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INLEIDING

Niet alleen het vroegtijdig herkennen en de juiste localisatie van 
maligne tumoren uitgaande van de bovenkaak, maar ook de keuze 
uit de ter beschikking staande therapeutische mogelijkheden levert 
in de praktijk nog vele moeilijkheden op.

Op boven omschreven problematiek wordt in dit proefschrift nader 
ingegaan, waarbij gebruik werd gemaakt van uit de literatuur bekende 
gegevens en analyse van eigen patiëntenmateriaal.

Deze 190 patiënten werden in de periode 1949 tot 1964 in het Onco- 
radiologisch Instituut van Boedapest (Hongarije) behandeld. De 
follow-up periode strekte zich uit tot 1971.

Evenals in vele andere instituten werd in deze periode Cobalt 
bestralingsapparatuur in gebruik genomen. Voor het Oncoradio- 
logisch Instituut van Boedapest betekende dit dat de samenwerking 
tussen de chirurgen en de radiotherapeuten verder toenam. Bij de 
samenwerking van deze twee disciplines bleek het noodzakelijk nader 
in te gaan op de vraag waar het werk van de chirurg ophield en dat 
van de radiotherapeut begon en omgekeerd. De beantwoording van 
deze vraag werd later nog moeilijker door de opkomst van de chemo
therapie.
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Hoofdstuk I

KORT HISTORISCH OVERZICHT

Uit de Veda boeken en de bekende Ebert papieren blijkt reeds dat 
neusholtetumoren ver vóór Christus bekend waren (90, 127). 
Hippocrates maakte onderscheid tussen tumoren uitgaande van de 
weke delen en de harde gedeelten van de neusholte. Hij meende 
dat een behandeling de patiënt niet ten goede zou komen. Galenus 
daarentegen spreekt over een mogelijke resectie van de zogenaamde 
harde tumoren. In de 17e eeuw meende men op grond van de toen 
geldende humorale theorie dat dit soort tumoren ontstond als gevolg 
van te overvloedig eten en drinken.

Na de ontdekking van de microscoop verschenen al spoedig diverse 
publicaties over neustumoren (Runges 1750, Paletta 1820). Curtin 
beschreef een op 10 januari 1820 door Lizars in Schotland verrichte 
bovenkaakresectie. Rogers in New York verrichtte in 1824 een parti
ele bovenkaakresectie, terwijl Gensoul in Frankrijk in 1827 een 
maxillaresectie uitvoerde wegens een osteosarcoom. Ook in Duits
land verschenen sindsdien diverse publicaties over operaties in dit 
gebied (Kümmel).
De eerste anatomische en microscopische classificatie van tumoren 
uitgaande van de bovenkaak werd door Foudrigner in 1866 opgesteld.

Omstreeks 1910 verschijnen de eerste mededelingen omtrent dia
thermische behandeling van tumoren in dit gebied (Jones in Enge
land, Clark in de V.S. en Berven en Holmgren in Zweden). De trias 
van Holmgren is een goed voorbeeld van een multidisciplinaire aan
pak. Deze behandelingsmethode omvatte electrocoagulatie gevolgd 
door intracavitaire radiumapplicatie, waarna de behandeling werd 
voltooid door orthovoltröntgentherapie.
De hierboven beschreven behandelingsmethode werd door onder 
andere Ohngren verder ontwikkeld. Deze laatste verrichtte door 
zijn beschrijving van een ’’malignancy plane” ten aanzien van de
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prognose van tumoren in het gebied van neus en neusbijholten baan
brekend werk.

Tot in de vijftiger jaren bleef de behandeling voornamelijk een 
chirurgische al dan niet gecombineerd met orthovoltröntgendiepte- 
therapie.

De hierna volgende nieuwe ontwikkelingen op chirurgisch gebied 
betroffen radicale en ultraradicale resecties zoals beschreven door 
Pichler 1948, New 1950 en Zange 1959, terwijl de belangrijkste 
gebeurtenis in de radiotherapie de introductie van de megavolt 
bestralingsapparatuur betrof. (Baclesse 1960 en Paterson 1966). 
Helaas maakte dit in vele gevallen een gelukkig slechts kortstondig 
einde aan de multidisciplinaire aanpak van de behandeling.
De behandelingsresultaten met radiotherapie -alleen en- chirurgie 
alleen beantwoordden echter niet aan de hooggespannen verwach
tingen, zodat reeds vrij spoedig weer berichten verschenen omtrent 
gecombineerde behandelingen (Jesse, Fletcher, 1966).
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Hoofdstuk II

EPIDEMIOLOGIE EN ETIOLOGIE

De frequentie van de maligne tumoren uitgaande van de bovenkaak 
bedraagt circa l/2°/o van alle maligne tumoren. Hieronder volgen 
enkele percentages uit de literatuur:

Chen
Martin
Poulson

Bunting
Dodd
Mattick
Watson

Blijkens door Meinsma (115) verstrekte gegevens, die gebaseerd zijn 
op de volledige registratie zoals deze in Friesland, Den Haag en 
Rotterdam plaats vond, bedroeg de jaarlijkse incidentie in Nederland 
in de periode 1968 tot 1970 0.9 bij mannen en 0.3 bij vrouwen 
per 100.000 inwoners.
Aangezien het voor dit proefschrift gebruikte materiaal uit Hongarije 
afkomstig is, dient vermeld te worden, dat aldaar de gemiddelde inci
dentie 0.3 per 100.000 inwoners bedraagt.
In de wereldstatistieken kan men echter een duidelijke afwijking van 
bovenvermelde gegevens vinden bij de in Zuid-Afrika levende Bantoe’s 
waar de frequentie van de maligne bovenkaakstumoren circa 6°/o 
bedraagt. Bij dit volk wordt regelmatig een snuif gebruikt dat carcino- 
gene stoffen (onder andere 3.4 benzpyreen) bevat. (170)
Van alle maligne hoofd- halstumoren maken de bovenkaakstumoren 
3°/o uit (15, 49, 55, 85, 110).
De verhouding tussen mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 2:1 
(90, 97, 104, 115, 176).
Volgens gegevens van Bales (15) zouden maligne bovenkaakstumoren 
bij vrouwen relatief meer voorkomen dan bij de andere hoofd- hals
tumoren het geval is.

De leeftijd van de patiënten varieert van 40 tot 70 jaar, waarbij 
echter aangetekend dient te worden, dat de meeste gevallen tussen
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60 en 70 worden gezien. Mannen en vrouwen zijn in de reeds ver
melde verhouding gelijkelijk over deze groep verdeeld. Histopatho- 
logisch gezien zijn er wel verschillen aantoonbaar in de diverse 
leeftijdsgroepen. De sarcomen alsmede de tumoren uitgaande van 
de kleine speekselklieren komen vaker bij jongere mensen voor.

Behoudens het gebruik van snuif, waarin zich carcinogene stoffen 
bevinden, werden tot op heden geen etiologische factoren aange
toond. De chronische sinusitis blijkt statistisch geen predisponerende 
factor te vormen. In dit verband weet Tabb (176) te melden dat een 
kwart van zijn patiënten aan chronische sinusitis leden. Dit percen
tage bleek hoger te zijn dan bij een vergelijkbare controlegroep. 
Larsson en Martensson (104) meenden, dat er mogelijk enig verband 
gelegd zou kunnen worden tussen het ontstaan van tumoren in dit 
gebied en de frequentie waarmee wegens chronische sinusitis en 
poliepen medische ingrepen worden verricht. Ook Jesse (90) is van 
mening, dat langdurig bestaande fistels na extractie en niet-odonto- 
gene (benigne) tumoren op de duur tot een maligne proces in de 
bovenkaak zou kunnen leiden.

Tijdens en na de tweede wereldoorlog verschenen diverse artikelen 
waarin werd gewezen op het feit, dat bij mensen, die veel werkten 
met chroom, arseen en nikkel meer maligne bovenkaakstumoren 
voorkwamen (170).

Meest opvallend is wel het grote aantal adenocarcinomen, dat wordt 
waargenomen bij hout- en leerbewerkers. (1)
Tabb (176) vermeldt nog een bovenkaakstumor na een geweerschot 
terwijl Markovitz (109) een dergelijke tumor zag, nadat thorotrast 
bij een röntgendiagnostisch onderzoek in de neusbijholte was ge
bracht.

De dyskeratotische leukoplakie van het palatum durum en de gingiva 
superior is in het geval van tumoren ter plaatse als precancerosis te 
beschouwen.
De papillomatosis (inverted of inverting papilloma) daarentegen 
geeft slechts in 3°/o van alle gevallen een ontwikkeling in maligne 
zin via een planocellulaire metaplasie te zien. (169)
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Hoofdstuk III

ANATOMIE VAN DE BOVENKAAK

Skelet

De bovenkaak, ook wel het maxillo-ethmoidale systeem genoemd, 
bevat de neusholte, de sinus maxillares, ethmoidales, frontales en 
sphenoidales.
De orbitae, de canalis en fossa pterygopalatinae en de aangrenzende 
schedelbasis behoren zuiver anatomisch gezien niet tot het maxillo- 
ethmoidale systeem, maar spelen in oncologische zin een zeer be
langrijke rol.

De sinus maxillares ontstaan reeds tijdens de 6e maand van de 
zwangerschap, terwijl de sinus ethmoidales en frontales pas tussen 
het eerste en twaalfde levensjaar volledig uitgroeien. Men mag aan
nemen, dat op het zestiende levensjaar de ontwikkeling van de sinus 
maxillares en sphenoidales voltooid is.

Daar bekend is, dat de dikte van een botwand mede bepalend is 
voor de tumordoorgroei, is het zinvol op deze plaats de diverse 
scheidingswanden van het maxillo-ethmoidale systeem wat dit be
treft nader in beschouwing te nemen.
Redelijk dik zijn het palatum durum, de processus alveolaris superi
ores, de anterolaterale antrumwand (met uitzondering van de fossa 
canina), het os zygomaticum, de sinus sphenoidalis, frontalis en de 
orbitawanden.
Tamelijk dun daarentegen zijn de botwanden van de achterste en 
mediale antrumwanden, terwijl de mediale orbitawand en de lamina 
papiracea uitgesproken dun zijn.

Niet alleen verschil in wanddikte, maar ook de normale anatomische 
verbindingswegen spelen een belangrijke rol bij tumordoorgroei: 
hiatus semilunaris (tussen antrum en fossa nasalis) 
infundibulum (tussen sinus frontales en fossa nasalis) 
recessus spheno-ethmoidales (tussen sinus sphenoidales en fossa nasalis)
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canalis nasolacrimalis (tussen orbita en fossa nasalis)
lamina cribrosa (tussen voorste schedelgroeve en fossa nasalis en ethmoidales)
canalis incisivus (tussen mondholte en vestibulum nasi)
choanae (tussen neusholte en nasopharynx)
foramina nasales anteriores (tussen neusholte en aangezicht)
canalis en fossa pterygopalatina.

De fossa pterygopalatina is achter de maxilla en onder het os sphe
noidale gelegen en wordt begrensd door de achterste antrumwand, de 
processus pterygoideus en de laminae perpendiculares ossis palati. 
Aan de laterale zijde is deze holte open en bevat het ganglion ptery- 
gopalatinum, de nervi en arteriae maxillares, infraorbitales, palatinales 
en sphenopalatinales.
Ook deze holte heeft verbindingen naar zijn omgeving en wel:
via het foramen rotundum naar de middelste schedelgroeve
via de canalis pterygoideus naar het foramen ovale
via het foramen sphenopalatina naar de neusholte
via de fissura orbitalis inferior naar de orbita
via de canalis sphenopalatina naar de mondholte
via een lateraal gelegen fissura naar de fossa infratemporalis.

De orbita staat via het foramen opticum en fissura orbitalis superior 
in verbinding met de middelste schedelgroeve, via de fissura orbitalis 
inferior met de fossa sphenopalatina en via de sulcus en canalis 
infraorbitalis met de fossa canina.

De sinus frontalis en ethmoidales staan via de canaliculi laminae 
cribosae in verbinding met de voorste schedelgroeve.
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Afb. 1

Horizontale doorsnede door bovenkaak en orbita 
(t.h.v. de achterste en voorste ethmoidstreek)

1 = antrum 7 = voorste ethmoidale cellen 12 = n. trochlearis
2 = concha inf. 8 = gl. lacrimalis 13 = n.abducens
3 = concha med. 9 = oogspieren 14 = n. oculomotorius
4 = concha sup. 10 = saccus lacrimalis en ductus (r. inferior)
5 = crista galli nasolacrimalis 15 = art. ophtalmica
6 = achterste en 11 = n. opticus 16 = n. infra-orbitalis
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Afb. 2

Laterale wand van de rechter fossa nasalis (de conchae zijn grotendeels verwijderd).

1 = sinus sphenoidalis
2 = recessus spheno-ethmoidalis
3 = infundibulum (naar de sinus frontalis)
4 = choana met de torus tubarius
5 = fossa Rosenmülleri
6 = vestibulum nasi
7 — bulla ethmoidalis-hiatus semilunaris
8 — canalis incisivus
9 — concha sup.

10 = concha med.
11 = concha inf.



Afb. 3

Schuin parasagittale doorsnede door de mediale wand van de rechter orbita, 
fossa en canalis pterygopalatina.

1 = ganglion pterygopalatinum in de fossa pterygopalatina
2 = canalis pterygoideus (naar het foramen ovale) met de n. en a. ptery-

goidea
3 = n. maxillaris in het foramen rotundum
4 = foramen sphenopalatinum
5 = canalis pterygopalatina
6 = a. maxillaris interna
7 = n. infra-orbitalis



De structuren van de middelste schedelgroeve hebben eveneens tal
rijke verbindingen met het maxillo-orbito-ethmoidale systeem. Ter 
weerszijden van de sella turcica en de nervus opticus ligt de sinus 
cavernosus, die behalve de arteria carotis interna de nervus abducens, 
ophthalmicus, trochlearis en oculomotorius bevat. Via de fissura 
orbitalis superior bereiken bovengenoemde hersenzenuwen en de 
vena ophthalmica superior de orbita.
Door de fissura orbitalis inferior verlopen de arteria en nervus infra- 
orbitalis en de nervus zygomaticus.
Het foramen rotundum verleent doorgang aan de nervus maxillaris, 
het foramen ovale doet dit aan de nervus mandibularis.
Het foramen lacerum, dat dichtbij de apex pyramidalis ligt, bevat 
het ganglion Gasseri. De pyramis herbergt de cavum tympani, de 
nervus facialis en de nervus stato-acusticus.
Tenslotte is daar nog het foramen spinosum.

Tumordoorgroei tot in de achterste schedelgroeve is zeldzaam. De 
belangrijkste verbindingen zijn hier het foramen jugulare met de 
nervus glossopharyngeus, de nervus vagus, de nervus accessorius en 
de vena jugularis interna alsmede de canalis hypoglossus, waardoor 
de nervus hypoglossus verloopt.
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Afb. 4

De sehe delgroeven

1 = crista galli
2 = lamina cribrosa
3 = canalis opticus
4 = fossa hypophysea
5 = foramen rotundum
6 = foramen ovale
7 = foramen lacerum
8 = pyramis
9 = foramen jugulare

10 = canalis nervi hypoglossi

Afb. 5

Horizontale doorsnede van de 
sinus cavernosus

1 = fossa hypophysea
2 = sinus sphenoidalis
3 = a. carotis interna



Weke delen

De mucosa in de neusholte is niet overal gelijk. In het vestibulum 
nasi vindt men meerlagig plaveiselcelepitheel, terwijl in de pars 
respiratorius cylinderepitheel wordt gevonden, waarin zich groepjes 
slijmsecernerende cellen bevinden.
De tunica propria van laatstgenoemd epitheel hangt samen met het 
periost. Onder de mucosa van de conchae vindt men uitgebreide 
veneuze plexi en lymphvaten, die daar een caverneuse laag vormen. 
Tenslotte is het middelste deel van de meatus chonchae superior van 
het septum nasi en van de laterale neuswand bekleed met reukslijm- 
vlies dat uiteraard vele verbindingen heeft met de bulbus olfactorius.

De mucosa van de neusbijholten toont duidelijke overeenkomsten 
met die van pars respiratorius nasi. Het epitheel is echter lager en 
toont op vele plaatsen een duidelijke neiging naar plaveiselcelepitheel. 
Onder normale omstandigheden ligt deze mucosa los op het periost. 
Na chronische prikkeling ontstaat niet alleen een verdikking maar 
ook een vergroeiing van beide lagen, ook wel een mucoperiosteum 
genoemd.

Het plaveiselcelepitheel van het palatum durum is zeer dik. Onder 
dit epitheel bevinden zich talloze kleine speekselklieren, meestal 
naast het palatum molle. De tunica propria en het periost zijn stevig 
vergroeid.

In de nasopharynx treft men cylinderepitheel aan met een submu- 
cosa, die rijk is aan lymphvaten en speekselklieren. Achter de hier
onder liggende spierlaag bevindt zich het spatium retropharyngeale, 
zowel links als rechts lateraal begrensd door de spatia parapharyn- 
geales. In de laatste zijn niet alleen de arteria carotis externa, de 
plexus pterygoideus, en de vena jugularis interna, maar ook enkele 
hersenzenuwen (IX, X, XI. XII) en de nervus symphaticus gelegen. 
In alle drie spatia vindt men lymphknopen, waarvan de afferente 
vaten onder andere ontstaan in het gebied van het cavum nasi.

De vascularisatie van de bovenkaak geschiedt grotendeels door de 
arteria maxillaris terwijl de veneuze afvloed verloopt via de plexus 
pterygoideus. De innervatie wordt verzorgd door de nervus olfactorius 
en de nervus maxillaris.
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Zoals reeds gesteld is er een uitgebreide lymphvaatvoorziening tot 
in alle lagen van de submucosa. De lymphe van de neus wordt afge
voerd naar de lymphknopen, die zich bij de glandula parotis en sub- 
mandibulare bevinden. De lymphe van de neusbijholten wordt afge
voerd naar de bovenste parajugulaire lymphknopen; van de achterste 
antrumwand, de neusholte en de nasopharynx naar de retropharynge
ale lymphknopen. Verdere afvoer vindt via de laatstgenoemde lymph
knopen naar de diepe parajugulaire lymphknopen plaats.
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Hoofdstuk IV

LOCALISATIE EN ”T N M” INDELING 

DER BOVENKAAKSTUMOREN

Zoals bij de meeste maligne tumoren zijn de localisatie en een in
deling naar grootte en uitbreiding (”T” categorie) goede hulp
middelen bij de keuze van de therapie en vormen zij een basis voor 
de te verwachten prognose.

Een eerste indeling naar localisatie werd in 1906 door Sebileu (156) 
opgesteld, waarbij hij een duidelijk verschil maakte tussen wat hij 
supra- en infrastructurele tumoren noemde. Sebileu had namelijk 
geconstateerd, dat de tumoren in het ethmoido-orbitale gebied een 
duidelijk slechtere prognose hadden.

In 1933 legde Ohngren (127) twee vlakken (’’malignancy plane”) 
door het bovenkaakssysteem, waardoor dit in vier kwadranten werd 
verdeeld. Het was hem namelijk gebleken,dat de beste therapeutische 
resultaten konden worden verwacht bij de behandeling van de tumo
ren, die in de mediale onderkwadranten lagen. De op deze vlakken 
gebaseerde indeling vond in ruime kring ingang, onder andere Berven 
(22), Besling (23), Fletcher (67), Jesse (90), Larsson en Martensson 
(104), Sato (149).

Uitgaande van de indeling volgens Ohngren stelde Sisson (161) in 
1963 een indeling op waarbij de primaire tumor in vier categorieën 
werd verdeeld.

Tj de tumor bevindt zich in het gebied van de voorste en onderste nasoan- 
trale wand en/of in het voorste mediale gedeelte van het palatum durum. 

T0 de tumor bereikt de laterale en/of de orbito-antrale wanden,waarbij echter 
de spierlagen en de orbita zelf nog intact moeten zijn. 
de tumor is doorgegroeid tot in de pterygoidale spieren, de orbita, de 
voorste ethmoidstreek en/of in de spierlagen van de voorste of laterale 
wanden.
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Afb. 6

’’Malignancy plane” volgens Ohngren

de tumor heeft de neusholte, de lamina cribrosa, de fossa pterygomaxillare, 
het contralaterale antrum, de lamina pterygoidea, de achterste ethmoid- 
streek, de recessus spheno-ethmoidalis of de sinus sphenoidalis bereikt.

Bovenstaande, bijvoorbeeld ook door Kurohara (103) toegepaste 
indeling lijkt sterk op de vlakkenindeling volgens Ohngren. De Tj 
categorie komt ongeveer overeen met het voorste onderste mediale 
kwadrant, de To met het voorste onderste laterale kwadrant, de T3 
met het achterste bovenste laterale en tenslotte de met het 
achterste bovenste mediale kwadrant.
Kurohara kon bevestigen dat de Tj-en T2-tumoren een betere 
prognose hebben dan de T3-en T^-gevallen. Dit had volgens hem 
ten aanzien van de therapie de volgende consequenties: ’’Stages T j 
and T2 lesions have been managed equally well with an effective 
course of radiation therapy or with radical surgery. Stages T3 and 
T4 lesions were best managed if possible with a combination at
tempted radical en bloc type surgery and radiation therapy.”
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Dailey (52) ging bij zijn indeling uit van vier processus van de maxilla. 
De door Dalley genoemde alveolaire en palatinale groep komt over
een met de onderste kwadranten van Ohngren, terwijl de zygoma- 
tische en frontale groep ongeveer de bovenste kwadranten betreft. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zowel Dalley (52), als Agazzi 
(3), Bunting (35 en Kimmel (97) vonden, dat tumoren in het alveo
laire en palatinale gebied de beste prognose hadden.

De momenteel meest toegepaste indeling is die in drie etages. In de 
literatuur vindt men deze bij Brun (33), Frazell en Lewis (69), Gibb 
(73), Hommerich (84), Lederman (105), Motta (121), Rossi (145) 
en Zange en Scholtz (210).
De onderste etage omvat het palatum durum en de processus alveo- 
laris met de gingiva superior en de bovenste gingivobuccale plooi. 
Tot de middelste etage behoren de sinus maxillaris en de neusholte. 
De bovenste etage bevat de ethmoidale cellen, de orbito-maxillo- 
ethmoidale hoek, de regio olfactorius nasi alsmede de sinus sphenoi- 
dalis en frontalis.

Afb. 7

Indeling in drie etages



Het is bekend, dat 80°/o van alle maxillo-ethmoidale tumoren uit
gaan van het antrum. Wanneer men een onderzoek naar de incidentie 
volgens de drie-etage-indeling instelt,blijkt eveneens een dominantie 
van antrumtumoren. Een probleem vormt hierbij de groep van uit
gebreide tumoren, waarvan men niet meer kan nagaan van welke 
structuur zij uitgingen.
In onderstaande tabel worden enkele literatuurgegevens (33, 77, 84, 
201, 202) vergeleken met de eigen bevindingen. Behalve de drie 
etages wordt hier ook een groep gevormd door de reeds bovenge
noemde uitgebreide tumoren.

Localisatie Literatuur gegevens Eigen onderzoek

onderste
etage 16-20 °/o 22,l°/o (42/190)

middelste
etage 30- 45 °/o 35,8°/o (68/190)

bovenste
etage 5- 6 °/o 6,8°/o (13/190)

uitgebreide
tumoren 30 - 50 °/o 35,3°/o (67/190)

In het gebied van de zogenaamde bovenste etage komen tumoren 
opvallend weinig voor. Volgens Alexander (6) wordt het grootste 
deel van de sinus sphenoidalis tumoren pas gediagnostiseerd als ,een 
naso-orbitale doorgroei is ontstaan of als reeds sprake is van een 
sinus cavernosus syndroom.
Uit de publicaties van Ringertz (143), Tarzitani (178) en Zippel 
(211) blijkt dat primaire sinus frontalis tumoren uitermate zeldzaam 
zijn en slechts 1 tot 3°/o uitmaken van alle bovenste etage tumoren.

Terracol en Camps (181) menen dat primaire sinus frontalis tumoren 
in werkelijkheid doorgegroeide ethmoidtumoren zijn. Eén van de 
oorzaken, waardoor primaire sinus frontalis tumoren zo zeldzaam 
zijn, is volgens Brunner (34) het feit,dat 8-!0°/o van de mensheid 
een totale en 10-15°/o een partiële sinus frontalis atresie hebben.

De drie etage indeling dwingt de onderzoeker tot een zo nauwkeurig 
mogelijk vaststellen van de plaats van origine en de uitbreiding van
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het proces. Dit heeft natuurlijk grote voordelen wanneer men een 
”TNM” indeling gebruikt.
Kleine, gelocaliseerde tumoren leveren hierbij geen problemen op. 
Een uitgebreide tumor daarentegen, die zich zowel in de onderste 
als in de middelste etage bevindt, kan van beide uitgegaan zijn. 
De localisatie van de grootste massa van de tumor geeft soms een aan
duiding van het uitgangspunt.

De U.I.C.C. heeft géén van de inmiddels voorgestelde T-indelingen 
van de bovenkaakstumoren tot op heden geaccepteerd. Er zijn ook 
onderzoekers, die de toepassing van een T-indeling ontraden, zoals 
Jesse (90):
’’Sophisticated staging methods are desirable in areas, such as the 
oral cavity, larynx and cervix, which can be adequately visualised, 
but the margin of error for such a classification when applied to 
the paranasal sinuses makes TNM staging too indefinite to be 
practial.”

De poging van Tachirii (177) de antrumtumoren in een T-categorie 
in te delen werd door enkele auteurs (33, 84, 145) geaccepteerd. 
Volgens deze indeling blijft de Tj-tumor binnen het antrum, de 
T2-tumor tast 2 tot 3, de T3-tumor 4-5 wanden van het antrum aan. 
Bij verdere doorgroei worden de tumoren in de T^groep onderge
bracht.

In 1972 maakten Sakai en Hamasaki (147) hun T-indeling van de 
antrumtumoren bekend. Deze indeling vond in Japan ingang.
Tj de tumor blijft beperkt tot het antrum. Er is geen botdestructie aan

toonbaar.
T-, er is minimale infiltratie naar het ethmoid of naar de meatus chonchae 

medius;er is wel botdestructie, maar geen doorgroei, 
er is diepe infiltratie en botdoorgroei.

T4 er is een destructie van de nasopharynx, van de schedelbasis of van het 
contralaterale antrum opgetreden.

Voor de palatum durum tumoren bestaat een T-indeling, die ge
accepteerd is door de U.I.C.C. (188). De T-categorieën bij deze 
indeling zien er als volgt uit:
Tj de tumor is niet groter dan 2 cm in doorsnede en blijft tot de mucosa 

beperkt.
T2 de tumor is tussen 2 en 5 cm groot en er is oppervlakkige botdestructie, 

echter geen botdoorgroei.
de tumor is niet meer beperkt tot zijn regio of er is een botdoorgroei 
opgetreden.
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er is doorgroei in de schedelbasis, in de antra en/of een uitgebreide door
groei tot in de weke delen zoals huid en subcutis.

Bij de indeling van het eigen patiëntenmateriaal werd gebruik ge
maakt van een T-indeling, die is gebaseerd op de hierboven beschreven 
drie-etage-localisatie, alsmede uit elementen van de indelingen voor 
de antrumtumoren van Tachirii en Sakai en de hierboven vermelde 
U.I.C.C. classificatie voor de palatum durum tumoren.

Het lijkt zinvol de onderste etage te verdelen in de volgende regiones: 
palatum durum en gingiva superior. Van belang zijn tevens het 
palatum molle en de bucco-gingivale plooi.
Tj de tumor blijft tot de mucosa van de gingiva superior of palatum durum 

beperkt.
T2 de tumor is niet meer beperkt tot de mucosa van één regio of grijpt over 

naar het palatum molle of de bucco-gingivale plooi, 
de tumor is niet beperkt tot bucco-gingivale plooi, maar is tevens door
gegroeid tot in de mucosa en muscularis van de bucca of er is een bot- 
destructie ontstaan, waardoor de tumor groeit tot in het antrum of het 
cavum nasi.

De middelste etage bevat twee belangrijke ruimten, met name het 
antrum en het cavum nasi.
Tj de tumor blijft beperkt tot de mucosa van het antrum of het cavum nasi.
T-> de tumor veroorzaakt een oppervlakkige botdestructie van de wanden

van antrum of neusholte, er is echter geen doorgroei opgetreden. De 
tumor groeit via een normale anatomische opening zoals de hiatus semi
lunaris door.

Tg Er is doorgroei door de wanden van antrum of cavum nasi opgetreden. 
Een uitzondering vormt de achterste antrale wand; een tumor die hier 
doorgroeit,wordt tot de T^-categorie gerekend.

Bovenste etage:
In dit gebied kan men de volgende regiones onderscheiden: ethmoid, 
sphenoid, sinus frontales en de orbitomaxillo-ethmoidale hoek. 
T1 tumor is beperkt tot de mucosa.
Tg er is infiltratie van de wanden maar geen doorgroei.

Een tumor, die doorgroeit via een normale anatomische opening wordt 
nog tot deze categorie gerekend.

Tg er is doorgroei met botdestructie opgetreden.
Ook doorgroei in de orbita wordt tot deze groep gerekend. Een uitzon
dering vormen de tumoren, die destructie van de schedelbasis veroor
zaken (T^).

Tot de T^groep worden de zogenaamde uitgebreide tumoren gere
kend.
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Criteria zijn onder andere:
destructie van de schedelbasis,
doorgroei tot in het spatium parapharyngeale,
destructie van het contralaterale antrum,
en doorgroei zowel in de onderste, middelste als bovenste etage, al dan niet 
gepaard gaand met een infiltratie van cutis en subcutis.

Gebruikmakende van bovenstaande indeling kunnen wij thans ons 
patiëntenmateriaal nader differentiëren:

Localisatie Tl T2 T3 T4

onderste etage 11 19 12 0
middelste etage 0 24 44 0
bovenste etage 0 3 10 0
uitgebreide tumoren 0 0 0 67

Totaal 11 46 66 67
(5,8°/o) (24,2°/o) 34,7°/o (35,3°/o)
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Hoofdstuk V

HISTOPATHOLOGIE EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE 

LOCALE UITBREIDING DER BOVENKAAKSTUMOREN

Uit de literatuur (23, 78, 84, 97, 105, 124, 208) blijkt, dat de 
maxillo-ethmoidale epitheliale en maxillo-ethmoidale mesenchymale 
maligne tumoren voorkomen in een verhouding van 5-7:1.
Tot de epitheliale maligne tumoren worden gerekend het plaveisel- 
cellencarcinoom, het anaplastisch carcinoom, het lympho-epithelio- 
ma, het overgangsepitheelcarcinoom, het adenocarcinoom en de 
speekselkliercarcinomen (zoals het maligne menggezwel, cylindroma 
en het mucoepidermoid carcinoom).

