelijk van de leeftijdsspreiding 
in die groep en dient te worden bepaald als het gemiddelde van de sterftekans van elk 
individu afzonderlijk.

5. Het 3, 5 of 10-jaars overlevingspercentage, berekend volgens een actuariële methode 
(Berkson en Gage 1958), Nohrman (1953), Boag (1950). Hierbij worden niet alleen 
de aan een intercurrent lijden overleden patiënten in de bewerking opgenomen, maar 
ook die patiënten waarvan de controleperiode korter was dan 3, 5 of 10 jaar.

De verschillende samenstelling van het patiëntenmateriaal, o.m. met betrekking tot het 
percentage vrouwen (met gunstiger prognose);

Ofschoon de door verschillende auteurs gepubliceerde resultaten noch onderling, noch 
met die van het R.R.T.I. geheel vergelijkbaar zijn, geven zij toch een indruk van de 
overlevings- resp. genezingskansen van patiënten met mondkanker.

Aan de bewerking van het patiëntenmateriaal van het R.R.T.I. moge daarom een schema
tisch overzicht van de behandelingsmethoden en de bereikte resultaten uit de geraad
pleegde literatuur voorafgaan.
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8. THERAPEUTISCHE RESULTATEN IN HET R. R. T. I.

Om na te gaan welke kenmerken van het tumorproces van invloed waren op het beloop 
na de behandeling, werd het al dan niet bestaan van tumorgroei in de mond of van 
metastasen genoteerd.

3 maanden na het begin van de behandeling, op welk tijdstip de aan de bestraling 
inhaerente slijmvliesveranderingen afgelopen plegen te zijn en

bij de laatste controle van de patiënt.

Aanwezigheid van tumorgroei in de mond is aangeduid als t+, ontbreken daarvan als 
t—;
m+ geeft aan het bestaan van metastasen in lymphklieren of op afstand, m— het ont
breken van metastasen.

Door toevoeging van het cijfer 3 aan deze symbolen wordt de toestand na 3 maanden 
onderscheiden van die bij de laatste controle.

Van de patiënten die binnen 3 maanden overleden, werd uitgegaan van de bij overlijden bestaande 
uitbreiding van het kankerproces.
In èèn geval was de beoordeling na 3 maanden niet mogelijk en in 9 gevallen was de latere beoor
deling niet mogelijk doordat zij na de laatste behandeling uit controle waren geraakt of intercurrent 
waren overleden en achteraf geen betrouwbare gegevens over eventuele tumorgroei in mond en 
regionaire lymphklieren konden worden verkregen.

Aldus bleven 191 respectievelijk 183 gevallen over.
Wegens de grote overeenkomst in klinisch- en histologisch patroon werden de tumoren van het 
palatum en van de processus alveolaris superior in één groep — aangeduid als: PAs — samenge
voegd. Het gezamenlijk aantal van deze minder frequente tumoren is van dezelfde orde van grootte 
als dat van de tumoren in de overige lokalisaties, waardoor vergelijking mogelijk is.

Nagegaan werden:

1. de correlatie tussen t en m.
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2. de correlatie tussen t resp. m en de kenmerken van het klinisch patroon (grootte, 
infiltratie, groeiwijze, metastasering) alsmede het geslacht.

De overlevingskans, afhankelijk van het klinisch patroon.

3. de correlatie tussen t resp. m en het histologisch patroon, (rijping, verhoorning, 
opbouw, kernstructuur, mitosefrequentie).

De overlevingskans, afhankelijk van het histologisch patroon, 

ad 1. De correlatie tussen t en m.
In alle lokalisaties bestaat een signifikante positieve correlatie tussen de aanwezigheid 
van tumorgroei in de mond en van metastasen.

Voor de gehele mondholte komt dit tot uitdrukking in fig. 19-22, d.w.z., bij 2 van de 3 
patiënten, waarbij de primaire tumor niet genas, werden bij de laatste controle klinische 
metastasen aangetroffen; omgekeerd bestond in 75 % van de patiënten met metastasen bij 
de laatste controle ook een tumor in de mond.

O
JX 28.61 X2 28.61 X2 51.04 X2 51.04

°lo °/o °/o

80 -

1 00 r ----

80 - V

t,+

m3-

Figuur 19 Figuur 20 Figuur 21 Figuur 22

Ad 2. de correlatie tussen t resp. m en de kenmerken van het klinisch patroon.
De overlevingskans afhankelijk van het klinisch patroon.

In hoeverre tumorgroei in mond resp. klieren gevonden werd, afhankelijk van het 
klinisch patroon bij het begin van de behandeling, tonen fig. 23-26.
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Het voorkomen van Tumor (t3) na 3 Het voorkomen van Metastase (m3) na 3
maanden in de klinische ondergroepen maanden in de klinische ondergroepen

Figuur 23 Figuur 24

Het voorkomen van Tumor ( t ) na de 
behandeling , in de klinische ondergroepen

>! H ö S ö Ëïl

Het voorkomen van Metastase < m ) na de 
behandeling, in de klinische ondergroepen

X2 |^2S I I 2,801 |21.53 I

□ -

Bn18"'*

Figuur 25 Figuur 26

Hieruit lezen wij o.m.

Er bestaat een sterk signifikante (j;2> 3,84) positieve correlatie tussen de aanwezigheid 
van tumorgroei in de mond na de behandeling en diepe infiltratie van de primaire tumor.

Zwak signifikant is de correlatie tussen het voorkomen van tumorgroei in de mond na 
de behandeling en de grootte van de primaire tumor.

Voor het bestaan van metastasen blijkt van de primaire tumor alleen diepe infiltratie en 
niet de grootte bepalend.

In de groep KO is bij laatste controle tumorgroei in de mond en vooral in de lymphklieren 
minder frequent dan in de groep Kl, 2.

Het resultaat van de behandeling van deze 72 gevallen is samengevat in onderstaand 
overzicht.
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t— m— t— m + t+ m— t+ m+

w 26 12 5 3 6
Pas 7 1 2 1 3
Ai 25 10 1 3 11
F 14 5 0 0 9

Gehele mondh. 72 28 8 7 29

Hieruit blijkt:

bij 36 werd bij laatste controle geen tumorgroei in de mond gevonden. 28 (80%) 
van deze gevallen waren ook klinisch vrij van metastasen. In 36 (80 %) van de klinisch 
niet genezen 44 gevallen met metastasen gelukte het niet de primaire tumor tot ver
dwijning te brengen.

Tussen de genezing van de primaire tumor en die van de metastasen bestond blijkbaar 
een sterk parallelisme.

Nemen wij alleen in beschouwing de gevallen, waarbij gedurende tenminste 2 jaar na de 
laatste behandeling geen recidief van de lokale tumor optrad, dan vinden wij:

In groep Ko (111 gevallen) lokale tumor genezen bij 51 gevallen (46%); 
in groep Kl, 2 (72 gevallen) lokale tumor genezen bij 21 gevallen (29 %).

De locale curabiliteit van tumoren zonder metastasen is blijkbaar groter dan van tumoren 
met metastasen.

De gevonden correlaties zijn weergegeven in onderstaande correlatiediagrammen.

I I

Figuur 27 Figuur 28
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De groeiwijze van de primaire tumor en het geslacht van de patiënt hebben in dit ver
band slechts geringe betekenis.

In de afzonderlijke lokalisaties zijn de gevonden correlaties door de kleinere getallen niet 
overal signifikant, de tendens is echter dezelfde.

In figuur 29 is het 3-jaars overlevingspercentage, berekend volgens Berkson en Gage 
(1958) voor het gehele patiëntenmateriaal, onderverdeeld in klinische ondergroepen, 
uitgedrukt.

3-Jaars Overlevingskans van de klinische ondergroepen

Figuur 29

De keuze van het 3-jaars overlevingspercentage is gegrond op de waarneming dat het 
overgrote deel van de patiënten bij wie de behandeling faalde, binnen 3 jaar na de 
behandeling overleed, zoals onderstaand overzicht toont;

t na o—6m 6—12 m 1—2j 2—jj 3—4j 4—5) >5j

W 10 10 3
PAs 763
Ai 10 9 8
F 6 8 6

Gehele mondh.: 33 33 20 10 3 1 1

Van 101 patiënten, overleden aan/met kanker, stierven er 96 (95 %) binnen 3 jaar 
en 2/3 gedeelte binnen 1 jaar na het begin van de behandeling.

Zoals kon worden verwacht is de prognose van kleine tumoiren beter dan van grote —, 
van weinig infiltrerende tumoren beter dan van diep infiltrerende —, van tumoren zon
der metastasen beter dan van tumoren met metastasen. Voorts blijkt de prognose bij 
vrouwen beter dan bij mannen.

5311
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Aangezien tussen de faktoren G, I en K onderlinge correlaties bestaan en b.v. een slech
tere prognose in de groep 12 in vergelijking tot de groep II zou kunnen berusten op 
het feit dat de groep 12 gemiddeld grotere tumoren en meer gevallen met metastasen 
telt, dan de groep II, zijn de groepen G, I en K verder onderverdeeld (fig. 30).

3-Jaars Overlevingskans van de klinische ondergroepen

GbK* g3k12 g,2ï G,^ 6,3; e.1, Kol, Kol, Kal K.,^
57 25 58 52 55 27 19 91 57 58 17 60

Figuur 30

Het blijkt, dat diepe infiltratie en metastasen een sterkere invloed op het overlevings- 
percentage hebben dan de grootte van de tumor; zelfs is bij aanwezigheid van diepe 
infiltratie of metastasen, de grootte van de tumor voor de prognose van geen belang.

Uiteraard zijn de gevonden percentages afhankelijk van de samenstelling van het mate
riaal uit patiënten met tumoren in verschillende lokalisaties.

In onderstaande figuren (31-38) is derhalve voor de afzonderlijke lokalisaties het 3-jaars 
overlevingspercentage in de verschillende klinische ondergroepen weergegeven; hier 
vinden wij in het algemeen dezelfde variaties als in het gehele patiëntenmateriaal.

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in W

Totaal

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in W

Figuur 31 Figuur 32
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3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in PAS

Figuur 33

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in Aj

Figuur 35

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in F

Figuur 37

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in PAS

Figuur 34

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in Af

Figuur 36

3-Jaars Overlevingskans van de klinische 
ondergroepen in F

T t
G«><0 G,2K,2 G3K12 6,3, Kol, Kol« K,2 H Kul*

14 6 10 9 14 6 4 15 16 8 2 13

Figuur 38

Met uitzondering van de mondbodem is in alle lokalisaties de prognose bij vrouwen 
gunstiger dan bij mannen. Dit berust niet op een hoger leeftijdsgemiddelde van de 
mannen, want dit was bij hen juist iets lager dan bij vrouwen.

Het verschil in prognose tussen mannen en vrouwen zou het gevolg kunnen zijn van de 
in het algemeen gunstiger levensverwachting van de vrouw in vergelijking met die van 
de man.
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Uiteraard worden de gevonden overlevingspercentages beïnvloed door de vrij hoge 
gemiddelde leeftijd van de patiënten.

