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W O O RD V O O R A F  

11 n 'y  a pas de métier plus dijficile que ce/ui de 
bim remercier. 

M E N A C E  

Het verschijnen van dit proefschrift biedt mij de welkome gelegenheid, 
gevoelens van dankbaarheid tot uiting te brengen jegens allen die hebben 
bijgedragen aan mijn opvoeding en wetenschappelij ke vorming. 
Allereerst dank ik U, vader en moeder, die mijn studie hebt mogelijk 
gemaakt. Uw belangstelling en grote steun bij mijn opleiding tot arts en 
chirurg heb ik immer mogen ondervinden als een aanmoediging om het 
verlangde doel te bereiken. Dat U beiden thans de bekroning hiervan kan 
meemaken stemt mij bijzonder gelukkig. 
Hoogleraren, oud-hoogleraren, lectoren en docenten verbonden aan de 
Faculteit der Geneeskunde te Groningen en aan de Stichting Klinisch 
Hoger Onderwijs te Rotterdam betuig ik mijn dank voor de opleiding 
tot arts, die ik van hen mocht ontvangen. 
Hooggeleerde EERLAND, hooggeachte promotor, om talrijke redenen 
ben ik U zeer veel dank verschuldigd. De onverzettelijke ijver waarmee 
Gij Uw kennis verrijkte, Uw grote kundigheid en ervaring als chirurg 
en Uw speelse humor waarin de romantiek van ons specialisme steeds 
besloten lag, onderscheidden U als een veelzijdig leermeester. Ik be
schouw het als een voorrecht, dat ik mij in - Uw school - chirurgisch 
heb mogen bekwamen en het geeft mij een grote voldoening dit proef
schrift onder Uw wijze leiding te zijn begonnen en te hebben voltooid. 
Hooggeleerde HADDERS, de uren van gezamenlijke arbeid aan de 
pathologische anatomie van het carcinoma renis en het nefroblastoom 
behoren door Uw opbouwende kritiek en warme belangstelling tot de 
leerzaamste en interessantste, die ik aan mijn dissertatie heb besteed. 
Ik dank U en professor Arencis voor de gastvrijheid en hulp die ik in het 
Pathologisch-Anatomisch Laboratorium heb ondervonden bij het verza
melen en beschrijven van de preparaten. 
Hooggeleerde DE WrLDE, ik ben U zeer erkentelijk voor de kritische 
en prettige wijze waarop U een onderdeel van het manuscript met mij 
hebt willen doornemen ; Uw adviezen heb ik zeer gewaardeerd. 
Hooggeleerde BRINKMAN, hooggeleerde ZrJLSTRA, voor de leerzame 



maanden, die aan mijn chirurgische opleiding voorafgingen en waarin ik 
op het fysiologisch laboratorium heb gewerkt, past mij een woord 
van dank. 
Hooggeleerde RITSEMA VAN EeK. U en Uw stafleden ben ik erkentelijk 
voor de nuttige aanwijzingen die U mij gaf op het gebied van de an
aesthesiologie. 
Zeergeleerde mejuffrouw BIJTEL, met veel genoegen denk ik terug aan de 
sfeervolle en nuttige uren, doorgebracht in Uw laboratorium om kennis 
te nemen van Uw inzicht verrijkende mening over het embryologische 
deel van het proefschrift. 
Zeergeleerde DE JoNG en zeergeleerde KocH. De hartverwarmende 
collegiale sfeer in het Diaconessenhuis 'De Wijk' en het enthousiasme 
waarmee iedereen daar zijn taak verricht, waardeer ik zeer ; dit maakt het 
dagelijks werk tot een steeds weerkerend genoegen. U beiden wil ik 
tevens danken voor de gelegenheid die U mij gaf om de laatste hand aan 
mijn dissertatie te leggen. 
Zeergeleerde STAM, beste Coen, ik ben jou zeer dankbaar voor de uiterst 
secure en hartelijke wijze waarop j ij de radiotherapeutische mogelijk
heden voor het carcinoma renis en het nefroblastoom met mij hebt 
willen bespreken en van veranderingen hebt willen voorzien. Je gedegen 
kennis en enthousiaste hulp waren voor mij van onschatbare waarde. 
Zeergeleerde KARAMAT Au, met respect denk ik terug aan de bescheiden 
en aangename manier waarop j ij van je kritiek blij k gaf en het manuscript 
van waardevolle kanttekeningen hebt willen voorzien. Jouw grote 
belezenheid en kennis van zaken brachten zodoende menig urologisch 
probleem tot klaarheid. Hiervoor mijn oprechte dank. 
Zeergeleerde ÜLDHOFF, beste Jan. Jouw waardevolle opmerkingen en 
adviezen bij het bespreken van de specifiek oncologische aspecten van 
beide maligne niertumoren en de deskundigheid waarbij je mij steeds 
terzijde stond bij het in praktij k brengen ervan, heb ik buitengewoon 
gewaardeerd. 
Zeergeleerde vAN DER HEM, beste Gjalt. De voortdurende bereidheid 
om mij van advies te dienen heb ik zeer op prijs gesteld. Jouw scherp
zinnig oordeel bleek bij de uitvoerige bespreking van dit onderwerp -
dat óók zo zeer jouw belangstelling heeft- een verkwikkende invloed te 
hebben op mijn gedachtengang. 
Zeergeleerde DE VRIES. Jouw hulp bij het statistisch bewerken van de 
gegevens heb ik op hoge prijs gesteld en dank je daarvoor hartelijk. 
Zeergeleerde VAN DE STADT en zeer gewaardeerde collegae medewerkers 
van de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. Uw hulp bij het 
tot stand komen van dit proefschrift was groots, hiervoor ben ik U ten 