Tot de mesenchymale maligne tumoren worden gerekend de Morbus 
Hodgkin en non-Hodgkinslymphomen alsmede het extramedullaire 
plasm ocytoom.
Voorts horen tot deze groep het chondro-, fibro- en osteosarcoma.

Een aparte categorie vormt het maligne melanoom.

Het eigen materiaal bestaat uit 190 gevallen, waarvan 165 epitheliale 
en 24 mesenchymale maligne tumoren (verhouding 6,6:1).

Hieronderstaande tabel geeft hieromtrent een nadere verdeling.

Histopathologische structuur Aantal patiënten

plaveiselcellencarcinoom 122 (64,2°/o)
anaplastisch carcinoom 9 ( 4,3»

maligne menggezwel 20 "
cylindroom 7

- G7,9»mucoepidermoid carcinoom 5
adenocarcinoom 2
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Histopathologische structuur Aantal patiënten

reticulumcelsarcoom 11
lymphosarcoom 3 - ( 8,4°/o)
extramedullaire plasmacytoom 2 _

chondrosarcoom
fibrosarcoom

3 " 
6 - ( 4,7°/o)

In het eigen materiaal zijn géén gevallen van primair lympho-epithe- 
lioma en overgangsepitheelcarcinoom. De enkele gevallen, die werden 
behandeld, bleken achteraf geen primaire bovenkaakstumoren te zijn, 
maar oorspronkelijk uit te gaan van de nasopharynx.

1. Plaveiselcellen carcinoom

Ook blijkens literatuurgegevens komt dit tumortype het meeste voor 
in het gebied van de bovenkaak. De frequentie bedraagt 60-70°/o 
(14, 23, 28, 51, 69, 97, 105, 127, 136, 146, 190).

Wanneer men onderscheid maakt naar differentiatiegraad valt een 
grote mate van overeenstemming tussen de door Kimmel (97) ver
strekte gegevens en het eigen materiaal op.

Differentiatiegraad Gegevens van Kimmel Eigen gegevens

hoog gedifferentieerd 
type I

18,6°/o (19/102) 19,7°/o (24/122)

matig gedifferentieerd 
type II

38,2°/o (39/102) 38,5°/o (47/122)

laag gedifferentieerd 
type III

43,l°/o (44/102) 41,8°/o (51/122)
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Bij deze 122 patiënten waren 89 mannen (73°/o),waarvan de leef
tijd varieerde van 48 tot 81 jaar, met een gemiddelde van 61 jaar. 
Het aantal vrouwen bedroeg 33 (27°/o) met een leeftijdsspreiding 
van 41 tot 79 jaar en een gemiddelde leeftijd van 59 jaar.
Hieruit blijkt,dat de verhouding mamvrouw 2,7:1 bedraagt.

In onderstaande tabel is nog een nadere verdeling gemaakt van deze 
gegevens met betrekking tot differentiatiegraad.

Differentiatiegraad aantal
mannen

aantal
vrouwen

totaal

hoog gedifferentieerd 
type I

20 4 24

matig gedifferentieerd 
type II

32 15 47

laag gedifferentieerd 
type III

37 14 51

Hieronderstaande tabel geeft een overzicht van 122 plaveiselcellen- 
carcinomen verdeeld naar localisatie, T-categorie en differentiatie
graad.

Localisatie T1 T2 T3 Totaal

Onderste I 3 I 4 I 3 I 10
etage II 3 II 2 II 2 II 7

III 1 III 2 III 2 III 5

totaal 7 8 7 22
(18,0°/o)

Middelste I — I — I 1 I 1
etage II - II 12 II 20 II 32

III — III 8 III 13 III 21

totaal — 20 34 54
(44,:5°/o)
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Localisatie Tl T2 T3 Totaal

Bovenste I I I 1 I 1
etage II - II - II 1 II 1

III - III 1 III 4 III 5

totaal — 1 6 7
( 5,7°/o)

Totaal 7 (5,7°/o) 29 (23,7°/o) (47 (38,5°/o)

De uitgebreide (TVtumoren kunnen als volgt worden verdeeld:
type I 12
type II 7
type III 20

totaal 39 (32°/o).

Uit de hierboven verstrekte gegevens kunnen reeds de volgende 
conclusies getrokken worden:

de verhouding man-vrouw bedraagt 2,7:1;
— er is geen significant verschil van de gemiddelde leeftijd bij mannen en 

vrouwen (bij mannen 61 jaar, bij vrouwen 59 jaar);
— bij verdeling naar differentiatiegraad wordt evenmin een verschil tussen 

de geslachten gevonden;
— TV (38,5°/o) en TVtumoren (32°/o) overwegen, evenals een lage graad 

van differentiatie bij deze tumoren;
— de meeste gelocaliseerde tumoren vindt men in de middelste etage. 

Opvallend is hierbij, dat in deze localisatie matig gedifferentieerde tumoren 
het meest voorkomen;
het grootste aantal hoog gedifferentieerde tumoren wordt gevonden in 
de onderste etage.
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1.1 Locale uitbreiding der plaveiselcellen carcinomen in de ver
schillende etages.

1.1.1 Onderste etage

Plaveiselcellencarcinomen ziet men meestal aan de rand van het 
palatum durum, op de gingiva superior in de buurt van de hoektand 
en in het gebied van de bovenste bucco-gingivale plooi.
Een tiental tumoren kwam tot ontwikkeling in het gebied van de 
gingiva superior en de sulcus bucco-gingivale superior, steeds in de 
buurt van de hoektanden.
Een interessante waarneming betreft het ontstaan in twee gevallen 
van plaveiselcellen carcinomen in de wand van recidiverende odonto- 
gene cysten.
In onderstaand overzicht worden deze 10 gevallen naar plaats van 
ontstaan en richting van door'gfoëi nader verdeeld.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 gingiva superior - T1 N0
1 bucco-gingivale plooi - T1 N0

2 processus alveolaris antrum T2 No
1 processus alveolaris neusholte T2 No
3 processus alveolaris antrum-neusholte T3 No
1 bucco-gingivale plooi antrum T3 N1

Voorts gingen 12 tumoren van het palatum durum uit. 
van deze tumoren vond plaats in de richting van het 
neusholte.

De doorgroei 
antrum of de

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

4 palatum durum - Tl No
4 palatum durum antrum T2 No
1 palatum durum neusholte T2 No
3 palatum durum antrum en neusholte T3 No
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Volgens Cade (39) zouden carcinomen in de mondholte in 20 tot 
30o/o van de gevallen vergezeld gaan van een leucoplakie. In het 
onderhavige materiaal werd deze precancereuse afwijking in 7 van 
de 22 gevallen gezien.

1.1.2. Middelste etage

Hier hebben wij in hoofdzaak te maken met antrumtumoren, die 
zich in de meeste gevallen bevonden in het gebied van de mediale 
an trumwand.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 onderste antrumwand mondholte t2 N0

6 anterolaterale os zygomaticus T2 N0 (3)
antrumwand T2 N, (3)

9 mediale antrumwand neusholte T2 oZ

11 onderste en antero- mondholte en t3 N0(6)
laterale antrumwand os zygomaticus t3 Nj (2)

T3 N2(3)

5 bovenste antrumwand orbita T3 N0

17 mediale antrumwand ethmoid T3 Nq

Slechts 4 van de 54 tumoren bevonden zich in de neusholte en gingen 
uit van het vestibulum en septum nasi.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 septum nasi neusholte t2 Nq

1 vestibulum nasi neusholte T2 No

1 septum nasi mondholte en 
contralaterale 
neusholte

T3 No
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1.1.3. Bovenste etage

Van alle mogelijke localisaties kwamen alleen tumoren voor in het 
gebied van het ethmoid en de orbitomaxillo-ethmoidale hoek.

aantal plaats van ontstaan T N

1 ethmoidale cellen T2 N0

2 ethmoidstreek, orbita, neusgang T3 Nq

4 orbitomaxillo-ethmoidale hoek t3 N0 (3)
idem met lymphknoopmetastasen T3 Ni (1)

1.1.4. Uitgebreide tumoren

Ofschoon per definitie het uitgangspunt van een tumor in de T4- 
categorie niet vast te stellen is, blijkt het toch mogelijk een globale 
verdeling aan te brengen:

a. uitgebreide tumoren, waarvan de grootste massa zich in het 
gebied van de onderste etage en de mondholte bevindt en waar
van de destructie voornamelijk subbasaal gericht is (bucca, 
cutis en subcutis, palatum molle en spatium parapharyngeale). 
In deze categorie zijn 4 gevallen onder te brengen.

b. er zijn echter 35 uitgebreide tumoren, waarvan de grootste 
tumormassa zich in de middelste en bovenste etage bevindt. 
Deze 35 gevallen, waarbij de destructie in hoofdzaak in de 
richting van de schedelbasis plaatsvindt, kunnen nog als volgt 
worden onderverdeeld:
verreweg de meeste (20/35) woekerden via de achterste antrum- 
wand naar de schedelbasis (lamina pterygoidea),

in 10 gevallen werd een uitgebreide destructie aangetroffen in 
het gebied van het ethmoid en corpus ossis sphenoidalis, in 
één geval werd de voorste schedelgroeve bereikt via de sinus 
frontalis,

tenslotte werd in enkele gevallen (2/35) uitgebreide tumor- 
destructie of ulceratie vastgesteld in het gebied van de antero-
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laterale antrumwand, de subcutis en de cutis, terwijl in even
eens 2 gevallen de neusholte en beide antra waren aangetast.

Uit het bovenstaande komt het interessante feit naar voren, dat 
ruim driekwart (31/39) van de uitgebreide tumoren tot in de schedel- 
basis zijn doorgewoekerd, tweederde daarvan via de achterste antrum
wand, éénderde via het ethmoid.

2. Anaplastisch carcinoom

In het eigen patiëntenmateriaal kwamen 9 gevallen (4,3°/o) voor. 
Vier patiënten waren mannen en vijf vrouwen. De leeftijd varieerde 
van 39 tot 72 jaar. De tumoren kwamen in de meeste gevallen in de 
bovenste en in de middelste etage voor en waren meestal zeer uitge
breid.
De patiënten hadden slechts korte tijd klachten, voordat de tumor 
werd ontdekt.

Onderstaande tabel geeft nog nadere informatie omtrent deze 9 
gevallen:

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

1 ethmoidstreek — T2 N0

2 orbitomaxillo-ethmoi- 
dale hoek

- t3 n0

2 antrum en neusholte contralaterale antrum t4 n0

2 antrum en neusholte nasopharynx en 
os sphenoidale

T4 NjCD 
t4 N2(1)

2 ethmoidstreek nasopharynx en 
os sphenoidale

t4 N3(l) 
T4 N3 M j 

O)
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3. Tumoren uitgaande van de kleine speekselklieren

Speekselkliercarcinomen maken 15 tot 20°/o van alle bovenkaaks- 
tumoren (94, 171) uit.

3.1. De meest voorkomende tumor in deze groep is het maligne 
menggezwel (pleomorph adenoom, mixed tumor), waarvan men 40 
tot 50°/o vindt in het palatum durum, mogelijk als gevolg van het 
feit, dat men in dit gebied opeenhopingen vindt van kleine speeksel
klieren (11, 46, 102, 194).

Volgens Foote en Frazell (69) zou er een benigne en een maligne 
vorm bestaan.
In het eigen patiëntenmateriaal treft men 20 tumoren aan, die alle 
maligne waren. Er waren 11 mannen en 9 vrouwen, waarvan de 
leeftijd varieerde van 31 tot 64 jaar.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei1 T N

3 palatum durum - T1 Nq

1 gingiva superior - T1 N0

4 palatum durum antrum T2 Z o
2 gingiva superior proc. alveolaris T2 N0

1 onderste antrumwand mondholte T2 N0

1 vestibulum nasi - T2 N0

5 onderste antrumwand mond- en neusholte T3 Nq

3 achterste antrumwand lamina pterygoidea T4 N0

3.2. Het cylindroma, dat ook onder vele synonymen bekend is, 
heeft als opmerkelijke eigenschap zijn infiltratieve groei meestal 
tegen de grooste weerstand in (4, 138, 141, 166).
Deze tumor komt het meest in de mondholte en in het bovenste 
deel van de tractus respiratorius voor. In het gebied van de boven
kaak bedraagt de frequentie gemiddeld 50/o (39, 120).
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De tumor groeit langzaam, maar metastaseert vroeg en vaak (2, 31, 
80, 76, 99).
In het eigen materiaal treft men 7 gevallen aan, 4 mannen en 3 
vrouwen, waarvan de leeftijd varieerde van 30 tot 70 jaar.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

1 palatum durum onderste antrumwand T-» N0

1 anterolaterale
an trum wand

antrum To N0

2 onderste en antero
laterale antrumwand

os zygomaticum T3 N0

1 ethmoid T2 N0

1 orbitomaxillo- 
ethmoidale hoek

T3 Nq

1 orbitomaxillo- 
ethmoidale hoek

os sphenoidale T4 0z

3.3. De muco-epidermoid carcinomen, die men voornamelijk aan
treft op het palatum durum, maken ongeveer 5°/o uit van alle kleine 
speekselkliertumoren (24, 48).
Omtrent het infiltratieve karakter van deze tumor zijn de meningen 
verdeeld. Dechume (53) meent, dat deze tumoren niet infiltreren; 
Fine (65) daarentegen stelt, dat zij dit altijd doen.
De 5 tumoren in het eigen patiënten materiaal toonden alle een in
filtratieve groei. Er waren 4 mannen en 1 vrouw, waarvan de leeftijd 
varieerde van 35 tot 66 jaar.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 palatum durum onderste antrumwand T2 N0

2 mediale antrumwand neusholte T2 N0

1 onderste antrumwand mond- en neusholte T3 No
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3.4. Adenocarcinomen van de kleine speekselklieren komen be
trekkelijk weinig voor. Hun klinisch gedragspatroon toont overeen
komst met dat van de menggezwellen. In deze groep kunnen slechts 
2 gevallen ondergebracht worden, beide slijmvormende tumoren.
De patiënten waren 2 boeren van respectievelijk 62 en 64 jaar oud.

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 achterste antrumwand ethmoid en lamina
pterygoidea

T4 Nq

4. De maligne lymphomen

Als men in de literatuur zoekt naar de incidentie van maligne lym
phomen in het bovenkaaksgebied, vindt men zeer uiteenlopende 
waarden.
Zo geeft Baclesse (12) 8,9°/o op, terwijl Paleg (62) niet verder komt 
dan 1,8°/o. in het eigen materiaal bedraagt de frequentie 8,4°/o 
(dit is inclusief 2 gevallen van extramedullair plasmocytoom). 
Door diverse onderzoekers is het ongeveer gelijktijdig op de bovenste 
en onderste processus alveolaris verschijnen van deze extranodale 
manifestatie van non-Hodgkin systeemziekten beschreven (41, 58). 
Kennedy (95) heeft een aantal gevallen beschreven,die in het antrum 
waren gelocaliseerd. Kenmerkend voor deze tumoren is de snelle 
locale en systematische uitbreiding.

In het eigen materiaal treft men 11 patiënten aan met reticulumcel- 
sarcoom. Hierbij waren 3 mannen en 8 vrouwen. Hun leeftijd vari
eerde van 12-50 jaar.

Van de 3 gevallen van lymphosarcoom waren 2 mannen (12 en 72 
jaar) en 1 vrouw (35 jaar).
In onderstaande tabel vindt men nadere gegevens over de grootte, 
de localisatie en de wijze van uitbreiding.

33.



Reticulumcelsarcoom:

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

1 gingiva superior processus alveloraris T2No

2 gingiva superior onderste antrumwand 
en mondholte

73m\)
TsNjd)

2 mediale antrum wand neusholte T3N0

6 antrum en neusholte sinus en os sphenoidale T4No

Ly mphosarcoom:

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

3 antrum, neus en 
mondholte

sinus sphenoidalis
nasopharynx
spatium parapharyngeale

T4N3M1

Tenslotte werden 2 patiënten met extramedullair plasmocytoma ge
registreerd. Beiden waren vrouwen (respectievelijk 45 en 56 jaar oud). 
In één geval ging de tumor uit van de bovenste gingiva en woekerde 
door tot in het antrum en de neusholte. In het andere geval betrof 
het een antrumtumor, die doorgroeide tot in de lamina pterygoidea. 
Er waren geen metastasen.

Het solitaire, extramedullaire plasmocytoom dient onderscheiden te 
worden van het multipele myeloom (gegeneraliseerd intramedullair 
plasmocytoom) alsook van het solitaire intramedullaire plasmocy
toom (9, 60, 206).
Uit de literatuur blijkt dat ongeveer driekwart van alle solitaire ex
tramedullaire plasmocytomen in het hoofd-hals gebied voorkomt. 
Tweederde gedeelte ontwikkelt zich in het gebied van de bovenkaak 
(44, 57, 100).

Volgens Poole en Marchette (139) zijn de patiënten meestal boven 
de 40 en zou de tumor bij mannen tweemaal zo vaak voorkomen 
als bij vrouwen.
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In het eigen patiëntenmateriaal werden noch gevallen van Morbus 
Hodgkin, noch leukemische infiltraten aangetroffen in het boven- 
kaaksgebied. Ook in de literatuur worden deze aandoeningen als zeld
zaam beschreven.
Wel werd bij één patiënte een Burkitt-tumor gediagnostiseerd en behandeld. 
Laatstgenoemde in 1959 in Midden Afrika ontdekte afwijking is ook wel be
kend onder de naam African Lymphoma of Childhood Lymphoma. Deze af
wijking, die onder bepaalde geografische en meteorologische omstandigheden 
massaal voorkomt, wordt vaak bij jonge mensen gezien en veroorzaakt in één
derde deel van alle gevallen destructie van boven- en onderkaak. Later zijn 
Burkitt-tumoren ook bij blanken en ook op andere breedtegraden gediagnos
tiseerd. Het hier beschreven geval (193) betrof een 17-jarige patiënte die niet 
alleen uitgebreide destructieve afwijkingen van onder- en bovenkaak had, maar 
ook localisaties in beide mammae, die daardoor zeer sterk vergroot waren. 
Ondanks uitgebreid onderzoek werden geen aanwijzingen gevonden voor verdere 
localisaties.
Bij histopathologisch onderzoek werd aanvankelijk de diagnose ’’reticulair 
lymphosarcoom” gesteld. Een latere herbeoordeling van de preparaten leverde 
echter de diagnose Burkitt-tumor op. De behandeling bestond uit een combi
natie van radiotherapie en chemotherapie. Opvallend hierbij was dat na 600 
rad de weke delen localisaties volledig waren verdwenen. Toch werd de radio
therapie voortgezet tot 3000 rad in 4 weken, alsook de behandeling met 
Endoxan en Methothrexaat. Tijdens de 4de week had dit tot een totale tumor- 
regressie geleid.
Zes weken na het begin van de behandeling ontwikkelde zich echter ascites 
en raakten de leverfuncties gestoord. Opnieuw werd het proces zowel in de 
mammae als in de kaken actief. Een week later succombeerde de patiënte. Bij 
obductie werden localisaties van de tumor gevonden in beide nieren, de bij
nieren, de ovaria, de lever alsmede in het retroperitoneale gebied.
Volgens mededelingen van Burkitt en Wright (37) als ook van Zubrod (212) 
zou de Burkitt-tumor goed reageren op gecombineerde chemotherapie (En
doxan en Methothrexaat).

5. Osteo-, chondro- en fibrosarcomen

Osteosarcomen ziet men meestal in de onderkaak, terwijl de chon- 
drosarcomen vooral in de neusholte, de fossa canina en in het gebied 
van de processus frontalis gelocaliseerd zijn. In een aantal gevallen 
kan het een ontaarding van een irradicaal verwijderd chondroom 
betreffen.
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Fibrosarcomen zijn veel zeldzamer en komen meestal in het gebied 
van de bovenste etage voor (45, 158, 183).
Deze tumoren groeien langzaam en neigen tot haematogene meta
stasering. In het eigen patiëntenmateriaal komen geen osteosarcomen 
voor.
Er werden 3 chondrosarcomen vastgesteld, waarvan 2 mannen (35 
en 38 jaar) en 1 vrouw (18 jaar). Zesmaal kon de diagnose fibro- 
sarcoom worden gesteld, vijfmaal bij mannen (waarvan de leeftijd 
varieerde van 12 tot 64 jaar) en bij 1 vrouw van 18 jaar.

Uit onderstaande tabel, waarin nader wordt ingegaan op localisatie 
en uitbreiding alsmede op de regionaire metastasering blijkt, ondanks 
het feit,dat het hier slechts om zeer weinig gevallen gaat, dat mende 
fibrosarcomen meestal in de bovenste en de chondrosarcomen in de 
onderste etage ziet.

Chondrosarcomen

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

2 processus alveolaris mondholte T3N0
T3Ni

1 processus alveolaris bucca, antrum en 
neusholte, spatium 
parapharyngeale

T4No

Fibrosarcomen

aantal plaats van ontstaan richting van doorgroei T N

1 orbitomaxillo-ethmoidale hoek T3N0

5 antrum en neusholte schedelbasis
nasopharynx
ethmoid

T4N0(3)
T^NjO)
T4N3(1)
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6. Maligne melanoma

Van alle maligne melanomen komt ongeveer 20°/o in het hoofd- 
halsgebied voor (70). Van dit aantal zien wij slechts 1/2 - l°/o in 
de bovenkaak (7, 47, 118).
In volgorde van de frequentie komt deze tumor voor op het 
palatum durum, in de neusholte en in de ethmoidstreek (144). 
De palatum durum tumoren bevinden zich het meest in de mediaan- 
lijn, de tumoren in de neusholte treffen wij veelal op het septum 
nasi aan (56, 61, 63, 142).
Vier van onze patiënten ondergingen een partiële resectie van de 
onderste etage en werden ter behandeling naar ons verwezen met 
niet radicaal verwijderde tumor. Ondanks de met hoge dosis toe
gepaste telecobaltbestraling (7000 rad in 7 weken) ontstonden vrij 
spoedig echter metastasen. Slechts één patiënt had een overleving van 
4 jaar, alle andere stierven binnen het eerste jaar. In twee gevallen 
waarbij de tumor van het septum nasi uitging, werd een septum- 
resectie verricht. In beide gevallen ontstond na korte tijd een reci- 
dief. Verdere behandeling werd niet uitgevoerd.

7. Zeldzame tumoren en op tumor lijkende andere aandoeningen

7.1. Het rhabdomyosarcoom, dat vaak bij kinderen voorkomt, 
zien wij meestal in de nasopharynx, soms in het antrum, de orbita 
en de neusholte (36).
Volgens Cassady (42) zou de tumor relatief radiosensibel zijn. 
Sutow (175) daarentegen meent, dat betere resultaten bereikt wor
den met een combinatie van megavolt- en chemotherapie (Vincristin - 
Actinomycin D - Endoxan).

7.2. Het congenitale glioom komt bij pasgeborenen in het boven
ste gedeelte van de neusholte voor. In deze gevallen wordt aan 
chirurgische behandeling de voorkeur gegeven (87).
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7.3. Terwijl men bij de behandeling van het olfactorius neuro-
en blastoom de megavolttherapie kiest, wordt het Ewing-sar-
7.4. coom met een combinatie van megavolt- en polychemo- 
therapie behandeld (67). Beide tumoren komen op jonge leeftijd 
en zelden in het bovenkaaksgebied voor.

7.5. Het ameloblastoma ziet men meer in de onderkaak dan in 
de bovenkaak (158, 164). De polycysteuze vorm zou vaker voor
komen. Maligne ontaarding gepaard gaande met metastasering is 
eveneens beschreven (81, 130, 187, 196).
De meningen omtrent de behandeling zijn verdeeld, met name wat 
betreft de maligne gevallen. Deze zouden niet alleen operatief maar 
ook radiotherapeutisch behandeld dienen te worden (13, 53, 152).

7.6. De ziekte van Wegener kan aanleiding geven tot zeer uit
gebreide destructie van de neusholte en de antra. Gelijktijdig kunnen 
haarden in de longen, in de huid, het zenuwstelsel en in de nieren 
optreden.
Volgens de Leeuw en Cohen (106) zou de aandoening niet stralen- 
gevoelig zijn en kan men het beste een gecombineerde chemothe
rapeutische behandeling instellen (Endoxan, Chloorambucil) al dan 
niet gecombineerd met steroiden.
Volgens anderen zijn redelijke resultaten bereikt met megavolt radio
therapie.

7.7. Het zogenaamde lethal midline granuloma veroorzaakt mees
tal uitgebreide destructie in het gebied van de bovenkaak. Deze aan
doening komt vaker bij mannen dan bij vrouwen voor.
Volgens Fechner en Lamppin (64) kan men het beste een megavolt 
therapie toepassen (3000 - 4000 rad, in 3 tot 4 weken). Butler 
(38) meent dat men beter de megavolt behandeling kan combineren 
met chemotherapie (Endoxan en corticosteroiden.

7.8. Het fibreuze histiocytoma ziet men veelal bij jonge kinderen 
gedurende de eerste vijf levensjaren. Opvallend is dat deze tumoren 
in korte tijd zeer groot kunnen worden zonder daarbij ernstige 
klachten te veroorzaken.
Deze in het algemeen niet stralengevoelig geachte tumor veroorzaakt 
uitgebreide destructies in het gebied van het antrum, de neusholte, 
de orbita en de ethmoidstreek (186).
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Hoofdstuk VI

REGIONAIRE METASTASEN EN METASTASEN-OP-AFSTAND

Regionaire metastasen
In 15-30°/o van alle gevallen treden vroeger of later regionaire 
metastasen op (31, 86, 97, 1 12, 137, 155, 209).
In 15-20°/o van de gevallen zijn reeds regionaire metastasen aan
wezig op het moment,dat de primaire tumor wordt gediagnostiseerd. 
De overige ontstaan en worden ontdekt in de follow-up periode. 
In het eigen materiaal werden regionaire metastasen gevonden 
in bijna 23°/o (43/190) der gevallen.
Bijna 15°/o (28/190) der patiënten bleek regionaire metastasen te 
hebben ten tijde van de diagnostiek en de behandeling. Dit komt 
overeen met de literatuurgegevens.

Naarmate de tumor minder gedifferentieerd is, zoals bij de sarcomen 
en de anaplastische carcinomen, ziet men vaker regionaire metastasen 
optreden. Dit verschil wordt nog duidelijker,wanneer men zich be
perkt tot de vroege metastasen, waarmee de metastasen bedoeld 
worden, die ontdekt worden tijdens de diagnostiek en de therapie. 
Bij de mesenchymale tumoren ziet men vaker metastasen optreden 
dan bij de epitheliale neoplasmata.
In het eigen patiëntenmateriaal werden bij 21/165 (bijna 13°/o) 
der epitheliale tumoren en 7/25 (bijna 30°/o) der mesenchymale 
tumoren vroege regionaire metastasen gevonden.

De grootte en de uitbreiding van de primaire tumor tonen zoals 
bekend een nauwe relatie met de incidentie van de regionaire meta
stasen. Dit komt in het eigen patiëntenmateriaal eveneens tot uiting.

T categorie Frequentie van metastasen

T1 0/11
t2 3/46
t3 9/66
t4 16/67
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Uit de literatuur blijkt,dat de tumoren van de middelste etage de 
hoogste metastasefrequentie tonen. Dit blijkt ook uit het eigen 
patiëntenmateriaal wanneer men hierop de etageverdeling toepast:

Localisatie Frequentie van metastasen

onderste etage 3/42
middelste etage 8/68
bovenste etage 1/13

Van de tumoren, die gelocaliseerd zijn in de onderste etage en het 
laterale gedeelte van de middelste etage ziet men de halslymph- 
knoopmetastasen meestal in de parajugulaire, submandibulaire, sub- 
mentale en supraclaviculaire stations (84, 90, 127, 176).
De metastasen van de tumoren in het mediale of nasale gedeelte van 
de middelste etage alsmede die van de bovenste etage vindt men ook 
retro- of parapharyngeaal. Volgens Jesse zou men in sommige geval
len deze vergrote lymphknopen langs nasopharyngeale weg kunnen 
palperen. Meestal komt men hen op het spoor door de neurologische 
uitvalsverschijnselen (zie hoofdstuk VII).

Bij de evaluatie van de naar de regionaire lymphknoopstations ge- 
metastaseerde tumor werd de indeling van de U.I.C.C. toegepast.

Nq : er zijn geen lymphknopen palpabel.
N| : er zijn beweegbare homolaterale lymphknoopzwellingen

a. de lymphknopen zijn klinisch niet suspect,
b. er wordt aangenomen,dat de lymphknoop tumorweefsel bevat.

N2 : er zijn beweegbare contralaterale of bilaterale lymphknoopzwellingen
a. de lymphknoopzwellingen zijn klinisch niet suspect,
b. er wordt aangenomen,dat de lymphknopen tumorweefsel bevatten.

N3 : de lymphknopen zijn met elkaar of met de omgeving vergroeid.

Onderstaande tabel verdeelt het eigen patiëntenmateriaal naar histo
pathologic en naar ”N”-categorie:

40.



”N” ca. planocellulare anaplastisch ca. sarcomen totaal

Nlb 10 1 3 14
N7b 4 1 0 5
N 3 3 2 4 9

totaal 17 4 7 28

Men ziet,dat de meeste Nj-gevallen te vinden zijn bij de. planocellu- 
laire carcinomen,terwijl de regionaire lymphknoopmetastasen van de 
anaplastische carcinomen en de sarcomen veelal in de N^-categorie 
vallen.
Op grond van neurologische uitvalsverschijnselen werd in 4 gevallen 
aangenomen,dat retropharyngeale metastasen waren onstaan (in 3 
gevallen betrof dat een sarcoom en in één geval een plaveiselcellen- 
carcinoom).

Opvallend was,dat de meeste submandibulaire lymphknoopmetasta
sen afkomstig waren van planocellulaire carcinomen, terwijl de sar- 
coommetastasen veelal in de parajugulaire groeven werden aange
troffen.

In 15/190 gevallen (bijna 8°/o) ontstonden regionaire metastasen 
tijdens de follow-up periode. In prognostisch opzicht is deze groep 
minder belangrijk, daar deze metastasen vrijwel altijd gepaard gingen 
met locale tumorrecidieven.