Voor het bepalen van de sterfte, uitsluitend tengevolge van mondkanker, was het der
halve nodig —• voor mannen en vrouwen afzonderlijk — de sterftekans van een 
bevolkingsgroep van dezelfde leeftijdsopbouw als het patiëntenmateriaal te elimineren.

Aldus werd de kans op een normale 5-jaars overleving in de verschillende klinische 
ondergroepen berekend.

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen

1

T
M V Gij Qj I, I2 E nE K0 K, Totaal

139 52 82 110 74 118 126 65 115 45 32 192

Figuur 39

Ook na eliminatie van de betere levenskansen van de vrouw blijft de prognose bij 
vrouwen signifikant gunstiger dan bij mannen.

Voorts blijkt de prognose van gevallen met gefixeerde lymphkliermetastasen belangrijk 
slechter dan van gevallen met beweegbare metastasen.

In de volgende figuur zijn de groepen KO, G en I verder onderverdeeld.

De Kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen

•/.

KqGi2 K0G3 Kol, Kolo G»!, 0,2^ g3i G-.i Totaal

57 58 57 58 55 27 19 91 192

Figuur 40
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Aangezien de kans op een normale 5-j aars overleving, berekend voor het gehele patiën
tenmateriaal, afhankelijk is van de samenstelling daarvan uit patiënten met tumoren in 
verschillende lokalisaties, is in onderstaande figuren de kans op een normale 5-jaars 
overleving voor de afzondelijke lokalisaties weergegeven.

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in W

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinisc' e ondergroepen in W

Figuur 41 Figuur 42

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in PAs

kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in PAs

Totaal

Figuur 43 Figuur 44
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De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in Aj

°/o °/o
5-jaars overleving

van de klinische ondergroepen

Figuur 45 Figuur 46

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in F

kans op een normale 5-jaars overleving 
van de klinische ondergroepen in F

Figuur 47 Figuur 48

In de verschillende lokalisaties worden dezelfde variaties teruggevonden, welke in het 
gehele materiaal patiëntenmateriaal tot uiting kwamen, op één uitzondering na:

Bij de processus alveolaris inferior bestaat geen verschil in prognose tussen weinig- en 
diep infiltrerende tumoren, evenmin tussen tumoren zonder metastasen en tumoren met 
beweegbare lymphkliermetastasen; In de groep KO afzonderlijk hebben weinig infiltre
rende tumoren wèl een betere prognose dan diep infiltrerende tumoren.

Op grond van de waarneming dat op één uitzondering na de levenskans van de patiënten, 
die aan of met kanker stierven, ten hoogste 5 jaar bedroeg, is het genormaliseerde 5-jaars 
overlevingspercentage vrijwel adequaat aan het 5-jaars genezingspercentage.

Ofschoon tussen het klinisch patroon en de leeftijd in het algemeen geen verband werd
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gevonden was niettemin een invloed van de leeftijd op het resultaat van de behandeling 
denkbaar.

Dit blijkt niet het geval, zoals door figuur 49 wordt geïllustreerd.

Gemiddelde Leeftijd met 95 7» hg. 
in de ondergroepen t3 , m3
Jaren jaren

Figuur 49

Op grond van het bovenstaande, met name de overwegende invloed op de prognose van 
diepe infiltratie en metastasen, menen wij, dat een klinische stadium-indeling, bruikbaar 
ook voor een klein patiëntenmateriaal, gebaseerd moet zijn op deze 2 factoren.

De volgende stadium-indeling voldoet ons inziens goed aan deze voorwaarde:

KO II: Geen lymphkliermetastasen; de tumor is klinisch niet geïnfiltreerd in de onder
liggende spier- of botlaag.

K0 12: Geen lymphkliermetastasen; de tumor is geïnfiltreerd in spieren of bot.

Kl: Lymphkliermetastasen, beweegbaar.

K2: Lymphkliermetastasen gefixeerd, of metastasen op afstand.

Volgens deze stadium-indeling is de overlevingscurve bepaald voor de verschillende 
lokalisaties en voor het gehele patiëntenmateriaal;
uit deze curve is het overlevingspercentage voor de eerste 5 jaar na de behandeling af te 
lezen.
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Overlevingskans van patiënten met carcinomen
in de localisaties W, P , As , Aj «n F , bij

verschillende stadia

Totaal

5 jaren

Figuur 50

Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisatie W ,bij verschillende stadia

Totaal

5 jaren

O
in

verlevingskans van patiënten met carcinomen 
de localisaties P«nAs,bij verschillende stadia

•/.
100

80

60

40

20

0
5 jaren

Figuur 51 Figuur 52
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Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisatie Aj ,bij verschillende stadia

5 jaren

Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisatie F ,bij verschillende stadia

Figuur 53 Figuur 54

Het 5-jaars overlevingspercentage bedroeg voor de verschillende stadia en lokalisaties:

Ko I i Ko I 2 K i K 2
genor- genor- genor- genor-

maliseerd maliseerd maliseerd maliseerd

w 54 71 37 54 40 49 niet te berekenen
PAs 6? 87 43 52 15 21 0
Ai 31 46 25 32 26 33 8 10
F 68 88 I I I? 24 12 17
Gehele mondh. 55 73 28 35 33 42 7 10

Ter vergelijking werd de curve ook gemaakt voor een analoge stadiumindeling met als 
uitgangspunt de grootte van de primaire tumor en het voorkomen van metastasen (fig. 
55-59).

De groep KO wordt dan onderverdeeld in:

Gl, 2 omvattende de tumoren met een grootste doorsnee van ten hoogste 3 cm. en 

G3 omvattende alle tumoren groter dan 3 cm.

De groepen Kl en K2 zijn dezelfde als in de vorige stadiumindeling.



Overlevingskans van patiënten met carcinomen
in de localisaties W, P . As , Aj F ^ bij

verschillende stadia

Totaal

5 jaren

Figuur 55

Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisatie W ,bij verschillende stadia

5 jaren

Overlevingskans van 
in de localisaties P

patiënten met carcinomen 
As,bij verschillende stadia

5 jaren

Figuur 56 Figuur 57
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Overlevingskans van patiënten met carcinomen
in de localisatie F ,bij verschillende stadia

Overlevingskans van patiënten met carcinomen •/.
localisatie Aj ,bij verschillende stadia

5 jaren

Totaal

Figuur 58 Figuur 59

Zoals te verwachten was liggen de curven van stadium KO II en KO 12 in de eerste in
deling verder uit elkaar dan die van de stadia KO Gl 2 en KO G3 in de tweede indeling. 
Voorts blijkt in het palatum en de processus alveolaris superior de prognose van tumoren 
groter dan 3 cm gunstiger dan van kleinere tumoren.
Hiermede is de superioriteit van de indeling, gebaseerd op de mate van infiltratie van 
de tumoren zonder metastasen, bevestigd.

Tenslotte is — voor zover dit mogelijk was — het patiëntenmateriaal ingedeeld volgens 
de door de U.I.C.C. voorgestelde indeling en is voor de stadia hiervan de 5-jaars over- 
levingscurve bepaald, (fig.60-64).

Alleen de groep NO was groot genoeg voor onderverdeling naar de uitbreiding van de 
primaire tumor.

Stadium Tl NO en T2 NO zijn bij elkaar gevoegd daar retrospectief het verschil tussen 
geen - en minimale infiltratie niet is te maken.

Van verschillende stadia was het aantal gevallen te klein voor het berekenen van een 
5-jaars overlevingskans, waaruit de onbruikbaarheid van deze indeling voor een klein 
patiëntenmateriaal blijkt.
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Overlevingskans van patiënten met carcinomen
in de localisaties W, P , As , A, .n F , bij

verschillende stadia

5 jaren

Figuur 60

Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisatie W ,bij verschillende stadia

5 jaren

Overlevingskans van patiënten met carcinomen 
in de localisaties P«r.As,bij verschillende stadia

ioö

80

60

40

20

2 3 4 5 jaren

Figuur 6i Figuur 62
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Overlevingskans van patiënten met ca 
in de localisatie Aj ,bij verschillende

Overlevingskans van patiënten met ca1 
in de localisatie F ,bij verschillendestadia stadia

5 jaren

Figuur 63 Figuur 64

ad. 3. De correlatie tussen t resp. m en het histologisch patroon;

de overlevingskans afhankelijk van het histologisch patroon.

In de afzonderlijke lokalisaties werd wel een zwak signifikante correlatie gevonden tus
sen 1 of 2 kenmerken van het histologisch patroon en de aanwezigheid van kanker in 
mond of klieren na de behandeling, tussen de lokalisaties onderling bestond echter geen 
overeenstemming.

Bezien wij het gehele patiëntenmateriaal, dan vinden wij m.b.t. de toestand bij de laatste 
controle een signifikante correlatie tussen het aantal mitosen per gezichtsveld en het 
voorkomen van metastasen:

het gemiddeld aantal mitosen per gezichtsveld is hoger bij patiënten met metastasen, dan 
bij patiënten zonder metastasen.

Dit verschil bestaat in alle lokalisaties, zij het niet signifikant.

3-Jaars Overlevingskans van de 
histologische ondergroepen

Figuur 65
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In figuur 65 is het 3-jaars overlevingspercentage uitgedrukt voor de gehele mondholte, 
onderverdeeld in de histologische ondergroepen;

Alleen van de mitosefrequentie wordt een duidelijke invloed op de prognose gezien.

Teneinde een mogelijke invloed van de leeftijd na te gaan, werd de gemiddelde leeftijd in 
de histologische ondergroepen berekend.

Zoals figuur 66 illustreert was de gemiddelde leeftijd in alle histologische ondergroepen 
vrijwel gelijk.

Gemiddelde leeftijd met 95 ®/o bg in histologische 
ondergroepen

jaf'P'1 jaren

M t M M f { j

Figuur 66

Ook in de kans op een normale 5-jaars overleving — waarin de sterfte aan andere oor
zaken dan mondkanker is geëlimineerd — bestaat tussen de groepen Ml, M2 en M3 een 
duidelijk verschil:

± 50 % in de groep Ml, ± 30 % in de groep M2 en ± 10 % in de groep M3, 
(fig. 67).

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de histologische ondergroepen

Figuur 67
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Ofschoon door de kleinere getallen minder duidelijk, wordt dit verschil teruggevonden 
in de afzonderlijke lokalisaties, (fig. 68-71).

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de histologische ondergroepen in W

Figuur 68

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de histologische ondergroepen in PAs

•/.

Figuur 69

De kans op een normale 5-jaars overleving ‘-)e hans op een normale 5-jaars overleving
,an de nistoiogiscne onaergroepenvan de histologische ondergroepen

Figuur 70 Figuur 71

In het voorgaande werd een signifikante positieve correlatie gevonden tussen het aantal 
mitosen per gezichtsveld en het voorkomen van lymphkliermetastasen vóór de behande
ling (met ongunstige prognose).
Het verband tussen histologisch patroon en overlevingspercentage zou derhalve slechts 
indirect kunnen zijn. Het was dus nodig het overlevingspercentage op grond van het 
aantal mitosen te berekenen bij tumoren zonder- en tumoren met lymphkliermetastasen 
afzonderlijk. Het resultaat illustreert figuur 72;



79

■/.