zeerste verplicht. Aan de uitstekende geest en hechte samenwerking in 
onze kliniek, alsook aan de vriendschappelijke betrekkingen erbuiten 
bewaar ik de beste herinneringen. 
Zeergeleerde V AFI, beste Ali. Voor de leerzame jaren waarin je mij met 
de problemen in de vaatchirurgie vertrouwd hebt willen maken, ben ik 
jou zeer dankbaar. Aan de nuttige besprekingen over vaatpadenten met 
U, zeergeleerde NIEVEEN en U, geleerde mejuffrouw WouDA, denk ik 
met genoegen terug. 
Zeergeleerde HABBEMA, U dank ik zeer voor de hulp bij de Engelse 
vertaling. 
Geleerde VAN MINDEN, beste Fred, jouw goed doordachte aanmerkingen 
bij het bespreken van het röntgenologische gedeelte van deze niertu
moren hebben mij veel geholpen. Voor dit alles dank ik je hartelij k. 
Geleerde WACHTERS. De kundige wijze waarop U de microfotografie 
in deze dissertatie hebt verzorgd dwingt respect af. Uw hulp zal ik niet 
licht vergeten. 
Geleerde ScHENK. U dank ik voor de bereidwilligheid, waarmee U 
steeds de benodigde literatuuropgaven hebt verstrekt. 
Gaarne dank ik U, geachte zuster PosTHUMA, U geachte broeder MEIN, 
en het personeel van de Chirurgische Kliniek voor de ondervonden 
medewerking. 
Zeer geachte mejuffrouw SMAAL. U bent voor mij een onmisbare steun 
geweest bij het verantwoord 'spellen' van de nederlandse taal. Uw 
zorgzame en nauwgezette manier van corrigeren hebben mijn taak 
enorm verlicht. Op deze plaats wil ik U daarvoor hartelijk dankzeggen. 
De secretaressen der Heelkundige Kliniek, in het bijzonder U, geachte 
mejuffrouw KuiPER, en U, geachte mevrouw VAN DONDEREN, ben ik 
veel dank verschuldigd voor de grote bereidwilligheid waarmede U mij 
steeds terzijde stond. 
Gaarne wil ik U, geachte mejuffrouw BAAS, lof toezwaaien voor het vele 
administratieve werk dat U op zo'n vlotte en accurate wijze hebt ver
richt bij het na-onderzoek van de patienten. Ook U, geachte mejuffrouw 
VISSER, ben ik hiervoor zeer erkentelijk. 
Zeer geachte mevrouw BEEKHUIS, beste Tonny. Ik heb het buitengewoon 
op prijs gesteld, dat jij steeds klaar stond om mij te helpen bij de voltooi
ing van het definitieve manuscript. 
Geachte dames BIEL, HIELKEMA, KwiNT, WASSINK, STRUIK en TED VAN 
DE STADT. U aller medewerking bij het op schrift stellen van dit boek 
was buitengewoon; mijn dank is groot. 
Geachte mejuffrouw BooMKAMP, beste Liny. Voor de prettige en terzake 
kundige wijze, waarmee je mij in Gouda door de laatste fase van het 



administratieve gedeelte van dit werkstuk heen hielp ben ik jou zeer veel 
dank verschuldigd. 
Geachte heer HEIKENS, Uw tekentalent is ongetwijfeld mijn dissertatie 
ten goede gekomen. Hartelij k  dank voor Uw prettige hulp. 
Geachte heer VAN DER ZwAAG. Erkentelijk ben ik U voor de bereid
willigheid waarmee U de foto's in dit proefschrift zo keurig hebt ver
zorgd. 
Geachte heer HouTMAN. Voor Uw enthousiaste hulp bij het verzamelen 
van de benodigde ziektegeschiedenissen en röntgenfoto's betuig ik U 
mijn welgemeende dank. 
Geachte heer VENEMA. Voor Uw veelvuldige tochten langs de talrijke 
bibliotheken en klinieken zeg ik U in veelvoud dank. 
Lieve Nelleke. Jij hebt er steeds voor gezorgd dat de moed erin gehou
den werd en dat ik mij met een 'gerust' geweten kon wijden aan het 
boekje. Dank zij j ou is het dan ook tot stand gekomen. 
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I N L E I DING 

Beçm1se of Jhe di/lering response of i11dividuals 
Jo ça11çer the physiáall should be çauJious i11 
esJimating Jhe mrvival of at!Y palimt sujferi11g 
from çará11oma. 

MO RTON 

Het carcinoma renis en het nefroblastoom zijn twee kwaadaardige 
tumoren, die hun oorsprong hebben in het nierparenchym(wrLLIS, 1 96o). 
Het carcinoma renis komt het meest voor bij personen tussen 5 0  en 70 
jaar. In de literatuur wordt dit neoplasma van oudsher Grawitz-tumor 
en hyperoefroom genoemd. 
Het nefroblastoom of gezwel van Wilms wordt vooral aangetroffen bij 
kinderen jonger dan drie jaar ; het is vermoedelijk een tumor van 
embryonale oorsprong (NICHOLSON, 19 3  r) . 