Metastasen-op-afstand

Uit de literatuurgegevens mag men concluderen, dat metastasen-op- 
afstand in gemiddeld 6-14°/o der gevallen voorkomen (5, 121, 145, 
204, 208, 211).
Vrijwel altijd zijn dit metastasen,die reeds aanwezig waren ten tijde 
van het diagnostiseren van de primaire tumor.
Meestal ziet men botmetastasen, maar long-, lever- en hersenmeta- 
stasen zijn ook beschreven (134).
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In het eigen patiëntenmateriaal werd slechts bij 4 patiënten (ruim 
20/o) ’’vroege” metastasering op afstand vastgesteld. Bij een ana- 
plastisch carcinoom werden metastasen in de humeruskop en de 
scapula gezien. In drie gevallen van lymphosarcoom vonden wij 
localisaties in het bekken en mediastinum.
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Hoofdstuk VII

SYMPTOMATOLOGIE

Afgezien van algemene symptomen als moeheid, vermagering, asthe
nie en anaemie, die men ziet optreden bij zeer uitgebreide tumoren, 
zijn er een aantal typische klachten, die verband houden met de 
locale tumorgroei en daardoor als diagnosticum kunnen dienen.

Deze typische klachten zijn in vier groepen te verdelen:
1. neusholte-symptomen
2. mondholte-symptomen
3. oogklachten
4. neurologische symptomen

1. Neusholte-symptomen, als moeilijk te duiden veranderingen 
in een beloop van een neusverkoudheid, chronische neusverstoppin
gen, en bloederig secreet uit de neus komen in 40-65°/o van de 
bovenkaakstumoren voor als gevolg van het feit,dat de neusholte 
vaak betrokken is bij de tumorgroei (97, 104, 211).
In het eigen patiëntenmateriaal kwamen neussymptomen in 40°/o 
(74/190) der gevallen voor. Wanneer men de etage-indeling toepast 
blijken de tumoren uit de onderste etage relatief weinig neusklachten 
te veroorzaken.

Tumorlocalisatie Neussymptomen

onderste etage 5/42
middelste etage 40/68
bovenste etage 4/13
T^ tumor 25/67

2. Bij tumoren in de onderste etage, evenals in het geval van 
tumordoorbraak van het palatum durum of processus alveolaris
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superior ontstaan vaak klachten als kiespijn, pijn bij tandenpoetsen, 
mondbloedingen, foetor ex ore en problemen met de prothese. Het 
meeste komt kiespijn voor. In 52°/o van de door Castigliano (43) 
behandelde gevallen was de patiënt eerst naar de tandarts gegaan 
wegens kiespijn.
Destructie van de anterolaterale antrumwand kan in het gezicht 
zwelling veroorzaken eerst door oedeem, later als gevolg van directe 
tumordoorgroei. Daarbij zien wij het verstrijken van de nasolabiale 
plooi, het hangen van de mondhoek en een verdikking ter plaatse 
van de onderrand van de orbita optreden (45, 125).
Het optreden van trismus is in het algemeen een laat verschijnsel 
dat voorkomt bij infiltratie van de kauwspieren, met name de 
musculi pterygoidei of als gevolg van tumorgroei in de fossa ptery- 
goidea.
Hieronder wordt het voorkomen van klachten in de verschillende 
localisaties bij het eigen patiëntenmateriaal aangegeven.

Tumorlocalisatie Kiespijn Gezichtswelling Trismus

onderste etage 28/42 8/42 0/42
middelste etage 18/68 16/68 0/68
bovenste etage 0/13 ' 0/13 0/13
T 4-tumor 8/67 7/67 9/67

Zoals te verwachten is, veroorzaken tumoren in bovenste etage geen 
mondholte-symptomen. Klachten over trismus kwamen slechts bij 
een klein gedeelte van de uitgebreide tumoren voor.

3. Oogklachten. Enerzijds worden oogklachten veroorzaakt 
door een beschadiging van het traanapparaat (oedeem in het gebied 
van de binnenooghoek, dacryocystitis) anderzijds zien wij beschadi
gingen in het oog zelf optreden (chemosis van de conjunctivae, ex- 
ophthalmus). Deze laatste symptomen gaan veelal met neurologische 
symptomen gepaard (uitval van de oogspieren, blindheid). Vooral bij 
tumoren in het ethmoido-frontale gebied en de orbitomaxillo- 
ethmoidale hoek ziet men deze oogklachten optreden (71, 133).
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze klachten in het 
eigen patiëntenmateriaal verdeeld naar localisatie.

Tumorlocalisatie Traanklachten Andere oogklachten

onderste etage 0/42 0/42
middelste etage 16/68 6/68
bovenste etage 2/13 6/13
T4- tumor 8/67 12/67

Zoals te verwachten viel komen oogklachten bij tumoren in de 
onderste etage niet voor.

4. Neurologische symptomen. Na de neusholte-symptomen vol
gen de neurologische symptomen in frequentie (18-33°/o). Pijn
klachten (uitgezonderd kiespijn, die tot de mondholte-symptomen 
wordt gerekend) treden vaak reeds in een vroeg stadium op. 
Hoofdpijn kan een aanwijzing zijn voor een tumor in het boven- 
kaaksgebied. Wanneer de sinus frontalis betrokken raakt bij de tu- 
moruitbreiding kan voorhoofdspijn ontstaan. Wanneer een obstructie 
van de sinus sphenoidalis optreedt,kan dit gepaard gaan met occipi- 
tale hoofdpijn. Indien de heftigste pijn gelocaliseerd is in de fossa 
canina zou dit een aanwijzing zijn voor aantasting van de nervus 
infra-orbitalis (79, 90,,97, 104, 176). In het algemeen is de diagnos
tische waarde van hoofdpijnklachten slechts betrekkelijk. Door het 
subjectieve karakter ,^ijn deze klachten moeilijk te specificeren en 
te kwantificeren.
Objectieve neurologische^ verschijnselen daarentegen vormen wel 
betrouwbare diagnostische parameters.

Aantasting van de schedelbasis door tumoren van de bovenkaak ziet 
men veelal in de middelste schedelgrpeve optreden (150, 161). Deze 
tumoren groeien in de meeste gevallen via de lamina pterygoidea en 
het corpus sphenoidalis door tot in de middelste schedelgroeve. 
Het is gebleken, dat paresen of functiestoornissen vaak pas optreden, 
nadat een uitgebreide botweefseldestructie is ontstaan (153).
Zoals bekend kunnen ook de tumoren in het gebied van de naso
pharynx ter plaatse van de middelste schedelgroeve doorwoekeren 
in de schedelbasis. Zij volgen hierbij vaak een andere route, namelijk 
via het foramen lacerum en de alae magnae ossis sphenoidalis (12).
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tumoren reeds bij een geringe botdestructie uitgebreide neurologische 
symptomatologie.

Objectieve neurologische symptomen werden in 20°/o (37/190) van 
alle patiënten vastgesteld. Deze symptomen komen alleen voor bij de
uitgebreide tumoren, 
geteld.

waarvan er in het eigen materiaal 67 werden

Tumoruitbreiding Neurologische symptomen Voorkomen in
betrokken klinische eigen patiën-
zenuw uiting ten materiaal

sinus cavernosus 
fissura orbitalis 
orbitabodem

n. abducens 
n. trochlearis 
n. oculomotorius 
n. opticus

diplopia
strabismus
ptosis
exophthalmus 
hemianopsie 
evt. blindheid

13

regio en of bulbus 
olfactorius

n. olfactorius reukstoornissen

laminae pterygoi- 
deae

n. trigeminus 
(ggl. Gasseri)

trigeminus
neuralgie

33
fossa en canalis 
pterygopalatina

ggl. sphenopala- 
tina

’’Sluder
syndroom”

pyramis n. acusticus 
n. facialis

hypacusis 
centrale facia
lis parese

0

spatium para- 
en retropharyngeale

n. glossopharyn- 
geus
n. recurrens
n. hypoglossus 
n. symphaticus

pharyngeale
parese
recurrensparese 
tongsymptomen 
’’Horner trias”

3

Het blijkt, dat in een groot deel der gevallen de nervus trigeminus is 
aangetast. Dit laatste is in overeenstemming met wat men hierom
trent in de literatuur kan vinden (153).
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Oogklachten als gevolg van tumoren in het gebied van de bovenkaak 
zijn deels het gevolg van tumorgroei in het gebied van de sinus 
cavernosus; anderzijds kunnen zij veroorzaakt worden door intra- 
orbitale tumorgroei. Bij de nasopharyngeale tumoren, die meer 
direct in de middelste schedelgroeve doorgroeien ziet men vaker 
oogspierparesen optreden (74).

Wanneer het ganglion sphenopalatinum in de tumorgroei betrokken 
raakt, ontstaat een klachtenpatroon bestaande uit pijn in de orbita- 
streek en de neusbasis uitstralend naar het achterhoofd en de 
schouders. De hier beschreven klachten worden ook wel samengevat 
onder de naam ’’Sluder syndroom”. Doordat deze gevallen veelal 
een uitgebreide neurologische symptomatologie voorhanden hebben 
en het beeld in vele gevallen vertroebeld wordt door symptomen, die 
het gevolg zijn van uitval van andere zenuwen (bijvoorbeeld n.trige
minus) komt het Sluder syndroom als zodanig zelden alleen voor 
(97).
Wanneer men te maken heeft met het zogenaamde parapharyngeale 
syndroom is het buitengewoon moeilijk uit te maken of dit wordt 
veroorzaakt door directe tumoruitbreiding of door lymphknoop- 
metastasen in dat gebied.
In de navolgende tabel worden de diverse symptomen in relatie tot 
de tumorlocalisatie samengevat.

Localisatie Neussymptomen Mondsymptomen Oogsymptomen 
traan klachten

Neurologi
sche symp
tomen

onderste 12°/o O'O00

f

— —

etage
middelste 59°/o oou-i 24°/o 9°/o
etage
bovenste 39°/o _ 25°/o 46°/o
etage
T4 37°/o 36°/o 12°/o I8°/o 55°/o

gemiddeld 39°/o 50°/o 14°/o 13°/o Ooc\)
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Uit de tabel blijkt, dat mondsymptomen weliswaar het meest bij tu
moren in de onderste etage voorkomen, maar ook kunnen worden 
veroorzaakt door tumoren in de middelste etage en uiteraard ook 
door T^tumoren. Oogsymptomen daarentegen wijzen vrijwel steeds 
in de richtingen van een tumor in de bovenste etage. Objectieve 
neurologische symptomatologie zien wij vrijwel alleen bij uitgebreide 
gevallen optreden.
Hiermede wordt opnieuw het belang van kennis van specifieke klach
ten aangetoond, waardoor men anamnestisch reeds tot een redelijk 
nauwkeurige tumorlocalisatie kan komen.
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Hoofdstuk VIII

DIAGNOSTIEK

Een juiste interpretatie van de specifieke klachten is van groot 
belang voor een vroege diagnostiek van de bovenkaakstumoren. 
Een vertragende factor is hierbij, dat de bovenkaakstumoren wel
iswaar latente zwellingen veroorzaken maar betrekkelijk laat 
echte klachten geven, die de patient een arts doen bezoeken. 
Dit ’’patients delay” geeft vrijwel zeker een verkleining van de the
rapeutische mogelijkheden tot gevolg. Zowel uit de literatuur als 
uit het eigen patiëntenmateriaal blijkt,dat veelal vele maanden ver
strijken voordat een patiënt doktershulp zoekt.

Klachten sedert Larsson 
(379 pat.)

Kimmel 
(159 pat.)

Eigen materiaal 
(190 pat.)

0 - 3 maanden 40°/o Oo'"o

38°/o

3 - 6 maanden 40°/o 26°/o Oo"'
T7f-
<N

6-12 maanden 20°/o 22°/o 20°/o

onbekend, of meer 
dan 12 maanden

- 12°/o 18°/o

Het blijkt,dat bij tumoren in het ethmoidale en orbitomaxillaire 
gebied het delay het langste is. De oorzaak hiervan is uiteraard 
te vinden in de aard van de klachten (zie hoofdstuk VII).
Bij de beoordeling van de status localis staan ons diverse diag
nostische mogelijkheden ten dienste.
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Door middel van inspectie kan men zwellingen in het gelaat alsmede 
van het palatum ontdekken. Door middel van rhinoscopia anterior 
en posterior vindt men afwijkingen in de neusholte respectievelijk in 
de nasopharynx. Door middel van palpatie kan men tumorzwellingen 
in het gebied van de anterolaterale antrumwand en de processus al- 
veolaris als ook van de nasopharynx op spoor komen.

Voorts kan de palpatie ons een indruk verschaffen omtrent de aan
wezigheid van lymphknoopmetastasen in het hoofd-halsgebied. 
Met behulp van een sonde kan men palatinale destructies aftasten. 
In het kader van de diagnostische evaluatie kan men in vele gevallen 
het oordeel van de oogarts omtrent aard en omvang van de aantasting 
van het traanapparaat, de visus en de fundus niet ontberen. Hetzelf
de geldt voor de neuroloog,die een eventuele uitval van hersenzenu- 
wen of takken ervan nader kan detailleren.

Een van de belangrijkste diagnostische hulpmiddelen blijft de rönt- 
gendiagnostiek. Volgens O’Keefe en Clerf (125), Sherman en Chu 
(159) zou men in 65-77 °/o der gevallen met behulp van röntgen- 
diagnostiek de diagnose ’’tumor” kunnen stellen. Indien er botdes- 
tructie is ontstaan zou dat in 90 °/o der gevallen op de röntgenfoto 
te ontdekken zijn (90, 104). Vandor (191) meent dat de combinatie 
van een weke delen schaduw met botdestructie vrijwel zeker op de 
tumorgroei wijst. In uitgebreide gevallen van carcinoom is de bot- 
contour of zijn delen daarvan nog aanwezig, terwijl dit bij uitgebreide 
sarcomen niet meer het geval zou zijn.
Met behulp van onderstaande röntgenopnamen kan men informatie 
verkrijgen omtrent de aanwezigheid en de uitbreiding van een tumor- 
proces:
— opname in twee richtingen van de neusbijholten, 

zijdelinge opname
— axiale schedelbasis opname (submento-occipitale),
— planigrafie, zowel voorachterwaarts als zijdelings. Leroux-Ro- 

bert (107) wijst nog op het belang van planigrafie in voorachter- 
waartse richting ter plaatse van de binnen ooghoek en laterale 
orbitarand.
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Afb. 8

Schema’s van röntgenopnamen van de neusholte en neusbijholten.
a. occipito-frontale richting
b. occipito-dentale richting
c. zijdelingse richting
d. axiale schedelbasisopname

1 — sinus frontalis 5
2 — orbita 6
3 = antrum 7
4 — sinus sphenoidalis 8

= pyramis 
= neusholte 
= ethmoidale cellen 
= os pterygoideum

b

d
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Dc selectieve arteriografie van de arteria maxillaris behoort zeker nog 
niet tot de routine-onderzoekingen (8).
Het valt te verwachten dat het scintifotografisch onderzoek van het 
bovenkaakgebied in de toekomst een rol zal gaan spelen.

Het nemen van een proefbiopsie of het verrichten van een proefexci- 
sie levert in het algemeen bij tumoren in de onderste etage als ook bij 
tumoren die doorgroeien tot in de neus geen problemen op.
Een blinde biopsie uit het gebied van de meatus inferior in het geval 
van antrumtumoren werd door Säkai (147) beschreven.
In andere gevallen is een diagnostische operatie volgens Caldwell - 
Luc, Denker of Moure noodzakelijk voor een histopathologische 
verificatie. Teneinde bij een dergelijke ingreep uitzaaiing van tumor
cellen te voorkomen verrichtte Öhngren (127) de proefexcisie met 
behulp van diathermie, terwijl Capps (40) pre-operatief bestraalde. 
Dc waarde van het cytologisch onderzoek is in zoverre betrekkelijk 
dat een negatieve bevinding in het algemeen weinig zegt terwijl een 
positieve bevinding verdere exploratie noodzakelijk maakt.
Het onderzoek naar eventuele metastasen-op-afstand omvat na het 
algemeen lichamelijk onderzoek röntgenopnamen van hart, longen en 
skelet, bloedonderzoek alsmede eventueel scintifotografisch onder
zoek van het skelet, de hersenen, de lever en de longen.

Het is opvallend, dat maligne afwijkingen in het gebied van de boven
kaak vaak bij toeval worden ontdekt tijdens een met een ander doel 
verrichtte ingreep. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tumoren in de on
derste etage die ontdekt worden na extractie van een kies. Een opera
tie aan het antrum of het verwijderen van poliepen uit dc neus brengt 
in een aantal gevallen tumoren van de middelste en bovenste etage 
aan het licht (59).
Voor het eigen patiëntenmateriaal geldt dat 19°/o der tumoren op 
een dergelijke wijze werd ontdekt.

52.



Hoofdstuk IX

UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEHANDELING

Over de juiste behandeling van bovenkaakstumoren zijn de menin
gen verdeeld. Zo zijn er voorstanders van operatieve behandeling als
ook van radiotherapie. De laatste tijd meent men dat een combinatie 
van behandelingsmethoden tot betere resultaten zou kunnen leiden. 
Zo zijn er combinaties van chirurgie en radiotherapie, van radiothe
rapie en chemotherapie als ook van chirurgie en chemotherapie be
schreven.

Het spreekt vanzelf dat met de ontwikkeling van de gecombineerde 
behandelingen behoefte ontstond aan een nauw samenwerkend team, 
dat na voltooiing van een diagnostische evaluatie belast is met de the- 
rapiekeuze en de begeleiding van de gekozen behandeling. Aan een 
dergelijk team nemen de KNO arts, de kaakchirurg, de radiothera- 
peut, de chemotherapeut, de patholooganatoom en de reconstructief 
chirurg deel.
De eerste dikwijls moeilijkste beslissing, die het team dient te nemen 
betreft de vraag dat de patiënt of curatief of palliatief behandeld 
dient te worden.
Jesse (90) somt een aantal omstandigheden op waaronder een cura
tieve behandeling ónmogelijk is en derhalve slechts sprake kan zijn 
van een palliatieve of symptomatische behandelingsvorm: 
de tumor veroorzaakt zeer uitgebreide schedelbasis destructie, 
de tumor woekert diep tot in de nasopharynx door, 
er zijn inoperabele regionaire metastasen, 
er zijn metastasen-op-afstand, 
de patiënt weigert de behandeling.

Voorts zijn er een aantal omstandigheden, die niet in alle gevallen 
een absolute contra-indicatie vormen voor curatieve therapie:
a. uitgebreide tumor-infiltratie van huid en/of subcutis.
b. een bilateraal tumorproces dat de achterste en bovenste antrumwanden 

heeft aangetast.
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c. tumordestructie van processus pterygoideus.
d. matige algemene conditie van de patiënt.
e. hoge leeftijd van de patiënt.

Is eenmaal de therapiekeuze gemaakt, dan dient de patiënt zo goed 
mogelijk op de behandeling voorbereid te worden.
Maatregelen die genomen moeten worden in geval van een operatie:
a. cardiovasculaire en pulmonologische evaluatie (eventuele behandeling van 

de hierbij gevonden afwijkingen),
b. diëtetische voorbereiding van de direct post-operatieve periode (zulks in 

verband met de aan te brengen obturatorprothese, sondevoeding en der
gelijke),

c. doorspreken van het protocol met de samenwerkende partners. Hierbij 
valt te denken aan de patholoog-anatoom in eerste instantie voor het 
vriescoupe-onderzoek, de oogarts, de radiotherapeut en eventueel de neu- 
rochirurg.

Maatregelen, die genomen moeten worden voorafgaande aan en tij
dens de radiotherapie:
a. extractie van slechte gebitselementen,
b. diëtetische maatregelen in de zin van een eiwitrijk roborerend dieet,dat het 

slijmvlies zo min mogelijk prikkelt,alsmede eventuele medicatie in verband 
met stralenreacties,

c. het wegnemen van eventuele obstakels,die een curatieve radiotherapie zou
den kunnen belemmeren. Wij denken hierbij o.a. aan het aanleggen van 
drainages, en eventuele orbita-exenteratie,

d. het doorspreken van het protocol met de samenwerkende partners in dit 
geval met eventuele complicatie in het neus-, oor-, of ooggebied.

Als laatste maar zeker niet als minst belangrijke valt een uitvoerig ge
sprek met de patiënt te vermelden,waarin deze zo nauwkeurig moge
lijk wordt ingelicht omtrent het behandelingsprogramma. Nu de be
geleiding van oncologische patiënten steeds meer die aandacht krijgt, 
die zij verdient, ware het raadzaam ook voor de categorie van patiën
ten met bovenkaakstumoren gebruik te maken van een begeleidend 
team, waarin onder andere een psycholoog en een maatschappelijk 
werker te vinden zijn.

In de volgende hoofdstukken zal ten aanzien van de behandeling van 
maligne tumoren in het gebied van de bovenkaak aandacht geschon
ken worden aan de volgende methoden:

hoofdstuk X: chirurgische behandeling, 
hoofdstuk XI: radiotherapie,
hoofdstuk XII: gecombineerde behandelingsmethoden, 
hoofdstuk XIII: chemotherapie.
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Hoofdstuk X

CHIRURGISCHE BEHANDELING

Zoals reeds in het voorafgaande werd gesteld, gelden een uitgebreide 
schedelbasisdestructie, diepe doorgroei tot in de nasopharynx, in
operabele metastasen alsmede metastasen-op-afstand als contra-indi- 
caties voor een curatieve chirurgie. Daarenboven dient vermeld te 
worden, dat bij de anaplastische carcinomen en de sarcomen bij 
voorkeur radiotherapie gegeven zal worden en de chirurg slechts 
een palliatieve ingreep zal verrichten of een locaal recidief na radio
therapie zal behandelen. Dit omdat bij deze histologische typering 
de kans op hematogene metastasering groot is.

De heden ten dage toegepaste operatietechnieken kan men verdelen 
in partiële en totale resecties.
Onderstaande partiële resecties spelen in de behandeling van de tu
moren in het gebied van de bovenkaak een rol:
a. de transpalatinale resectie (hemipalatinectomie of de operatie volgens 

Denker)
b. de transalveolaire resectie (operatie volgens Caldwel-Luc)
c. de antrale resectie, die via de fossa canina wordt uitgevoerd
d. de paranasale resectie (operatie volgens Moure)
e. de orbita-exenteratie
f. de resectie van de onderste etage.

Voor een transpalatinale, transalveolaire, antrale of paranasale 
partiële resectie bestaan onderstaande indicaties:
1. in het kader van de diagnostische procedure met name als het proces op 

een eenvoudiger manier niet te diagnostiseren is.
2. in het kader van de radiotherapeutische behandeling, zowel bij de telethe- 

rapie (bijvoorbeeld drainage) als bij de brachy-therapie, waarbij een entree 
aan de in te brengen bron verschaft moet worden.

3. bij de verwijdering van een kleine primaire tumor of een klein locaal reci
dief kan een partiële resectie in sommige gevallen als radicaal worden be
schouwd.

Een orbita-exenteratie dient in overweging genomen te worden als 
door de tumoruitbreiding een ernstige oogbeschadiging valt te
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verwachten of reeds is ontstaan (90, 176). In de meeste gevallen is 
daarbij een botdestructie van de orbita reeds aanwezig. Een typische 
indicatie wordt gevormd door de panophthalmitis, een proces dat de 
patiënt hevige pijnen bezorgt. Voorts kan het, in het belang van de 
uit te voeren therapie, nodig zijn een oog, waarvan de visus te ver
waarlozen is, te verwijderen.
Een resectie van de onderste etage wordt veelal uitgevoerd indien 
botdestructie in het gebied van de processus alveolaris, het palatum 
durum en de anterolaterale antrumwand is opgetreden.
Diathermische operatietechnieken, voor het eerst door Berven (21) 
in de tumortherapie gebruikt, werden in de dertiger jaren eveneens 
bij de behandeling van maligne bovenkaakstumoren toegepast (82, 
127).
Holmgren (82) coaguleerde het tumorweefsel in het antrum juist 
zover, dat hij weer normaal weefsel te zien kreeg.
Ohngren (127) deed, ondanks een hoge morbiditeit veel uitgebreide- 
re electrocoagulaties, waarbij hij zijn ingreep niet tot het antrum 
beperkte maar ook coaguleerde in het gebied van het ethmoid, de 
fossa pterygoidea, de sinus frontalis als ook in de orbita, als dit vol
gens hem gei'ndiceerd was. Belangrijk in dit verband was zijn poging 
alle lymphvaten op de laterale neuswand te coaguleren teneinde de 
kans op parapharyngeale metastasen zoveel mogelijk te verminde
ren.

Uit onderstaande tabel blijkt, dat de diathermische operatie in de 
meeste gevallen met een intracavitaire radiumapplicatie of ook met 
orthovolt-röntgentherapie werd gecombineerd.

Auteur Jaar van 
publicatie

Preoperatieve Postoperatieve
radiotherapie

Holmgren 1925 — radium
Ohngren 1937 orthovolt radium
Capps-Williams 1950 orthovolt radium
Weaver 1952-60 — radium
Wald-Poulson 1953 orthovolt radium
Mattick-Streuter 1954 — radium en/of 

orthovolt
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Helaas had de diathermische operatietechniek meer na- dan voorde
len. Tegenover voordelen, als minimale bloeding tijdens de operatie 
en duidelijke vermindering van de iatrogene disseminatie, staan na
delen als vertraagde en secundaire wondgenezing, uitgebreide post
operatieve morbiditeit en zelfs een hoge mortaliteit (bij Ohngren 
bedroeg deze 11.4°/o). Voorts vallen nog te vermelden de slechte 
cosmetische en functionele resultaten. Het is om deze redenen, dat 
de diathermic tegenwoordig nog slechts een hulpmiddel is bij een 
totale resectie of bij de verwijdering van kleine intracavitaire reci- 
dieven.

Er zijn verschillende technieken voor de uitvoering van de totale re
sectie beschreven (17, 78, 163., 209).
In het algemeen legt de chirurg een huidincisie in het paranasale 
onderooglidgebied (volgens Diffenbach-Weber), waarbij hij het cor
pus maxillae tracht te verwijderen om zodoende de neusholte en de 
andere bijholten te kunnen exentereren. Deze ingreep kan zowel 
”en bloc” alsook ”bij stukjes en beetjes” gebeuren. Vooral bij de 
laatste methode wordt de radicaliteit met behulp van multipele vries- 
coupe-onderzoekingen gecontroleerd. De diathermic speelt in dit 
gebeuren een rol bij het stelpen van bloedingen en het totaal verwij
deren van de mucosa.
Volgens Jesse (90) dient tijdens deze ingreep aan de volgende punten 
bijzondere aandacht geschonken te worden:
a. eventuele tumordoorgroei in de spieren en de huid in het gebied van de ante- 

rolaterale antrumwand,
b. eventuele tumorinfiltratie van de pterygoidale spieren in het gebied van de 

achterste antrumwand,
c. de toestand in het gebied van het ethmoid, de sinus sphenoidalis, de orbita 

en de lamina cribrosa,
d. voorts zou het van groot belang zijn een vries-coupe-onderzoek te verrich

ten van de foramen rotundum-streek.

Wanneer men de onderscheiden operatiemethoden op de keper be
schouwt, heeft de uitspraak van Sebileu (1906) nog niets aan waarde 
ingeboet. De laatste was van mening, dat men niet mag spreken van 
een typische resectie, maar slechts van een radicale verwijdering van 
de tumor.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegepaste behande
lingsmethoden, waarbij opvalt, dat de meeste auteurs hun operatieve 
ingreep combineerden met postoperatieve radiotherapie.

57.



Auteur Jaar van 
publicatie

Operatie Nabestraling

New-Cabot 1935 resectie, ook 
diathermie

radium

Schall 1948 resectie radium
Tabb 1957 resectie, ook 

diathermie
radium

Devine 1957 resectie radium, later 
megavolt

Jesse 1958 resectie orthovolt, later 
megavolt

Piquet-Piquet 1960 resectie orthovolt, later 
megavolt

Cocchi 1960 resectie megavolt
Arndt 1960 resectie megavolt
Kimmel 1960 resectie orthovolt
Schwab-Ey 1960 resectie radium, later 

megavolt
Agazzi 1960 resectie radium, later 

megavolt
Barbosa 1961 resectie geen
Pichler-Trauner 1961 resectie radium
Huizing 1962 resectie radium en 

orthovolt
Frazel-Lewis 1963 resectie soms radium
Zange-Scholtz 1963 resectie met 

diathermie
soms orthovolt, 
later megavolt

Wachtier 1967 resectie orthovolt, later 
megavolt

58.



Hoofdstuk XI

RADIOTHERAPIE

De radiotherapie vond aanvankelijk zijn voornaamste toepassing bij 
de palliatieve behandeling van uitgebreide tumoren in het boven- 
kaaksgebied, waarbij het er slechts om ging de groei van het tumor- 
proces af te remmen en de vaak ondraaglijke pijn te bestrijden. Met 
de komst van de megavoltbestralingsapparatuur werd het snel duide
lijk, dat radiotherapie ook met een curatieve intentie kon worden 
uitgevoerd, waarbij de indicaties gelijk zijn aan die tot de chirurgi
sche behandeling.
Toch wordt de laatste tijd veelal een gecombineerde behandeling toe
gepast, vooral met de chirurgie. Hierbij kan de radiotherapie zowel 
pre- als postoperatief worden gegeven. Met de introductie van de cy- 
tostatica, die werkzaam zijn bij solide tumoren, zijn inmiddels 
ook combinatiebehandelingen met de chemotherapie in zwang geko
men.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke ra
diotherapeutische methoden bij de behandeling van maligne boven- 
kaakstumoren.

1. Orthovolttherapie
2. Intracavitaire therapie
3. Megavolttherapie

1. De orthovolttherapie mag men grofweg verdelen in de contact- 
therapie en de röntgendieptetherapie. De contacttherapie, waarbij 
in enkele zittingen hoge doses röntgenstralen met een betrekkelijk 
geringe dieptewerking konden worden bereikt, vond voornamelijk 
toepassing bij de behandeling van oppervlakkige afwijkingen op de 
gingiva superior en het palatum durum. Deze indicatie bestaat ook 
tegenwoordig nog. Bij de röntgendieptetherapie maakt men gebruik 
van röntgenstraling van een beduidend hogere energie (tot 300 kV), 
waarbij mede door de grotere focus-huid-afstand een grotere procen
tuele dieptedosis kon worden bereikt.
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Wei dient bij deze methode sterker gefractioneerd te worden. In het 
algemeen werd het bovenkaaksgebied via één anteroposterieur gericht 
en twee laterale velden bestraald.
Teneinde een maximale dosis in het tumorgebied te bereiken werd 
deze therapie veelal gecombineerd met een behandeling door middel 
van intracavitaire radioactieve bronnen (meestal radium). 
Vermeldenswaard is de techniek van Barth (6), die, nadat de chirurg 
via de fossa canina het antrum had opengelegd en de tumor had ver
wijderd, de antrale wanden via meer velden gefractioneerd of met 
’’single” doses bestraalde. Alhoewel het belang van de orthovoltthera- 
pie tegenwoordig veel is verminderd, vindt zij toch nog toepassing bij 
de behandeling van tumoren in het vestibulum nasi.