Het is waarschijnlijk, dat — los van de klinische 
uitbreiding van het tumorproces -— aan het histo
logisch patroon en met name aan de mitotische 
activiteit van het tumorweefsel prognostische be
tekenis moet worden toegekend. Eerder zagen wij 
een signifikante correlatie tussen het geslacht en 
het gemiddelde aantal mitosen per gezichtsveld, 
voorts een gunstiger prognose bij vrouwen dan bij 
mannen.

Eerder zagen wij een signifikante correlatie tussen het geslacht en het gemiddelde aantal 
mitosen per gezichtsveld, voorts een gunstiger prognose bij vrouwen dan bij mannen.

Indien wij nu de groep mannen en vrouwen onderverdelen naar het gemiddelde aantal 
mitosen en voor elk van deze ondergroepen Ml, M2 en M3 de kans op een normale 
5-jaars overleving berekenen, krijgen wij het volgende resultaat (fig. 73):

Hieruit mag worden geconcludeerd:
1. De invloed van de mitosefrequentie op de prog
nose bestaat bij beide geslachten.
2. Het verschil in overlevingspercentage tussen 
mannen en vrouwen wordt maar zeer tendele ver
klaard door een hogere mitosefrequentie bij de 
man.

Figuur 73
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Recidieven en latere metastasen in de regionaire lymphklieren

Bij de lokale recidieven zien wij ons voor het probleem gesteld deze af te scheiden van 
hernieuwde tumorgroei in de mondholte, welke als een tweede primair carcinoom moet 
worden beschouwd. Dit probleem, waarop reeds eerder werd ingegaan, bestaat niet bij 
de latere metastasen, welke wij daarom eerst in beschouwing willen nemen.

Voor het bepalen van het tijdstip, waarop in het patiëntenmateriaal van het R.R.T.I. 
latere lymphkliermetastasen optraden, werd uitgegaan van die gevallen, waarbij de pri
maire tumor en eventueel bij het begin van de behandeling aanwezige lymphkliermeta
stasen, gedurende de gehele controleperiode niet recidiveerden. Indien n.1. lokaal of 
regionair recidief optrad, is het mogelijk dat de metastase uitging van het recidief.

Wij onderscheiden dus 2 groepen:

1. waarbij aanvankelijk geen lymphkliermetastasen waren (65 gevallen);

2. waarbij aanvankelijk wel lymphkliermetastasen waren (26 gevallen);

ad. i.

metastase na wang As 4- P Ai F Totaal

o— 3 mnd. 4 I _ 2 7
4— 6 mnd. — I I 2 4
7— 9 mnd. — — 2 — 2

io—12 mnd. — I I — 2
i —ii/2 jr. — — — — —

w 1 K
> — — — I I

Totaal 4 3 4 5 i6

ad. 2.

metastase na wang As 4- P Ai F Totaal

o— 3 mnd. i I _ I 3
4— 6 mnd. 2 — — I 3
7— 9 mnd. — — 2 — 2

io—12 mnd. i — — — I

i —il/2 jr. — — I — I

1I/2—2 jr. — I — — I

Totaal 4 2 3 2 11

Indien na klinische genezing lymphkliermetastasen optraden, gebeurde dit binnen 2 jaar 
en in 94 % (groep 1.) resp. 82 % (groep 2.) binnen 1 jaar.
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Aangezien deze lymphkliermetastasen — klinisch latent — reeds aanwezig moesten zijn 
tentijde van de behandeling, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. in 16 van 65 gevallen, behorend tot de groep KO werd met betrekking tot de aan 
wezigheid van lymphkliermetastasen een fout-negatieve diagnose gesteld, d.i. in 25 %.

2. een latente metastase in de lymphklieren had maximaal 2 jaar na het begin van de 
behandeling nodig om klinisch manifest te worden.

Keren wij nu terug tot de lokale recidieven
Ook daar moeten zich na de behandeling cellen hebben bevonden — klinisch latent —, 
welke later tot hernieuwde tumorgroei aanleiding gaven. Deze werden weliswaar 
bestraald, maar de remming, die een cel met delingspotentie van bestraling ondervindt, 
duurt slechts enige uren (Cade 1948) en kan dus niet leiden tot verlenging van de tijd, 
nodig om zich als tumorrecidief te manifesteren.
Het tijdstip gerekend vanaf het begin van de behandeling, waarop een lokaal recidief 
optrad, toont onderstaand overzicht:

bij het carcinoom van de W PAs Ai F Totaal

na 4— 6 mnd. 3 5 9 7 24 maal
na 7— 9 mnd. — 4 2 I 7 „
na io—ia mnd. — I I — 2 „
na i —1V2 jr. I 2 2 I 6 „
na 1V2—2 ir- — — 2 — 2 „

4 12 16 9 41 maal

In het 3e jaar (na 2 jaar 4 mnd.) werd bij 1 patiënt elders, waar patiënt was opge
nomen wegens alcoholische paranoia en polyneuritis, tumor „recidief” gediagnosti-
seerd. Een patholoog-anatomisch onderzoek werd niet verricht; bovendien is noch de 
juiste lokalisatie, noch het tijdstip waarop dit „recidief” zich openbaarde bekend.
Dit geval is hier verder buiten beschouwing gelaten.

Bij 2 patiënten, bestraald wegens carcinoom van de processus alveolaris superior, 
werd hernieuwde tumorgroei geconstateerd, resp. na 6 jaar en 7 maanden op de
processus alveolaris superior en na 7 jaar en 1 maand op het palatum durum. Beiden
rookten veel en hadden een slecht gebit, bij 1 was het mondslijmvlies leukoplakisch.

Tenslotte trad éénmaal hernieuwde tumorgroei in de wang op na 12 jaar. Patiënt 
rookte en pruimde veel, waarbij hij de pruim op dezelfde plaats in de mond bewaarde 
als voorheen.

In deze 3 gevallen lijkt een tweede primair carcinoom veel waarschijnlijker dan een 
lokaal recidief en wel om de volgende redenen:



82

1. de factoren, die geacht moeten worden tot het ontstaan van het eerste carcinoom te 
hebben geleid, bleven ook na de genezing daarvan een carcinogene werking op het mond- 
slijmvlies uitoefenen;

2. in bestraald weefsel kan jaren na de bestraling en als gevolg daarvan maligne tumor- 
groei optreden.

Concluderend menen wij te mogen stellen dat — met uitzondering misschien van een 
enkel geval — ook de lokale recidieven binnen 2 jaar na de behandeling optraden, in 
80 % zelfs binnen 1 jaar.
Analoge waarnemingen deden wij met betrekking tot een volgend recidief. Voorts blijken 
bij 6 van de 8 gevallen, die in het tweede jaar recidiveerden, bij controle na 1 jaar af
wijkingen terplaatse te hebben bestaan in de vorm van zwelling of necrose, welke toen 
niet de indruk van een tumorrecidief maakten. Indien bij controle na 1 jaar het slijmvlies 
op de plaats van de tumor rustig is, is de kans op een lokaal recidief blijkbaar zeer gering.

De frequentie, waarmee in het R.R.T.I. lokale recidieven in de 3 ondergroepen Gl, 2, 3 
optraden toont nevenstaand overzicht:

Opvallend is het ontbreken van recidief bij kleine tumoren. Bij het wangcarcinoom werd, 
vergeleken bij tumoren van het palatum, de processus alveolaris superior en inferior en de 
mondbodem, na de eerste behandeling een lager percentage klinische genezingen in de 
groep G3 bereikt, doch ook het percentage recidieven was belangrijk lager (8 %) dan in 
de overige lokalisaties (48 %).
Kleiner is dan ook het verschil tussen de percentages waarin bij de verschillende lokali
saties na de eerste behandeling een voor het verdere leven, of tot de laatste controle, blij
vende genezing van de primaire tumor optrad.

Frequentie van lokale recidieven afhankelijk van de mate van infiltratie:

I. I 2

klinisch genezen 

na eerste 
behandeling

i 2

hiervan
gerecidiveerd

i 2

Wang

Proc. alv. sup.
27 27 22 15 2 2

en pal. dur. II 29 II 21 3 9

Proc. alv. inf. 18 40 14 25 4 12

Fundus oris 18 21 l6 12 3 6

Gehele
mondholte: 191 74 117 63

85%

gemiddeld:

73

62%
71 %

12

t9%

gemiddeld:

29

40 % 
3°%
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Primaire tumor blijvend genezen na eerste behandeling afhankelijk van de mate van 
infiltratie:

I. I 2 I 2

Wang 27 27 20 (74%) 13 (48%)
Proc. alv. sup.
en pal. dur. II 29 8 (73%) 12 (41 %)
Proc. alv. inf. 18 40 10 (56%) 13 (32%)
Fundus oris 18 21 13 (72 %) 6 (29%)
Gehele
mondholte: 191 74 117 51 (70%) 44 (38'%)

Tenminste 2 jaar gecontroleerd: 42 30
Radiologisch behandeld: 35 28
Chirurgisch behandeld: 7 2

De vraag rijst, in hoeverre het mondslijmvlies afwijkingen vertoonde op de plaats waar

later het tumorrecidief als zodanig werd herkend. Het viel ons op, dat tumorrecidief

nogal eens werd geconstateerd in een slijmvliesdefect, dat aanvankelijk de indruk wekte

te zijn ontstaan als reactie op de bestraling. Onderstaande tabel geeft —- bij de uitsluitend

radiologisch behandelde gevallen — een overzicht van de frequentie waarin een slijm-

vliesdefect voorafging aan het eerste klinische recidief, de ernst en het tijdstip van op-

treden van dit defect.

ernst van het slijmvliesdefect
oppervlakkig diepe geen

tijdstip ulcus necrose totaal afwijkingen

Wang: 0—3 mnd. -----  I I __
4—6 mnd. — — — 3

PAs: 0—3 mnd. I I 2 —

4—6 mnd. I 3 4 6

Ai: 0—3 mnd. 2 I 3 —

4—6 mnd. --- 2 2 6

F: 0—3 mnd. 4 2 6 —

4—6 mnd. I ------ I 2

Geh.
mondh. 0—3 mnd. 7 5 12 —

4—6 mnd. 2 5 7 —

Totaal: 9 10 19 17

De totale frequentie van de gevallen waarin een slijmvliesdefect voorafging aan het 
eerste klinische tumorrecidief bedroeg dus ruim 50 %.
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Een slijmvliesdefect als gevolg van de eerste behandeling, doch langer dan 6 maanden 
na het begin daarvan opgetreden was nooit voorloper van een tumorrecidief.