Het tijdig herkennen van zowel de urologische als de niet-urologische 
symptomen van beide neoplasmata zal de prognose van deze tumoren 
wellicht verbeteren. Haematurie, vaak het eerste en enige verschijnsel 
van het carcinoma renis, wordt wegens het incidentele karakter ervan 
nog vaak veronachtzaamd. Bij het kind met een Wilms-tumor zijn het 
vooral de lusteloosheid en het opgezette buikje waarvoor de hulp van 
huisarts of specialist, veelal te laat, wordt ingeroepen. 
Tussen de histologische bevindingen van het carcinoma renis, respec
tievelijk het nefroblastoom, en de prognose van deze gezwellen blijkt, 
volgens mededelingen in de literatuur, een correlatie te bestaan (BÖTTIGER 
en IVEMARK, 1 9 5 9 ;  HARDWICK en STOWENS, 1961) .  
De therapeutische mogelijkheden voor padenten met een carcinoma 
renis en die voor kinderen met een nefroblastoom, in de vorm van 
nefrectomie en nefrectomie gecombineerd met bestraling en cytostatica, 
hebben de laatste vijf jaren essentiële wijzigingen ondergaan. De klinicus, 
de patholoog-anatoom en de radioloog zijn bij deze veranderingen ten 
nauwste betrokken. Door het klinische beeld, de bevindingen bij oper
atie, het histologische karakter en de stralengevoeligheid van de tumor 
met elkaar in verband te brengen, zal misschien meer inzicht verkregen 
kunnen worden in de overlevings- zo niet genezingskansen van de 
padenten met dergelij ke gezwellen. 
De belangstelling voor het carcinoma renis en het nefroblastoom (de 
Wilms-tumor) gaat in dit proefschrift dan ook vooral uit naar: 



het klinische beeld en de diagnostische mogelijkheden bij deze tumoren, 
de histologische aspecten en de prognose van beide maligne gezwellen, 
de verbeteringen in de chirurgische techniek bij het exstirperen van 

deze neoplasmata, 
de mogelij kheden van bestraling en toedoening van cytostatica bij 

deze tumoren in het bizonder bij het nefroblastoom. 

In de jaren I 909- I 964 werden in de Chirurgische Universiteitskliniek te 
Groningen I 66 pa tienten met een maligne niertumor behandeld. 

De verdeling was als volgt : 

carcinoma renis (Grawitz-tumor, hypernefroom, 
adenocarcinoma renis) . . . . . . . . . 
nefroblastoom (adenosarcoma renis, embryoma 
renis, Wilms-tumor) . . . . . . . . . . . . . 
epitheliale tumoren van het nierbekken, potentieel 
maligne of maligne 
sarcoma renis . . . . . . . . . . . . . . . 

47 patienten (28%) 

20 pa tienten ( I 2 !j0) 
3 pa tienten ( 2 %) 



S T E L L I N GE N  

1. Wanneer de diagnose nefroblastoom (Wilms-tumor) gesteld is, zal 
men terstond laparotomie moeten verrichten. 

z. De voor het vervaardigen van kleurstof-verdunningscurven frequent 
gebruikte kleurstof indocyanine-groen volgt de wet van Lambert
Beer niet. 

3· Verhoogde intracraniële druk, gevolgd door passage van liquor door 
de lamina cribrosa, is de voornaamste oorzaak van de niet-traumatische 
nasale liquorrhoe. 

4· Het is te betreuren dat in ons land, waar traditioneel de preventieve 
geneeskunde een belangrijke plaats heeft ingenomen, nog geen 
'screening' studies bij pasgeborenen worden uitgevoerd voor een zo 
vroeg mogelijke diagnostiek van bepaalde aangeboren stofwisselings
ziekten. 

5. Bij het gebruik van de vacuumextractor behoeft geen rekening te 
worden gehouden met het bestaan van stoornissen in de spildraaL 

6. In de therapie van de chronische discoide erythematodes dient aan 
een locale behandeling de voorkeur te worden gegeven. 

7· De patholoog-anatomische bewering dat in de kamerhoek bij het 
congenitaal glaucoom geen endotheel aanwezig is, moet op grond 
van klinische gegevens sterk in twijfel worden getrokken. 

8 .  Het onbrandbaar maken van kinderkleding, vooral van nachtgoed, 
kan het aantal dodelij ke verbrandingen bij kinderen aanzienlij k  ver
minderen. 

9 ·  Acute bovenbuiksklachten e causa ignota maken een reactietest vol
gens Cassoni en Weinberg noodzakelijk. 





Io. Het valt te overwegen om bij de embolectomie in de arteriële cir
culatie van de extremiteiten, gebruik te maken van de gemodificeerde 
Darmia-catheter volgens Henson. 

Hcnson, W.C.S.: Surg. Gyncc.Obstct., IZ I : 598, 1965 

I I. In de organisatie van de hulpverlening bij rampen komt de ervaring 
van een chirurg meer tot zijn recht in het opvangcentrum dan in de 
ambulance. 

I 2. Het voortbestaan van de wereldbevolking is niet in eerste instantie 
afhankelij k  van de voedselproductie. 



Stellingen behorende bij Sj. A. Koopal 

Het carcinoma renis en het nefroblastoom 

Groningen 1965 



H O O F DS T U K  I 

Rim u'exige plus d'altmliou que Iu cbosu qui 
paraiuml llalurelles : 011 se défie lotljours auez 
de I' exlraordiuaire. 