2. Ook de intracavitaire therapie met gesloten radioactieve bronnen 
heeft door de komst van de megavoltbestralingsapparatuur aan waar
de ingeboet. Toch had deze behandelingsvorm voordelen, waaronder 
het sparend effect voor de gezonde omringende weefsels en de moge
lijkheid hogere doses in het tumorgebied te appliceren wel de belang
rijkste zijn.
Grote nadelen worden echter gevormd door de stralenbelasting voor 
medisch en paramedisch personeel, alsook het gevaar voor zowel 
over- als onderdoseringen bij niet goed passende moulages. De rela
tief geringe dieptewerking geldt uiteraard bij diep infiltrerende tumo
ren eveneens als nadeel.
Holmgren (82) maakte met behulp van het electrische mes een ’’bolvormige” 
holte in het antrum en appliceerde in het midden daarvan zijn radiumbronnen. 
Hierdoor bedroeg de dosis in de wand van deze holte 4000-6000 R. Op soort
gelijke wijze bracht Ohngren (127) radium in alle bijholten.
Weaver (201-202) fenestreerde het antrum en bracht vervolgens een radium- 
moulage in. De ethmoidale cellen bereikte hij via de zogenaamde Moure incisie. 
Door de typisch gevormde ”horn-like” moulage van Tod (185) en Chen (49) 
werd een betrekkelijk gunstige dosisverdeling in het antrum en het ethmoid 
bereikt.
Gibb (73) en Widdman (203) implanteerden met behulp van radiumnaalden 
tumoren, die een destructie van de anterolaterale antrumwand hadden veroor
zaakt.
Mattick en Meehan (111) pasten postoperatief radon seeds intracavitair toe. 
James (89) bracht kleine cobalt-”tegeltjes” in een plastic huls in het antrum. 
Voorts beschreef hij, net als Alexander en Benevantona (6), de behandeling met 
192jr draad, dat hij via de neusholte in het antrum bracht.
Becker en Scheer (19) fixeerden kleine cobaltkogeltjes in de operatieve holte. 
Later varieerden zij deze methode door de toepassing van het zogenaamde plas- 
tobalt, een vehiculum, waarin zeer kleine ÖU Co-kogeltjes gedispergeerd waren.
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Bij de meeste implantatiemethoden trad botweefselnecrose op, 
zodat deze vorm van behandeling tegenwoordig nog slechts bij kleine, 
tot de weke delen beperkte tumoren van het vestibulum nasi wordt 
toegepast.

3. Megavolttherapie
Doordat bij deze behandelingsmodaliteit als gevolg van de hoge 
stralingsenergie vrijwel geen energieverlies optreedt bij passage 
door het botweefsel (116) wordt tegenwoordig in het geval van 
radiotherapie vrijwel uitsluitend hiervan gebruik gemaakt. Mega- 
voltstraling kan onder andere opgewekt worden door middel van 
betatron, lineaire versneller, telecaesium apparaat als ook door 
telecobaltapparatuur. Door de grote verbreiding van laatstgenoemde 
apparatuur vindt men,dat deze het meest wordt toegepast. De mega- 
voltbestraling van het eigen patiëntenmateriaal werd eveneens met 
behulp van telecobaltapparatuur uitgevoerd.

De simulator is een onmisbaar apparaat bij de bepaling van het te be
stralen volume. Met hulpstukken, die in de mouldroom vervaardigd 
worden (head-base), is het mogelijk de patiënt telkens weer in dezelf
de houding op de bestralingstafel te fixeren. Meer en meer verleent 
de computer, al dan niet deel uitmakend van een specifiek ’’treat
ment planning system”, onmisbare dienst bij de bepaling van de 
juiste grootte en invalshoeken van de stralenbundels. Gemakkelijker 
dan voorheen is het mogelijk de hoek van een eventueel toe te passen 
wig, de dikte van compensatiefilters, alsmede de dikte van extra 
loodafscherming voor gevoelige organen te bepalen.

Terwille van een snelle oriëntatie wordt hieronder een overzicht 
gegeven van de meest gebruikte bestralingsmethoden, zoals deze op 
verschillende plaatsen in de literatuur te vinden zijn:
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Bestralingsmethoden bij onderste en middelste etage tumoren:

Volgens Fletcher (67):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

telecobalt

onderste etage, 
antrum

één antero- 
posterieur en 
één lateraal 
veld, allebei 
met 45° wig

6000 rad in zes 
weken gevolgd 
door een 
”boost-dose”

anterolaterale één antero- van 800-1200
antrumwand, posterieur en rad in 4-6
processus
alveolaris
superior

één schuin 
lateraal veld, 
allebei met
60° wig

fracties

telecobalt
en
betatron 
(22 MeV)

cavum nasi één antero- 
posterieur veld, 
de helft van de 
totale dosis 
d.m.v. teleco
balt, de andere 
helft d.m.v. 
betatron

Volgens Paterson (128):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

telecobalt

of

onderste
etage,
antrum

één schuin ante- 
ro-posterieur en 
één lateraal veld, 
allebei met 40° 
wig

5500 rad in 3 
weken
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Volgens Paterson (128):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

lineaire cavum nasi één antero-posterieur 6500 rad in
versnel- en één schuin lateraal drie weken
Ier veld, allebei met 40°

wig

Volgens Lederman (105):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

tele-
cobalt

of

antrum, palatum 
durum

één antero-posterieur 
en één schuin lateraal 
veld, allebei met 45° 
wig

antrum, para
pharyngeale 
spatium, 
os pterygoideum

één antero-posterieur 
veld zonder wig en 
één lateraal veld met 
45° wig

6000 rad

in

lineaire
versneller

anterolaterale 
antrum wand, 
processus alveo- 
laris superior

één antero-posterieur 
veld zonder wig (de 
gewichtsfactor is 
100°/o) en één schuin 
lateraal veld met 15° 
wig, (de gewichtsfac
tor is 50°/o)

zes weken

cavum nasi twee schuin laterale 
velden met 45° wig
gen
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Bestralingsmethoden bij bovenste etage tumoren: 
Volgens Fletcher (67):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

telecobalt
en
betatron 
(22 MeV)

ethmoido-nasaal 
en/of spheno- 
orbitaal

één antero-posterieur 
veld, de helft van de 
totale dosis d.m.v. 
telecobalt, de andere 
helft d.m.v. betatron 6000 rad in 

zes weken 
gevolgd door 
een ’’boost dose’telecobalt als boven met 

uitgebreide 
doorgroei in het 
antrum

één antero-posterieur 
veld zonder wig, (de 
gewichtsfactor is 
100°/o) en twee late
rale velden met 45° 
wiggen (de gewichts
factor is 50°/o)

Volgens Paterson (128):

Bron Richting van 
tumorgroei

Technische
gegevens

Tumordosis

orbito-
ethmoidaal

één schuin antero- 
posterieur en een 
schuin lateraal veld, 
allebei met 50° wig

5500 rad in 
drie weken

telecobalt
of
lineaire
versneller

als boven 
met frontale 
uitbreiding

één antero-posterieur 
en één cranio-caudaal 
veld, zonder wig

6000 rad 
in
drie weken

alle etages één schuin antero- 
posterieur veld zonder 
wig (de gewichtsfactor 
is 100°/o) en twee 
laterale velden met
60° wiggen (de ge
wichtsfactor is 50°/o)
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Volgens Lederman (105)

Bron Richting van Technische Tumordosis
tumorgroei gegevens

telecobalt
of
lineaire

spheno-
ethmoidaal

één antero-posterieur 
veld zonder wig (de 
gewichtsfactor is 
100°/o) en twee 
laterale schuine vel
den met 45° wiggen 
(de gewichtsfactor is 
50°/o)

6000 rad 
in zes 
weken

versneller alle etages eerst wordt de techniek voor antrum- 
tumoren toegepast * (tumordosis:
4000 rad in vier weken) vervolgens de 
techniek voor spheno-ethmoidale 
tumoren (zie hierboven), tumordosis: 
2000 rad in twee weken.

*: zie op pagina 63 .

Er zijn bovendien nog mogelijkheden met rotatiebestraling beschre
ven. Kozo Morita (101) publiceerde in 1966 over deze techniek. Uit 
zijn werk blijkt, dat de diverse variaties van rotatiebestraling in alle 
localisaties van bovenkaakstumoren gunstige dosisverdelingen kunnen 
geven.

Tenslotte wordt hieronder nog een overzicht gegeven van behande
lingsmethoden, zoals die door verschillende auteurs in de jaren 1949 
tot 1973 werden beschreven, alsook de door hen aanbevolen hulp
operaties en tevoren toegepaste behandelingsmethoden.

Een hulpoperatie heeft volgens Kurohara (103) diverse voordelen:

a. decompressie van een neusbijholte doet in de meeste gevallen de pijn 
sterk verminderen.

b. door het openen van de neusbijholte ontstaat een goede afvloed van 
necrotisch materiaal.
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c. tevens wordt de mogelijkheid geschapen tot intracavitaire behandeling 
met radioactieve bronnen.

d. in enkele gevallen krijgt men een parameter voor de tumorregressie.

Auteur Jaar van 
publicatie

Hulpoperatie Methode van radio
therapie

Todd 1949 geen radiumimplantatie
Barth 1953 antrotomie

-., t ■

intracavitaire
orthovoltbestraling

Dailey 1955 drainage vroeger radium intra- 
cavitair, later megavolt

Snelling 1957 fenestratie orthovolt en radium
intracavitair

Gibb 1957 drainage radium intracavitair
Paletta-Weir 1958 antrotomie orthovolt
Widdman 1959 geen radiumimplantatie
Stewart 1960 fenestratie vroeger radium intra

cavitair, later megavolt
Baclesse 1960 geen vroeger orthovolt, 

later megavolt
Chen 1962 fenestratie ^^Co intracavitair

Paterson 1963 drainage megavolt
Macbeth 1965 fenestratie orthovolt en radium 

intracavitair
Kozo Morita 1966 geen megavolt (rotatie- 

techniek)
Lederman 1969 geen megavolt
Kurohara 1972 drainage megavolt
Fletcher 1973 soms drainage megavolt
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Hoofdstuk XII

COMBINATIE VAN CHIRURGIE EN RADIOTHERAPIE

Volgens Fletcher en Jesse (67) heeft de ingewikkelde anatomie van 
het bovenkaaksgebied tot gevolg, dat radiotherapie-alleen gemakke
lijk tot zowel over- als onderdosering kan leiden. Bij overdosering 
dreigt het gevaar van langdurige necrotische processen, terwijl onder
dosering vrijwel zeker tot tumor-recidief aanleiding zal geven.
Ook James (89) meent, dat wanneer men bij de behandeling van tu
moren, die reeds botweefseldestructie hebben veroorzaakt, alleen 
radiotherapie of alleen chirurgie toepast, een onvoldoende resultaat 
bereikt zal worden.
Het spreekt vanzelf, dat men door de combinatie van beide behande- 
lingsmodaliteiten zoveel mogelijk de voordelen tracht uit te buiten 
en de nadelen te elimineren.

Breur (29) vat deze voor- en nadelen als volgt samen:

Chirurgie Radiotherapie

Voordelen:
1. directe beoordeling van 

locaal resultaat
2. PA-beoordeling; radicaliteit

3. omgevend gezond weefsel 
onbei'nvloed

4. éénmalige ingreep
5. onafhankelijk van histolo

gisch type

Nadelen:
1. geen directe beoordeling 

van resultaat
2. geen PA-beoordeling van 

resultaat
3. omgevend gezond weefsel 

beïnvloed, stralenreacties
4. behandeling gedurende weken
5. afhankelijk van biologische 

factor (gevoeligheid)
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Chirurgie Radiotherapie

Nadelen:
1. mutilatie
2. verlies van orgaan en orgaan- 

functies
3. kans op iatrogene verspreiding 

(locaal, afstand)
4. afhankelijkheid anatomische 

relaties
5. afhankelijkheid van klinische 

contra-indicaties
6. operatiemortaliteit

7. (hospitalisatie)

Voordelen:
1. géén mutilatie
2. orgaan en orgaanfunctie 

vaak behouden
3. geringe kans op iatrogene 

verspreiding
4. weinig afhankelijk van 

anatomische relaties
5. weinig klinische contra- 

indicaties
6. geen directe behandelings- 

mortaliteit
7. (vaak poliklinisch te behande

len)

In de tijd, dat met orthovoltapparatuur werd gewerkt, waren de na
delen van de radiotherapie beduidend groter door de veel ernstiger 
stralenreacties. Indien de tumor aanleiding had gegeven tot uitge
breide botdestructie, diende men op een langdurige stralenreactie in 
dit gebied te rekenen. Ook kwamen in vele gevallen stralenbeschadi- 
gingen van het oog voor.
Kimmel (97) geeft aan, dat dit in 10°/o van alle gevallen optrad. 
Ofschoon megavoltbestraling eveneens ernstige reacties tot gevolg 
kan hebben, komen deze als gevolg van nauwkeurige simulatietech
nieken, de toepassing van compensatiefilters en loodafdekkingen, 
alsmede de veel scherpere bundelbegrenzing toch in geringer percen
tage der gevallen voor. Men mag ook niet vergeten, dat bij megavolt
bestraling de absorptie in het bot geringer is dan bij orthovoltbestra- 
ling. Dit geeft vermindering van de kans op necrose. Ook diëtetische 
maatregelen zowel vóór, tijdens als na de bestraling spelen een grote 
rol in het voorkomen c.q. verminderen van stralenreacties.
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Pre-operatieve radiotherapie

Bloedorn en Wizenberg (26) sommen de volgende argumenten op bij 
hun verdediging van een pre-operatieve bestraling.
Een tumor groeit van centraal naar perifeer, waarbij men in het laatstgenoemde 
gebied de meeste celdelingsactiviteit aantreft. De meeste mitosen worden hier 
gevonden, doordat dit gebied een betere vascularisatie heeft en mede daardoor 
een betere oxygenisatie. In het aangrenzende normale weefsel zullen reactieve 
cellen een voortgaande tumorgroei trachten te verminderen. Een stralenbehande- 
ling van boven omschreven systeem zou onder meer de cellulaire immuniteit ter 
plaatse verhogen.
Ook andere auteurs (25, 29, 91, 104, 105, 177) menen, dat pre- 
operatieve radiotherapie duidelijke voordelen heeft.
a. in tegenstelling tot de postoperatieve situatie is de vascularisatie onge

stoord en vindt de radiotherapie onder gunstige biologische omstandighe
den plaats,

b. door een pre-operatieve bestraling wordt de kans op een iatrogene uit
zaaiing tijdens de operatie kleiner,

c. het pre-operatief bestraalde volume kan juist zó groot genomen worden, 
dat ook subklinische tumorinfiltratie gedevitaliseerd wordt,

d. in vele gevallen wordt de tumor kleiner en daardoor beter geschikt voor 
een operatie,

e. de in het kader van een pre-operatieve bestraling toe te dienen dosis is 
kleiner dan wanneer men de tumor uitsluitend met radiotherapie be
handelt.
Vanzelfsprekend is dan ook de stralingsreactie duidelijk minder. 

Anderzijds zijn ook nadelen aan te geven (52, 91, 119, 145, 210).
a. de door de pre-operatieve radiotherapie bewerkstelligde tumorregressie 

kan oorzaak zijn van het feit dat de patiënt een operatie weigert,
b. als gevolg van de pre-operatieve bestraling zou het tijdens de operatie 

uitgevoerde vriescoupe-onderzoek minder betrouwbaar zijn,
c. in sommige gevallen treedt als gevolg van de pre-operatieve bestraling 

toch een huid- en slijmvliesreactie op, die een uitstel van de operatie 
nodig kunnen maken, hetgeen een verhoogde kans inhoudt op het ont
staan van metastasen,

d. sommigen menen, dat de kans op diepliggende recidieven groter wordt, 
doordat de pre-operatieve bestraling de diep in het botweefsel door
woekerende tumor weliswaar heeft geremd maar niet heeft uitgescha
keld. Deze diepe infiltratie zou tijdens de operatie minder gemakkelijk 
aangetoond kunnen worden,

e. doordat de pre-operatieve radiotherapie een groter volume omvat dan dat 
door de chirurg wordt benaderd, zou de kans op botweefselnecrose groter 
zijn.

Volgens Breur (29) zou een operatieve behandeling voorafgegaan 
door radiotherapie het meest zinvol zijn bij matig stralengevoelige 
tumoren, die te groot zijn voor een primaire chirurgische behandeling 
en bovendien minder gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook hierbij spelen
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de tolerantie van het omringende gezonde weefsel en de neiging tot 
metastasering-op-afstand een rol. De tumoren in het bovenkaaksge- 
bied beantwoorden in de meeste gevallen aan deze criteria, daar wij 
hier veelal met plaveiselcelcarcinomen te doen hebben en de anato
mie van het bovenkaaksgebied erg ingewikkeld is, waardoor de ope
ratie in vele gevallen wordt bemoeilijkt.
Toch is men het niet altijd eens over de waarde van de pre-operatieve 
bestraling.
Van Peperzeel (131) oefent kritiek uit op de in de literatuur beschre
ven experimenten dienaangaande, waarbij niet dezelfde criteria wor
den aangelegd en veelal niet onder dezelfde omstandigheden wordt 
gewerkt als bij menselijke tumoren. Er zijn echter wel aanwijzingen, 
dat de voorbestraling de voorkeur zou verdienen boven een nabe- 
straling. Pre-operatieve bestraling kan in lage dosering, zonder schade 
aan de omringende gezonde weefsels toe te brengen, de kans op het 
ontstaan van metastasen aanzienlijk verkleinen. Uit radiobiologische 
experimenten blijkt, dat wanneer na een operatie slechts een zeer 
kleine hoeveelheid tumorweefsel achterblijft de stralendosis, die 
postoperatief moet worden toegediend niet veel kleiner kan zijn dan 
wanneer de tumor uitsluitend met stralen was behandeld.

In onderstaande tabel wordt nog een overzicht gegeven over de jaren 
1954 tot en met 1972 van auteurs, die gebruik maakten van de pre- 
operatieve bestralingsmethode.

Auteur daarvan Voorbestraling (tevens) nabestraling
publicatie

Larsson-Martenson 1954 orthovolt radium intracavitair
Struben 1957 5? geen
Pientrantoni 1959 ? 9 geen
Tachirii 1960 megavolt geen
Jesse 1961 ?? geen
Sakai-Hamasaki 1964 ?? 11J 'Cs intracavitair
Holsti-Rinne 1967 » geen
Birkhead-Scott 1972 55 geen
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Ten tijde van de orthovoltbestraling werd nog veelvuldig gebruik ge
maakt van de zogenaamde ”sandwich”-methode (dat wil zeggen, zo
wel pre-operatieve radiotherapie als postoperatieve radiotherapie). 
Niet alleen door de invoering van de megavoltbestraling, waardoor 
het mogelijk werd hogere dosis in de tumor te brengen zonder dat de 
stralenreactie in het gezonde weefsel toenam, maar ook door verbete
ring van de operatietechnieken is de hierboven beschreven ”sand- 
wiclT’-methode thans minder in gebruik.

Postoperatieve radiotherapie

Volgens Breur (29) zou postoperatieve radiotherapie vooral gefn- 
diceerd zijn bij matig of weinig stralengevoelige tumoren, die weinig 
neiging tot metastaseren tonen en ondanks betrekkelijk gunstige 
operatieve mogelijkheden toch neigen tot locaal recidiveren. On
danks macroscopisch en histopathologisch bevestigde radicaliteit 
van de operatieve ingreep mag men aannemen, dat er tumorcellen 
in het operatiegebied achter kunnen blijven, zodat een stralennabe- 
handeling hier zijn nut kan hebben.
Het komt voor, dat een zo nauwkeurig mogelijk gei'ndiceerde ope
ratie technisch niet of minder goed uitvoerbaar blijkt te zijn en de 
chirurg gedwongen wordt tumorweefsel achter te laten. In dat 
geval kan men niet van een nabestraling spreken, want de kans op 
genezing hangt volkomen af van het succes van de radiotherapie. 
Het verdient aanbeveling, dat de chirurg de tumorrest met clips 
merkt, waardoor de radiotherapeut in staat is dit kleine gebiedje 
een extra hoge stralendosis te geven (”boost-dose” of ’’surdosage”). 
Van een optimale combinatie van chirurgie gevolgd door radio
therapie mag men verwachten, dat de mutilatie respectievelijk de 
stralenreactie voor de patiënt binnen aanvaardbare grenzen komen 
te liggen.
Na een onjuist gei'ndiceerde operatie is het voor de radiotherapeut 
bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk alsnog genezing te bereiken. 
Terwijl bij een pre-operatieve bestraling de totaal toe te dienen dosis 
circa 3000 tot 4000 rad in 3 ä 4 weken bedraagt, wordt deze bij een 
postoperatieve bestraling hoger, te weten circa 6000 rad in 6 weken
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(67, 83, 91, 101, 103) waarbij dan nog ruimte is voor een ’’boost 
dose” van 800-1200 rad in 4 a 6 fracties op een eventuele tumorrest. 
Men dient echter wel te bedenken, dat deze hoge dosis tot ernstige 
complicaties kan leiden. In het algemeen wacht men 3 tot 6 weken 
na de operatie alvorens met de bestraling te beginnen. Uit de litera
tuur valt geen duidelijke voorkeur Op te maken voor de pre- dan wel 
de postoperatieve stralenbehandeling. Ook Jesse (91) zag geen duide
lijke verschillen. Merkwaardig is overigens wat Jesse ten aanzien van 
de behandeling van bovenkaakstumoren suggereert:
’’Early cancer: small squamous cell carcinomas limited to the sinus 
of origin, with either minimal or no bone destruction, are treated by 
primary resection of the involved sinus. If, in the opinion of the 
surgeon, the disease has been adequatly encompassed, no further 
treatment is given. When cancer is disseminated or not entirely re
moved, postoperative irradiation is used.
Moderately advanced cancer: the ideal treatment for squamous 
cell cancer with moderate bone destruction is preoperative irradia
tion and radical maxillary resection.
For the older, or debilitated patient, the current treatment is radical 
maxillary resection followed by postoperative irradiation.”

72.



Hoofdstuk XIII

CHEMOTHERAPIE VAN DE BOVENKAAKSTUMOREN

Langzamerhand groeit de rol, die de chemotherapie in de behande
ling van de maligne bovenkaakstumoren speelt.
Fletcher (67) combineerde de radiotherapie met intra-arteriële in
fusie bij de behandeling van uitgebreide tumoren in dit gebied. 
Fletcher (67) en Jesse (92) gingen als volgt te werk: gedurende twee 
weken uni- of bilaterale infusie met 5-Fluoro-uracil (4-6 mg/kg per 
dag) of met Methotrexaat (50 mg per dag).
Op de tweede dag van deze periode begint de uitwendige megavolt- 
behandeling (1000 rad per week) tot een totale tumordosis van 
5000-6000 rad in vijf tot zes weken.
Sato en anderen (149) infunderen dagelijks 250 mg 5-Fluoro-uracil 
tijdens de telecobaltbehandeling. Er wordt totaal 5000 mg chemo- 
therapeuticum in twintig dagen en 7000 rad in 44 dagen toegediend. 
Hieraan vooraf gaat een antrotomie. In geval van resttumor wordt 
nog een resectie of een intracavitaire Cs-applicatie verrricht. 
De vroege resultaten van deze methoden lijken beter te zijn dan 
de door betreffende auteurs eerder toegepaste combinatie van radio
therapie en chirurgie, ook in het geval van de T^-tumoren.
Uiteraard treden echter ernstige complicaties op, zoals mucositis, 
die zich naar het niet bestraald mondslijmvlies kan uitbreiden, als
mede intensieve exfoliatieve dermatitis, botnecrose en oogsympto- 
men, die in hoofdstuk XV worden beschreven.
In de loop van de jaren werden ook vele pogingen gedaan met chemo- 
therapeutica, die parenteraal werden toegediend. Van deze middelen 
lijkt het door Umezawa (189) in 1972 ontdekte Bleomycine wel het 
meest effectief te zijn. Bleomycine is een antibioticum geproduceerd 
door een streptomycesstam. Het bleek in de praktijk onder andere 
bij de behandeling van goed-gedifferentieerd plaveiselcellencarci- 
noom effectief te zijn. Bleomycine kan intraveneus, intramusculair 
en ook intra-arterieel toegediend worden. Bij de intramusculaire en 
intraveneuze toedieningswijze geeft men in het algemeen twee- tot
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driemaal 15 mg per week tot een totaal toegediende dosis van 250- 
300 mg. Tot de minder gewenste werkingen van het Bleomycine be
horen het optreden van koorts na de injectie, haaruitval en anorexie, 
toxicodermie, pigmentatie, nagelveranderingen en in sommige geval
len gastro-intestinale klachten. Opvallend is het optreden van een 
mucositis ook in niet-bestraalde gebieden. Daarnaast ziet men muco
sitis, als gevolg van radiotherapie, verergeren. De gevaarlijkste compli
catie, die meestal bij oudere patiënten en bij een hogere cumulatieve 
dosis optreedt, is de longfibrosis. De overige bijverschijnselen reage
ren over het algemeen goed op een behandeling met corticosteroiden. 
Bleomycine in combinatie met radiotherapie zou betere effecten 
geven bij de behandeling van plaveiselcelcarcinoom. Voorts ziet men 
Bleomycine in het kader van de polychemotherapie in talrijke ge
neesmiddelencombinaties verschijnen (o.a. 20, 126).
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Hoofdstuk XIV

DE BEHANDELING VAN METASTASEN VAN 

BOVENKAAKSTUMOREN

In het algemeen is bij maligne bovenkaakstumoren een electieve 
dissectie en/of bestraling van de halslymphknopen niet geïndiceerd, 
daar curatief te behandelen tumoren slechts in een klein percentage 
gemetastaseerd zijn in deze lymphknoopstations. Een uitzondering 
wordt echter gevormd door de anaplastische tumoren en de maligne 
lymphomen. In deze gevallen verdient het aanbeveling de halslymph
knopen beiderzijds vanaf de mandibula tot aan de clavicula een elec
tieve megavoltbestraling te geven. Fletcher (67) adviseert 4500-5000 
rad in 5 weken, daar deze dosis voldoende zou zijn om eventuele mi- 
crometastasen uit de schakelen. Wanneer bij de bestraling van tumo
ren in het nasale of ethmoidale gebied de retropharyngeale en para- 
pharyngeale spatia binnen het bestraalde volume liggen, zou men 
kunnen zeggen, dat dit een electieve behandeling van het eerste 
lymphknoopstation betekent.

De therapiekeuze in het geval van halslymphknoopmetastasen wordt 
voor een goed deel bepaald door de behandeling van de primaire 
tumor. Werd die tumor geopereerd, dan verkiest men de nekdissectie. 
Werd daarentegen een volledige radiotherapie uitgevoerd, dan dient 
men de halslymphknoopmetastasen te bestralen. In de literatuur 
is men vrijwel unaniem van mening, dat wanneer het primaire plavei- 
selcelcarcinoom curabel wordt geacht, de nekdissectie uitvoerbaar is 
en er geen metastasen-op-afstand zijn, deze nekdissectie dan ook uit
gevoerd moet worden.
Een combinatie van de nekdissectie met radiotherapie (zowel pre- 
als postoperatief) kan overwogen worden wanneer men twijfelt aan 
de radicaliteit van de operatieve ingreep. Pre-operatief geeft men 
4000 rad in 4 weken, terwijl bij postoperatieve radiotherapie beschre
ven wordt, dat 4000-5000 rad in 5 weken voldoende zouden zijn. In 
beide gevallen vindt een bilaterale bestraling plaats.
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Men kan spreken van een curatieve opzet van de stralenbehandeling 
van halslymphknoopmetastasen, als de primaire tumor nog curabel 
blijkt te zijn, de regionaire metastasen niet in de N^-categorie gerang
schikt moeten worden en er geen metastasen-op-afstand zijn. Een be
langrijke beperkende factor is de myelum-tolerantie, die gesteld 
wordt op circa 4500 rad in 4-5 weken. De hoge totale tumordosis van 
7000 rad in 7 weken kan men evenwel bereiken door middel van een 
behandeling met electronen ofwel door bij gammastralen gebruik te 
maken van gericht afdekken van het myelum.
De intentie van een behandeling van metastasen-op-afstand is steeds 
palliatief en/of symptomatisch. Een dergelijke behandeling wordt uit
gevoerd ter bestrijding van de pijn, of dient ter voorkoming van min
der gewenste complicaties, zoals een vena cava superior syndroom, 
pathologische botfracturen etc.
In vele gevallen wordt tegenwoordig deze behandeling met chemo
therapie gecombineerd.
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Hoofdstuk XV

COMPLICATIES BIJ DE BEHANDELING VAN 

BOVENKAAKSTUMOREN

1. Complicaties na chirurgische behandeling

Als gevolg van zorgvuldige voorbereiding van de patiënt op de tegen
woordig meestal intratracheale narcose en de verbeterde operatie
technieken is een daling van de operatiemortaliteit opgetreden. Even
eens ziet men afname van cardiorespiratoire problemen in de post
operatieve periode. Een bekende complicatie bij tumoren, die tot in 
de schedelbasis woekeren, is een meningitis, die als gevolg van de 
chirurgische ingreep kan ontstaan. Volgens mededelingen van Jesse 
(90) zijn met behulp van antibiotica gunstige reacties te verkrijgen. 
Een goed gedoseerde pre-operatieve bestraling (óók bij het toepassen 
van megavolttherapiejkan vertraging van de wondgenezing tot gevolg 
hebben, terwijl postoperatieve bestraling uit de aard der zaak de 
wondgenezing in het geheel niet bei'nvloedt. In de meeste gevallen zal 
men trachten de als gevolg van de operatie ontstane defecten door 
middel van één of meer correctief-chirurgische ingrepen te herstellen, 
als de patiënt minstens een half jaar tumorvrij is.
Voor het sluiten van palatinale defecten zijn diverse prothetische mo
gelijkheden. Deze dienen echter juist na de operatie te worden ver
richt.