In 2 van de 19 gevallen met een defect van het mondslijmvlies was dit genezen lang 
(8 resp. 16 maanden) voor het recidief manifest werd. In de overige 17 gevallen ont
wikkelde het recidief zich op de plaats waar het slijmvliesdefect ontstond in aansluiting 
op of binnen 6 maanden na het begin van de bestraling.

Zoals wij reeds zagen ontstond in ongeveer 30 % van de 84 gevallen zonder tumorreci
dief een slijmvliesdefect en wel op een sterk wisselend tijdstip.
Een slijmvliesdefect binnen 6 maanden na het begin van de behandeling werd hier gevon
den in 13 % (11 patiënten).

Wij kunnen de vraag ook aldus stellen:

Indien er een slijmvliesdefect is, hoe groot is dan de kans op recidief?

Het aantal gevallen met een defect van het mondslijmvlies na radiotherapie, klinisch 
vrij van tumor, bedroeg:

binnen 3 mnd.: 20, hiervan gerecidiveerd: 12 (60 %); 

binnen 6 mnd.: 30, hiervan gerecidiveerd: 19 (63 %); 

en indien geen slijmvliesdefect optrad, hoe groot is dan de kans op recidief?

Het aantal gevallen zonder defect van het mondslijmvlies bedroeg

in de eerste 3 maanden: 100, hiervan gerecidiveerd 24 (24 %); 
in de eerste 6 maanden: 90, hiervan gerecidiveerd 17 (19 %)•

Resumerend kunnen wij dus stellen, dat indien in de eerste 6 maanden na radiologische 
behandeling een defect van het mondslijmvlies optrad, de kans op tumor recidief globaal 
3 maal zo groot was (ongeveer 60 %) als indien — bij geregelde controle — geen slijm- 
vliesdefect werd geconstateerd (ongeveer 20 %).

Het belang van deze waarneming is hierin gelegen dat omstreeks 3 maanden na het 
begin van de behandeling, bij aanwezigheid van metastasen, beslist wordt over de verdere 
therapie.

Om voor de hand liggende redenen zal men in dit kwetsbare slijmvlies een proefbiopsie 
zoveel mogelijk vermijden. Niettemin zal, alvorens tot een blocdissectie te besluiten, 
maligne tumorgroei onder een onschuldig uitziend ulcus uitgesloten moeten worden door 
middel van een diepe proefbiopsie.
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Frequentie van latere metastasen in de regionaire lymphklieren na klinische genezing 
van de primaire tumor in de groepen KO Gl, 2 en 3 (65 gevallen);

GROEP: Ko G i

gevallen metast. 
aantal lymphkl.

Ko

aantal
gevallen

G 2

lymphkl.
metast.

Ko

aantal
gevallen

G 3

lymphkl.
metast.

Ko

aantal
gevallen

G i, 2, 3

lympphkl.

metast.

Wang 8 — 8 2 4 2 20 4

Proc. alv.
sup. en 
pal. dur. 5 — 3 8 3 l6 3

Proc. alv. 
inf. 6 2 2 I 6 I 14 4

Fundus
oris 7 I 4 I 4 3 15 5

Gehele
mondholte 26 3 17 4 22 9 65 l6

12% 24% 41 % 25 %

De frequentie van latere metastasen afhankelijk van de infiltratie van de primaire tumor 
toont onderstaand overzicht:

GROEP: Ko

aantal
gevallen

- I i

lymphkl.

metast.

Ko

aantal
gevallen

- 12

lymphkl.

metast.

Ko -

aantal
gevallen

I I, 2

lymphkl.

metast.

Wang l6 2 4 2 20 4

PAs 8 I 8 2 l6 3
Ai 7 4 7 — 14 4

F 13 3 2 2 15 5

Gehele
mondholte 44

10(23%) 21 6(29%) 65 16(25%)

Voor zover de kleine getallen een conclusie toelaten, kan worden opgemerkt, dat de kans 
op het optreden van latere metastasen meer afhankelijk was van de grootte, dan van de 
mate van infiltratie van de primaire tumor.

Latere metastasen in de groepen Kl en K2 na klinische genezing van de primaire 
tumor en bij het begin van de behandeling aanwezige lymphkliermetastasen (26 ge
vallen) :



87

GROEP: K i K 2 Ki, 2

aantal lymphkl. aantal lymphkl. aantal lymphkl.
gevallen metast. gevallen metast. gevallen metast.

W 13 4 — — 13 4

PAs 11 ii 22

Ai 7 3 i — 83
F 21 ii 32

Gehele
mondholte 23 9 32 26 11(42%)

Prognose van het recidief en latere metastasen

Van de 41 patiënten, bij wie de primaire tumor recidiveerde, waren bij de laatste con
trole vrij van carcinoom 8.
Bij 5 daarvan ontstond een oppervlakkige-, bij 1 een matig ernstige necrose van het 
mondslijmvlies, op 1 na bij laatste controle weer genezen.

Slechts in 10 gevallen gelukte het het tumorrecidief tot verdwijning te brengen, in 2 
daarvan echter ten koste van een ernstige weefselnecrose, waaraan de patiënten te gronde 
gingen.

De sedert de laatste behandeling verstreken controletijd bedroeg resp. 3 maanden, 6 
maanden (2 x), 2 jaar 1 maand, 3 jaar 3 maanden, 5 jaar 7 maanden, 7 jaar, 12 jaar.

Van de 16 patiënten die lymphkliermetastasen kregen na genezing van de primaire tumor 
waren vrij van carcinoom 9; na een controleperiode van resp. 2 maanden, 7 maanden, 
11 maanden, 1 jaar 8 maanden, 2 jaar 9 maanden, 3 jaar 9 maanden, 7 jaar (2 x), 13^2 
jaar.

Van de 11 patiënten die reeds voor de behandeling lymphkliermetastasen hadden en bij 
wie na genezing metastasen optraden, waren vrij van carcinoom 4; resp. 4 maanden, 8 
jaar, 10 jaar, 11 jaar na de laatste behandeling.

In het totaal zijn van 68 patiënten bij wie het carcinoom recidiveerde dus 13 (20 %) 
genezen (controleperiode langer dan 2 jaar);
8 waren bij de laatste controle vrij van carcinoom, maar de controletijd is te kort om van 
genezing te kunnen spreken.

De genezingskansen van het lokaal recidief waren met de toegepaste therapie — voor
namelijk bestaande uit bestraling of coagulatie — weinig beter dan van de tumoren 
waarbij de behandeling reeds bij controle na 3 maanden bleek te hebben gefaald: 8 
patiënten stierven binnen 3 maanden; van de resterende 47 gevallen genazen slechts 4;
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(controleperiode resp. 2 jaar 4 maanden, 3 jaar 4 maanden, 4 jaar 10 maanden, 8 jaar 
7 maanden). 43 overleden aan carcinoom.

Van de 96 gevallen waarbij na eerste behandeling geen genezing van de primaire tumor 
voor het verdere leven of tot de laatste controle werd bereikt, gelukte dit alsnog in 12 
gevallen; van deze zijn 9 genezen, terwijl van 3 de controleperiode korter dan 2 jaar was.

De betekenis voor de prognose van het al dan niet bestaan van tumorgroei in mond of 
lymphklieren, 3 maanden na het begin van de behandeling, illustreert fig. 74.

De kans op een normale 5-jaars overleving 
van de ondergroepen t3,m3

. 1 1
I T

m. 1 m3- ms 1 m3- *3 V m3 mj
'f

30 1 23 21 | 117 53 138 51 140

Figuur 74

Indien na de eerste behandeling klinisch geen tumorgroei bestond was de kans op een 
normale 5-jaars overleving 70 %; bij aanwezigheid van tumorgroei in mond en regionaire 
lymphklieren daalde deze kans tot bijna 0.

Bijwerkingen en complicaties van de behandeling

De aan iedere bestraling inhaerente veranderingen van het mondslijmvlies zijn doorgaans 
3 maanden na het begin van de behandeling afgelopen. In sommige gevallen echter 
vertoont het slijmvlies dan nog een defect en kan van een vertraagde wondgenezing 
worden gesproken; een direct verband met de voorafgegane bestraling is hier aannemelijk.

In andere gevallen treedt later beschadiging van het — door de voorafgegane bestraling 
kwetsbare — slijmvlies op; hier is het verband met de bestraling indirect en wordt het 
optreden van een defect in het mondslijmvlies bepaald enerzijds door de mate van atrofie, 
anderzijds door de ernst van eventuele traumatisering van dit slijmvlies door het voedsel 
of een carieus gebit.
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De frequentie van deze ongewenste bijwerkingen van de radiotherapie werd nagegaan 
bij die gevallen, waarbij na de eerste behandeling (d.i. de behandeling in de eerste 3 
maanden) de primaire tumor was genezen en gedurende de controleperiode niet recidi
veerde.

Uitgesloten van deze bewerking worden dus:
1. de gevallen waarin bij controle na 3 maanden nog een tumorresidu bestond;

2. de gevallen waarin de primaire tumor na schijnbare genezing later recidiveerde;

In al deze gevallen immers heeft men niet uitsluitend te doen met door de bestraling 
veroorzaakte beschadiging van het weefsel in de naaste omgeving van de tumor, maar 
tevens met necrose in tumorweefsel of necrose van het tumorbed (mede) veroorzaakt 
door tumorgroei.

Er blijven aldus over 84 gevallen (wang 30, palatum en proc. alv. sup. 16, proc. alv. inf. 
19, mondbodem 19).

Naar de ernst van het slijmvliesdefect onderscheiden wij 2 vormen:

1. een oppervlakkig-, traag genezend ulcus;

2. necrose van diepere weefsellagen (submucosa, spier of bot), 

ad. 1. Een oppervlakkig slijmvliesdefect trad op
in 4 gevallen in aansluiting aan de behandeling en wel 2 x na radiumpunctuur, 1 x na
uitwendige Rö D. T., en 1 x na telecobaltbestraling en
in 14 gevallen enige maanden tot 3 jaar na de behandeling en wel:

5 x na radiumpunctuur, 2 x na radiummoulage, 3 x na Rö kontaktbestraling, 1 x na tele
cobaltbestraling, 3 x na gecombineerde orale en uitwendige bestraling. (Voor een over
zicht van deze gevallen zie pag. 90).

De 4 gevallen met een slijmvliesdefect in aansluiting aan de behandeling zijn gelijkelijk 
verdeeld over kleine en grote- resp. weinig en diep infiltrerende tumoren; de genezings- 
duur bedroeg 6 - 8 maanden.

In 11 van de 14 gevallen met een later opgetreden defect was de bestraalde tumor klinisch 
niet diep infiltrerend; de genezingsduur bedroeg bij 8 patiënten korter dan 3 maanden, 
bij 12 patiënten korter dan 1 jaar, bij 2 patiënten ongeveer 2 jaar.

ad. 2. Necrose van diepere weefsellagen trad op bij
5 patiënten in aansluiting aan de behandeling en wel: 3 x na radiumpunctuur (wang 2 x, 
proc. alv. inf. 1 x), 2 x na uitwendige D.T. (proc. alv. sup. 1 x, proc. avl. inf. 1 x) en bij
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GoĴ S P O,

-aco
s G

eh
el

e m
on

dh
ol

te



91

5 patiënten 6 maanden tot 5^ jaar na de behandeling en wel:
1 x na radiumpunctuur (wang), 2 x na uitwendige Rö D.T. (proc. alv. inf.) en 2 x na 
gecombineerde orale- en uitwendige bestraling, (wang 1 x, mondbodem 1 x).