DE BALZAC 

A N A T O M I S C H E  A S P E C T E N  V A N  B E L A N G  BIJ D E  

TUMOR C H I RUR G I E  V A N  D E  N I E R  

De nieren zijn roodbruine, boonvormige, retroperitoneaal in  het achterste 
deel van de bovenbuik aan weerszijden van de wervelkolom gelegen 
organen. In craniocaudale richting reikt de linker nier ongeveer van de 
bovenrand van Th u tot de onderrand van L2. De enigszins afgeplatte 
achterzijde van de nier ligt ventraal van de I 2de rib, de nervus, de 
arteria en de vena subcostalis, de nervus iliohypogastricus, de nervus 
ilioinguinalis, en tegen de musculus psoas, de musculus quadratus lum
borum en de musculus transversus abdominis, hiervan gescheiden door 
de capsula adiposa. De bovenpool van de nieren, tot aan het diafragma 
reikend, is breder dan de onderpool en meer naar mediaal dan naar late
raal gelegen. 
Het oppervlak is gelijkmatig roodbruin van kleur en bij volwassenen 
gewoonlij k glad, behalve bij de nierhilus, waar zich enige incisuren be
vinden. Vooral bij vene u se stuwing ziet men radiair samenlopende 
venulae stellatae. Het gewicht van de nier bedraagt bij volwassenen I 30  
tot I 5 0 gram ; het licht ons niet altijd in  over de  pathologische verande
ringen, omdat het vetweefsel om de pelvis renalis op oudere leeftijd 
aanzienlijk toegenomen kan zijn (DEELMAN, I 9 5 6) .  Het nierparenchym 
wordt door een dunne maar stevige bindweefselkapsel omgeven, de 
capsula fibrosa. Deze capsula is hecht met het nierweefsel verbonden. 
Nier en bijnier zijn in perirenaal vetweefsel, de capsula adiposa, gelegen, 
dat aan de dorsocaudale zijde van de nier in ruime mate aanwezig is. Dit 
vetweefsel wordt van het overige tetraperitoneale weefsel gescheiden 
door de fascia renalis (Gerota), een voortzetting van de fascia propria 
van het peritoneum. De voorste bladen van de fasciae renales, de fasciae 
prerenales, komen voor de aorta en de vena cava inferior samen. De 
achterste bladen, fasciae retrorenales, vergroeien met het ligamenturn 
ventrale van de wervelkolom. Fascia prerenalis en retrorenalis verenigen 



zich craniaal van de nier en caudaal van de bijnier tot fascia intersupra
renorenalis. Caudaal van de nier blijven de fasciae renales gescheiden tot 
aan de fascia iliaca. Bij verschillende aandoeningen kan het weefsel van de 
capsula adiposa in korte tijd verdwijnen, waardoor de beweeglijkheid van 
de nier sterk toeneemt en een ren mobilis ontstaat. 
De rechter nier wordt aan de eraaioventrale zijde door de lobus dexter 
hepatis bedekt. Tegen de mediale zijde van de bovenpool ligt de bijnier. 
Voor de rechter nierhilus loopt de pars descendens duodeni naar distaal. 
De onderpool van de nier ligt lateraal tegen de flexura coli dextra ; 
mediaal maakt hij met het jejunum contact. 
De linker nier maakt aan de laterale zijde van de bovenpool contact met 
de milt. De ventrale zijde van de nier ligt ten dele dorsaal van de bursa 
omentalis. De onderpool is in contact met de flexura coli sinistra en 
j ej unumlissen. 
Op de doorsnede van de nier onderscheidt men : 

de medulla renis, gevormd door 6-8 pyramides renales die uitlopen in 
papillae renales ; 
de cortex renis, om en lateraal van de mergpyramiden gelegen ; de delen 
tussen de pyramides renales worden als columnae renales onderscheiden; 
de pelvis renalis, afgeplat, zich naar distaal versmallend, overgaand 
in de ureter. 

Een papilla renalis mondt via haar tubuli-openingen in de area cribrosa 
uit in een calyx renalis minor. Verschillende calyces minores verenigen 
zich tot één calyx renalis major ;  iedere nier bezit 2 of 3 calyces majores. 
Deze gaan over in de pelvis renalis. 

Bloedvoorziening 

De arteriae renales, die als regel dorsocraniaal van de vena zijn gelegen, 
ontspringen uit de aorta ter hoogte van de eerste lumbale wervel. De 
diameter van de nierarterie bedraagt bij de man links en rechts ongeveer 
6 mm, bij de vrouw ongeveer 5 mm. De lengte van de arteria renalis is 
bij de man : linker nier 3 à 4 cm, rechter nier 5 à 6 cm en bij de vrouw: 
linker nier 3 à 4 cm, rechter nier 4 à 5 cm. De arteria renalis splitst zich 
voor of in de nier in 3 tot 4 vóór de pelvis renalis gelegen takken, die zich 
voortzetten als arteriae interlobulares en eindigen als vasa afferentia. 
SMITHUIS ( 1 9 5  5 )  stelde naar aanleiding van een literatuuroverzicht over 
de vertakkingsplaatsen van de arteria renalis bij 5 oo nierpreparaten de 
volgende percentages vast : splitsing dicht bij de aorta in 4 5 % van de 
gevallen en ver van de aorta in de overige. 
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Van veel belang voor de chirurg zijn de afzonderlijke poolarteriën. De 
arteria polaris inferior ontsprong in 14  van de Ioo preparaten als directe 
tak uit de aorta, terwijl de arteria polaris superior in 4% rechtstreeks uit 
de aorta kwam (SMITHUIS, I 9 5  5 ) .  De oorsprongplaatsen van dergelijke 
arteriae polares zijn steeds recht tegenover de onder- en bovenpool van 
de nier. ANSON en MADDOCH ( I 9 5 8) zagen bij 3 3  obducties bij elke over
leden padent één of meer vasa aberrantia, die ontsprongen uit de aorta 
abdominalis, de arteria spermatica of de arteria mesenterica superior. In 
de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen werden in de periode 
van I januari I 92 I  tot I januari I 9 5 9, 64 patienten opgenomen bij wie 
met zekerheid een hydronefrose werd vastgesteld samengaand met een 
abnormaal vat voor de onderpool (DE BOER, I 9 5 9)· 