2. Complicaties na radiotherapie

Ofschoon men in een aantal gevallen gebruik kan maken van het 
huidsparend effect van megavoltbestraling zal men in andere gevallen 
als gevolg van de uitbreiding van de tumor bolusmateriaal moeten 
toepassen, waardoor dit effect verloren gaat en derhalve een uitge
breide epidermolysis kan ontstaan. In de meeste gevallen kan deze 
door eenvoudige maatregelen afdoende worden behandeld. Subcu- 
taan oedeem alsook de later optredende fibrosis ziet men vooral
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wanneer een vroeger geopereerd gebied werd bestraald. Toch zijn 
tegenwoordig de uitgebreide huidcomplicaties, zoals die tijdens het 
gebruik van orthovoltbestraling veelvuldig voorkwamen, zeldzaam. 
Atrophie en teleangiëctasieën komen thans nog maar zelden voor. 
Een vroege, meestal in de tweede of derde bestralingsweek optre
dende complicatie is een radiatiemucositis van de mondholte. In 
het algemeen zijn de hierdoor optredende klachten goed te verhel
pen met behulp van diëtetische maatregelen en het toedienen van 
oppervlakte-anaesthetica. Bij ernstiger klachten heeft een behande
ling met antibiotica en corticosteroiden veelal een gunstig effect. 
Soms is men gedwongen de behandeling voor enkele dagen of weken 
te onderbreken. Tijdens de behandeling kunnen neusbloedingen op
treden, die echter zelden een gevaarlijk karakter hebben.
Na voltooiing van de behandeling geneest de mucositis vrijwel altijd. 
Na zeer ernstige mucositis echter ziet men op den duur toch atro- 
phie en teleangiëctasieën in de betrokken mucosa ontstaan.
De radiatie-atrophie van de kleine speekselklieren bezorgt het meren
deel van de patiënten tot geruime tijd na beëindiging van de bestra
ling nog klachten.
Wanneer de contralaterale maxilla ook binnen het bestraalde volume 
heeft gelegen, ziet men op röntgencontrole-opnamen soms een ver
dikking van de mucosa optreden, die gemakkelijk verward kan wor
den met een maligne afwijking (104).

De osteonecrose, die in de tijd van de diathermische chirurgie en 
intracavitaire radiumtherapie een gevreesde complicatie was, ziet men 
tegenwoordig ook optreden na megavolttherapie, in het bijzonder 
wanneer de tumor met electronen is behandeld. Osteonecrose komt 
vooral voor wanneer het botweefsel reeds door de tumor is geihfil- 
treerd. Het meest ziet men osteonecrose optreden in het gebied van 
de antero-laterale antrum wand. Lederman (105) is daarom van me
ning, dat tumoren in dit gebied primair geopereerd dienen te worden 
om zodoende een osteonecrose te voorkomen.
Bij radiotherapie van een tumor, die het palatum durum destrueert, 
kan als gevolg van de daardoor optredende osteonecrose een zoge
naamde radiogene fenestratie ontstaan. Dit gebeuren is relatief gun
stig, omdat het in het algemeen niet pijnlijk is en voor de therapeut 
diagnostisch nut kan hebben.
Necrose in het gebied van de processus alveolaris ontstaat veelal na 
extractie van een element. Daarom dienen aangetaste elementen
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voor aanvang van de radiotherapie geëxtraheerd te worden om deze 
complicatie te voorkomen. Voorts verdient het aanbeveling een ex
tractie, die na de bestraling plaatsvindt, te verrichten onder een anti
biotische ’’paraplu”.
Jesse (90) beschrijft een geval van osteonecrose van het corpus ossis 
sphenoidalis, dat een bijzonder pijnlijk en langdurig beloop had en 
uiteindelijk tot de dood leidde.
De behandeling van een osteonecrose is moeilijk en in het algemeen 
wordt geadviseerd te volstaan met conservatieve maatregelen. Hierbij 
valt te denken aan roborerende middelen (zoals Durabolin) en een 
antibiotische therapie.
Verantwoorde diëtetische maatregelen kan men in dit verband niet 
missen. Bij het optreden van osteonecrose prefereert men in het alge
meen een voorzichtige verwijdering boven een uitgebreide operatieve 
ingreep, die niet alleen tot een mutilatie, maar zelfs tot een progres
sieve necrose kan leiden.
Men kan echter stellen, dat bij een dosering van 5000 rad in 20 zit
tingen de kans op osteonecrose gering is.
Bij de oorcomplicaties dienen de otitis externa en otitis media ge
noemd te worden. Deze reacties reageren gunstig op locale en algeme
ne antibiotische behandeling.

Bij behandeling van tumoren van de bovenste etage ziet men uit de 
aard der zaak vaak oogcomplicaties optreden. Ondanks de toepassing 
van speciale loodafdekking en oogfixaties is een reactie in dit gebied 
als gevolg van de radiotherapie niet altijd te voorkomen. Op grond 
van een fantoomonderzoek kwamen Zwicker en Felix (212) tot de 
conclusie, dat vooral de laterale telecobaltstralenbundels tot ver
hoogde oogbelasting leiden. Helaas zijn deze velden vrijwel onmisbaar 
wanneer men een aanvaardbare dosisverdeling binnen het bestraalde 
volume wil verkrijgen. Daar de lineaire versneller een scherpere bun- 
delbegrenzing geeft, verdient dit toestel de voorkeur.
Uit de literatuur blijkt, dat stralencataract in 5-10°/o van alle geval
len optreedt. Volgens een onderzoek van Britten (30) is de kans op 
een cataract bij 2000 rad al groot en bij 4000 rad vrijwel 100°/o. 
Claus (50) vond, dat de lens, de iris en de cornea stralengevoeliger 
zijn dan de uvea, de retina, de sclera en de nervus opticus.
Uit de serie van Shukovsky en Fletcher (160) is gebleken, dat centra
le trombose in de arteria retinae 9-12 weken, maculadegeneratie 2- 
3,5 jaar en atropine van de nervus opticus 4-5 jaar na de ingestelde
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radiotherapeutische behandeling kan optreden. In het algemeen ziet 
men deze afwijkingen veelvuldiger optreden,wanneer de totale tu- 
mordosis 6800 rad of meer in 6 weken bedroeg.
Daar oogcomplicaties relatief frequent voorkomen, is een nauwkeuri
ge controle van dit gebied zeker geihdiceerd. Met betrekking tot een 
eventueel optredend cataract kan men stellen, dat deze complicatie 
tegenwoordig goed behandeld kan worden door middel van een lens
extractie, een ingreep met een zeer geringe morbiditeit.

Complicaties, die terug te voeren zijn op een beschadiging van het 
centrale zenuwstelsel zijn betrekkelijk zeldzaam. Men mag aannemen, 
dat een myelitis transversa niet zal optreden als men de radiatietole- 
rantie van het myelum (circa 4500 rad in 4-5 weken) niet over
schrijdt.

Daar het merendeel der patiënten nog in de veronderstelling leeft, dat 
kanker in alle gevallen binnen korte tijd tot een pijnlijke dood leidt 
en bovendien een duidelijke relatie wordt gezien tussen de voorge
stelde bestralingsbehandeling en het lijden aan kanker, wordt in deze 
periode niet zelden een zware wissel getrokken op de psychische 
spankracht van de patiënt. In hoeverre de patiënt op de hoogte ge
bracht moet worden van de aard en de prognose van zijn aandoening 
hangt af zowel van de patiënt, als van de behandelend arts. De be
nadering van deze kwestie is zó individueel, dat op deze plaats vol
staan moet worden met enkele algemene richtlijnen. Zo lijkt een 
categorische ontkenning van enig ernstig ziekteproces in alle gevallen 
onjuist, daar de medicus zichzelf hiermee vroeger of later in een on
geloofwaardige positie brengt. Wanneer men het niet mogelijk acht 
met de patiënt zonder omwegen omtrent de aard van zijn ziektepro
ces te spreken, verdient het wellicht aanbeveling termen te kiezen als 
’’chronische ontsteking”, ’’onrustige cellen”, ’’voorstadium van 
kanker”, etc. Belangrijk is tevens, dat de patiënt in iedere vorm van 
voorlichting een strohalm moet kunnen vinden om zich aan vast te 
klampen.
Het is de plicht van de radiotherapeut de patiënt in begrijpelijke ter
men zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren. Hij 
zal uitgebreid moeten ingaan op de voorbereiding van de behande
ling, zoals het vervaardigen van maskers en het pasklaar maken daar
van, op de behandeling-zelf met de te verwachten complicaties en 
wat daar aan gedaan kan worden, alsmede de nacontroles al dan niet 
samen met andere specialisten.
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Hoofdstuk XVI

PROGNOSE EN BEHANDELINGSRESULTATEN

De prognose is afhankelijk van de localisatie, de uitbreiding, de his
topathologic van de tumor, het al dan niet aanwezig zijn van meta- 
stasen, de toegepaste behandeling en van nog andere factoren zoals 
leeftijd, geslacht en conditie van de patiënt.

1. Localisatie en uitbreiding van de tumor
De Ohngren-lijn (malignancy-plane) geeft aan, dat men reeds in 1933 
zag, dat de prognose der bovenkaakstumoren van de tumorlocali- 
satie afhing. De prognose verbetert achtereenvolgens van het onder
ste-laterale, onderste-mediale, bovenste-laterale naar het bovenste- 
mediale kwadrant. Gebruikmakend van de laterale Ohngren-lijn 
berekende Jesse (90), dat de 5-jaarsoverleving van het achter de lijn 
liggende plaveiselcelcarcinoom slechts 28°/o bedroeg, van de vóór 
deze lijn liggende tumoren daarentegen 71°/o beliep. Besling (23) 
kon geen 5-jaars overleving melden bij tumoren van de zogenaamde 
suprastructuur, terwijl bij tumoren van de infrastructuur een 5-jaars 
overleving van 78°/o werd bereikt.
Ook Fletcher zag bij tumoren van de zogenaamde infrastructuur een 
iets betere prognose (44°/o, 15/37) vergeleken met de tumoren van 
de suprastructuur (37°/o, 17/46).
Holsti en Rinne (83) zagen bij de behandeling van plaveiselcelcarci
noom van het antrum duidelijke verschillen in 5-jaars overleving op
treden, die samenhingen met de localisatie en de uitbreiding van de 
tumor.
Albrecht (5) en Boone (27) zagen bij tumoren achtereenvolgens van 
onderste etage, middelste etage, orbito-maxillo-ethmoidale hoek, 
sinus frontalis, sinus sphenoidalis, naar schedelbasis de prognose 
slechter worden.
Gebruikmakend van de tumorindeling volgens Sisson komt Fletcher 
(67) tot de volgende getallen:
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T-categorie 5-jaars overleving

T1 en T2 60°/o(15/25)

T3 en T4 28°/o(20/70)

Totaal 37°/o (35/95)

Kurohara (103) deelde de behandelde plaveiselcelcarcinomen in 
volgens de indeling van Sisson, waarbij de Öhngren-lijnen werden 
gevolgd. Het bleek, dat de tumoren in de onderste etage een betere 
prognose hebben.
Schechter en Ogura (151) pasten de indeling van Sakai toe, zoals uit 
de hierna volgende tabel blijkt.

T-categorie 5 jaars-overleving

bij Kurohara bij Schechter-Ogura
(Sisson indeling) (Sakai indeling)

T1 33°/o 85°/o

t2 36°/o 100°/o

t3
0

14 /o 50°/o

T4 15°/o 4°/o

Of men nu de behandelingsresultaten groepeert volgens de indeling 
van Sisson of volgens die van Sakai, het blijkt, dat de kleinere tumor 
een betere prognose heeft.
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2. Metastasen
Uit de literatuur blijkt, dat wanneer men een metastase vindt in de 
regionaire lymphknopen bij een overigens curabele primaire tumor 
het 5-jaars overlevingspercentage met 6-9°/o daalt.
In het algemeen ziet men lymphknoopmetastasen eerder optreden 
bij uitgebreide tumoren, die toch al een slechte prognose hebben. 
In dat geval spelen deze metastasen geen rol met betrekking tot het 
overlevingspercentage.
Aanwezigheid van metastasen-op-afstand houdt een zeer slechte prog
nose in.

3. De toegepaste behandeling
De gemiddelde 5-jaars overleving van curabele tumoren in het bo- 
venkaaksgebied bedraagt zowel bij optimale chirurgie als bij opti
male radiotherapie 35-40o/o. Indien men hierbij eveneens de incu- 
rabele tumoren betrekt, daalt dit gemiddelde tot circa 20°/o.
Bij vergelijking van de resultaten van Baclesse met die van Zange 
stuitten wij op de moeilijkheid, dat de door deze auteurs gebruikte 
indeling nogal uiteen liep. Een directe vergelijking is dan ook niet 
mogelijk, maar de hieronder vermelde 5-jaars overlevingspercentages 
adstrueren in voldoende mate het zoeven gestelde.

Gegevens van Baclesse (12). Behandeling door middel van radio
therapie.

Tumorlocalisatie 5-jaars overleving

onderste etage 27.2°/o (12/44)
circumscripte tumor 85.9°/o (6/7)
bovenste etage 22.6°/o (4/13)
ethmoido-maxillaire tumor 12.5°/o (2/16)
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Gegevens van Zange (209). Behandeling door middel van radio
therapie.

Tumorlocalisatie 5-jaars overleving

orbito-maxillo-ethmoid 35.8°/o (14/39)
antrum 35.0°/o (14/40)
ethmoid 45.0°/o (9/20)
sinus sphenoidalis 0.0°/o (0/2)
sinus frontalis 0.0°/o (0/3)

De combinatie van chirurgie met radiotherapie houdt een verbete
ring van de behandelingsresultaten in. Dit wordt duidelijk geillus- 
treerd door enkele auteurs, die hun patiënten verdeelden met be
trekking tot de toegepaste behandeling, te weten in combinatie 
van chirurgie en radiotherapie of radiotherapie-alleen.
Hierbij is het van belang te bedenken, dat in de uitsluitend met 
stralen behandelde groep ook de uitgebreide (T4) tumoren betrokken 
zijn.

Auteurs 5-jaars overleving
radiotherapie gevolgd 
door resectie

alleen radio
therapie

Larsson en Martensson 45°/o 12°/o
Tachiiri 50°/o 00"0

Sakai en Hamasaki 28.8°/o 13.8°/o
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Uit het onderzoek van Sakai-Hamasaki (147) blijkt dat bij de gecom
bineerde behandeling van T^-tumoren de belangrijkste verbetering 
van het resultaat optreedt.

T- categorie 5-jaars overleving
radiotherapie gevolgd 
door resectie

alleen radio
therapie

T1 en t2 30°/o(6/20) 35°/o (6/17)

T3 32°/o(7/22) 9°/o (3/34)

T4 0°/o (0/3) 0°/o (0/14)

Ook Fletcher (67), die de indeling van Sisson gebruikt, komt tot de
zelfde conclusie.

Methode 5-jaars overleving
T, enT2 T3 en T4

radiotherapie 0/3 1/19
radiotherapie en chemo
therapie 0/0 3/9
chirurgie 7/11 6/19
radiotherapie en chirurgie 8/11 10/29

Jesse (91) heeft getracht uit te maken of de chirurgie met pre-opera- 
tieve radiotherapie dan wel met postoperatieve radiotherapie ge
combineerd zou moeten worden.
In de groepen,die Jesse vergelijkt, werd in alle gevallen megavoltthe- 
rapie gebruikt. De zogenaamde ’’treatment failures” dienden als 
parameters.
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’’treatment failures” postoperatieve
radiotherapie

preoperatieve
radiotherapie

locaal recidief 6 8
aantasting van de schedelbasis 0 1
metastasen-op-afstand 1 2
complicatie van de behandeling 0 1
intercurrente ziekte 1 0
onbekend 3 0

totaal 11/18 12/22

Hoewel men theoretisch verwacht, dat de voorbestraling tegenover de 
nabestraling meer effect zou hebben, kon geen significant verschil 
aangetoond worden in het patiëntenmateriaal van Jesse. Deze laatste 
geeft hieromtrent geen nadere verklaring in zijn publicatie.

4. Histopathologie van de tumor.
De onder 1, 2 en 3 besproken behandelingsresultaten betroffen 
steeds plaveiselcelcarcinomen.

Maligne menggezwellen en muco-epidermoid carcinomen in het ge
bied van de onderste etage kunnen zowel operatief als met behulp 
van radiotherapie worden behandeld.
Een gecombineerde behandeling, te weten chirurgie en radiotherapie 
zou de voorkeur verdienen als deze tumoren zich in de middelste of 
bovenste etage bevinden (4, 24, 32, 46, 53, 65, 94, 102, 117, 172). 
Terwijl diverse auteurs voor de behandeling van het cylindroma een 
voorkeur aan de dag leggen voor chirurgie (2, 18, 98, 122, 179), zijn 
er ook voorstanders van een gecombineerde behandeling (76, 132, 
167, 180).
Volgens Spiro (171) hebben speekselkliertumoren, die in de neushol
te voorkomen een betere prognose dan wanneer zij in het antrum of 
de ethmoidstreek zijn gelocaliseerd.
Bij localisatie in de neusholte bedraagt de 5-jaars overleving 25°/o, 
in het antrum 12,5°/o en in de ethmoidstreek 16.7°/o.
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Adenocarcinomen zijn in het algemeen minder stralengevoelig dan 
plaveiselcelcarcinomen, zodat de voorkeur naar een operatieve behan
deling uitgaat. Als echter enige twijfel aan de radicaliteit van de ope
ratieve ingreep bestaat, is een nabestraling geïndiceerd.

Zolang een anaplastisch carcinoom klein is en er geen metastasen zijn 
is de prognose vrij goed.

Ook maligne lymphomen hebben, behandeld in een vroeg stadium, 
een goede prognose. In deze gevallen dient men er steeds rekening 
mee te houden, dat men te maken heeft met een systeemziekte, 
waarvan de uitbreiding zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld dient te 
worden om zodoende de meest doeltreffende behandeling, poly- 
chemotherapie niet uitgezonderd, te kunnen geven.

Het extramedullaire plasmocytoma is een radiosensibele tumor, zo
dat in de meeste gevallen megavoltbehandeling een goed effect heeft 
(100). Bij de meer uitgebreide gevallen geven diverse auteurs de 
voorkeur aan een met een resectie gecombineerde behandeling (57, 
60, 200). Castro (44) geeft een 5-jaars overleving van ruim 52°/o op.

Osteo-, chondro- en fibrosarcomen zijn niet stralengevoelig. Men 
vindt in de literatuur echter niet alleen berichten omtrent een opera
tieve behandeling (93, 195) maar ook over een combinatie van radio
therapie en chirurgie (72, 114).
In het algemeen is de 5-jaars^overleving bij deze tumoren nauwelijks 
meer dan 20°/o, tengevolge van de grote kans op het optreden van 
hematogene metastasen.

De slechtste prognose heeft het maligne melanoma. Ondanks de toe
passing van vele behandelingsmodaliteiten bedraagt de 5-jaarsjwer- 
leving niet meer dan circa 10°/o. Een uitzondering hierop vormt de 
serie van Freedman c.s. (70), die een 5-jaars overleving van 30.9°/o 
bereiken. Hierbij dient aangetekend te worden, dat van de 56 patiën
ten in deze serie méér dan de helft Tj- of T2-tumoren hadden.

5. Diverse factoren
Het is gebleken, dat het geslacht geen invloed heeft op de prognose. 
Ook zijn er geen opvallende verschillen in prognose met betrekking 
tot de leeftijd van de patiënten. De leeftijdsspreiding was evenwel 
gering bij patiënten met deze tumoren.
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Hoofdstuk XVII

EIGEN PATIENTENMATERIAAL

Gebruikmakend van de hiervoor beschreven histopathologische inde
ling, de TNM indeling en de ”drie-etage” localisatie volgt hieronder 
van een groep van 190 patiënten uit een periode van 1949 tot en met 
1964 een overzicht van de toegepaste behandeling, de opgetreden 
complicaties, alsmede het resultaat van de behandeling.

1. Plaveiselcelcarcinoom

1.1. Toegepaste behandeling
Behandeling, curatief van opzet, kon bij 83/122 patiënten worden 
ingesteld. Iets minder dan de helft, 41°/o (34/83) ontving uitsluitend 
radiotherapie, terwijl de rest, 59°/o (49/83) een combinatie van chi
rurgie en radiotherapie heeft ondergaan.
In de periode vóór 1957 was er van enige samenwerking tussen de di
verse disciplines nauwelijks sprake. De uitgevoerde therapie was in de 
meeste gevallen afhankelijk van de voorkeur en het specialisme van 
de arts, die de diagnose stelde. De voorbereiding, de operatie en de 
bestralingstechnieken, alsmede de nazorg van de patiënten waren 
veelal onvoldoende. Doordat de diagnostiek onvoldoende inzicht gaf 
in de uitbreiding van de tumor werd in een aantal gevallen ofwel een 
irradicale ofwel een superradicale ingreep uitgevoerd.

In deze periode had men nog niet de beschikking over megavoltappa- 
ratuur, waardoor men de in fysisch opzicht ontoereikende orthovolt- 
bestraling moest aanvullen door de toepassing van intracavitaire 
radioactieve bronnen.
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Bij de keuze van de bestralingstechniek speelde de locale tumoruit- 
breiding uiteraard een belangrijke rol. Bij kleinere tumoren (T2) werd 
volstaan met één ap (antero-posterieur)- en één lateraalgericht veld, 
bij grotere tumoren (T3) werd deze techniek meestal nog uitgebreid 
met één lateraal- en één ap-gerichtveld aan de contralaterale zijde. 
Rekening houdend met de grootte van de tumor en de tolerantie van 
het normale weefsel werd bij de T2-gevallen en ook bij de preopera- 
tieve behandeling volstaan met het toedienen van 2000-2400 rad 
(huid-dosis) op het ap en lateraalgerichte veld. Bij de T^- en Toeval
len was men gedwongen, weliswaar over een langere periode, deze 
dosis op te voeren tot 3000-3400 rad per veld, terwijl aan de contra
laterale zijde nog eens 2000 rad per veld werd ingestraald.

Postoperatieve stralenbehandeling bestond aanvankelijk uit het in
brengen van een moulage, die in het centrum een bron van 50 mg ra
dium bevatte. Deze moulage liet men zolang in de holte zitten tot op 
1 cm afstand onder de oppervlakte van deze holte een dosis van 3000 
rad was bereikt. Later ging men over op de methode van Becker en 
Scheer (19), die de postoperatieve holte vulden met radioactieve 
cobaltparels. Deze behandeling werd in 2 of meer zittingen uitge
voerd. In eerste instantie werd de gehele holte gevuld, waarbij ge
streefd werd naar een dosis van 3000-4000 rad op één cm diepte van 
de nog resterende wanden van de operatieholte. Naar aanleiding van 
het onderzoek van het operatie-preparaat door de patholoog-ana- 
toom werd dan in een tweede zitting een zogenaamde ”boost-dose” 
toegediend, speciaal gericht op die gebieden, waar men kon verwach
ten, dat de tumor niet radicaal verwijderd was. De toegediende dosis 
bedroeg 800-1200 rad, weer op 1 cm diepte (192).
In sommige gevallen werd gebruik gemaakt van een fenestratie, die 
in het palatum durum als gevolg van de uitwendige bestraling was 
ontstaan, om een intracavitaire applicatie uit te voeren.
Bij de tumoren van de onderste etage of tumoren die van de middel
ste etage tot in de mondholte doorgroeiden, werd tijdens de uitwen
dige bestraling door middel van een intra-orale tubus in 10-15 frac
ties 3-4000 rad toegediend. De patiënten, die een preoperatieve 
bestraling ondergingen, werden in het algemeen na de operatie nog 
aan een intracavitaire stralenbehandeling onderworpen.

In 1957 werd niet alleen de telecobaltapparatuur in gebruik geno
men, maar kwam ook een nauwe samenwerking tussen de betrokken 
disciplines tot stand. Sindsdien werden de meeste gevallen volgens
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een door het multidisciplinaire team opgesteld plan behandeld.
Bij de telecobaltbestraling werd uitgegaan van de Fletcher techniek 
voor een curatieve behandeling met uitsluitend radiotherapie. 
Tumoren in het gebied van de onderste en de middelste etage werden 
door middel van één ap- en één lateraalgericht wigveld (met gelijke 
gewichtsfactoren) tot een totale tumordosis van 5600 tot 5800 rad in 
6 weken behandeld.
Tumoren, die zich bevonden in het gebied van de bovenste etage of 
naar de bovenste etage doorgroeiden, werden tot een totale tumor
dosis van 4000 rad in 4 weken behandeld met de hierboven beschre
ven methode, waarna via één ap-gericht veld, één lateraal en één con- 
tralateraal veld (met een gewichtsverdeling van 2:1:1) een ’’boost- 
dose” van 2000-2400 rad in 2-3 weken in het tumorgebied werd 
gebracht. Deze techniek toont duidelijk overeenkomsten met de door 
Lederman (105) gebruikte methode.

Bij de gecombineerde behandeling werd meestal pre-operatieve tele
cobaltbestraling gegeven. Hierbij werd bij T^-tumoren in de onderste 
en middelste etage een totale tumordosis van 4000 rad in 4 weken 
gegeven, terwijl bij de To-gevallen deze dosis 4400-4600 rad in 5 
weken bedroeg.
Ondanks nauwkeurig onderzoek werd in géén der gevallen in het 
operatiepreparaat nog actief tumorweefsel aangetroffen. Er werd 
daarom afgezien van postoperatieve radiotherapie.
Vier tot zes weken nadat de hierboven beschreven preoperatieve be
straling was uitgevoerd, vond bij de T2-tumoren een partiële resectie 
en bij de T3-tumoren,in de meeste gevallen, totale resectie van de 
bovenkaak plaats.

Postoperatieve telecobaltbestraling werd gegeven bij twee T3-tumo- 
ren uitgaande van het antrum met doorgroei tot in het ethmoid. Na 
het instralen van 4000 rad in 4 weken volgde een ”boost-dose” van 
2000 rad via één ap-veld gericht op het tumorgebied. Beide patiënten 
waren 5 jaar na de behandeling tumorvrij. De enige complicatie was 
een cataract aan de kant van de tumor.

Bij de behandeling van de regionaire halslymphknoopmetastasen 
van de hier beschreven T->- en T3-tumoren werd in het kader van de 
gecombineerde behandeling, voorafgaande aan de nekdissectie, gelijk
tijdig met de voorbestraling van de primaire tumor, een bestraling 
met orthovolt, later telecobalt gegeven. Deze bestraling was uitslui-
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tend gericht op het metastatische gebied in de submandibulaire en 
parajugulaire lymphknoopstations. Vóór 1957 gaf men met de ortho
volt apparatuur 2000 rad, later 3000 rad met telecobalt in respectie
velijk 2 ä 3 weken. In die gevallen, waarbij de patiënt uitsluitend met 
radiotherapie werd behandeld, werd het behandelingsplan van de 
regionaire lymphknoopstations geïndividualiseerd.
De tabel op pagina 92 en 93 specificeert de uitsluitend met radiothe
rapie behandelde plaveiselcelcarcinomen in het gebied van de onder
ste etage.

Het blijkt,dat de behandelingsresultaten van de T j-tumoren zeer gun
stig zijn. Daar dit in het voorafgaande niet vermeld kon worden, is 
het voor de volledigheid goed te weten, dat deze gevallen behandeld 
werden door middel van intra-orale röntgen-contact-therapie 
(Chaoul; HVD:3 mm Al). De dosis bedroeg 4800 tot 5600 rad in 
12-14 zittingen. Bij de behandeling van exophytische tumoren vond 
ook electrocoagulatie plaats. In deze kleine groep van tumoren lijkt 
de plaats van de tumor geen invloed te hebben op de overleving.

_ Bij de meer uitgebreide tumoren, die met behulp van orthovolt-diep- 
te-therapie of telecobaltbestraling werden behandeld, traden de reci- 
dieven tussen een half en twee jaar op. Een afhankelijkheid ten aan
zien van de dosis kon niet worden aangetoond. Het betrof hier rand- 
recidieven. Pogingen deze recidieven onder controle te brengen met 
behulp van bestraling leidden steeds tot necrosis. In één geval was een 
resectie succesvol. Met betrekking tot de plaveiselcelcarcinomen in de 
middelste en de bovenste etages, die uitsluitend met radiotherapie 
werden behandeld, vindt men de gegevens in de tabel op pagina 94 en
95.
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Ofschoon de aantallen klein zijn, krijgt men toch de indruk, dat met 
de telecobaltbestraling iets betere resultaten worden geboekt dan met 
de orthovoltbehandeling.
In de meeste gevallen trad echter spoedig een recidief op. In het ge
bied van de sinus frontalis en de voorste schedelgroeve zijn dit mees
tal randrccidieven, die door te klein gekozen bestralingsvelden optre
den. Wanneer het optreedt in de achterste antrumwand en het gebied 
van het pterygoid zou dit eventueel het gevolg kunnen zijn van een 
onvoldoende uitgebreide diagnostiek.

Een patiënt, die in het kader van de primaire behandeling een exen- 
teratie van de orbita weigerde, kreeg op deze plaats een recidief. Hier
op werd de orbita-exenteratie alsnog uitgevoerd en in 1971 was de 
patiënt 6 jaar tumorvrij. In deze groep bevindt zich slechts één pa
tiënte met een tumor in het gebied van de bovenste etage. Zowel de 
grootte van de tumor als de slechte stralentolerantie in dit gebied 
maakten, dat hier slechts een palliatieve telecobaltbestraling gegeven 
kon worden. Deze, noch de daaropvolgende cyclophosphamide- 
behandeling hadden succes.
Vervolgens zijn in nevenstaande tabel (zie pagina 97.) de nadere ge
gevens vermeld omtrent de gecombineerde behandeling van plaveisel- 
celcarcinomen in het gebied van de onderste etage.

Na partiële resectie van een in de processus alveolaris infiltrerende 
tumor trad binnen 2 maanden een recidief in de antero-laterale an
trumwand op. Nadat dit gebied was gereseceerd, bleef de patiënt 
tumorvrij.
De behandeling met behulp van telecobaltbestraling van de andere 
twee recidieven had geen succes.

Bij de gecombineerde behandeling van het plaveiselcellencarcinoom 
in het gebied van de middelste etage werd voor een deel pre-operatie- 
ve, voor een ander deel postoperatieve stralenbehandeling toegepast, 
(zie details op pagina, 98, 99, 100 en 101)
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Wanneer men bij de pre-operatief bestraalde groep de resultaten van 
de orthovolttherapie met die van de telecobalttherapie vergelijkt, 
treedt geen duidelijk verschil aan het licht. Het goede behandelings
resultaat is zeer waarschijnlijk het gevolg van de efficiënte operatie
techniek.
In de met telecobalt bestraalde groep trad één recidief op buiten het 
behandelde gebied in de bucca; een radiumimplantatie had hier geen 
succes.
Daar over patiënten in de postoperatieve groep meestal pas na de 
operatie werd overlegd, kan men stellen dat het teamwork in dit ver
band niet optimaal was. Mogelijk houden de slechte behandelings
resultaten hiermee verband.