Frequentie afhankelijk van de grootte van de tumor

in aansluiting aan de behandeling later opgetreden defect

grootte 12 3 totaal 12 3 totaal
aantal 1225 — 325

Frequentie afhankelijk van de infiltratie

in aansluiting aan de behandeling later opgetreden defect

infiltratie 1 2 totaal 1 2 totaal
aantal 2 3 5 1 4 5

In tegenstelling tot hetgeen wij bij het oppervlakkige slijmvliesdefect zagen, overwegen 
hier de grotere en diep infiltrerende tumoren. De duur van de genezing varieerde tussen 
iy2 jaar en \y2 jaar.

Optimale dosis

Het kleine aantal gevallen, waarin de door het weefsel geabsorbeerde dosis bekend is, 
liet beoordeling van het verband tussen deze en de beschadiging van het weefsel niet toe.

Sinds de behandeling van de metastasen in de regionaire lymphklieren in hoofdzaak 
chirurgisch is geworden, interesseert de radiotherapeut zich vooral voor de optimale dosis 
van de bestraling van de primaire tumor.

Bij het onderzoek hiernaar moesten uit het beschikbare materiaal worden uitgesloten:

1. 20 geheel of tendele chirurgisch behandelde gevallen;

2. 17 gevallen waarbij zowel oraal als uitwendig werd bestraald, aangezien hier de dosis 
in de tumor achteraf niet was te berekenen.

Aldus bleven over:

155 gevallen (wang 43, palatum en processus alveolaris superior 32, processus alveolaris 
inferior 44, mondbodem 36).
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De behandeling bestond in deze gevallen

48 x uit radiumpunctuur;
53 x uit uitwendige röntgendieptetherapie; 
18 x uit telecobaltbestraling;
25 x uit röntgencontactbestraling;
11 x uit orale radiummoulage.

Deze behandelingsmethoden willen wij in het volgende nader bezien en wij zullen trach
ten daarbij 2 vragen te beantwoorden:

1. Welke dosis werd toegediend bij de lokaal genezen gevallen?

2. Verschilt deze dosis van die in de lokaal niet-genezen gevallen?

Bij het toepassen van een therapie op een curabele patiënt bestaat er voor de intensiteit 
van het therapeuticum een gebied dat therapeutische breedte wordt genoemd.

Het therapeuticum is de stimulus, die aan het subject (de patiënt) wordt toegediend om 
de gewenste response (curatie) te verkrijgen.

De therapeutische breedte is het gebied, waarbinnen de intensiteit van de stimulus moet 
vallen om de gewenste response te verkrijgen.

Indien de intensiteit van de stimulus zich beneden de ondergrens van de therapeutische 
breedte bevindt, zal de response zijn: „niet genezen, tengevolge van onderdosering”.
Indien de intensiteit van de stimulus zich boven de bovengrens van de therapeutische 
breedte bevindt zal de response zijn: „niet genezen, tengevolge van overdosering”.

De ligging van onder- en bovengrens van de therapeutische breedte bij het enkele subject 
behoort meestal niet tot de beschikbare informatie. Uit de verdeling van de therapeutische 
breedten van een verzameling subjecten echter is het bestaan van een optimale intensiteit 
van de stimulus af te leiden.
Deze optimale intensiteit heeft de grootste waarschijnlijkheid om binnen de therapeuti
sche breedten van de verzameling subjecten te liggen en geeft dus de meeste kans op 
curatie. Naarmate de intensiteit van de stimulus afwijkt van deze optimale intensiteit, zal 
de kans op curatie afnemen.

De stimulus informatie van de curabele patiënten die genezen zijn, stelt de statisticus in 
staat om deze optimale stimulus intensiteit te bepalen.
De stimulus is bij stralenbehandeling van complexe aard. Naast de gebruikte stralensoort 
kan men de totale dosis, de totale behandelingstijd en het bestraalde volume beschouwen 
als componenten van de stimulus.
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Radiumpunctuur

(voornamelijk verricht bij tumoren van de wang —^ 20 x — en van de mondbodem — 
25 x).

De dosering van de punctures verricht vóór de invoering van de reconstructiemethode, 
werd uitgedrukt in m.g.u.: daarna in Röntgen; alleen deze laatste (8 bij de wang; 20 bij 
de mondbodem) lenen zich voor een nader onderzoek.

Bij de informatie omtrent de dosis in een radiumpunctuur behoort de heterogeniteit der 
doseringssnelheid in het bestraalde volume. In een punctuur zijn te onderscheiden: gebie
den met een minimale dosis, gebieden met een maximale dosis. Daarnaast kan men spre
ken over de gemiddelde dosis van de punctuur.

A priori staat niet vast welke van deze 3 genoemde doses de meest geëigende is om als 
dosis-informatie verwerkt te worden in de stimulus intensiteit.

Wanneer men voor elke punctuur de dosis in R., de tijd in uren, het volumen in cc. 
logarithmisch uitzet langs de ribben van een kubus, verkrijgt men evenzoveel punten in 
de ruimte binnen de kubus.

De optimale dosis is die, waarvan de punten behorende bij de lokaal genezen gevallen het 
dichtst gelegen zijn bij een tussen deze punten te construeren vlak in de kubus. Uit de 
ligging van dit vlak volgt de optimale doseringsfunctie.

Bij de punctures van de wang was de optimale doseringsfunctie:

LogD = 0,128 Log T —0,056 Log V + 3,565
Hierin stelt D de gemiddelde dosis voor van de puncture in Ry, T de applicatietijd in 
uren en V het volume in cc.

Bij de punctures van de mondbodem was de optimale doseringsfunctie:

Log D = 0,272 log T + 0,014 log V + 3,174.
Hierin stelt D de dosis voor van het gebied met minimale dosis.

Deze doseringsfuncties zijn weergegeven in de volgende figuren:
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De optimale dosis ( D in kR.) , als functie van. de tijd 
( T in uren ) voor de localisatie W (gemiddelde dosis)

Figuur 75

De optimale dosis ( D in kR.), als functie van de tijd 
(T in uren) voor de localisatie F (minimale dosis)

Figuur 76

Bij een tumorgrootte van 10 - 30 cc en een bestralingstijd van 168 uur bedroeg

voor de wang de optimale gemiddelde dosis 6000 R.; 
voor de mondbodem de optimale minimale dosis 6300 R.

De procentuele afwijking van de in werkelijkheid toegediende dosis t.o.v. de optimale 
dosis voor lokaal genezen (G) en lokaal nietgenezen (nG) gevallen wordt weergegeven 
in het volgende spreidingsdiagram.

nG

» • • • • •

110 120 
D—-----  m
Dopt

Figuur 77

Bij 18 van de 19 genezen gevallen week de werkelijk toegediende dosis hoogstens 10 % 
af van de optimale-, bij de nietgenezen gevallen was dit slechts bij 4 van de 9 het geval.

De heterogeniteit van de punctures van de genezen gevallen werd gekarakteriseerd door 
de gebieden met maximale dosering te vergelijken met de gemiddelde' dosis in de punc
tures van de wang en met de gebieden met minimale dosis in de punctures van de mond
bodem. De maximaal toelaatbare dosis, die hieruit werd afgeleid, bleek alleen afhankelijk 
te zijn van de applicatietijd.
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Voor de wang en voor de mondbodem werden 2 verschillende functies gevonden voor 
de maximaal toelaatbare dosis; de2e zijn afgebeeld in de volgende grafiek.

De maximale dosis (D in kR), als functie van 
de tijd (T in uren) voor de localisaties W 
en F.

T

Figuur 78

Bij een bestralingsduur van 168 uur bedroeg de maximaal toelaatbare dosis bij de wang 
7200 R, bij de mondbodem 6600 R.

Röntgendieptetherapie

(voornamelijk bij tumoren van proc. alv. inf. — 27 x)

Van de met uitwendige röntgendieptetherapie behandelde gevallen kwamen 37 voor 
nader onderzoek in aanmerking.
De waarde van het resultaat van dit onderzoek wordt verkleind door het feit dat in de 
meeste gevallen alleen de dosering, gemeten in lucht, bekend was.

Naast de gebruikte stralensoort kan men de totale dosis, de totale behandelingstijd en de 
veldgrootte in cm2 beschouwen als componenten van de stimulus.

Evenals bij de radium-punctures werd een optimale dosisfunctie vastgesteld:
Log D = 0,256 log T—0,089 log V + 3,481.

Hierin stelt D voor de totale dosis in R; T de totale behandelingstijd in dagen; V de veld
grootte in cm2.

Deze optimale dosisfunctie is grafisch afgebeeld in figuur 79.
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D'e optimale dosis (D in kR), bij gefractio- 
neerde uitwendige Röntgen bestraling van 
mondholte carcinoom, als functie van de totale 
behandelingstijd (T in dagen).
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Figuur 79

De procentuele afwijking van de in werkelijkheid toegediende dosis t.o.v. de optimale 
dosis werd berekend en is afgebeeld in het volgende spreidingsdiagram. (fig. 80).
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Figuur 8o

Bij de 9 lokaal genezen gevallen bedroeg de afwijking minder dan 10 %, bij 8 minder 
dan 5 %.

Bij de 28 lokaal niet-genezen gevallen bedroeg de afwijking van de toegediende dosis 
ten opzichte van de optimale: bij 10 minder dan 10 % en slechts bij 4 minder dan 5 %.

nG *

G
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Telecobalt
(voornamelijk bij tumoren van palatum en proc. alv. sup. — 11 x).

De tumordosis in genezen (6) en niet-genezen (12) gevallen bedroeg 5 - 7000 R., toe
gediend in 4-7 weken.

Radiummoulage
(voornamelijk bij tumoren van palatum en proc. alv. sup — lx).

9 moulages kwamen voor beoordeling in aanmerking.
De dosis op 5 mm diepte in lokaalgenezen (6) en niet-genezen (3) gevallen bedroeg 
4500 - 6000 R. in 5 - 10 dagen.



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aetiologie

Bij het ontstaan van mondkanker werken waarschijnlijk verschillende factoren samen in 
die zin, dat door inwendige factoren de weerstand van het mondslijmvlies tegenover 
locale en uitwendige factoren wordt verminderd.

De algemeen aanvaarde schadelijke werking van een carieus gebit en van tabaksmisbruik 
— voornamelijk pruimen en pijproken — vond ook in het patiëntenmateriaal van het 
R.R.T.I. bevestiging.

Symptomatologie

In ongeveer de helft van de gevallen zouden de klachten niet langer dan 3 maanden 
hebben bestaan, in ongeveer 80 % niet langer dan 6 maanden.