Vma rmalis 

Als een forse stam is zij ontstaan door samenvloeiing van een craniale en 
een caudale arm, die de bloedafvoer van de bovenste en de onderste nier
helft verzorgen. Beide vaten hebben een diameter van ongeveer 8 mm. 
Vanaf de inmonding in de vena cava ligt de vena renalis aanvankeli jk 
ventrocaudaal van de arterie. Naarmate men de hilus nadert treedt hierin 
verandering op en ziet men gedeelten van de arteriae en takken van de 
venae renales elkaar kruisen. Hoewel in mindere mate dan bij de arteria, 
blijken ook in de verdeling van de vena renalis variaties voor te komen. 
Soms treft men kleine afzonderlijke venen aan, die rechtstreeks uit het 
nierparenchym naar de vena cava en de vena renalis lopen. SMITHUIS 
( I 9 5 5 )  zag bij 5 0  nierpreparaten één keer dergelijke poolvenen. 
In de linker vena renalis monden meestal uit : de vena suprarenalis, de 
vena phrenica inferior, de vena spermatica interna, resp. vena ovarica, de 
vena capsuiaris en de zde en 3 de vena lumbalis. De rechter vena sper
matica, respectievelijk vena ovarica, mondt uit in de vena cava. Het, 
overigens sporadisch, voorkomen van een variocele links bij een neo
plasma van de linker nier kan het gevolg zijn van een thrombose van de 
linker vena renalis. 
Bij de chirurgische behandeling van het niercarcinoom zijn het lokaliseren 
en ligeren van de arteria en de vena renalis, benevens het opzoeken en 
onderbinden van anastomosen met vaten van andere organen, vóórdat 
de tumor wordt verwijderd, essentiële onderdelen van de tumorchirurgie 
van de nier (ftg. 1 ) .  
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Figuur 1. Arteriele en 
vcncusc vaatvoorzie
ning van belang bij de 
tumorchirurgie van de 
nier. 

Figuur 2. 

No. 1 : ligging van de groep 
van nodi lymfatici latero-aor
tici dcxtri. 

No. z: ligging van de groep 
van nodi lymfatici rctro-aor
tici. 

No. 3 :  ligging van de groep 
van nodi lymfatici pre-aortici. 

No. 4: l igging van de groep 
van nodi lymfatici latero-aor
tici sinistri. 



Ly 111jeajvomvegen 

De lymfe van de nierkapsel en het perirenale vet wordt blijkens een 
onderzoek van ROUVIÈRE ( 1 9 3 2) via lymfevaten die voor en achter de 
arteria en vena renalis liggen, vervoerd naar lymfonodi gelegen langs de 
aorta abdominalis en de vena cava inferior. De lymfeafvoer van het 
nierparenchym vindt volgens hem plaats langs corticale en medullaire 
lymfebanen, die langs de bloedvaten lopen en als een net gespannen zijn 
om de kapsel van Bowman. Aan de bases van de pyramides wordt de 
lymfe verzameld en afgevoerd naar de lymfonodi gelegen langs de aorta 
abdominalis en de vena cava inferior, zoals beschreven is voor de lymfe
drainage van de nierkapsel en het perirenale vet. 
De lymfevaten van de rechter nier draineren naar de nodi lymfatici 
latero-aortici dextri en de nodi lymfatici pre- en retro-aortici (fig. 2). 
De lymfevaten van de linker nier draineren naar de nodi lymfatici latero
aortici sinistri en de nodi lymfatici pre- en retro-aortici. 
De laatste jaren heeft men met behulp van de lymfografie meer inzicht 
gekregen in de wijze van metastasering van het carcinoma renis. In 
hoofdstuk v zal hier nader op worden ingegaan. 



Causa latei, mala 11ostra patent. 

HOO F D ST U K  I I  

FACTOREN DIE H E T  ONTSTAAN VAN H E T  

CARCIN OMA R E N I S  BEVORDEREN 

OVIDIUS 

Over de oorzaken die het ontstaan van het niercarcinoom bij de mens 
zouden kunnen bevorderen, is weinig bekend. DUKES ( 1 964) hecht veel 
waarde aan het experimentele onderzoek over niertumoren bij dieren, bij 
wie deze tumor normaliter weinig voorkomt. Een mogelijk causaal ver
band zou zodoende gemakkelij ker te herkennen zijn. 

HORMONEN 

MATTHEWS, KIRKMAN en  BACON (I947) zagen bij de  mannelijke goudham
ster (syrian) multipele niertumoren ontstaan, wanneer tabletten van zo 
mg diaethylstilboestrol of oestradiol in de subcutis werden geïmplanteerd. 
Het waren zowel adenomen als adenocarcinomen, die hun oorsprong 
zouden hebben in de proximale tubuli contorti. HORNING ( I956) was in 
staat bij 450 mannelij ke hamsters in alle gevallen niertumoren op te 
wekken met deze stilboestroltabletten. Bij vrouwelijke hamsters daaren
tegen ontstonden géén niertumoren na oestrogene middelen ; waarschijn
lijk speelt de progesteronremming hier een rol. Later lukte het wel om 
bij I4 van de 27 vrouwelijke hamsters, die een dubbelzijdige ovariëctomie 
hadden ondergaan en aan wie gedurende 2 5 0  dagen diaethylstilboestrol 
(zo mg per dag) was toegediend, niertumoren op te wekken. 
Het staken van de toediening van oestrogene stoffen of het geven van 
testosteron en progesteron heeft een regressie in de groei van de nier
tumor tot gevolg, terwijl een reïmplantatie van stilboestroltabletten in de 
subcutis van de hamster een recidief veroorzaakt ( KELLEY en BAKER, I 96 I ) . 