In 6 gevallen werd een gecombineerde behandeling ingesteld bij 
plaveiselcellencarcinomen in het gebied van de bovenste etage, (zie 
pagina 103)

Hier werd steeds een postoperatieve stralenbehandeling uitgevoerd. 
Het blijkt, dat een goed uitgevoerde resectie ook bij T^-tumoren een 
gunstig behandelingsresultaat kan opleveren. Bij aantasting van de 
orbita door de tumor kan slechts een orbita-exenteratie een gunstig 
effect opleveren. Het palliatieve effect van de radiotherapie moet 
steeds gering worden geacht.

In de hierna volgende tabel (pagina 104) wordt een overzicht gegeven 
van de behandelingsmethoden, c.q. resultaten bij het uitgebreide 
plaveiselcellencarcinoom (T4) in het gebied van de bovenkaak.

102.



Po
sto

pe
ra

tie
ve

 gr
oe

p

ÖO
C

oo
2 5-hctf <D‘T^ > m O

S E 
r9 cCJ O)

caMca

to
SP “H +“ “H

•ü o -C ’.^3 O. Oh 
£ ° 
ta d

'o -C +2 Dh o,o o

<L>
o,
ca
i-iD

_o^3o0>
S-H

00
"ca

O-

^00 C/3 C/3
'oo 'oo 'o0
ca ca ca
X X X
”0 S CU
T3 T3 X
<u CU CU
X X X
0
C/3

0
C/3

0
00

OX)

o
£
H

ZH

aoO-C

3'o
£

oZ<NH

oUOvo
=3O
£

o

’S‘o
-c ^

<D O

O
ZcoH

xo

oxl
C/3=3<DÖ

yö
O ca
S -s■s -eCU O

OzroH

>303

£ 3
1 ^-£ —O <D

Oz
roH

o

x

° 2•'S S
O <u

O
Z

coH

X
ca

£

Ui
O CU

O
ZcoH

<u

c<u

ca

j- ^ =2 S
^ o 3 S 
CU N

S 'Bh O c3
X G

103

im
oi

i



A
an

ta
l 

M
/V

 Tumorge
bi

ed
 

Th
er

ap
ie

 
Co

m
pl

ic
at

ie
s 

O
ve

rle
vi

ng
pa

tië
nt

en
 

en
 m

et
as

ta
se

n
^ ^

X) Xo — er m

03
XO

o
CDe

CD03

Os
CD
XO

O
>o
X

o,oj

O
e
CD
Xo

O
>o
X

T3ao
£

o
£
£2
o3

3O
G<D

«■' C/3

3 3
— — X 55 G D
Dh 03 OT)

> s s s

O coz z

GßG

CD
X
G
G

oj
X’oX

CD
Xo

C/3

£G
•—

G
o3

Oß
G

<D
X
03
G
G
CD

CDX

<N

-H

o
Z

o
>o
X

G
<D

O
Z

03
XO

G G
CD ‘o CD 'o
2 G 2 G

CD (D'o X 'o X
£ Gh

03 £ o-
X

03 X 03
CD O CD O

X X

z" z"

o3
XO

G
CD

XOO

G
03

"O
'o
X

> > s >

104.

an
tru

m
, s

ub
cu

tis
, c

ut
is orthovolt en

 ch
em

ot
he

ra
pi

e 
ne

cr
os

e 
“(

"(
l.S

ja
ar

)
an

tru
m

, s
ub

cu
tis

, c
ut

is orthovolt en
 ch

em
ot

he
ra

pi
e 

ne
cr

os
e 

N
q
 

(1
 ja

ar
)



In enkele gevallen werd een volledige radiotherapeutische behande
ling gegeven. In de meeste gevallen echter betrof het een combinatie 
van chirurgie en radiotherapie of van radiotherapie en chemothera
pie.
Niet alleen de uitbreiding van de tumor en de leeftijd van de patiën
ten (meestal meer dan 70 jaar), maar hun slechte algemene toestand 
ook, maken de resultaten uiterst pover. Toch krijgt men de indruk 
uit dit betrekkelijk geringe aantal gevallen, dat zelfs uitgebreide 
tumoren, die gesitueerd zijn vóór de laterale Ohngren-lijn beter op de 
behandeling reageerden dan de andere.

1.2. Behandelingsresultaten en prognose.
Bij de beoordeling van de resultaten en de prognose moet men reke
ning houden met het geslacht, de leeftijd, de algemene toestand van 
de patiënt, de differentiatiegraad van de tumor, localisatie en uit
breiding van de primaire tumor (T), de eventuele aanwezigheid van 
metastasen in de regionaire lymphknoopstations (N) en metastasen- 
op-afstand (M), alsmede met de toepaste behandeling.

1.2.1. Geslacht, leeftijd en algemene toestand.
Van de 122 behandelde patiënten waren 73°/o (89/122) mannen en 
de rest 27°/o (33/122) vrouwen.
Men ziet,dat er meer mannen met T^tumoren zijn geregistreerd, ter
wijl tumoren van de middelste etage relatief vaker bij vrouwen voor
komen. De oudste patiënten hadden verreweg de meeste T^-tumoren; 
dit was zowel bij vrouwen als bij mannen het geval. De grootte van de 
tumor alsmede de betrekkelijk slechte conditie, waarin deze oude 
patiënten verkeerden, hadden een nadelig effect op het behandelings
resultaat. .
De sexe heeft geen invloed op de 5-jaars overlevingsresultaten.
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Localisatie 5-jaars overleving (tumorvrij)
mannen vrouwen

onderste etage 13/16 3/6
middelste etage 16/34 9/20
bovenste etage 2/5 1/2
T^-tumoren 0/34 0/5

totaal 31/89 13/33
(34,8%) (39,3%)

1.2.2 Differentiatiegraad van de tumor
Men kan het plaveiselcellencarcinoom verdelen in hoog- (I), matig 
(II) en slecht (III) gedifferentieerd. Teneinde goede onderlinge verge
lijkbaarheid te bewerkstelligen werden alle preparaten door één pa
tholoog beoordeeld c.q. opnieuw beoordeeld.
Uit onderstaand overzicht komt geen significant verschil tussen deze 
3 groepen naar voren voor wat betreft de 5-jaars overleving. De 
Tj- en T^tumoren zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Localisatie (T2 en T^) 5-jaars overleving (tumorvrij)
I II III

onderste etage 3/7 2/4 4/4
middelste etage 1/1 16/32 8/21
bovenste etage 0/1 0/1 3/5

Totaal 4/9 18/37 15/30
(44,5%) (48,6%) (50%)
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1.2.3 Localisatie en uitbreiding van de primaire tumor (T).
Uit de resultaten blijkt, dat bij een geringe uitbreiding van de pri
maire tumor de 5-jaars overleving het beste is. Wanneer men, reke
ning houdend met de localisatie, de tumoren indeelt in twee groepen, 
te weten vóór- en achter de laterale Ohngren-lijn, komt de slechtere 
prognose van laatstgenoemde groep duidelijk naar voren.
De 5-jaars overleving van deze gevallen bedroeg 16.7°/o (10 / 60). De 
vóór de laterale Ohngren-lijn (zie pagina 17 ) groeiende tumoren had
den daarentegen een 5-jaars overleving van 54.8°/o (34/62). Wanneer 
men het materiaal indeelt volgens de etage-localisatie komt duidelijk 
naar voren, dat prognose van tumoren, die zich in de onderste etage 
bevinden beter is, dan van tumoren in middelste en bovenste etages. 
Een nadere verdeling, gebruikmakend van de T-categorieën geeft aan, 
dat de T-rtumoren in de onderste etage de beste prognose hebben, 
terwijl de T3-tumoren in het gebied van de bovenste etage de minst 
gunstige prognose tonen. Een nadeel van deze verdere verdeling is, 
dat men met zeer kleine getallen te maken krijgt.

Localisatie tumorvrij
(5-jaar)

T2 T3 totaal

onderste etage 6/8 3/7 9/15(60°/o)
middelste etage 12/20 13/34 25/54 (46,3%)
bovenste etage 1/1 2/6 3/7 (42.9%)

1.2.4 Regionaire metastasen en metastasen-op-afstand
Bij de analyse van de getallen zijn de Tj- en T'4-tumoren uitgesloten. 
De T]-tumoren werden uitgesloten, omdat in deze gevallen geen 
metastasen optraden en dit voor de prognose dus van geen belang 
kon worden geacht, terwijl dit voor de T^tumoren werd gedaan, 
omdat het primaire proces door zijn locale uitbreiding reeds incura- 
bel is en dit los staat van het al dan niet aanwezig zijn van metasta
sen.
Vergelijk van de getallen geeft reeds een duidelijk onderscheid te 
zien:
5-jaar tumorvrij bij tumoren zónder metastasen: 34/66 (51.5°/o)
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5-jaar tumorvrij bij tumoren mèt metastasen: 3/10 (30.0°/o). 
Metastasen-op-afstand gedurende primaire behandeling traden niet 
op.

1.2.5 Toegepaste behandelingsmethode
Daar in het eigen patiëntenmateriaal een chirurgische ingreep altijd 
met een of andere vorm van radiotherapie werd gecombineerd, is het 
slechts mogelijk deze resultaten te vergelijken met de behandelings- 
uitkomsten van radiotherapie-alleen. De T]-tumoren werden alle uit
sluitend met stralen behandeld, terwijl bij T^gevallen de behande- 
lingsmethodiek te individueel was om een betrouwbare analyse toe 
te laten.
Wanneer men de tumoren groepeert volgens de etage-indeling en dan 
de gecombineerde behandeling vergelijkt met de radiotherapie ziet 
men steeds een beter resultaat voor de gecombineerde groep.

Localisatie
(Tj- en T3-tumoren)

5-jaar tumorvrij 
in de radiothera- 
therapeutische 
groep

5-jaar tumorvrij 
in de chir./radio
therapeutische 
groep

onderste etage 4/8 5/7
middelste etage 5/18 20/36
bovenste etage 0/1 3/6

totaal 9/27 (33,4°/o) 28/49 (57,2°/o)

Als men de tumoren vervolgens onderverdeelt in Tj- en T3-categorie- 
en, krijgt men weliswaar betrekkelijk kleine getallen, maar men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken, dat de gecombineerde behande
ling van tumoren van de middelste en de bovenste etage, ook in de 
T3-groep betere resultaten geeft.
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Localisatie Tumorvrij (^-tumoren) Tumorvrij (T^-tumoren)
radio- radiotherapie radio- radiotherapie
therapie en chirurgie therapie en chirurgie

onderste etage 2/3 4/5 2/5 1/2
middelste
etage 3/4 9/16 2/14 11/20
bovenste etage — 1/1 0/1 2/5 .

totaal 6/7 14/22 4/20 14/27
(85.7°/o)(63.6°/o) 20°/o (51.9°/o)

Er bestaat geen eensluidende opinie of de radiotherapie gegeven moet 
worden voorafgaande aan dan wel volgende op de chirurgie. Door een 
toevallige samenloop van omstandigheden kan in het eigen materiaal 
slechts een vergelijking gemaakt worden tussen pre-operatieve en 
postoperatieve radiotherapie bij de tumoren in de middelste etage. 
De tumoren in de onderste etage werden namelijk uitsluitend pre- 
operatief bestraald, terwijl de tumoren in de bovenste etage alle post
operatief werden behandeld.

Tumoren in 5-jaar tumorvrij in 5-jaar tumorvrij in
middelste de pre-operatieve de postoperatieve
etage groep groep

T2 5/8 4/8

T3 7/8 4/12

totaal 12/16 (75°/o) 8/20 (40°/o)

Men krijgt de indruk, dat vooral de T3-gevallen gebaat zijn bij een 
pre-operatieve bestraling. Toch dienen hierbij enkele kanttekeningen 
gemaakt te worden. De aantallen zijn te gering voor vergaande con
clusies. In enkele gevallen werd de pre-operatieve bestraling met 
orthovolt verricht in het kader van een ’’sandwich” bestraling, waar
bij dus zowel pre- als postoperatieve bestraling werd gegeven.
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1.2.6. Complicaties van de behandeling
Bij de chirurgische behandeling traden geen noemenswaarde com
plicaties op. Een uitzondering wordt gevormd door één patiënt, die, 
nadat een succesvolle resectie was uitgevoerd, aan een longembolie 
overleed.
De belangrijkste complicatie van de radiotherapie is de botweefsel- 
necrose. In totaal trad deze complicatie 19 maal op.
In drie gevallen trad deze op in de antero-laterale antrum wand. Alle 
drie reageerden goed op een conservatieve behandeling.
In vijf gevallen, waarbij röntgenologisch een destructie van het pala
tum durum kon worden vastgesteld en waarbij uitsluitend radio
therapie werd gegeven, ontstond een zogenaamde radiogene fenes- 
tratie.
In de groep der Tongevallen van de middelste en bovenste etage zagen 
wij bij 11 patiënten necrose van bot en weke delen optreden. Niet 
alleen kan men in sommige gevallen hierbij de intensieve behandeling 
als oorzaak aanwijzen, maar ook speelde bij deze uitgebreide tumo
ren een snel tumorweefselverval tijdens de behandeling een belang
rijke rol.
Bij 13 patiënten trad cataract op, zeer waarschijnlijk als gevolg van 
radiatie. Dit cataract was meestal eenzijdig en vormde geen ernstige 
handicap voor de patiënten.
Bij 2 patiënten trad echter een opticus atrophie en bij één patiënt 
een retina degeneratie op. Deze patiënten ontvingen in het orbita- 
gebied een hogere dosis in verband met orbito-ethmoidale tumoruit- 
breiding. In verband met deze uitbreiding was het niet mogelijk een 
voldoende afscherming te geven van de orbita-inhoud. In twee geval
len, waarbij uitgebreide halslymphknoopmetastasen bestonden, trad 
een dwarslaesie op. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat dit het gevolg 
van radiotherapie is geweest, die immers in verband met de palliatief- 
symptomatische behandelingsintentie laag werd gedoseerd.
Daar bij deze patiënten geen obductie werd verricht, kon niet nader 
worden onderzocht of uitbreiding van de tumor de oorzaak van de 
dwarslaesie was geweest.
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2. Anaplastisch carcinoom
Slechts in 3 van de 9 gevallen (4 mannen en 5 vrouwen, waarvan de 
leeftijd varieerde tussen de 39 en 72 jaar) was de behandeling curatief 
van opzet, daar de overigen tot de T^groep gerekend moesten wor
den. Bij deze veelal in de bovenste etage groeiende tumoren werd der
halve met een resectie begonnen. Slechts in één geval bleek deze radi
caal te zijn. De nadruk viel daarom op de radiotherapie, die soms met 
orthovolt en soms met telecobalt werd gegeven.
De tabel op blz. 112. geeft een nader gedetailleerd overzicht van deze 
9 gevallen.

111.



M
et

ho
de

 M/V TN
 Tumorgeb

ie
d Recidie

f 
M

et
as

ta
se

n Complicatie
s 5-jaars o

ve
rle

vi
ng

£o
£3 “H "h "H

v-
cd

cd
cd

cd
cd

cd 
•'—> tri in

(N O. O,

4-

c3

G G G G G G c
CD CD CD CD CD <D CD
C/5 C/3 00 00 GO C/i GO
cd cd cd cd cd cd cd

4-»
C/3 C/5 00 &o GO GO GO
cd cd cd cd cd cd cd

4-» 4-> 4-»
CD CD CD CD CD CD cd

£ £ £ £ £ E £

GO GO GO GO GO GO GO
GO GO GO *G5 *GO GO ’go
cd cd cd cd cd cd cd

£ ;£> -O -O -O -O
'S ’S ’S ’S ’S ’S ’S
T3 T3 -G -ö T3 'G

CD CD CD CD CD CD CD
-G -G -G -G -G -G -G
O 0 0 0 O O 0
GO GO GO GO GO GO GO

3’S
£
a>

T3
cds-<

4-»
G

CD
cd}-<
G

G
1 Ó cd ’S G ’SO ^ Oc CD G -G

^ £ G 3 GO
G 3 GO

GUh f-J 4-> ’S CD ’S GO G G -O G G

d S Cuc ^
Sogc ^ Icd C '55

_T cas3 Cu S o
4-» t/3c 2 ,
cd G

r' ca
5 °C C

JC(NZ
H H

112

or
th

ov
ol

t M T4
N

3M
1 antr

um
 

sc
he

de
lb

as
is metastase

n - 
“J-

 (O
.S

ja
ar

)
na

so
ph

ar
yn

x,
 

os
 sp

he
no

id
.



3. Tumoren uitgaande van de kleine speekselklieren

3.1. Maligne menggezwel
Van de 20 patiënten (11 mannen en 9 vrouwen), waarvan de leeftijd 
varieerde tussen de 31 en 64 jaar) kon het grootste deel (17/20) 
curatief worden behandeld, (zie tabel pagina 114-115)

Vier jaar na de behandeling van één van de maligne menggezwellen 
van het antrum (T3NQ) werd in hetzelfde antrum ter plaatse van de 
achterste wand een ongedifferentieerd adenocarcinoom gevonden.

3.2. Cylindroma
Van de 7 gevallen (4 mannen en 3 vrouwen, waarvan de leeftijd vari
eerde van 30-70 jaar) was bij 6 patiënten de therapie curatief van 
opzet.
Met uitzondering van één patiënt werden allen door middel van re- 
sectie en nabestraling behandeld. Helaas overleefden slechts 2 patiën
ten dit 5 jaar (zie tabel pagina 115).
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3.3 Muco-epidermoid carcinoom
In deze groep bevinden zich 5 patiënten (4 mannen en 1 vrouw, 
waarvan de leeftijd varieert van 35-65 jaar), waarvan er vier door 
middel van resectie en nabestraling werden behandeld. Het enige 
recidief, dat optrad, bleek een goed gedifferentieerd plaveiselcellen 
carcinoom te zijn. Van de andere vier patiënten leefden er 3 langer 
dan vijf jaar tumorvrij. Een patiënt ging uit de controle verloren, 
(zie pagina 117)

3.4 Adenocarcinoom
In deze groep bevinden zich slechts twee patiënten, van respectieve
lijk 62 en 64 jaar oud. Beiden hadden uitgebreide tumoren, die zich in 
het gebied van de achterste antrumwand bevonden en doorgroeiden 
in de laminae pterygoideae en het gebied van het ethmoid. Hierdoor 
was de kans op curatie uiteraard slechts klein. Beide werden met tele- 
cobalt behandeld. Eén leefde nog 2 jaar en stierf aan uitgebreide me- 
tastasen in de longen. De andere stierf 8 maanden na de primaire be
handeling wegens intracerebrale tumordoorgroei.

4. Maligne lymphomen

De maligne lymphomen werden bij voorkeur met radiatie behandeld. 
Slechts in enkele gevallen werd de radiotherapie gecombineerd met 
chemotherapie, niet in de laatste plaats het gevolg van de betrekkelijk 
geringe mogelijkheden, die de chemotherapie in de jaren vóór 1970 
ons bood. Meestal werd gebruik gemaakt van cyclophosphamide en 
van methotrexaat. Operatieve behandelingsmethoden werden in re
serve gehouden voor een eventueel locaal recidief, vooral in die geval
len, waarbij het maligne lymphoom beperkt was tot het bovenkaaks- 
gebied. De radiotherapeutische techniek onderscheidde zich niet van 
die, welke werd toegepast bij de behandeling van het plaveiselcellen- 
carcinoom. Uiteraard maakte de radiosensibiliteit van de maligne 
lymphomen het mogelijk te volstaan met een lagere totale tumor- 
dosis. In vele gevallen waren deze maligne lymphomen niet beperkt 
tot het gebied van de bovenkaak en bevonden zich ook elders loca-
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lisaties. In die tijd meende men echter in dergelijke gevallen te moe
ten volstaan met een palliatief-symptomatische behandeling.

4.1. Reticulumcelsarcoma
In deze groep zijn 1 1 patiënten ondergebracht (3 mannen en 8 vrou
wen, waarvan de leeftijd varieert van 12 tot 50 jaar). In 6 gevallen 
was het proces zo uitgebreid, dat deze in de T^categorie onderge
bracht moesten worden. Bij de toenmalige evaluatie bleken 10 van de 
11 reticulumcelsarcomen beperkt tot het gebied van de bovenkaak. 
Slechts in één geval werd in het parajugulaire lymphknoopgebied 
eveneens reticulumcelsarcoom aangetroffen, (zie pagina 118)

4.2. Lymphosarcomen
Deze groep bestaat slechts uit 3 gevallen, te weten 2 mannen (12 en 
72 jaar) en één vrouw (35 jaar). In alle gevallen betrof het een zeer 
uitgebreid proces, (zie pagina 120)

De teleurstellende resultaten kunnen thans verbeterd worden door 
deze lympho- en reticulosarcoomlocalisaties in het bovenkaaksge- 
bied op te vatten als een uiting van een gedissemineerd proces. De 
behandeling zal tegenwoordig dan ook meer uitgebreid zijn dan hier 
het geval was.

4.3. Het extramedullaire plasmocytorna
Er werden twee vrouwen van respectievelijk 45 en 56 jaar oud onder 
deze diagnose behandeld. In het eerste geval ging de tumor uit van 
de gingiva superior en woekerde door in het antrum en de neusholte 
(T3N0). Met behulp van telecobalttherapie werd een overleving van 
meer dan 5 jaar bereikt. In het tweede geval was er sprake van een 
T4NQ-tumor, die uitgaande van het antrum, de lamina pterygoidea 
destrueerde. Deze patiënte stierf in het tweede jaar na de behandeling 
van de primaire tumor aan intracerebrale tumordoorgroei.

5. Chondro- en fibrosarcoma

Bij twee mannen (35 en 38 jaar) en één vrouw (18 jaar) werd een 
chondrosarcoom primair chirurgisch behandeld. In een geval ont
stond na de resectie een recidief, dat eveneens werd bestraald. Geen 
van de patiënten overleefden de behandeling 5 jaar. (zie pagina 120 )
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Zesmaal kon de diagnose fibrosarcoma worden gesteld. Dit geschied
de vijfmaal bij mannen, waarbij de leeftijd varieerde van 12 tot 64 
jaar, en eenmaal bij een vrouw van 18 jaar. Géén van de patiënten 
was na 5 jaar nog in leven, (zie pagina 122)

Prognose als direct gevolg van localisatie, uitbreiding en histopatho- 
logie.

In het voorafgaande is reeds duidelijk geworden, dat wanneer de 
tumor slechts een geringe uitbreiding toont en tot de Tj-categorie 
gerekend mag worden, de prognose gunstig is. Deze tumoren zijn 
in de meeste gevallen te genezen.
Anderzijds heeft de behandeling van de uitgebreide tumoren, die tot 
de T^categorie gerekend moeten worden, onafhankelijk van de in
gestelde behandeling een palliatief-symptomatisch effect. Men kan 
zich niet aan de indruk onttrekken, dat noch het histopathologische 
beeld van de tumor, nóch de localisatie in deze Tj- en T^-gevallen 
van doorslaggevende betekenis zijn. Het lijkt daarom minder relevant 
de T|- en de T^tumoren in onderstaande beschouwing te betrekken. 
Het is daarom, dat men in de tabel op pagina 123 een overzicht van 
de vijfjaars-overleving van alléén de TV en T^-tumoren aantreft, 
nader verdeeld volgens de etage-indeling en de histopathologische 
structuur van de tumor.
De weergegeven aantallen zijn slechts klein. Er komt naar voren, dat 
hoe kleiner de tumor is des te beter de prognose wordt. Voorts blijkt, 
dat de prognose van een tumor in het gebied van de onderste en 
middelste etage beter is dan van gevallen in de bovenste etage. Deze 
conclusie is niet afwijkend van de uit de literatuur verkregen gege
vens.
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Hoofdstuk XVIII

CONCLUSIES EN SUGGESTIES

1. Maatregelen, die genomen zouden kunnen worden om een 
vroege ontdekking van tumoren in het gebied van de bovenkaak te 
bevorderen:

zorgvuldig stomatologisch onderzoek bij extracties, 
uitbreiding in oncologische richting van de diagnostiek bij 
chronische ontstekingen en recidiverende poliepen in neus 
en neusbijholten,
regelmatige controle van hout- en leerbewerkers.

2. Als de verdenking op de aanwezigheid van een tumor in 
het gebied van de bovenkaak gerezen is, mogen navolgende anam- 
nestische gegevens zeker niet ontbreken:

beroep;
vroegere klachten van mond- neus- of neusbijholte; 
vroegere behandelingen door k.n.o.- of mondarts; 
zorgvuldig onderzoek van mondholte, neus en oog, alsmede 
eventueel neurologisch onderzoek.

3. Specifieke onderzoeken

3.1. Inspectie
aangezicht
mondholte

tong
pharynxbogen
neusholte
nasopharynx en mesopharynx 
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Eventuele afwijkingen: 
aangezichtszwelling, facialisparese
deformiteit van palatum durum en 
gingiva superior
deviatie, atrophie 
deformiteit, bewegingsbeperking 
poliepen, tumor 
poliepen, tumor



stembanden parese
ogen visusvermindering, beperking van

de gezichtsvelden, beperking van
oogbewegingen, exophthalmus

3.2. Palpatie
anterolaterale antrumwand 
temporaal gebied 
margo infra-orbitalis 
mediale ooghoek
palatum durum en 
gingiva superior
de meso- en nasopharynx 
halsgebied

3.3. Röntgenonderzoek

neus, neusbijholten en 
schedelbasis (diverse 
opnamerichtingen)
In de meeste gevallen is 
planigrafie noodzakelijk

defect als gevolg van destructie 
hyperaesthesie
defect als gevolg van destructie 
gezwollen saccus lacrimalis 
defect ten gevolge van destructie

tumor
lymphknoopzwellingen

weke delen schaduwen, botdes- 
tructie

3.4. Proefexcisie
Biopsie of diagnostische operatie voor de histopathologische diagno
se.

3.5. Het algemeen lichamelijk onderzoek is gericht op het ontdek
ken van mogelijke metastasen-op-afstand.

4. Keuze van behandeling
Na voltooien van het diagnostisch onderzoek kan het therapeutisch 
plan door het oncologisch team (waarin de k.n.o.-arts, de kaak- 
chirurg, de radio- en ’’chemotherapeut”, de patholoog-anatoom en 
eventueel de oogarts en de neuroloog zitting hebben) worden opge
steld.
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4.1. Richtlijn voor de behandeling van de primaire tumor als dit 
een carcinoom betreft.

Localisatie T1 T2 T3

onderste etage resectie of
röntgen-contact-
therapie

megavolt-
therapie

megavolt voor
bestraling, ge
volgd door 
resectie

middelste
etage

resectie resectie met/ 
of zonder 
megavolt- 
nabestralingbovenste

etage
resectie resectie, gevolgd 

door megavolt- 
nabestraling

Een nabestraling van T-rtumoren is gei'ndiceerd, wanneer de patho
loog niet geheel zeker is omtrent de snijvlakken na de resectie. 
Hoewel voorbestraling theoretisch gezien duidelijke voordelen lijkt 
te bieden op nabestraling (26,91), hetgeen ook blijkt in het eigen 
patiëntenmateriaal bij Tß-tumoren van de middelste etage, geeft 
men vaak de voorkeur aan een primaire resectie van T3-carcinomen 
als deze in de bovenste etage zijn gelocaliseerd.
De primaire operatie geeft namelijk exacte informatie omtrent de 
locale uitbreiding van de tumor in dit anatomisch zeer ingewikkelde 
gebied. Blijkt er doorgroei in de orbita te bestaan, kan in dezelfde 
zitting een orbita-exenteratie worden verricht. Bij een pre-operatieve 
bestraling in dergelijke gevallen kunnen dusdanig ernstige bestralings- 
reacties optreden, dat men genoopt wordt tot een niet verantwoord 
lang uitstel van de operatieve ingreep.
Bovendien is gebleken, dat bij deze tumoren de orbita in vrijwel alle 
gevallen reeds is aangetast.
Het is daarom begrijpelijk, dat men liever primair chirurgisch te werk 
gaat.
Bij oude patiënten en bij patiënten, die in een minder goede algeme
ne toestand verkeren, is de combinatie van radiotherapie en chirurgie 
nauwelijks uitvoerbaar. Hier dient het behandelingsplan gei'ndividua-
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liseerd te worden.
Ook de behandeling van T^tumoren heeft een sterk individueel 
karakter met de nadruk op de megavoltbestraling al dan niet gecom
bineerd met chemotherapie.

4.2. Richtlijn voor de behandeling van primaire tumoren, wanneer 
het geen carcinomen betreft.

De behandeling van osteo- chondro- en fibrosarcomen is bij voorkeur 
chirurgisch, waarbij de nabestraling slechts in aanmerking komt bij 
een bewezen onvolledige verwijdering. Ook kan men nog denken aan 
uitsluitend radiotherapie, wanneer het proces volledig inoperabel is. 
De diagnostische evaluatie van patiënten met een maligne lymphoma 
in het gebied van de bovenkaak dient uit te gaan van het feit, dat 
men hier te maken heeft met een systeemziekte en het mogelijk is, 
dat de tumor in de bovenkaak slechts één van de localisaties is. 
In het algemeen zal het maligne melanoom moeten worden behan
deld in een instituut, waar men over de speciale ’’know-how” hiertoe 
beschikt.

4.3. Richtlijn voor de behandeling van regionaire lymphknoop- 
metastasen.

Indien zowel de primaire tumor als de aanwezige lymphknoop- 
metastasen operabel zijn, verdienen resectie respectievelijk dissectie 
de voorkeur. Een nabestraling van het halsgebied is geïndiceerd, wan
neer er sprake is van een onvolledige verwijdering van de halslymph- 
knoopmetastase of bij radicaal verwijderde Nb^-metastasen. 
Inoperabele halslymphknoopmetastasen of operabele metastasen van 
een inoperabele primaire tumor worden met stralen behandeld (een 
combinatie van photonen- en electronenbehandeling lijkt de beste 
resultaten te geven). Het valt te verwachten, dat ook de chemothe
rapie hierbij een rol zal gaan spelen.

4.4. Richtlijnen voor de behandeling van metastasen-op-afstand.
De behandeling is steeds palliatief-symptomatisch, afhankelijk van 
de uitbreiding van het proces en de klachten, die er door worden ver
oorzaakt. In het ene geval zal men kunnen volstaan met megavolt- 
therapie, in andere gevallen zal men deze combineren met chemo
therapie.
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5.1. Chirurgie
Uitgebreide, vaak mutilerende chirurgische ingrepen zijn alleen dan 
verantwoord, wanneer men de tumor radicaal kan verwijderen. 
Blijkt tijdens de operatie dit doel niet bereikt te kunnen worden, 
dan dient men zich te beperken tot een exploratie. Door middel van 
een partiële.resectie zijn Tj- en T^-tumoren in het algemeen radicaal 
te verwijderen. Een totale bovenkaaksresectie is noodzakelijk bij 
T^-tumoren.