Tussen de duur van de klachten en de grootte van de tumor resp. het voorkomen van 
metastasen bestond in het algemeen geen verband.

In het klinisch patroon van de tumoren bleek een signifikante correlatie te bestaan tussen:

1. grootte en infiltratie
grotere tumoren hebben een signifikant sterkere neiging tot diepe infiltratie,

2. infiltratie en de aanwezigheid van lymphkliermetastdsen
bij diep infiltrerende tumoren worden vaker metastasen aangetroffen dan bij weinig infil
trerende tumoren

3. infiltratie en groeiwijze
diepe infiltratie is frequenter bij niet-exophytische (ulcererende) tumoren dan bij exo- 
phytische,

4. de grootte en het voorkomen van metastasen 
minder sterk dan de sub. 1 - 3 genoemde correlaties.
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Tussen de tumoren in de verschillende lokalisaties werden de volgende verschillen in het 
klinisch patroon gevonden;

1. in palatum en processus alveolares zijn signifikant meer grote en diep infiltrerende 
tumoren dan in wang en mondbodem;

2. het ulcererende type komt signifikant meer voor bij het carcinoom van wang en 
mondbodem dan bij het carcinoom van palatum en processus alveolares;

3. de frequentie van lymphkliermetastasen is signifikant hoger bij tumoren van wang, 
mondbodem en processus alveolaris inferior (ongeveer 40 %),danbij tumoren van palatum 
en processus alveolaris superior (ongeveer 20 %).

Van het geslacht werd geen-, van de leeftijd slechts een geringe invloed op het klinisch 
patroon gevonden.

In het histologisch patroon bestond een signifikante positieve correlatie tussen rijping, 
verhoorning, opbouw en kernstructuur, doch geen signifikante correlatie tussen deze ken
merken en het gemiddelde aantal mitosen per gezichtsveld.

Het histologisch patroon van de tumoren van de mondbodem wijkt duidelijk af van dat 
van de tumoren in de overige lokalisaties door een lagere differentiatie.

Tumoren van palatum en processus alveolaris superior tonen een grote overeenkomst in 
histologisch patroon, zij behoren tot de hoogst gedifferentieerde tumoren.

Tussen het klinisch- en het histologisch patroon werd het volgende verband gevonden:

1. tumoren met lymphkliermetastasen hebben: 
een signifikant slechtere rijping;
een signifikant geringere verhoorning;
signifikant meer mitosen per gezichtsveld dan tumoren zonder metastasen.

2. bij vrouwen is de kernstructuur van de tumoren signifikant beter en de mitose- 
frequentie signifikant lager dan bij de mannen.

Diagnose

Voor een betrouwbare klinische diagnose van metastasen in de regionaire lymphklieren is 
cytologische punctie en microscopisch onderzoek van het punctaat aangewezen.

Therapie

De behandeling bestond in het algemeen uit radiotherapie van de primaire tumor, terwijl 
de metastasen in de regionaire lymphklieren in de eerste jaren voor het merendeel radio
logisch, in latere jaren bij voorkeur chirurgisch werden behandeld.
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In het kort kan worden gesteld dat in gevallen met beperkte uitbreiding de behandeling 
van de primaire tumor bestond uit radiumpunctuur of radiummoulage, resp. Rö contact- 
bestraling, terwijl uitwendige dieptetherapie werd toegepast in gevallen welke te uitge
breid waren voor adequate orale radiotherapie.

Enkele zeer kleine tumoren in leukoplakisch slijmvlies werden geëxcideerd.

De behandeling van een tumorresidu en van een locaal recidief na klinische regressie na 
adequate radiotherapie zij in het algemeen chirurgisch.

De ervaring, dat de eerste metastasen meestal in de homolaterale sub- en retromandibu- 
laire lymphklieren optreden, opent de mogelijkheid d.m.v. „prophylactische” Rö bestra
ling in curatieve dosis te trachten het manifest worden van eventueel latente metastasen 
in deze klieren te voorkomen.

Bij tumoren welke door hun lokalisatie bij de mediaanlijn kans op dubbelzijdige meta
stasen geven, zal bestraling van de genoemde lymphklieren aan beide zijden van de 
hals moeten plaatsvinden.

Prognose en therapeutische resultaten

Vergelijking van de therapeutische resultaten van het R.R.T.I. met de door andere auteurs 
gepubliceerde resultaten was niet goed mogelijk a.g.v. het ontbreken van een uniforme 
klinische stadiumindeling. De indeling, aanbevolen door de U.I.C.C. per 1 januari 1963, 
bleek ongeschikt voor een betrekkelijk klein aantal gevallen. Derhalve werd een onder
zoek gedaan naar de betekenis van de verschillende facetten van het klinisch patroon op 
de prognose.

Twee factoren hiervan bleken vooral van belang:

1. diepe infiltratie;

2. de aanwezigheid van metastasen in de regionaire lymphklieren.

Niet alleen schept deze uitbreiding nieuwe therapeutische problemen, maar ook is de 
curabiliteit van de primaire tumor in deze gevallen kleiner (29 %) dan in de gevallen 
zonder metastasen (46 %).

De grootte van de tumor bleek van ondergeschikte betekenis voor de prognose; zelfs is in 
gevallen met diepe infiltratie of met metastasen de grootte van de tumor voor het over- 
levenspercentage van geen belang.

Deze bevindingen vormen de grondslag van de voorgestelde stadiumindeling welke —- 
boven de door de U.I.C.C. gepropageerde T.N.M.-classificatie — het voordeel heeft 
geschikt te zijn voor een klein patiëntenmateriaal:



101

KO II: Geen lymphkliermetastasen; de tumor is klinisch niet geïnfiltreerd in de onder
liggende spier- of botlaag.

KO 12: Geen lymphkliermetastasen; de tumor is geïnfiltreerd in spieren of bot.

Kl: Lymphkliermetastasen, beweegbaar.

K2: Lymphkliermetastasen gefixeerd of metastasen op afstand.

Uiteraard wordt het overlevingspercentage van deze oudere patiënten met een gemiddelde 
leeftijd van 68 jaar sterk beïnvloed door de normale sterfte aan ouderdom en andere 
ziekten dan mondkanker.

In de kans op een normale 5-jaars overleving of het genormaliseerde 5-jaars overlevings
percentage is de sterfte aan andere oorzaken dan mondkanker van een bevolkingsgroep 
met dezelfde samenstelling naar leeftijd en geslacht geëlimineerd. In o.s. overzicht is het 
volgens Berkson en Gage berekende 5-jaars overlevingspercentage voor de verschillende 
lokalisaties en klinische ondergroepen weergegeven.

GROEP: K o I i Ko I 2 K i K 2

genor- genor- genor- genor-

maliseerd maliseerd maliseerd maliseerd

Wang 54 71 37 54 40 49 niet te berekenen

Pal. dur.
Pr. alv. sup. 67 87 43 52 15 21 O

Pr. alv. inf. 31 46 25 32 26 33 8 10
Mondbodem 68 88 I I 17 24 12 17

Gehele mondholte 55 73 28 35 33 42 7 10

De prognose was bij vrouwen ceteris paribus iets gunstiger dan bij mannen.

Van het histologisch patroon bleek alleen de mitosejrecpuentie invloed op de prognose te 
hebben.

Kans op een normale 5-jaars overleving van het gehele patiëntenmateriaal:

gemiddeld minder dan 1 mitose per gezichtsveld (450 x) ± 50 %;
gemiddeld 1 mitose per gezichtsveld ± 30 %;
gemiddeld meer dan 1 mitose per gezichtsveld ± 10 %.

Dezelfde tendens openbaarde zich in de afzonderlijke lokalisaties.

De correlatie tussen de mitosefrequentie en het voorkomen van metastasen was maar ten 
dele verantwoordelijk voor de gevonden verschillen.
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Lokale- en regionaire recidieven na klinische regressie van de tentijde van de eerste 
behandeling aanwezige primaire turnon en eventuele metastasen traden op binnen 2 jaar 
(in 80 % binnen 1 jaar) na de behandeling.

Indien in de eerste 6 maanden na radiologische behandeling een defect van het mond- 
slijmvlies ontstond, was de kans op een tumorrecidief globaal 3 x zo groot (ongeveer 
60 %) als indien — bij geregelde controle — geen slijmvliesdefect werd geconstateerd 
(ongeveer 20 %). Een onschuldig uitziend ulcus, binnen 6 maanden na de bestraling 
ontstaan, dient dan ook als suspect voor een tumorrecidief te worden beschouwd.



SUMMARY

The present study is based on 192 cases of squamous cell carcinoma of the oral cavity, 
treated at the Rotterdams Radio Therapeutisch Instituut (R.R.T.I.) in the period 1940 - 
1961.

In the light of an increased inclination towards surgical management of the primary 
lesion in the mouth supported by improved aneasthesia, antibiotics and the development 
of newer techniques, it seemed useful to strike a balance of the mainly radio therapeutic 
approach in the past 2 decennia.

Comparison of the therapeutic results of the R.R.T.I. with the results, published by other 
authors, was hardly possible as a result of failing of a uniform clinical staging. The 
T.N.M.staging, recommended bij the U.I.C.C. to commence on January 1st 1963, turned 
out to be not suitable for a relative small number of patients. Theirefore an analysis 
was made of the clinical symptoms, their mutual relation and their significance for the 
prognosis of oral carcinoma.

In about one half of the cases the duration of complaints was not longer than 3 months, 
in about 80 % not longer than 6 months. There was no correlation between the duration 
of complaints and the size of the lesion or the occurrence of metastatic lymphnodes. 
Therefore cases with limited extension are not necessarily „early” and cases with great 
extension not necessarily „late”.

A significant correlation was demonstrated between:

1. the size and the depth of infiltration,

2. deep infiltration and the occurrence of lymphnode involvement,

3. infiltration and the clinical type of the tumour: the ulcerative type shows a greater 
tendency to deep infiltration than the exophytic type,
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4. the size of the tumour and the occurrence of lymphnode involvement but less 
impressive than the former correlations.

The following are the main differences between tumours in different sites:

1. in the gingiva and the palate the frequency of large (> 3 cm) and deep infiltrating 
tumours was greater than in the buccal mucosa and the floor of mouth;

2. lymphnode involvement was more frequent in tumours of the buccal mucosa, the 
lower gingiva and floor of mouth than in tumours of the upper gingiva and the palate;

3. the ulcerative type is more frequent in tumours of the buccal mucosa and the floor 
of mouth than in tumours of the palate and the gingiva.

As for the histological pattern, the lowest differentiation was shown in the tumours of 
the floor of the mouth, the highest in tumours of the upper gingiva and the palate.

Correlation between the histological and the clinical pattern

1. tumours with extension into the lymphnodes are less differentiated with a greater 
mitotic activity than tumours without lymphnode involvement,

2. in women the mean mitotic activity of the tumours is greater than in men.

Prognosis and therapeutic results

As a matter of fact survival rates of these elderly persons with an average age of 68 year 
are greatly influenced by the normal mortality by other diseases than oral cancer.