De kenmerken van een maligne groeiproces zijn ook bij deze met stil
boestrol geïnduceerde niertumoren aanwezig, zoals metastasen in de 
longen, de lymfeklieren en de lever. 
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Opgemerkt zij , dat uitsluitend bij de goudhamster (syrian) door middel 
van diaethylstilboestrol of oestradiol niertumoren ontstonden. De resul
taten van dit experimentele onderzoek wijzen erop, dat de niertumor bij 
de goudhamster een hormonaal te beïnvloeden of als zodanig afhankelijke 
tumor is, overeenkomstig de neoplasmata van schildklier, ovarium, 
mamma en bijnierschors (BLOOM, I 964). Deze hormonale invloed op het 
carcinoom van het nierparenchym bij de goudhamster heeft ertoe geleid 
om patienten met een gemetastaseerd nierneoplasma met hormonen te 
behandelen (RICHES, I964). 
De studie over het opwekken van niercarcinoom bij goudhamsters door 
toediening van hormonen, respectievelijk de beïnvloeding door deze 
laatste van experimenteel opgewekte niercarcinomen, en de reacties van 
de sinds kort met hormonen behandelde padenten hebben ons mogelij
kerwijs dichter bij de aetiologie van het carcinoma renis gebracht. 

L O O D VE R GI F T I G I N G  

ZOLLINGER (I 9 5 3)  zag benigne en maligne niertumoren ontstaan na 
subcutane injecties van loodacetaat bij ratten (wistar). Hij diende gedu
rende I O  à I 8  maanden 20 mg loodacetaat per dag toe. Het viel op, dat 
de tumorgroei bij de rat niet afhankelijk was van de dosis, maar van de 
tijd gedurende welke de loodvergiftiging bestond. Metastasen werden in 
het peritoneum aangetroffen bij ratten, die I 6 maanden met loodacetaat 
waren behandeld. In het histologische preparaat van de nieren zag men 
bij I 9  van de 29 ratten papillaire of tubulaire adenomen en adenocarci
nomen. BOYLAND, DUKES, GROVER en MITCHLEY ( I 962) verrichtten dezelfde 
proeven bij 20 ratten (wistar) door loodzouten in het voedsel te verwer
ken. Het histologische beeld van de niertumoren varieerde met de tijd, 
waarin de ratten oraal loodacetaat was toegediend. Bij hen die sinds kort 
loodacetaat kregen, was in het microscopische preparaat van de nier 
hyperplasie van het epitheel van de niertubuli opgetreden. Wanneer 
echter de loodvergiftiging geruime tijd bestond (32o dagen), dan zag men 
cysteuse en tubulaire adenomen en adenocarcinomen ontstaan. De auteurs 
schrijven de afwijkingen van de tubulusepitheelcellen toe aan een direct 
aangrijpen van loodacetaat op de stofwisseling van de kernen, waardoor 
in eerste instantie een hyperplasie en tenslotte een maligne ontaarding 
ontstaat. 
DING \V ALL, FORDYCE en LANE ( I 96 3) onderzochten de doodsoorzaken van 
arbeiders in de loodindustrie in Los Angeles, maar vonden geen nier
neoplasmata als oorzaak. RODOSEvrc (I 96 I )  observeerde 3 5 pa tienten met 
een loodvergiftiging ; 5 0% van hen had geringe nierfunctiestoornissen, 
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maar aanwijzingen voor een niercarcinoom werden niet gevonden. 
Misschien is het theoretisch wel mogelijk, dat ook bij de mens een nier
carcinoom ontstaat na langdurige loodvergiftiging. Een vroegtijdige her
kenning van een nierlijden op basis van deze loodvergiftiging voorkomt 
vermoedelijk maligne ontaarding. 

V I R U S  

LUCKÉ (193 8) viel het op, dat in zijn laboratorium bij 2 °  0 van de 1 o.ooo 

kikvorsen (rana pipiens) niercarcinoom voorkwam. Bij microscopisch 
onderzoek bleken de kernen van de tumorcellen opvallend veel acidofile 
korrels te bevatten, die een grote gelijkenis hadden met de intranucleaire 
korrels die voorkomen bij virusziekten. Zowel adenomen als adenocarci
nomen werden gevonden, terwijl hij bij 7° 0 van de gevallen tevens long
en levermetastasen aantrof. Fragmenten van dit niercarcinoom werden 
onder de huid, in de lymfezakken en in de vrije buikholte van de kikvor
sen getransplanteerd. Het merkwaardige was, dat nergens lokale uit
breiding van tumorweefsel optrad, maar dat het volledig werd geresor
beerd. Daarentegen ontstond bij het merendeel van deze kikvorsen na 3 
tot 6 maanden wel een carcinoom in de nier. Eenzelfde effect sorteerde 
het intra-abdominaal inspuiten van een glycerine-emulsie van het adeno
carcinoma renis bij 7 5 °� van 2 34  kikvorsen. Bij alle nierneoplasmata 
waren duidelijke acidofile partikeltjes in de kern aanwezig. 
De conclusie van L UCKÉ is, dat bij de leopardkikvors (rana pipiens) het 
carcinoma renis naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt wordt door een 
specifiek gericht orgaanvirus. Dit experimenteel-oncologische onderzoek 
bij dieren heeft er toe geleid, dat men ook bij de mens met een virus als 
oorzaak van het carcinoma renis rekening houdt. 