5.2. Radiotherapie
Nauwkeurige localisatie van de tumor, optimale immobilisatie tijdens 
de bestraling en goede afscherming van stralengevoelige organen, zo
als oog en myelum, zijn naast het gebruik van megavoltbestralings- 
apparatuur noodzakelijk. Zij maken, dat de radiotherapie in de be
handeling van bovenkaakstumoren een zeer belangrijke plaats in
neemt.
Door de toepassing van compensatiefilters is het mogelijk een vrijwel 
homogene dosisverdeling in het bestraalde volume te verkrijgen. 
Wordt de tumor uitsluitend radiotherapeutisch behandeld dan geeft 
men in het algemeen 5000 rad in 5 weken op het gebied dat de gehe
le bovenkaak omvat, gevolgd door een zogenaamde ”boost-dose” van 
800-1200 rad gericht op het tumorgebied. Gaat de radiotherapie 
vooraf aan of wordt deze gevolgd door een operatie, dan volstaat 
men in het algemeen met 4000-4500 rad in 4 tot 4,5 week gericht op 
de bovenkaak.

5.3. Chemotherapie
Deze behandelingsmethode vindt slechts toepassing bij uitgebreide 
tumoren en wordt meestal gecombineerd met radiotherapie. Hier
bij kunnen een of meerjcytostatica per os of parenteraal worden toe
gediend; de arteriële infusie heeft een eigen indicatiegebied bij deze 
behandeling. Het doel van de cytostatische therapie is een zo lang
durig mogelijk palliatief-symptomatisch effect te bereiken.

5. Toepassing van de behandelingsmethoden

6. Folio w-up
De controles strekken zich uit over een periode van 10 jaar. Geduren
de de eerste twee jaar worden de patiënten eens per 2 maanden, tot 
en met het vijfde jaar eens per 3 tot 4 maanden en daarna halfjaar
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lijks gecontroleerd, bij voorkeur door meer specialisten.
De opsporing en eventuele behandeling van late complicaties, reci- 
dieven of metastasen geschiedt bij voorkeur in overleg met dit onco
logische team.
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SAMENVATTING

Het korte historische overzicht in hoofdstuk I signaleert reeds het 
belang van de multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van de 
bovenkaakstumoren.
Hoofdstuk II gaat in op de epidemiologie en de etiologie. De inciden
tie van bovenkaakstumoren bedraagt l/2°/o van alle maligne afwij
kingen en circa 3°/o van alle tumoren van het hoofd-halsgebied. De 
verhouding tussen de mannen en de vrouwen bedraagt 2:1, terwijl de 
leeftijd varieert van 40-70 jaar. Behalve het gebruik van snuif,dat als 
een carcinogene stof aangemerkt kan worden, komen nog verschillen
de mogelijk predisponerende factoren naar voren zoals de chronische 
sinusitus, poliepen en papillomatosis.
Chronische beschadiging door diverse chemicaliën, zoals die van 
chroom, arseen en nikkel kunnen van belang zijn. Bij hout- en leerbe- 
werkers komen eveneens meer tumoren in het bovenkaaksgebied 
voor.
Hoofdstuk III gaat dieper in op de ingewikkelde anatomische bouw 
van de bovenkaak. Dit complexe systeem van holten en kanalen be
schikt over talrijke onderlinge verbindingen. De lymphafvoersyste- 
men daarentegen zijn vrij eenvoudig opgebouwd.
Hoofdstuk IV geeft een overzicht van tumorindeling naar localisatie 
en uitbreiding. De meest toegepaste indeling is wel de ”drie-etages” 
localisatie. 30-35°/o Van de tumoren komen in de middelste etage 
(antrum, neusholten) voor, 16-20°/o zien wij in de onderste etage 
(palatum durum, gingiva, en sulcus buccogingivale superior) optre
den, terwijl slechts 5-6°/o in de bovenste etage (ethmoid, sinus fron
talis en sphenoidalis) wordt gediagnostiseerd. 35 tot 50°/o Van de 
tumoren zijn zo uitgebreid dat zij doorwoekeren in twee of meer eta
ges. Daar met uitzondering van de tumoren uitgaande van het pala
tum durum de UICC nog geen T en N indeling van de bovenkaaks
tumoren kent, wordt in dit proefschrift gebruik gemaakt van een 
eigen T-indeling, die op grond van eigen ervaringen en literatuurstu
die werd opgesteld. Bij deze indeling zijn de Tj-tumoren tot de mu
cosa beperkt, de T2-tumor veroorzaakt reeds botweefsel destructie,
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de T3- tumor penetreert de botwanden en is niet meer beperkt tot 
één etage, terwijl de T4- tumor de schedelbasis, het contralaterale 
antrum of alle etages heeft aangetast.
Hoofdstuk V handelt over de histopathologic. Het blijkt,dat het pla- 
veiselcellencarcinoom in alle etages het meest voorkomt(60-70°/o). 
Speekselkliercarcinomen zien wij vooral in de onderste en middelste 
etage (15-20°/o). Het betrekkelijk zeldzame anaplastische carcinoom 
treedt bij voorkeur in de bovenste etage op, terwijl maligne lympho- 
men vaak in de middelste etage worden gezien. Beide laatstgenoem
den hebben een tendens tot ingroei in de schedelbasis. Het zeldzaam 
voorkomende osteo-, chondro- en fibrosarcoom wordt meestal in de 
onderste etage gezien. Aan de hand van het eigen patiëntenmateriaal 
wordt dieper ingegaan op de locale groeitendens van diverse tumor- 
soorten. In hoofdstuk VI blijkt,dat slechts in 15°/o van de gevallen 
die ter behandeling werden aangeboden reeds regionaire lymph- 
knoopmetastasen aanwezig waren. In l-2°/o van deze gevallen waren 
er tevens reeds metastasen-op-afstand. De primaire tumoren in deze 
gevallen behoorden veelal tot de T3-of T^categorie. Tevens blijkt dat 
de tumoren van het bovenkaaksgebied relatief laat metastaseren. 
Hoofdstuk VII en VIII behandelen respectievelijk de symptomatolo
gie en de diagnostiek. De verschillende typische klachten van neus, 
mond en oog alsmede het neurologische beeld kunnen betrouwbare 
aanwijzingen leveren omtrent de locale uitbreiding.
Ofschoon de röntgendiagnostiek ons zeer waardevolle informatie ver
schaft omtrent de uitbreiding van de tumor, wordt met nadruk ge
steld, dat een proefbiopsie of excisie noodzakelijk blijft, daar infor
matie over het histopathologische beeld onontbeerlijk is.
In hoofdstuk IX worden de absolute en relatieve indicaties en contra- 
indicaties voor de behandeling omschreven. Voorts wordt een op
somming gegeven van de maatregelen, die genomen dienen te worden 
voordat men een behandeling instelt.
Hoofdstuk X gaat in op de partiële en totale resectie. Het blijkt,dat 
de chirurgie zowel een diagnostisch als een therapeutisch doel kan 
dienen, alsmede vooraf kan gaan aan of volgen op een stralenbehan- 
deling. In het algemeen zou met inachtneming van de regels geldend 
voor de operabiliteit, een groter tumorvolume een grotere ingreep 
vereisen.
Nadat in hoofdstuk XI een kort overzicht is gegeven van inmiddels 
verouderde radiotherapeutische methoden, wordt ingegaan op de



mogelijkheden van de thans gebruikelijke megavoltbestraling. Met 
deze methode is het mogelijk een zodanige dosis in te stralen (6000- 
7000 rad in 6-7 weken), dat men daarmee de tumor vernietigt. 
De chemotherapie speelt vooral een rol bij uitgebreide tumoren en 
wordt in vele gevallen gecombineerd met radiotherapie. Er staan te
vens infusietechnieken ter beschikking. Men kan zich niet aan de in
druk onttrekken, dat nieuwe cytostatica en vooral de polychemothe- 
rapie in de toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen.
Uit hoofdstuk XIII blijkt,dat wanneer men de voordelen van beide 
methoden uitbuit, een combinatie van chirurgie en radiotherapie de 
behandelingsresultaten drastisch kan verbeteren. Nader beschouwd 
blijkt deze verbetering vooral de T^-tumoren en de tumoren van de 
bovenste etage ten goede te komen. Uit de literatuur valt nog steeds 
niet op te maken of de radiotherapie pre- of postoperatief de beste 
methode is.
Hoofdstuk XIV gaat in op de behandeling van lymphknoopmeta- 
stasen. Als het mogelijk is de primaire tumor radicaal te verwijderen 
worden halslymphknoopmetastasen bij voorkeur door middel van 
een nekdissectie weggenomen. Zijn de halslymphknoopmetastasen 
echter inoperabel, dan bestaat er een voorkeur voor radiotherapie. 
Hoofdstuk XV geeft een overzicht van de complicaties, die tijdens en 
na de behandeling kunnen optreden. Men komt tot de conclusie,dat 
morbiditeit en mortaliteit van de operatieve ingreep een afnemende 
tendens tonen. Ook de complicaties ten gevolge van de stralen- 
behandeling zoals osteonecrose, oog- en myelumbeschadiging, komen 
minder vaak voor naarmate de stralenbehandeling zorgvuldiger wordt 
gepland.
Hoofdstuk XVI geeft een overzicht van de behandelingsresultaten en 
de prognose. Grootte en localisatie van de tumor hebben een duide
lijke invloed op de prognose. Tumoren in het gebied van de onderste 
en de middelste etage hebben een betere prognose dan tumoren, die 
in de bovenste etage voorkomen. De combinatie van chirurgie en 
radiotherapie bei'nvloedt het behandelingsresultaat in gunstige zin. De 
invloed van regionaire lymphknoopmetastasen op de prognose is be
trekkelijk gering, niet alleen doordat deze metastasen vrij zelden 
voorkomen, maar ook doordat zij meestal pas in een later stadium 
optreden. Leeftijd noch geslacht hebben geen duidelijke invloed op 
de prognose.
Hoofdstuk XVII bevat de studie van het eigen patiëntenmateriaal. Bij 
deze studie speelden de leeftijd, het geslacht, de eerder beschreven 
T- en N-indeling, de drie etages localisatie indeling, de histopathologic
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en de toegepaste behandelingsmethoden een belangrijke rol. Het gaat 
om 190 patiënten, die tussen 1949 en 1964 werden behandeld. Tot 
1957 werd als bestralingsbehandeling van orthovolttherapie gebruik 
gemaakt, daarna kwam een telecobalttoestel ter beschikking.
Bijna 60°/o van de 122 patiënten met een plaveiselcellencarcinoom 
onderging een behandeling, die uit een combinatie van chirurgie en 
radiotherapie bestond. De enkele Tj-gevallen leefden tenminste vijf 
jaar na de behandeling tumorvrij. De vijfjaars overleving bij de T9- 
categorie bedraagt 65.5°/o en bij de T^-tumoren 38.3°/o. Geen der 
T^gevallen overleefden de behandeling vijf jaar. De vijfjaars overle
ving bij localisatie van de tumor in de onderste etage bedraagt 60°/o, 
in de middelste 46.30/o, terwijl voor de bovenste etage dit getal 
slechter uitvalt (hier kan echter geen percentage gegeven worden in 
verband met de kleine getallen). De toepassing van een combinatie 
van chirurgie en radiotherapie bij de behandeling van T2- en T3- 
plaveiselcellencarcinomen leverden duidelijk betere resultaten op 
(57.20/o), vooral wanneer men dit vergelijkt met een uitsluitend 
radiotherapeutische behandeling (33.4°/o). Een pre-operatieve stra- 
lenbehandeling van de To-tumoren in de middelste etage levert 
betere resultaten op.
Ook bij de gecombineerde behandeling van de maligne speekselklier 
tumoren werden goede resultaten bereikt.
Teleurstellend waren de resultaten van de behandeling van anapla- 
tische carcinomen, maligne lymphomen en chrondro- en fibrosarco- 
men, vooral als gevolg van de uitgebreidheid van de tumor op het 
moment van de behandeling.
Hoofdstuk XVIII tenslotte geeft enkele conclusies en richtlijnen met 
betrekking tot de diagnostiek en therapie van tumoren in het gebied 
van de bovenkaak.
Veel waarde dient gehecht te worden aan een multidisciplinaire bena
dering van de patiënt.
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SUMMARY

The brief historical review in chapter 1 already describes the im
portance of the multidisciplinary approach when treating upper jaw 
tumours.
Chapter 2 goes into the matter of epidemiology and etiology. The 
incidence of upper jaw tumours amounts tot 1/2 p.c. of all malignant 
tumours and approximately 3 p.c. of all the tumours of the head and 
neck. The relation between male and female patients is 2:1, ages 
varying from 40 to 70. Apart from the use of snuff, which may be 
considered as carcinogenic chemical, several possibly predisposing 
factors emerge, such as chronic sinusitis, polyps and papillomatosis. 
Chronic damage caused by various chemicals such as chromium, 
arsenic and nickle, might be important. Also more tumours occur in 
the upper jaw area with employers in the wood and leather industry. 
In chapter 3 an examination of the complicated anatomic structure 
of the upper jaw is to be found. This complex system of cavities and 
canals shows numerous interrelated communications. On the other 
hand the lymph drainage systems are relatively simple in their 
structure.
Chapter 4 contains a survey of the classification of tumours as 
regards localization and spreading. The classification mostly applied 
is the so-called ’three-structure’ localization. 30 to 35 p.c. of the 
tumours are found in the mesostructure (antrum, nasal cavities), 16 
to 20 p.c. in the infrastructure (palatum durum, gingiva and sulcus 
buccogingivalis superior), whereas only 5 to 6 p.c. is diagnosed in the 
the suprastructure (ethmoid, sinus frontalis and sphenoidalis). 
35 to 50 p.c. of the tumours are so extensive that they grow in two 
or more structures. Seeing that the UICC does not yet work with a 
T and N classification of the upper jaw tumours, so with the ex
ception of the tumours originating in the palatum durum, a personal 
T division is used in this thesis, based on personal experiences and
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study of literature on the subject. In this classification the Tj 
tumours have been restricted to the mucosa, the T2 tumour already 
causes destruction of the bone tissue, the T3 tumour penetrates the 
bone walls and is no longer restricted to one structure, while the T4 
tumour has affected the base of the skull, the contralateral antrum or 
all the structures.
Chapter 5 treats of histopathology. It appears that the squamous cell 
carcinoma is most frequent in all the structures (60-70 p.c.).
Salivary gland carcinomas are especially found in the infra- and the 
mesostructure, (15-20 p.c.). The relatively rare anaplastic carcinoma 
is mainly restricted to the suprastructure, whereas malignant lym
phomas are also seen in the suprastructure. The two last-mentioned 
show a tendency to grow into the base of the skull. The rare osteo-, 
chondro- and fibrosarcomas are mostly found in the infrastructure. 
By means of personal material on patients a closer examination of 
the local growth tendency of various kinds of tumours is illustrated. 
In chapter 6 it is apparent that only in 15 p.c. of the cases which 
turned up for treatment, regionary lymph node metastases were al
ready present. In 1 or 2 p.c. of the cases distant metastases could 
also be traced. The primary tumours in these cases belonged, for the 
greater part, to the T3 or T4 category. Moreover it appears that the 
tumours of the upper jaw metastasize relatively late.
The chapters 7 and 8 treat of symptomatology and diagnostics 
respectively. The various typical complaints of nose, mouth and eye, 
as well as the neurological syndrome may give reliable indications as 
regards local spreading. Although X-ray diagnostics supply us with 
invaluable information about the spreading of the tumour, it is 
emphatically stated that a biopsy or excision turns out to be necessa
ry, information about the histopathological structure being most 
important.
In chapter 9 absolute and relative indications and contraindications 
for the treatment have been described. Furthermore it contains an 
enumeration of the measures to be taken before a therapy is started. 
Chapter 10 goes further into the matter of partial and total resection. 
It becomes evident that surgery may purpose a diagnostic as well as 
a therapeutic object and may proceed or follow a radiation therapy. 
Generally speaking a bigger tumour would, with due observance of 
the rules for operability, require a more exhaustive intervention. 
After a brief survey of meanwhile discarded radiotherapeutic 
methods, an elaboration on the possibilities of the current mega
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voltage radiation is to be found in chapter 11. With this method of 
radiation a dose can be given (6,000-7,000 rads in 6/7 weeks) re
sulting in the complete destruction of the tumour.
Chemotherapy plays a prominent role when treating extensive 
tumours and is often combined with radiotherapy. Moreover infusion 
techniques are available. It is hard to avoid the impression that new 
cytostatics and especially polichemotherapy will gain in importance 
in the future.
In chapter 13 it is apparent that once the advantages of both me
thods are exploited a combination of surgery and radiotherapy may 
drastically improve the results of the treatment. On closer examina
tion this improvement proves to benefit T3 tumours and the tumours 
of the suprastructure. From literature it cannot yet be concluded if 
preoperative or postoperative radiotherapy is the better method. 
Chapter 14 goes further into the matter of the treatment of lymph 
node metastases. In case a primary tumour can be completely re
moved, neck lymph node metastases are preferably removed by 
means of a neck dissection. Should the neck lymph node metastases 
be inoperable, however, preference should be given to radiotherapy. 
Chapter 15 treats of the complications which may occur during and 
after the treatment. It may be concluded that morbidity and morta- 
bility of the operative intervention show a decreasing tendency. Also 
complications resulting from radiation therapy, such as osteone
crosis, eye- and myelum lesion, tend to occur less often as far as the 
radiation therapy is planned more carefully.
In chapter 16 a summary of the therapeutic results and prognosis is 
eludicated. Size and localization of the tumour clearly influence the 
prognosis. Tumours in the infra- and mesostructure are open to a 
better prognosis than tumours occuring in the suprastructure. The 
combination of surgery and radiotherapy has a favourable influence 
on the therapeutic result. Regionary lymph node metastases hardly 
affect the prognosis, not only because they rarely occur, but also 
because they mostly appear at a later stage only. Neither age nor sex 
are of any clear influence on the prognosis.
Chapter 17 contains the study of own material on patients. With 
this study age, sex, the previously described T and N classification, 
the three structure localization, histopathology and the therapeutic 
methods applied, played an important role. In this study 190 pa
tients are involved, who were treated between 1949 and 1964. Up 
to 1957 orthovolt therapy was applied as a radiation therapy, after
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wards a telecobalt apparatus was disposable.
Nearly 60 p.c. of the 122 patients showing a squamous cell carci
noma was treated by a combination of surgery and radiotherapy. 
The few patients showing Tj tumours remained free of tumour 
after the treatment for at least 5 years. The 5-year survival with the 
T2 category amounts to 65.5 p.c. and 38.3 p.c. with the T3 tumours. 
None of the patients showing T4 tumours lived on for five years after 
the treatment. The 5-year survival in case of localization of the 
tumour in the infrastructure amounts to 60 p.c., to 46.3 p.c. in the 
mesostructure, whereas this number is much lower for the supra- 
structure (in this case no percentage can be given, the number of 
patients being to small).
The application of a combination of surgery and radiotherapy when 
treating T2 and T3 squamous cell carcinomas definitely showed better 
results (57.2 p.c.), especially in comparison with an exclusively radio- 
therapeutic treatment (33.4 p.c.). A preoperative radiation therapy 
of the T3 tumours in the mesostructure clearly gives better results. 
Also with a combined treatment of the malignant salivary gland 
tumours good results were obtained. The results of the treatment of 
anaplastic carcinomas, malignant lymphomas and chondro- and fibro 
sarcomas were disappointing, especially on account of the extent of 
the tumour when offered for treatment.
Finally chapter 18 gives some conclusions and directives as regards 
diagnosis and therapy of tumours in the upper jaw area.
Much value should be attached to a multidisciplinary approach of 
the patient.

137.



LITERATUUR

1. Acheson, E.D., Cowdell, R.H., Hadfield, E., Macbeth, R.G.
Nasal cancer in woodworkers in the furniture industry.
Brit. Med. J., 1968, 2, 587-596.

2. Ackerman, L.O., Del Regato, J.A.
Cancer: Diagnosis, treatment and prognosis.
St. Louis. The C.V. Mosby Co. 1970

3. Agazzi, C.
Die Radium-chirurgische Behandlung des Oberkieferskarzinoms.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx. Univer. Math.-Naturwiss. Reihe 9,
Leipzig 1959/60,312-315.

4. Ahlbom, H.F.
Mucous and salivary gland tumours.
Acta Radiol., 1953,23, 1-452.

5. Albrecht, R.
Übersicht über den heutigen Stand der Heilergebnisse bei den 
Nasen - Nasennebenhöhlen Malignomen.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx. Univer. Math.-Naturwiss. Reihe 9,
Leipzig 1959/60,293-296.

6. Alexander, L.L., Benevantano T.C.
Treatment of antral carcinoma with radio-active irridium.
J. Nat. Med. Ass., 1964, 56, 139-142.

7. Allen, A.C., Spitz, S.
Malignant melanoma: a clinico-pathological analysis of the criteria 
for diagnosis and prognosis.
Cancer, 1953, 6, 1-45.

8. Allen, W.E., Kier, E.L., Rothman, S.L.G.
The maxillary artery: normal arteriographic anatomy.
Am. J. Roent., 1973, 118/3, 517-527.

9. Apitz, K.
Virhows Arch. Path. Anat., 1940, 6, 631.

10. Arndt, J.
Indikationen und Prognose der Strahlentherapie der Geschwülste des 
inneren Larynx und Pharynx.
Radiobiol. Radiother., 1964, 5, 261-272.

138



11. Ash, J.E.
Mixed tumours of salivary gland type.
Amer. J. Oral. Surg., 1948, 33, 522-531.

12. Baclesse, F.
Les cancers du sinus maxillaire de 1’ethmoide et fosses nasales.
Ann. Otolaryng., 1952, 7, 465.

13. Baclesse, F.
Les adamantinomes (on améloblastomas) des maxillaire e lent traitment 
par las radiations.
Nunt. radiol, 1962, 28, 513-537.

14. Baclesse, F., Ennuyer, A., Calles, R.
Les épitheliomas du sinus maxillaire traités par roentgenotherapie 
transcuranée seule.
J. Radiol., 1960,41,368-375.

15. Bales, H.W.
Head and neck tumors, (Rubin, Ph.: Clinical Oncology for medical 
students and physisians).
The university of Rochester, Third Edition. 1970/71, 228-261.

16. Barth, G.
Erfahrungen mit der Nahbestrahlung nach operatiever Freilegung von
Kieferhöhlentumoren.
Strahlenther. 1953, 91, 481-527.

17. Barbosa, J.F.
Surgery of extensive cancer of paranasal sinuses.
Arch. Otolaryng. 1961, 57, 361.

18. Bassilios, M.I., Ramm, Jarmolych J., Goffin F.
Cylindroma of the maxillary antrum.
Laryngoscope 1967, 77, 365-371.

19. Becker, J., Scheer, E.
Behandlungsmethod mit Coöu in Heidelberg.
Magy. Radiol. 1958, 10, 3-13.

20. Berdal, P., Ekroll, T., Iversen, O.H. Weyde, R.
Treatment of squameus cell carcinomas in head and neck with Bleomycin 
and with Bleomycin and X-ray.
Tidsskrift for Norske Loegeforening.
1972, 72, 2247-2250.

21. Berven, E.G.E.
Die Bedeutung der Elektro endothermic für die Strahlenheilkunde. 
Handbuch der Strahlenheilkunde, 1931, 11, 1040.

139.



22. Berven, E.G.E.
Development of technique and results of treatment of tumors of the 
oral and nasal cavities.
Am. J. Roentgen., 1932, 29, 332-343.

23. Besling, W.J.F., Evers, W.Th., Van den Broek, P.
Maligne tumoren van de bovenkaak.
Ned. T. Geneesk., 1972, 116/1, 15-20.

24. Bhaskar, S.N. Bernier, J.L.
Mucoepidermoid tumors of major and minor salivary glands.
Cancer, 1962, 15, 801-817.

25. Birkhead, B.M., Scott, R.M.
Integrated therapy of cancer of the maxillary antrum.
Cancer, 1972, 30, 665-667.

26. Bloedom, F.G., Wizenberg, M.J.
Praeoperativ irradiation.
Radiol. CL, 1964, 33, 287-299.

27. Boone, H.L.M., Harle, H.W., Fletcher, G.H.
Malignant disease of the paranasal sinuses and nasal cavity.
Amer. J. Roentgen., 1968, 102, 627-636.

28. Borquet, J., Branchu, J., Limbourt, J., Chersanais, J.
Statistical data on malignant tumors of the ethmoidomaxillary region. 
Ann. Oto-laryng., 1961, 78, 464473.

29. Breur, K.
Combinatie van radiotherapie en chirurgie bij de behandeling van gezwel
len; inleidende beschouwingen.
Jaarboek Kankeronderzoek en Kankerbestrijding 1971/1972.
J.H. de Bussy, Amsterdam, 95-106.

30. Britten, M.J., Hainan, K.E., Meredith, W.J.
Radiation cataract: new evidence on radiation dosage to lens.
Brit. J. Radiol., 1966, 39, 612.

31. Brosch, E., Spindrich, J.
Ergebnisse der operativen Behandlung und der Strahlentherapie der 
malignen Nasennebengeschwülsten am HNO-kliniek und im Onkologischen 
Institut in den Jahre 1946 bis 1956 in Brün.
Wiss. Zeitschr. K. Marx Univ. Math. Naturwiss. Reihe 9,
Leipzig, 1959/60, 302-305.

32. Brown, R.L., Bischop, E.L., Girerdeau, H.S.
Tumors of the minor salivary glands.
Cancer, 1959, 12,4046.

33. Brun, H.
Die maligne Tumoren der Nasennebenhölen des Oberkiefers und des 
Unterkiefers.
Pract. oto-rhino-laryng., 1956, 18, 171-199.140



34. Brunner, H.
Primary tumors of frontal bones.
Arch, otolaryng., 1953, 17, 158.

35. Bunting, J.S.
The anatomical influence of megavolt therapy of cancer of maxillary sinus. 
Brit. J. Radiol., 1956, 38, 255-260.

36. Burgers, J.M.V.
Embryonaal rhabdomyosarcoom.
Ned. T. Geneesk., 1973, 117/3, 88-93.

37. Burkitt, D., Wright, D.M.
Geographical and tribal distribution of the African lymphoms in Uganda. 
Brit.med. J„ 1966, 1, 569-573.

38. Butler, D.J. Orth, D., Thompson, H.
Malignant granuloma.
Brit. J. oral surg., 1972, 9, 208-221.

39. Cade, S.
Malignant disease and its treatment by radium.
William and Wilkins Co., Baltimore, 1949, Vol. 2,197.

40. Capps, F.W., Williams, J.G.
Discussion on malignant diseases at the nasal cavity and sinuses.
Proc. roy. soc. med., 1950, 43, 665-674.

41. Caiman, H.J.
Lymphosarcoma of the maxilla.
Oral. surg. med. path., 1953, 6, 232-236.

42. Cassady, J.R., Sagerman, R.H., Tretter, P., Elsworth, R.M.
Radiation therapy for rhabdomyosarcoma.
Radiology, 1968,91, 116.

43. Castigliano, G.
A.M.A. Arch, otolaryng., 1958, 67, 276.

44. CastrOj E.B. Lewis, J.S., Strong. E.W.
Plasmocytoma of paranasal sinuses.
Arch, otolaryng., 1973, 97, 326-329.

45. Chaudry, A.D., Gorlin, R.J., Mosser, D.G.
Carcinoma of the antrum. A. clinical and histopathological study.
Oral surg. med. path., 1960,13, 269-281.

46. Chaudry, A.D., Gorlin, R.J., Mitchell, D.F.
Papillary cystadenom of minor salivary glands origin.
Oral surg. med. path. 1960, 13, 452-454.

141.



47. Chaudry, A.D., Hampel, A., Gorlin, R J.
Primary malignant melanoma of the oral cavity.
A review of 105 cases.
Cancer, 1958, 11,923-928.

48. Chaudry, A.D., Stoesz, A.R.
Mucoepidermoid tumours of palate.
J. oral surg. 1957, 15,70-72.

49. Chen, S.C., Lofstrom J.E., Chepey, J.J.
Intracavitary cobalt 60 beams in treatment of carcinoma of maxillary 
antrum.
Am. J. Roent., 1962, 92, 55-58.

50. Claus, H.G., Diethelm, L., Cullmann, B.
Der Einfluss einer hochdosierten Gammastrahlung auf das mensliche Auge 
Strahlenther., 1968, 136,395.

51. Cocchi, K.
Die Strahlentherapie der malignen Tumoren der innere Nase und der 
Nasennebenhöhlen.
Onkologia, 1960, 13: 370-380.

52. Dailey, V.M.
Malignant disease of the antrum.
Brit. J. Radiol., 1959, 32, 378-385.

53. Dechume, M., Grellet, M., Payen J., Bonnenau, M.
Tumeurs mucoepidermoides des maxillaires.
Rev. Stomat., 1958, 59, 14-23.

54. Devine, K.D., Scanlon, P.W., Figi, F.A.
Malignant tumors of the nose and paranasal sinuses.
J.A.M.A. 1957, 163,617-621.

55. Dodd, G.D., Egan, L.V., Herrera, J.R.
The systematic use of tomography in the diagnosis of carcinoma of the 
paranasale sinuses.
Radiology, 1959, 72, 379.

56. Dogliani, I.
I melanomi primitivi della mucosa nasalis.
Riv. anat. patol., 1956, 10, 1011-1028.

57. Dolin, S., Dewar, J.P.
Extramedullary plasmocytom.
Am. J. Pathol., 1956, 32, 83-103.

58. Englert, R.I., Pasqual, H.N.
Lymphosarcoma of the maxilla and mandible.
Oral surg. med. path., 1959, 12, 294-297.

142



59. Erich, S.B.
Cancer of the nose. Treatment and plastic repair.
Laryngoscope 1949, 59, 839-857.

60. Ewing, M.R., Foote, F.W.
Plasmacell tumors of the mouth and upper air passages.
Cancer 1952, 5,499-513.

61. Faber, G., Maisonobe, L., Coll, J.
Mélanom malin des fosse nasales.
Toulouse med., 1954, 55, 887-893.

62. Faleg, G., Graev, M., Betty, M.K.
Patologia dei reticulosarcomi primitivi della fossa nasalis.
Arch. De Vecchi anat. pat., 1958, 28, 847-882.

63. Fanfani, M.
Rara osservazioni di melanome maligno primitivo della mucosa nasale. 
Arch. De Vecchi anat. pat., 1957, 26, 309-326.