In the corrected 5-yeatf survival rate the deathrate of a population with the same age and 
sex distribution is eliminated.
On the — age corrected — life expectancy calculated according to the actuarial method 
of Berkson and Gage 2 factors in the clinical pattern turned out to be of outstanding 
importance:

1. deep infiltration of the primary,

2. the occurrence of metastatic lymphnodes at the time of the initial treatment. With 
fixed metastatic nodes prognosis is still wotse.

The dimensions of the primary lesion, on which most stagings are based, are of minor 
significance; in fact, in cases with deep infiltration or metastatic lymphnodes, the size 
of the primary lesion was of no significance.
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The following clinical staging is introduced, being simple and well-founded;

No II: No metastatic lymphnodes; primary lesion not infiltrated in underlying muscle 
(buccal mucosa, floor of mouth) or bone (gingiva),

No 12: No metastatic lymphnodes; primary lesion clinically infiltrated in underlying 
muscle or bone.

Nl: movable metastatic lymphnodes.

N2: fixed metastatic lymphnodes.

According to this staging, the 5-year survival rate for the different sites in the mouth 
was determined:

Ko 11 Ko I2 Ki K 2

age age age age

corrected corrected corrected corrected

Buccal mucosa 54 71 37 54 40 49 not calculable

Palate and upper 
alveolar ridge 67 87 43 52 15 21 0

Lower
alveolar ridge 31 46 25 32 26 33 8 IO

Floor of mouth 68 88 I I 17 24 12 17

Mouth total 55 73 28 35 33 42 7 10

Local and regional recurrences after regression of the primary tumour and metastatic 
lymphnodes occurred within 2 years (in 80 % within 1 year) after treatment.

The survival rate was slightly higher for women (58 age corrected) than for men (43 
age corrected).
95 % of patients dying from or with cancer did not live longer than 3 years, 2/3 not 
longer than 1 year after initial treatment.

No correlation was found between the survival rate and the tendency to histologic 
differentiation. On the other hand, counting the rate of mitoses in the microscopic view- 
field (450 x, average of 10 viewfields), there was a striking influence of this rate on the 
survival rate;

average number age corrected 5-year-survival
of mitotic figures rate

less than 1 
1

more than 1

±50% 
±30% 
± 10%
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The corirelation between the mitotic activity and the occurence of metastatic involvement 
of the regional lymphnodes was only partially responsible for these differences. 
Consequently prognostic value must likely be attached to the mitotic activity in a tumour.

Aetiology

The cause of oral carcinoma lies probably in a combination of local (bad teeth, leuko
plakia), intrinsic (a-vitaminosis) and ectrinsic (tobacco-chewing, pipesmoking) factors. 
Leukoplakia was found in 40 % of all cases; with multiple primaries in mouth and 
pharynx or in different structures this percentage amounted to 80.

Treatment

In general the treatment policy has been that the primary intra-oral lesions were managed 
by radiotherapy, while the metastatic lymphnodes in the neck in former years were dealt 
with for the greater part by radiotherapy, in later years preferably by radical neck- 
dissection.

Without attempting to go into all the intricacies of the wide variety of treatment methods 
and technics, briefly can be stated, that in cases with limited local extension, treatment of 
the primary lesion consisted of radium implant or intra-oral radium mould, whereas 
external irradiation with x-cays or telecobalt was applied in cases with too great extension 
for suitable intra-oral treatment. Occasionally very small primary lesions in leukoplakial 
areas have been excised.

The experience that metastasis mostly starts in the sub- and retromandibular lymphnodes, 
may create the possibility of preventing latent metastases to become manifest by 
„prophylactic” radiotherapy of these glands in curative doses. With the primary located 
near the midline, this therapy should be applied to both sides of the neck.

Superficial ulceration or deep necrosis in the first 6 months after treatment and simulating 
radionecrosis was in fact in 60 % a sign of tumour recurrence.
Therefore, in the presence of metastatic lymphnodes, tumourgrowth is to be excluded in 
any innocent looking ulcer before deciding to radical neckdissection.
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SCHEMATISCH OVEÄZICHT VAN HET 
PATIËNTENMATERIAAL

Voor de betekenis van de letters en cijfers welke het klinisch en histologisch patroon 
en de toestand na de behandeling typeren, zie betekenis van de symbolen.

In de kolom therapie wordt aangeduid met

1. orale Röntgenbestraling
2. uitw. Röntgenbestraling
3. radium moulage
4. radium puncture
5. telecobalt bestraling
6. chirurgische behandeling.
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jaar v. 
behan-

klinisch
patroon

Nr. status nr. naam deling m/v leeft. G I K e/ne

Wang

1 59— 255 J. V. ’59 m 60 1 1 0 e
2 57— 289 G. R. ’57 m 77 1 1 0 e
3 57— 256 H.G. a’57 m 67 1 1 0 e

b ’59 m 70 1 1 0 e
c. ’60 m 71 1 1 0 e

4 60— 129 H. O. ’60 V 71 1 1 0 e
5 61—2277 L. A. ’61 m 71 1 1 0 e
6 33167 F. C. ’50 m 78 2 1 0 e
7 59—1232 H. B. ’59 m 57 2 1 0 e
8 10597 C. S. ’40 m 71 2 1 0 ne
9 20044 J.s. ’46 m 48 2 1 0 e

10 59—1142 P. D. ’59 m 67 2 1 0 e
11 10483 B. M. ’40 m 56 2 1 0 e
12 27433 P. S. ’48 m 75 2 1 0 ne
13 53—4326 C. H. ’53 m 78 3 1 0 e
14 52—3753 P. V. ’52 V 55 3 1 0 e
15 52—4299 B. F. ’52 m 72 3 1 0 e
16 12538 W. B. ’42 m 92 3 1 0 e
17 25880 A. B. ’48 m 53 1 2 0 ne
18 59—3630 G. S. ’59 V 66 2 2 0 ne
19 57—1408 H. G. ’57 m 53 2 2 0 e
20 19665 D. M. ’46 m 71 2 2 0 e
21 15662 JE- ’44 V 81 3 2 0 e
22 14621 A. E. ’44 m 75 3 2 0 p
23 55—1667 H. B. ’55 m 88 3 2 0 ne
24 21272 J. B. ’47 m 82 3 2 0 ne
25 12675 M. V. ’42 m 49 3 2 0 e
26 17035 P. W. ’45 m 80 3 2 0 ne
27 15549 T. G. ’44 m 63 1 2 1 e
28 59— 787 C. L. ’59 m 64 1 2 1 e
29 18427 A. J. ’46 V 81 1 1 1 ne
30 58—2705 E. P. ’58 m 74 2 1 1 ne
31 19471 W. L. ’46 m 34 2 1 1 ne
32 16607 G. W. ’45 V 64 2 2 1 ne
33 28924 P. P. ’49 m 71 2 2 1 ne
34 31764 A. B. ’49 V 67 2 1 1 e
35 19485 A. S. ’46 m 73 2 1 1 ne
36 14841 C. H. ’44 V 75 2 2 1 ne
37 10957 I. R. ’41 m 72 3 1 1 ne
38 31745 K. G. ’49 m 57 3 2 1 ne
39 12117 C. B. ’42 V 59 3 2 1 e
40 15785 J. V. ’44 m 59 3 2 1 e
41 60— 895 P. K. ’60 m 89 3 1 1 e
42 61—2813 M. B. ’61 m 71 3 2 1 e
43 10680 W. B. ’40 m 59 3 2 1 e
44 20279 A. T. ’46 m 61 3 2 1 e
45 22623 J.s. ’47 V 73 3 2 1 e
46 12635 L. M. ’42 m 48 3 2 1 ne
47 54—2729 M. O. ’54 m 67 3 2 1 ne
48 17839 H.G. ’45 m 52 3 2 1 ne
49 61—2950 G. Z. ’61 m 86 2 2 2 ne
50 55—2498 K. G. ’55 m 74 3 2 2 e
51 53—3186 A. L. ’53 m 81 3 1 2 e

109

histologisch
therapie

van in leven overleden
toestand bij laatste 

controle of
patroon primaire na na overlijden

O Ke M tumor j. m. j. m. t m

___ — — — — 4 3—8 ___ ___

1 1 2 1 1 4 4—8 — —
— — — — — 6 6—4 — —

1 1 1 1 3 6 3—6 — —
— — — — — 6 2—10 — —

1 1 2 1 1 4 3—4 — —

1 1 1 3 3 1 1—4 — —
— — — — —

CM

1

4* 0—9 — —

2 2 1 1 1 4 1

CO — —

— — — — — 4 18—5 — —
___ — — — — 1 11—5 — —

3 2 3 2 2 5 1—0 — —

3 2 3 3 1 4 0—9 + +
— — — — — 4 1—3 — +
.— — .— — — 3 3—10 — —

1 2 2 1 1 3—2 9—10 — —

— — — — — 4—2—1 0—10 — +
2 2 3 1 1 2—1 0—3 + —

2 2 3 2 2 4 14—0 — —
___ — ___ ___ ___ 4 1—1 — —

1 1 3 3 1 2 1—10 — —

1 1 1 1 1 1—2 1—6 + —

1 2 2 1 1 2—4 2—4 — —

1 1 1 1 1 1 5—3 — —

1 1 3 2 1 2 1—0 — ?
1 1 2 1 1 4 0—7 + —

3 2 3 3 1 2—1 8—7 — —

1 1 3 2 2 1—4 4—10 — —

2 2 1 3 1 2—4 1—11 — —

1 1 2 1 3 4 0—6 — +
2 2 3 2 1 1 12—3 — —

3 3 3 3 3 4 0—7 — —

1 1 2 2 1 1 1—3 + —
-— — — -—- — 2—1 12—9 — —

3 3 3 1 2 4 0—8 + +
1 1 1 1 1 4 13—6 — —

— — — — —- 1 14—8 — —

3 3 3 2 3 4 8—1 — —

1 1 3 3 2 2 8—9 — —

1 1 2 1 1 1—4 1—0 + —

2 2 3 3 1 4 2—1 — +

2 2 2 3 1 6—4 0—2 + +

2
1

2
1

2
1

2
1

1
1

5
1—6

0—6 + —

1 1 2 1 2 1

CM

15—1

1

O

? +
— — — — — 2 — —

2 2 3 2 1 1—2 7—2 — —

3 2 3 2 1 2 15—4 — —

3 2 3 1 2 2 0—4 — +
— — — — — 1

CM 0—5 + +
3 2 3 2 2 5 0—5 + +
1 1 3 3 1 2 0—1 + +
2 2 3 2 1 2 0—2 — +
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Nr. status nr. naam

jaar v. 
behan
deling m/v leeft. G

klinisch
patroon
I K e/ne

52 12527 j. j. ’42 m 72 3 1 2 e
53 17018 J. B. ’45 m 44 3 2 2 e

Pr. alv. sup.
54 61— 705 A. H. ’61 V 75 2 1 0 e
55 16572 F. E. ’46 m 45 1 1 0 e

2 57— 289 G. R. ’60 m 80 1 1 0 e
56 57—1723 P. W. ’57 m 38 2 1 0 e
57 56—3886 M. B. ’56 m 82 2 1 0 e
58 61— 538 T. W. ’61 V 67 3 1 0 e
59 60—2951 G. W. ’60 m 65 3 1 0 e
60 60—1748 B. H. ’60 m 81 2 2 0 e
61 58—3615 B. B. ’58 m 70 2 2 0 ne
62 33889 B. P. ’50 m 71 2 2 0 ne
63 53—3976 M. S. ’53 m 62 2 2 0 ne
64 53—2017 K. A. ’53 V 64 3 2 0 ne
65 59— 24 W. G. ’59 m 69 3 2 0 e
66 54—3404 G. H. ’54 m 56 3 2 0 ne
67 55—3263 P. S. ’55 V 68 3 2 0 e
68 55— 793 G. K. ’55 m 62 3 2 0 e
69 56—1371 M. S. ’56 V 67 3 2 0 e
70 35348 J.B. ’50 m 64 3 2 0 e
71 53— 523 H. D. ’53 V 61 3 2 0 ne
72 55—4365 D. S. ’55 m 42 3 2 0 ne
73 30528 C. K. ’49 V 68 3 2 0 e
74 61—2286 A. J. ’61 V 79 3 2 1 e