E RFELIJ KHEID 

Het familiair voorkomen van het niercarcinoom i s  zeldzaam en  berust 
vooralsnog op toeval. BRINTON (r96o) beschrijft 3 kinderen uit 1 familie 
met een histologisch bewezen hypernefroom. De vader zou gestorven 
zijn aan een klinisch gediagnostiseerde niertumor. De moeder overleed 
aan een carcinoom, maar men weet niet van welk orgaan dit neoplasma 
uitging. 
De eerste zoon, 5 9 jaar, had 2 weken haematurie, toen men een grote 
palpabele tumor in de linker nierloge vond. Tevens was er polycythaemie. 
Bij operatie werd een hyperneEroom gevonden. De patient stierf 4 jaar 
later aan levermetastasen. 
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De tweede zoon, 50 jaar, viel in 3 maanden I4  kg in gewicht af. Bij licha
melijk onderzoek werd een tumor in de rechter nierloge ontdekt, die tot 
de crista iliaca reikte. Door middel van een biopsie werd de diagnose 
hyperneEroom gesteld. Het carcinoom bleek inoperabel te zijn. Twee jaar 
later overleed de parient aan multipele longmetastasen. 
De eerste dochter, 5 3 jaar, werd in een ziekenhuis opgenomen met buik
pijn, braken en vermagering. Zij had een tumor die uitging van de linker 
nier. Er werd een kokosnootgroot afgekapseld gezwel verwijderd. Het 
patholoog-anatomisch onderzoek wees op een hypernefroom. De patiente 
overleed 6 maanden later onder het beeld van een cachexie. 
De derde zoon is op 44-jarige leeftijd geëmigreerd ; over hem ontbreken 
nadere gegevens. De tweede dochter overleed toen zij 44 jaar was aan 
een hersenbloeding ; een obductie werd niet verricht. Voor zover bekend 
hadden de I 2 kleinkinderen uit deze familie geen niertumoren. Hun 
leeftijd varieerde van 2 I tot 34 jaar. 
In hoeverre hier gesproken kan worden van een hereditaire factor als 
aetiologisch moment voor het niercarcinoom zal moeten blijken uit de 
ontwikkeling van verschillende generaties van deze familie. Voorlopig 
beschouwt men ook het voorkomen van niercarcinoom in deze familie 
als louter toeval. 



Signaier 1111 mal, c'est Ie combaflre. 

GEORGE SAND 

H O O F DS T U K  lil 

H I S T O L O GI S C H E  A S PECTEN VAN H E T  CARCINOMA REN I S  

A .  H I S T O GEN E S E  

De oorsprong van deze maligne tumor, uitgaande van het nierparenchym, 
heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van vele theorieën. De argumen
ten volgens welke dit neoplasma zou zijn gevormd uit nier- of bijnier
weefsel, zijn gebaseerd op een karakteristiek histologisch patroon. 
Oppervlakkig gezien lijkt een bepaald type van deze tumor, dat hoofd
zakelijk is opgebouwd uit waterheldere cellen, op de zona fasciculata van 
de bijnier. Daardoor bestaan er voor het carcinoma renis in de literatuur 
vele synoniemen, t.w. Grawitz-tumor, hypernefroom, hypernefroied 
carcinoom, alveolair carcinoma renis, clearcell carcinoma renis, granular
cell carcinoma renis, darkcell carcinoma renis, papillair en cystadeno
carcinoma renis. WILLIS ( I  96o) stelt echter vast, dat al deze met een aparte 
naam vermelde carcinomen van het nierparenchym tenslotte deel uit
maken van dezelfde tumor, nl. het carcinoma rmis. 
Hoewel in de literatuur weinig overeenstemming heerst over de benaming 
van deze tumor, staat men wel eensgezind tegenover de opvatting, dat het 
carcinoma renis uitgaat van het tubulusepitheel van de nier. OBERLIN G, 

RIVIERE en HA GUENAU ( I 96o) hebben met behulp van het electronen
microscoop getracht aan te tonen, dat de waterheldere cellen van het 
carcinoma renis afkomstig zijn van de niertubuli. Zowel de bouw als de 
rangschikking van de tumorcellen pleitten ervoor, dat het uitgangspunt 
van deze neoplasmata tubulusepitheel is. 

Waarom wordt het carcinoma renis 'Grawitz-tumor' genoemd? 

In I 8 8 3 beschreef GRA WIT Z het echte hyperneEroom en bedoelde daarmee : 
een woekering van een goedaardig schorselement van de bijnier, dat in 
het parenchym van de nier voorkomt. Het gezwel heeft een hobbelig 
oppervlak en bereikt een doorsnede van 3-5 cm. De oorspronkelijke 