64. Fechner, R.E., Lamppin, D.W.
Midline malignant reticulosis.
Arch, otolaryng., 1972, 95, 469476.

65. Fine, G., Marshall, R.B., Horn, R.C.
Tumors of the minor salivary glands.
Cancer, 1960, 13, 653-667.

66. Fitz-Hugh, G.S., Goman, J.B.
Cancer of the nasal accessory sinuses.
Southern med. J., 1960, 53, 155-161.

67. Fletcher, G.H. Goepfert, H., Jesse, R.H.
Nasal and paranasal sinus carcinoma (Fletcher, G.H.: Textbook of 
radiotherapy.
Lea and Febiger, Philadelphia.
1973,332-348.

68. Foote, F.W., Frazell, E.L.
Tumors of the major salivary glands.
Cancer, 1953, 6, 1065.

69. Frazell, E.L., Lewis, J.S.
Cancer of the nasal cavity and accessory sinuses.
Cancer, 1963, 16, 1293-1301.

70. Freedman, H.M. De Santo, L.W., Devine, K.D., Weiland, L.H.
Malignant melanoma of the nasal cavity and paranasal sinuses.
Arch, otolaryng., 1973, 97, 322-325.

143.



71. Fregni, R.:
Die Epitheliome des Oberkiefer, Siebbein Gegend und des inneres Augen
winkels mit orbitaer Entwicklung.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx Univ. Math.-Naturwiss. Reihe 9.
Leipzig, 1959/60,278-281.

72. Garrington, G.E., Scoefield, H.M., Cornyh J., Hooker, S.P.:
Osteosarcoma of the jaws.
Cancer, 1967, 20, 377-392.

73. Gibb, R.,
Treatment of maxillary antrum and ethmoid by radium.
Proc. Roy. Soc. Med., 1957, 50, 534-537.

74. Godtfredsen, E,,
Ophthalmologic and neurologic symptoms at malignant nasopharyngeal 
tumors; clinical study comprising 454 cases; with special reference to 
histopathology and possibility of earlier recognition.
Acta Psychiat. scand., 1944, suppl. 34.

75. Granmer, L.R.:
Arch. Otolaryng., 1953, 58, 704.

76. Greenbaum, E.I., Gunn, W., Rappaport, I., O’Loughlin, B.J.
Cylindroma of the maxillary antrum (a case presentation and review of the 
literature).
Radiol, clin. biol., 1970, 39, 419-426.

77. Hara, J.H.
Malignant tumors of the paranasal sinuses.
Western. J. Surg., 1955, 63, 348-354.

78. Hendrik J.W.
Treatment of cancer of the paranasal sinuses and nasal fossa.
Arch. Otolaryng., 1958, 68, 604.

79. Henschel, Ch.
Acta oto-rhino-laryng. belg., 1951,5, 428.

80. Hertig, P.
Histologie und Prognose der Zylindrome.
Oncologia, 1957, 10,91-107.

81. Hoke, H.F., Harrelson, A.B.
Granular cell ameloblastoma with metastasis to the cervical vertebrea. 
Cancer, 1967, 26,991-999.

82. Holmgren, G.
Erfahrungen über chirurgische Behandlung von malignen Oberkiefertumo
ren.
Acta Otolaryng. 1925, 7, 511.

83. Holsti, L.R., Rinne, R.
Treatment of malignant tumors of paranasal sinuses.
Acta Radiol., 1967, 6, 337-349.

84. Hommerich, K.W.,
Metastasenhäufigkeit bei bösartigen Oberkiefergeschwülsten.
Arch. Ohr Nas. und Kehl Heilkunde, 1956, 196,459-464.

144



85. Hommerich, K.W.
Histologische und röntgenologische Untersuchungen der vorbestrahlten 
Nasennebenhöhlen Tumoren.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx Univ. Math.-Naturwiss. Reihe 9. 
1959/60,326-332.

86. Huet, P.C., Stefani, S.
Le cancer du massif maxillaire supérior. Etude anatom-clinico et 
thérapeutique.
Ed. Nasson., Paris 1960.

87. Huizing, E.H.
Rapport over kwaadaardige gezwellen van neus, neusbijholten en 
nasopharynx, met bespreking 2 neurogene gezwellen, 3 plasmocytomen 
en 2 chordomen.
Ned. T. Geneesk., 1962, 106/1,402404.

88. Jaeger, E.
Das extramedullaer Plasmocytom.
Z. Krebsforsch., 1941/42, 52, 348.

89. James, A.G.
The role of radioactive isotopes in carcinoma of the maxillary antrum. 
Amer. J. Roentgenol. 1957, 77, 415-420.

90. Jesse, R.H., Butler, J.J., Healy, J.E., Fletcher, G.H., Chau, P.M. 
Paranasal sinuses and nasal cavity (Cancer of the head and neck). 
Williams and Wilkins Co. Baltimore, 1967, 329-356.

91. Jesse, R.H.
Praeoperative versus postoperative radiation in the treatment of 
sqaumous carcinoma of the paranasal sinuses.
Amer. J. Surg., 1956, 552-556.

92. Jesse, R.H., Goepfert, H., Lindberg, R.D., Johnson, R.H.
Combined intra-arterial infusion and radiotherapy for the treatment 
of advanced cancer of the head and neck.
Amer. J. Roentgen., 1969, 20, 105.

93. Jaffe, H.L.
Tumors and tumor conditions of the bones and joints.
Lee-Febiger, Philad. 1958.

94. Kadish, S.P., Goodman, M.L.M., Wang, C.C.
Treatment of minor salivary gland malignancies of upper food and air 
passage epithelium.
Cancer, 1972, 29, 1021-1026.

95. Kennedy, D.J.
Reticulum cell sarcome of the mandible.
Oral surg. med. path., 1957, 10, 819-823.

145.



96. Ketcham, A.S., Wilkins, R.H., van Buren, J.M., Smith, R.R.
A combined inteacranial facial approach to the paranasal sinuses.
Amer. J. Surg., 1963, 106, 698.

97. Kimmel, H.J.C.
Over maligne tumoren in de neus en neusbijholten.
Acad. Proefschrift Amsterdam, 1960.

98. Kmita, S.
Uber die Zylindromaten der Nebenhöhlen.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx Univ. Leipzig Reihe 5.
1959/60,351-352.

99. Koltai, P.
Cylindroma elöforduläsa a felsö légutakban ès theräpiäja.
(Frequentie en therapie van cylindromen in de bovenste lucht wegen). 
Fül - orr - gégegyógy., 1960, 5, 133-136.

100. Kötner, L.M., Wang, C.C.
Plasmocytoma of the upper air and food passages.
Cancer, 1972,30,414-418.

101. Kozo Morita.
Radiation therapy of the maxillary sinus.
Nippon acta radiol, 1966, 25, 6-14.

102. Kremen, A.J.
The treatment of tumors of the minor salivary glands.
(Pack G.T., Ariel, I.M.; Treatment of cancer and allied disease).
Hoeber, New York 1959, 332-337.

103. Kurohara, S.S., Webster, J.H. Ellis, F., Fitzgerald, J.P.
Shedd, D.P., Badib, A.O.
Role of radiation therapy and of surgery in management of localized 
epidermoid carcinoma of the maxillary sinus.
Amer. J. Roent., 1972, 114/1, 35-42.

104. Larsson, L.G., Martensson, G.
Carcinoma of the paranasal sinuses and the nasal cavities.
Acta Radiol., 1954, 42, 149.

105. Lederman, M., Busby, E.R., Mould, R.F.
The treatment of tumors of the upper jaw.
Brit. J. Radiol., 1969, 42, 561-581.

106. De Leeuw, J., Cohen, F.E.P.
Een geval van granulomatosis van Wegener.
Ned. T. Geneesk., 1973, 117/30, 1118-1123.

146



107. Leroux - Robert, J., Ennuyer, A., Calle, R.
Cancers du massif ethmoid-maxiilaire. Classification anatom-clinique. 
Modes de traitment chirurgicales et radiochirurgicaux.
Ann. Oto-laryng., 1951, 68, 617.

108. Macbeth, R.
Malignant disease of paranasal sinuses.
J. Laryng. Otol., 1965, 79. 592-612.

109. Markowitz, A.M.
Malignant tumors of the upper jaw.
Surgery, 1960, 47, 443-452.

110. Martin, H,
Cancer of the head and neck.
J.A.M.A., 1948, 137, 1936.

111. Mattick, W.L., Meehan, D.J., Haberlin, J.P.
Squamous cell carcinoma of the flour of the mouth.
Surgery, 1952, 31, 575-582.

112. Mattick, W.L., Streuter, M.A.
Carcinoma of maxillary antrum 
Surgery, 1954, 35, 236-242.

113. Mac Comb, W., Fletcher, G.
Planned combination of surgery and radiation in treatment of advanced 
primary head and neck cancer.
Amer. J. Roentg., 1957, 77, 317-414.

114. Mc Kenna, R.J., Schuinn, C.P., Soong, K.Y., Higinbothon, N.L. 
Sarcomata of the osteogen series.
J. Bones. Coint. Surg., 1966,48/A, 1-25.

115. Meinsma, L.
Vijfjaars-overlevingscijfers na kankerbehandeling.
Een bewerking van gegevens betreffende behandeling en follow-up 
van 14539 kankerpatiënten in Nederland, geregistreerd door de Centrale 
Kankerregistratie, van 1953 t/m 1955.
Proefschrift H.J. Paris, Amsterdam, 1963.

116. Meredith, W.J.
Some aspects of supervoltage radiation therapy.
Amer. J. Roentg., 1958, 79, 57.

117. Miceli, R., Silimbali, A.
I tumori maligni del palato duro.
Boll. Mai. Orecch, 1958, 76, 26-33

118. Moore, E.S., Martin, H.
Melanoma of the upper respiratory tract and oral cavity.
Cancer 1955,8, 1169-1176.

147.



119. Moser, F.
Überblick über die Therapie der malignen Nasennebenhöhlen Ge
schwülste.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx. Univ. Math. -Naturwiss. Reihe 9, 
Leipzig 1959/60, 283-293.

120. Moss, W.T., Brand, W.H.
Therapeutic radiology, rationale technic, result.
The C.V. Mosby Co. St. Louis, 1969, 159-166.

121. Motta, G., Baravelli, D., Ceron, T.
Osseous metastases in malignant tumor of the maxillo-ethmoidal region. 
Acta oto laryng. Suppl. 1, 1960, 5-37.

122. Naumann, H.H.
Über die Zylindroma.
Z. Laryngol. Rhinol, 1958, 37, 92-97.

123. New, G.B.
Malignant disease of the nose and the accessory sinuses.
Amer. J. Surg., 1935, 301,46-52.

124. New, G.B. Cabot, C.M.
Curability of malignant tumors of the upper jaw and antrum. 
Surg. Gynaec. Obstetr., 1935, 60, 971.

125. O’Keefe, J.J., Clerf, L.M.
Malignant tumors of the maxillary sinus.
Ann. Otol., 1946, 55, 312-321.

126. Okuda, M. Sekine, K.
Therapy of cancer of the maxillary sinus with Bleomycin.
Practica otologia, 1970, 63, 533-538.

127. Ohngren, L.G.
Malignant tumors of the maxillo-ethmoidal region: a clinical study 
with special reference to the treatment with electro-surgery and irra
diation.
Acta otolaryng., 1933, 19, (suppl), 1-476.

128. Paterson, R.
Treatment of malignant disease by radiotherapy.
Head and neck.
Edward Arnold London 1963, 253-263.

129. Paletta, F.X., Weir, D.C.
Malignant tumors of the paranasal sinuses.
Surgery, 1958, 43, 752-757.

130. Pennisi, V.R., Young, A., Anylen, A.J., Grisez, J.L.
Ameloblastom with long standing pulmonary metastasis.
Plast, reconst, surg., 1966, 38, 534-540.

148.



131. Van Peperzeel, H.A.
Onderzoekingen met experimentele modellen.
Oncologie bijeenkomst (combinatiebehandelingen radiotherapie-chirur- 
gie)-
Jaarboek Kankeronderzoek en Kankerbestrijding, 1971/72, 107-114.

132. Pietrantoni, L., Lioncardelli, G.B.
La malignité des cylindromes.
Ann. Otolaryng., 1957, 74, 15-31.

133. Pietrantoni, L., Fregni, R.
Ann. Otolaryng., 1959, 76, 601.

134. Pietrogrande, V.
I tumori metastatica delle scheleto.
Relatione XII. Congresso soc. It. Orthopede et Traumatologe.
Bologna 18-20, oktober 1956.

135. Pichler, A., Trauner, R.
Behandlung der maligne Tumoren des Oberkiefers.
Fortschritt des Kiefer- und Gesichtchirurgie.
Thieme Verlag, Stuttgart, 1961, 153-161.

136. Pirquet, J., Pirquet, J.J.
Über die Therapie der Malignome der Nasen und Nasennebenhöhlen. 
Wiss. Zeitschr. der K. Marx. Univ. Math. Naturwiss. Reihe 9.
Leipzig 1959/60, 299-301.

137. Pfänden, F.
Probleme der Strahlentherapie maligner Nasennebenhöhlen.
Wiss. Zeitschr. der K. Marx. Univ. Math. Naturwiss. Reihe 9.
Leipzig, 1959/60 322-323.

138. Plourde, S., Bondenfant, J.L.
Les cylindromes des glandes salivaires.
Canad. J. Surg. 1959, 12, 248-251.

139. Poole, A.G., Marchetta, F.C.
Extramedullary plasmocytoma of the head and neck.
Cancer, 1969,22, 14-21.

140. Poulson, I.P.V.
Acta Otolaryng., 1953, 43, 474.

141. Rauch, S.
Die Speicheldrüsen des Menschen.
Thieme Verlag Stuttgart, 1959.

142. Raven, R.W.
The clinicopathological aspects of malignant melanom.
Ann. N.Y. Acad. Sei., 1963, 142, 100.

149.



143. Ringertz, N.
Pathology of malignant tumors arising in the nasal and paranasal 
cavities and maxilla.
Acta Otolaryng., 1938, suppl. 27.1.

144. Rodé, I.
Die klinische und strahlenbiologische Eigenschaften des Melanoblastoms. 
Akademia, Boedapest, 1962, 227-240.

145. Rossi, G., Demichelis, G., Cherubini, E.
Primary malignant epithelion tumors of the maxillary sinuses.
Acta Otolaryng., 1963, suppl. 181, 1-36.

146. Salem, L.E., Zaharia, M., Travasan, R.
Cancer of the paranasal sinuses.
Am. J. Surg., 1963, 106, 826-830.

147. Sakai, S., Hamasaki, Y.
Proposal for classification of carcinoma of the paranasal sinuses.
Acta Otolaryng. 1967, 63, 42-48.

148. Sakai, S., Hamasaki, Y.
Unsere Methodik zur Behandlung des Oberkieferskrebses.
Arch. Ohr. Nas. und Kehl Heilkunde 1964, 183, 442.

149. Sato, Y. Morita, M. Takahashi, H.O.
Watanabe, N., Kirikae, I.
Combined surgery, radiotherapy and regional chemotherapy in carcino
ma of the paranasal sinuses.
Cancer 1970, 25, 571-579.

150. Scanlon, P.W., Rhodes, R.E., Woolner, L.B., Devine, K.D.,
Me. Bean, J.B.
Cancer of the nasopharynx. 142 patients treated in the 11 years period 
1950-1956.
Am. J. Roentgen. 1967, 99, 313-326.

151. Schechter, L.W., Ogura, J.H.
Maxillary sinus malignancy.
Laryngoscope, 1972, 82/5, 796-806.

152. Schultz, L.W., Vaziriani, S.J., Dyer, M.H.
Recurrent ameloblastom following hemimandibulectomy.
Oral surg. med. path., 1958, 11, 578-583.

153. Schuster, R.
Strahlenbehandlung bei Geschwülstdestruktionen der Schädelbasis und 
deren Behandlungresultaten (Deutscher Röntgenkongress). 
Strahlenther., 1966, 62 (Sb), 103-114.

150.



154. Schwab, W., Ey, W.
Die Behandlung bösartiger Nasenneben Geschwülste mit den kombi
nierten chirurgisch-radiologisch Verfahren und die postoperatieve Super- 
volttherapie.
Wiss. Z. der K. Marx. Univ. Leipzig Math. - Naturwiss.
Reihe 9, 1959/60, 323-326.

155. Schwab, W., Werner, K., Kaess, H.
Erfahrungen bei der Behandlung maligner Nebenhöhlen Geschwülsten. 
Strahlenther. 1956, 101, 227-239.

156. Sebileu, P.
Les formes cliniques du cancer du sinus maxillaire.
Ann. Mal. Oteil. Larynx, 1906, 32, 430.

157. Shall, L.A.
Malignant tumors of the nose and nasal accessory sinuses.
J.A.M.A. 1948, 137, 1273-1276.

158. Sharp, G.S., Bullock, W.K., Hazlet, J.W.
Oral cancer and tumors of the jaws.
Me. Gran Hill Book Co. New York, Toronto, London, 1956.

159. Sherman, R.S., Chu, F. Ch.
Carcinomatous invasion of the jaws bones roentgenographically con
sidered.
Radiology, 1955, 65, 581-586.

160. Shukovsky, L.J., Fletcher, G.H.
Retinal and optic nerve complications in a high dose irradiation 
technique of ethmoid sinus and nasal cavity.
Radiology, 1972, 629, 104.

161. Simmons, M.W., Ariel, J.H.
Carcinoma of the nasopharynx.
Results of 150 cases.
Surg. Gynec. Obstr., 1949, 88, 763.

162. Sisson, G.A., Johnson, N.E., Amiri, C.S.
Cancer of the maxillary sinus: clinical classification and management. 
Ann. Otol., 1963, 72, 1050.

163. Smith, R.R., Klopp, C.T., Williams, J.M.
Surgical treatment of cancer of the frontal sinus and adjacent areas. 
Cancer, 1954, 7, 991.

164. Smith, J.F.
Ameloblastom, Report of thirty cases.
Oral Surg. med. path., 1960, 13, 1253-1257.

165. Smith, A.G., Broadbent, Th. R., Zavaletta, A.A.
Tumors of the oral mucous glands.
Cancer, 1954, 7, 224-233.

151.



166. Smith, L.C., Lane, N., Rankow, R.H.
Cylindroma.
Amer. J. Surg., 1965, 110, 519-526.

167. Snelling, M.
Histology, natural history and results of treatment of mucous gland 
tumors.
Amer. J. Radiol., 1963, 90, 1032-1041.

168. Snelling, M.D.
The treatment of carcinoma of maxillary antrum and ethmoid.
Proc. roy. soc. med., 1957, 50, 529-531.

169. Snyder, R.N., Perzin, K.H.
Papillomatosis of nasal cavity and paranasal sinuses.
(inverted papilloma, squamous papilloma).
Cancer, 1972, 30, 668-690.

170. Snow, G.B.
Tumoren van epipharynx, neus en neusbijholten.
(Zwaveling, A en van Zonnenveld, R.J.: Oncologie.)
Handleiding voor de geneeskundige praktijk.
Strafleu’s wetenschappelijke uitgeversmaatschappij B.V. Leiden)
1973, 111-113.

171. Spiro, R.H., Koss, L.G., Hajdu, S.I., Strong, E.W.
Tumors of minor salivary origin, a clinicopathologic study of 492 
cases.
Cancer, 1973, 31, 117-129.

172. Stewart, W., Foote, F.W., Becker, W.F.
Muco-epidermoid tumors of salivary glands.
Arch. Surg. 1945, 122, 820-844.

173. Stewart, J.G.
A wedge filter approach with 4 Mv radiation to the treatment of 
carcinoma of the alveolus and antrum.
Proc. roy. soc. med., 1960, 53, 239-242.

174. Struben, W.H.
Malignant tumors of paranasal sinuses, treatment and results.
Ann. Otolaryng., 1957, 66, 754.

175. Sutow, W.W., Sullivan, M.P., Ried, H.L., Taylor, H.G., Griffith, K.M.
Prognosis in childhood rhabdomyosarcoma.
Cancer, 1970,25, 1384.

176. Tabb, H.G.
Carcinoma of antrum. Analysis of 60 cases with special reference to 
primary surgical extirpation.
Laryngoscope, 1957, 67, 269-341.

152.



177. Tachiiri, H.
Uber die Strahlentherapie von Kopf- und Halstumoren.
Strahlenther., 1966, 62 (Sb) 17.

178. Tarsitani, D.
II carcinoma primitivo de sino frontale.
Boll. Mal. Orech, 1964, 82, 46-80.

179. Tauxe, W.N., Mc. Donald, J.R., Devine K.D.
A century of cilindromas.
Arch. Otolaryng., 1962, 75, 364-376.

180. Taylor, J.S., Cooley, H.N., Hicks, J.U.
Cylindroma of the maxillary antrum.
Laryngoscope, 1964, 1727-1736.

181. Terracol, J., Camps, F.
Le cancer du sinus frontal.
Ann. Otolaryng., 1956, 73, 396406.

182. Thoma, K.H.
Pinciples for treating tumors involving the jaws.
(In boek van Pack, G.T., Ariel, I.M.: Treatment of cancer and allied 
diseases).
Hoeber. New York, 1959, 242-268.

183. Thoma, K.H.
Oral pathology.
C.V. Mosby Co. St. Louis, 1950.

184. Thoma, K.H.
Carcinoma, sarcoma and melanoma. Their diagnosis and treatment.
J. Oral surg. 1957, 15, 50-60.

185. Tod, M.C.
The treatment of cancer of the maxillary antrum by radiation.
Brit. J. Radiol., 1949, 21, 270-275.

186. Townsend, G.L., Bryan Neel, H., Weiland, L.H., Devine, K.D.,
Mc. Bean, J.B.
Fibrous histiocytoma of the paranasal sinuses.
Acta Otolaryng., 1973, 98, 51-52.

187. Tsukade, Y., De la Para, S., Dickren, J.W.
Granular cell ameloblastom with metastases to the lungs.
Report of a case and review of the literature.
Cancer, 1965, 18,916-925.

188. U.I.C.C. TNM classification of malignant tumors.
Geneve 1972.

153.



189. Umezawa, H.
Bleomycin and other antibiotics of high molecular weight antimicro
bial agents and chemotherapy.
Journal of antibiotics, 1965, 1079-1085.

190. Vaheri, E., Setälä, H.
Malignant tumors of paranasal sinuses.
Acta Otolaryng., 1962, 54, 561-572.

191. Vandor, F.: Az orrmelléküregek (de neusbijholten).
In boek van Vandor, F., Ldszló, J., Koväcs, A:
Orr-fül-gégészeti röntgendiagnostika (röntgendiagnostiek in keel- neus- 
oorheelkunde).
Medicina Boedapest, 1961.

192. Vändor, F., Ravasz, L.A.
Die Kobaltkontakttherapie der Oberkiefergeschwülsten.
Radiobiol. Radiother., 1961, 2/3, 351-357.

193. Vandor, F., Barla-Szabó, L., Ravasz, L.A.
Burkitt tumor elöforduläsänak lehetöségei Magyarorszägon.
(De mogelijkheid voor ontstaan van Burkitt tumoren in Hongarije).
Orv. Hetil. 1969, 110, 1501-1503.

194. Vellios, F., Schäfer, W.G.
Tumors of intra-oral accessory salivary glands.
Surg. Gynec. Obstetr., 1959, 108, 450-456.

195. Vernio, D.M., Loch, F.L., Anderson, A.G.
Osteogenic sarcoma of the mandible.
Problems associated with diagnosis and treatment.
Oral surg. med. path., 1962, 15, 129-135.

196. Vorzimmer, J., Perle, D.
An instance of adamantinom of the jaw with metastasis to the right 
lung.
Amer. J. path., 1932, 8, 445453.

197. Wach tier, F.
Strahlenbehandlung der bösartiger Geschwülste der Kieferhöhle. 
Krebsartz, 1967, 22, 332.

198. Wald-Pulsen, J.P.
Malignant tumors in nose and paranasal sinuses.
Acta Otolaryng., 1953, 43, 476481.

199. Watson, W.L.
Cancer of the paranasal sinuses.
Laryngoscope, 1942, 55, 22-42.

154.



200. Webb, H.E., Harrisson, E.G., Nasson, J.K. Remine, W.H.
Solitary extramedullary myeloma (plasmocytoma) of the upper part of 
the respiratory tract and oropharynx.
Cancer, 1962, 15, 1142-1155.

201. Weaver, D.F.
Tumors of the maxillary antrum.
Laryngoscope, 1952, 62, 139-159.

202. Weaver, D.F.
Cancer of the ethmoid tissues.
Arch. Otolaryng., 1961, 74, 33-39.

203. Widdman, B.P.
Radiation therapy of neoplasmas of the paranasal sinuses.
(In boek van Pack, G.T., Ariel, I.M.:
Treatment of cancer and allied diseases.)
Hoeber, New York, 1959, 292-300.

204. Wille, C.
Malignant tumors in the nose and its assessory sinuses.
Acta Otolaryng., 1957, Suppl. 65.

205. Williams, L.E., Neuman, C.W.
Squamous cell carcinoma associated with a dentigerous cyst of the maxilla. 
Oral surg. med. path., 1963, 16, 1012-1016.

206. Willis, R.A.
The spread of tumors in the human body.
Butterworth, London, 1952.

207. Wilson, C.P.
Ann. Roy. Coll. Surg., 1954, 14, 285.

208. Windeyer, B.W.,
Malignant tumors of the upperjaw,
Brit. J. Radiol., 1943, 16, 362-366, 1944, 17, 18-24.

209. Zange, J.Z., Menning, H.
Über die chirurgische Behandlung der Nase und Nasenneben Geschwülsten. 
Kongressbericht. Akademie Verlag, Berlin, 1956, 169-178.

210. Zange, J.Z., Scholtz, H.J.
25 Jahre Behandlung bösartiger Geschwülste der Nase und Nebenhöhlen 
in Jena und ihr Ergebnisse.
J. Laryng. Otol., 1963,42, 613-640.

211. Zippel, R.
Zur Symptomatik der NasennebenhöhlerMalignomeunterBerücksichtigung 
Orbitae.
Wiss. Zeitschr. der Karl-Marx Universität.
Leipzig, Math. Naturwiss. Reihe 9, 1959/60, 263-271.

155.



212. Zubrod, G.G.,
Acute leukaemias and Burkitt’s lymphom. 
Cancer, 1968, 553-557.

213. Zwicker, H., Felix, R.
Dosimetrie am Alderson-Phantom bei der Kobalt-60-Teletherapie von 
Nasen-und Nasennebenhöhlentumoren.
Strahlenther. 1972, 143/5,494-502.

156.



CURRICULUM VITAE

De schrijver van dit proefschrift werd op 13-11-1929 geboren in 
Boedapest.

In juli 1948 deed hij eindexamen gymnasium en ving zijn medische 
studie aan te Boedapest. Zijn artsdiploma behaalde hij in juli 1954.

Van 1954 tot 1957 werkte hij als huisarts in Boedapest.
Van januari 1957 tot en met juni 1971 was hij werkzaam aan het 
onco-radiologische instituut te Boedapest.
Hier werd hij opgeleid tot radiotherapeut en deed in januari 1960 
een examen voor ”onco-radiotherapie”.
Gedurende de laatste driejaren tot juni 1971 was hij chef de clinique 
in het bovengenoemd instituut.

Op 16 juni 1971 emigreerde hij naar Nederland, met zijn gezin, en is 
sindsdien werkzaam in het Radiotherapeutisch Instituut te Tilburg. 
Inschrijving in het Specialisten Register als radiotherapeut vond 
plaats in augustus 1972.
Hij is gehuwd en heeft een kind.

157.



'

.

'Z.OO C l



STELLINGEN

I

Oncologisch gezien bevat het bovenkaaksgebied niet alleen de neus 
en de neusbijholten,maar ook de orbita, de canalis en fossa spheno- 
palatina, het spatium parapharyngeale, de voorste en middelste 
schedelgroeve, alsook het bovenste gedeelte van de mondholte.

Dit proefschrift

II

Het gebruik van een etage-localisatie en een T.N.M. indeling van 
bovenkaakstumoren is onmisbaar bij de keuze van de behandeling en 
het vaststellen van de prognose.

Dit proefschrift.

III

Bij de behandeling van de zogenaamde bovenste etage tumoren van 
de bovenkaak gaat de voorkeur uit naar een primaire operatie.

Dit proefschrift.

IV

Vroege opsporing van bovenkaakstumoren vergt van huisarts, stoma- 
toloog en keel-neus-oorarts een grote mate van oplettendheid.

Dit proefschrift.



V

Er zijn literatuurgegevens, die suggereren, dat voorbestraling van 
rectum- en sigmoidcarcinomen niet alleen de vijfjaars overlevings- 
cijfers verhogen, doch dat ook een significante reductie van 
lymphknoopmetastasen tijdens de operatie wordt aangetroffen.

Brady, L.W., c.s. Cancer, 1974, 34, 960-964.

VI

Het is te verwachten, dat electieve longbestraling bij osteosarcomen, 
indien de primaire tumor verwijderd of geheel inactief is, een be
handeling wordt ter voorkoming van longmetastasen.

Breur, K., Jaarboek Kankeronderzoek en Kankerbestrijding,
J.H. de Bussy, Amsterdam, 1973, 27-33.

VII

De meeste gebruikelijke scintifotografische onderzoekmethoden, zo
als scintifotografie van het skelet, de lever, de hersenen en de longen 
zijn onmisbaar in de tumordiagnostiek. De bevindingen dienen echter 
vergeleken te worden met het klinische beeld, alsook met de uit
slagen van laboratorium- en röntgenonderzoeken.

VIII

De verhoogde kans op complicaties of een tweede maligniteit* door 
de combinatie van radio- en chemotherapie bij de behandeling van 
sommige stadia van systeemziekten mag niet leiden tot een minder 
intensieve behandeling, daar dit de kansen op genezing van de pri
maire aandoening sterk zou doen dalen.

* Arsenau, J.C., c.s., N. Engl. J. Med., 1972, 287: 1119-1122.



IX

Palliatieve radio- en chemotherapie bij een patiënt, bij wie men op 
korte termijn geen klachten verwacht, is verwerpelijk.

X

Vroege opsporing van maligne aandoeningen is slechts dan gewenst, 
wanneer de genezingskansen van de opgespoorde tumor hoog zijn.

XI

De bepaling van de lecithine-sphingomyeline ratio in het vrucht
water dient in alle gevallen van dreigende vroeggeboorte te worden 
verricht.

Merkus, J.M.W.M., Lecithine, vruchtwater en RDS. 
Academisch proefschrift, Amsterdam, 1974.

XII

Tijdens een vergadering van welke aard ook, dient de spreker niet 
alleen het oog gericht te houden op de tekst van zijn voordracht, 
doch ook op het horloge en op de gezichten van de toehoorders.

Laszló, Arpäd RAVASZ 
Maligne tumoren van de bovenkaak. 
Utrecht, 30 september 1975.
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