'22 14621 A. E. ’49 m 80 2 2 2 ne
75 59—3496 W. M. ’59 m 69 3 2 2 e
76 11094 J. B. ’41 m 65 3 2 2 e
77 61— 290 J. M. ’61 m 83 3 2 2 e

Palatum durum
78 17595 E. S. ’45 m 52 1 1 0 e

4 59—3200 H. O. ’59 V 71 1 1 0 e
79 52—4178 L. S. ’52 m 55 1 1 0 e
29 18427 A. J. ’51 V 85 2 1 0 e
80 59—1:313 A. P. ’59 V 62 2 2 0 e
81 61—2571 T. P. ’61 m 75 3 2 0 ne
82 40117 P. E. ’51 V 75 3 2 0 e
83 54—2337 A. M. ’54 V 72 3 2 0 ne
84 59—1899 J.s. ’59 m 73 3 2 0 e
85 55—3351 M. H. ’55 m 58 3 2 0 e
86 59—2194 H. L. ’59 m 73 3 2 0 e
87 58—3680 S. P. ’58 V 68 3 2 1 e
88 14491 J.G. ’44 m 47 3 2 2 e
89 20305 A. K. ’46 m 56 2 2 2 ne

Proc. alv. inf.
90 53—4164 J.o. ’53 m 64 1 1 0 e
91 29979 H. V. ’49 m 65 1 1 0 e
92 33645 J.M. ’50 m 66 1 1 0 ne
93 54—1888 A. L. ’54 V 85 1 1 0 e
29 18427 A. J. ’55 V 89 1 1 0 e
94 61—2042 P. D. ’61 m 79 1 1 0 e
95 56—4052 D. S. ’56 m 80 2 1 0 e
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Nr. status nr. na am

jaar v. 
behan
deling m/v leeft. G

klinisch
patroon
I K e/ne

96 53—2060 K. B. ’53 m 69 3 1 0 e
97 25108 H. V. ’48 V 58 3 1 0 e
98 56—2021 G. M. ’56 m 64 3 1 0 e
99 18753 P. Z. ’46 V 77 2 1 0 e

100 58—92 A. K. ’58 m 77 3 1 0 e
101 59—1532 M. L. ’59 V 68 1 2 0 ne
102 16993 E. M. ’45 m 86 2 2 0 e
103 19320 A. V. ’46 m 59 2 2 0 e
104 59—1842 J- B. ’59 V 71 3 2 0 e
105 12869 J. P- ’43 m 56 3 2 0 e
106 14478 P. G. ’44 m 59 3 2 0 e
107 55—4603 C. B. ’56 V 84 3 2 0 ne
108 61— 126 J.N. ’61 m 73 3 2 0 e
109 57— 638 J. W. ’57 m 76 3 2 0 e
110 52—4491 J. B. ’52 m 63 3 2 0 e
111 53—3991 A. G. ’53 m 75 3 2 0 ne
112 55—3443 W. J. ’55 m 55 3 2 0 e
113 52—2113 A. V. ’52 m 77 3 2 0 e
114 20747 J.B. ’47 m 46 3 2 0 e
115 55—3871 A. V. ’55 V 70 3 2 0 e
116 58—1724 A. W. ’58 m 48 0 2 0 ne
117 10540 D. B. ’40 m 59 3 2 0 e
118 54— 176 N. R. ’54 m 73 3 2 0 e
119 54—1118 W. N. ’54 V 68 3 2 0 ne
120 59—3362 L. B. ’59 V 80 1 1 1 e
121 58—2274 C. U. ’58 m 78 1 1 1 pe
122 54—2706 P. W. ’54 m 59 2 1 1 rie
123 55—1110 J. E. ’55 V 83 2 1 1 é
124 55— 820 H. H. ’55 V 62 3 2 1 e
125 52— 850 C. P. ’52 m 65 3 2 1 n
126 26234 A. M. ’48 V 54 3 2 1 e
127 10816 P. B. ’41 m 70 3 2 1 e
128 60—1068 G. T. ’60 m 76 3 2 1 e
129 26741 J.M. ’48 m 63 3 2 1 e
130 54—2261 M. D. ’54 V 35 3 2 1 e
131 22311 A. V. ’47 V 66 3 2 1 e
132 13550 M. B. ’43 V 79 3 2 1 e
133 18957 A. M. ’46 m 55 3 2 1 e
134 55—1864 H. K. ’55 m 76 1 1 2 e
135 13655 H. A. ’43 m 66 2 2 2 e
136 11216 K. K. ’41 m 72 3 2 2 ne
137 13894 C. H. ’43 m 69 3 2 2 e
138 10648 T. H. ’41 m 55 3 2 2 e
139 57—3570 L. S. ’57 m 62 3 2 2 ne
140 60—1576 N. W. ’60 V 78 3 2 2 ne
141 56—1730 J.M. ’56 m 76 3 2 2 ne
142 56— 433 F. J. ’56 V 79 3 2 2 e
143 54—3689 J.G. ’54 m 72 3 2 2 e
144 53—3153 H. A. ’53 m 67 3 2 2 e
145 38034 J.M. ’51 m 69 3 2 2 e
64 53—2017 K. A. ’53 V 64 3 2 2 e

Mondbodem
146 60— 102 C. M. ’60 m 72 1 1 0 e
147 60—1557 H. B. ’60 m 66 1 1 0 ne
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Nr. status nr. naam

jaar v. 
behan
deling m/v leeft. G

klinisch
patroon
I K e/ne

148 14422 G. B. ’44 m 83 1 1 0 ne
149 28269 D. D. ’49 m 68 1 1 0 e
150 60—2740 C. B. ’60 m 55 1 1 0 e
151 16595 A. D. ’45 m 65 1 1 0 ne
152 13599 A. R. ’43 V 59 1 1 0 ne
153 58— 879 W. C. ’59 m 75 2 1 0 e
154 11280 J.K. ’41 m 56 2 1 0 e
155 58— 626 JD. ’58 m 75 2 1 0 ne
156 58—3370 P. K. ’58 m 66 2 1 0 ne
157 57—3819 P. F. ’57 V 61 2 1 0 ne
158 38532 W. K. ’51 m 73 2 1 0 e
159 17950 K. H. ’46 m 80 3 1 0 e
160 56—4016 JE. ’56 V 76 3 1 0 e
161 59—3739 H. IJ. ’59 m 70 3 1 0 e
162 60—2212 G. V. ’60 V 45 3 2 0 ne
163 37719 A. C. ’51 m 70 2 2 0 ne
164 58—2581 J.W. ’58 V 46 3 2 0 e
165 57—1817 W. A. ’57 V 63 3 2 0 ne
166 55—1001 A. V. ’55 V 61 3 2 0 e
167 21720 H. K. ’47 V 54 3 2 0 ne
168 60—2425 J D. ’60 m 76 3 2 0 e
169 27175 A. S. ’48 m 75 3 2 0 ne
170 15587 B. S. ’44 V 81 1 2 1 ne
171 59— 426 P. R. ’59 m 74 2 2 1 e
172 29393 W. P. ’49 m 70 3 2 1 e
173 54—4438 A. B. ’54 m 68 3 2 1 ne
174 54—4164 M. L. ’54 m 84 3 2 1 ne
175 28260 J.K. ’49 m 65 3 2 1 ne
176 60—1006 J.B. ’60 m 61 3 1 1 e
177 14905 J.A. ’44 m 62 2 2 2 ne
178 53—3584 A. L. ’53 m 80 2 2 2 ne
179 16596 A. B. ’45 m 75 2 2 2 e
180 25556 C. E. ’48 m 76 2 2 2 ne
181 19606 G. H. ’46 m 51 3 2 2 ne
182 18361 A. S. ’46 m 67 3 2 2 e
183 53—2980 K. W. ’53 m 80 3 2 2 e
184 59—1029 G. B. ’59 m 77 3 2 2 ne
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STELLINGEN

1. Van het klinisch patroon van het plaveiselepitheelcarcinoom van de mondholte zijn
vooral diepe infiltratie en metastasen in de regionaire lymphklieren van invloed op 
de prognose van radiologisch behandelde gevallen.

2. De differentiatiegraad van het plaveiselepitheelcarcinoom van de mondholte is voor 
de prognose van radiologische behandelde gevallen van geen betekenis.

3. Het bestaan van een streperige vorm van osteopoikilie moet onwaarschijnlijk worden 
geacht.

Claus, H. G. 1964
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522

4. Ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van decannulatie bij kinderen dienen te wor
den behandeld met nasale intubage.
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is de beoordeling van het eiwitspectrum noodzakelijk.
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6. Bij een patiënte met een carcinomateuse lymphklier in een oksel zonder klinisch 
manifeste primaire tumor dient een occulte primaire tumor in de homolaterale mam
ma te worden aangenomen.

Atkins, H. en Wolff, B. i960 
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7. Het voorkomen van schildklierweefsel in halslymphklieren bij afwezigheid van een 
carcinoom van de schildklier moet worden opgevat als een gevolg van versleping 
van dit weefsel via de lymphbanen.

Roth, L. M. 1965 
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8. De definitieve rentes op grond van wettelijke sociale verzekeringen, toegekend voor 
het geheel of gedeeltelijk verlies van één oog, liggen ten onrechte beneden de in 
vrijwel alle andere landen geldende normen.
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9. Ter voorkoming van mastitis puerperalis verdient antiseptische behandeling van de 
tepels van kraamvrouwen aanbeveling.

Huysmans-Evers, A. G. M. c.s. 1964 
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10. In „de history of musical instruments” heeft de auteur de sexuele symboliek te ver 
doorgevoerd.
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