Tl 

naam, die GRA WITZ in zijn artikel 'Die sogenannten Lipome der Niere' 
aan deze tumoren gaf, was : strumae lipomatodes aberratae renis. In 
Virchows Archiv I 8 8 3 zegt hij : "Betrachten wir diese Geschwulst als 
Ganzes, so hat sie eine ganz ausserordentliche Aehnlichkeit mit den 
zusammengesetzten Strumen der Schilddrüse, teils bestebt sie aus drüsi
gen oder noch drüsenähnlichen Bildungen, teils überwiegt das Binde
gewebe, an anderen Stellen finden sich kleine cysten, an noch anderen 
angiomatöse Abschnitte mit starker Amyloidentartung der Gefässe. Alles 
zusammen genommen ist es eine Bildung, wekhe der Niere durchaus 
fremd ist, nur durch reichlichen Gehalt von Fett sich von den Schild
drüsenstrumen unterscheidet, bij wekhen die Follikel bekanntlich mit 
Gallertkörnern gefüllt zu sein pflegen. Da an einen Zusammenhang 
dieser Bildung mit der Schilddrüse im varliegenden Falie durchaus nicht 
zu denken ist, so werden wir notwendig auf dasjenige Organ hingeführt, 
wekhes ausser dem Gehirnanhang allein noch zu Geschwulstbildungen 
dieser Art fähig ist, nehmlich auf die Nebenniere. Wir hatten dennach in 
den Lipomen der Niere fortgewucherte Stücke von abgesprengtem 
Nebennierengewebe vor uns, welche in ihrem Bau den Strumen der 
Nebeonieren gleichen und im Sinne der VIRCHow'schen Geschwulstlehre 
füglich mit demselben Namen, also als Strumae lipomatodes aberratae 
renis zu bezeichen sind." 
Het carcinoma renis werd echter ook beschouwd als gedegenereerd 
oorspronkelijk bijnierweefsel (BIRCH-HIRSCHFELD, 1 892) en kreeg zo
doende de naam van maligne hypernefroom. Deze kwaadaardige nier
tumor werd abusievelij k Grawitz-tumor genoemd, hetgeen allerminst de 
bedoeling is geweest van dr. P. Grawitz zelf. SUDECK ( 1 893)  en voN 
STOERK (I 9o8) maakten ernstige bezwaren tegen de opvatting, als zou ook 
deze maligne hypernefroide tumor van bijnierweefsel afkomstig zijn. De 
naam Grawitz-tumor zou dus ten onrechte door deze tumor worden 
gedragen. Waarom, zo vroeg men zich af, worden deze gezwellen nooit 
in de bijnierschors zelf gevonden? Adenomen van de bijnierschors geven 
dikwijls geslachtsfunctiestoornissen, zoals virilisme. Deze kenmerken zijn 
niet aanwezig bij het carcinoma renis. Dit zou een sterk argument tegen 
de eventuele oorsprong van het nierparenchymneoplasma uit bijnier
schorsweefsel zijn. CAHILL ( I936) daarentegen merkt naar aanleiding van 
I O  patienten met schorstumoren van de bijnier op, dat virilisme bij deze 
patienten niet voorkwam en dat er noch cortine, noch enig masculini
serend hormoon in bloed of urine was gevonden. o'cROWLEY en MART
LAND (1943) zagen bij obductie eveneens adenomen van de bijnierschors 
met een doorsnede van I à 2 cm, die geen endocrine stoornissen gegeven 
hadden; zelfs grote bilaterale schorsadenomen kwamen voor zonder 
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virilisme. De bijnierschorstumoren zijn bovendien anders gebouwd en 
hebben een trabeculaire structuur, terwijl het carcinoma renis, waarin, 
plaatselij k althans, adenomateuse formaties kunnen voorkomen, vaak een 
cysteuse en papilliforme groei demonstreert (DEELMAN, 19 5 6) .  
Bijnierresten bestaan vrijwel uitsluitend uit bijnierschorsweefseL MIT

CHELL en AN GRIST ( 1943) vonden deze bijnierresten in de nier bij 2.3 van 
de 2.896 secties. Wanneer de kapsel voorzichtig van de nier was losgepre
pareerd, werden dergelijke foei in grote getale gezien. Bij z. padenten 
met een carcinoma renis vonden bovengenoemde schrijvers bijnierresten 
vlak bij de maligne niertumor gelegen. Omdat deze bijnierresten ook 
langs de wervelkolom gevonden worden, was het interessant te onder
zoeken of een dergelijk carcinoom, zoals het carcinoma renis, ooit buiten 
de nier en de bijnier is gevonden, opdat toch nog gesproken zou kunnen 
worden van een primaire oorsprong voor het carcinoma renis uit bijnier
schorsweefseL o

'
cROWLEY en MARTLAN D (1943) onderzochten deze moge

lijkheid en vonden bij 1 patient een maligne hypernefroom, dat caudaal 
van de linker nier en bijnier naast de wervelkolom was gelegen en waarbij 
metastasen in de long werden aangetroffen : Patient J.B., 3 0  jaar. Bij 
obductie wordt in de linker nierloge een grote retroperitoneale tumor
massa gevonden, die duidelijk buiten de nier en de bijnier is gelegen. De 
afmetingen van de tumor zijn 4 bij 8 bij 1 0  cm ; het beeld is karakteristiek : 
er zijn rode en gele partijen met necrose. Microscopisch ziet men grote 
waterheldere cellen, die passen bij een zg. hypernefroide tumor. Er 
worden sporadisch enkele buisjesstructuren in de tumor gezien. Het 
carcinoom is doorgegroeid in de linker vena renalis. Aan de nieren wor
den geen afwijkingen gevonden. Volgens de schrijvers zouden de lokali
satie en de histologische bevindingen van deze retroperitoneale tumor 
een eventuele bijnier(rest) oorsprong van het carcinoma renis nog niet 
helemaal hebben uitgesloten. 
SCHILLER ( 1942) ging ervan uit, dat het mesenchymale weefsel van de 
nier pluripotent is in het foetale stadium, zodat latente bijnierschors
kiemen later kunnen uitgroeien tot bijnierweefseL Dit zou volgens hem 
kunnen verklaren, waarom de tubulaire papillaire structuren als uiting 
van het carcinoma renis velden bevatten, die grote gelijkenis tonen met 
bij nierschorsweefseL 
DEELMAN ( 19 5 6) zag een enkele keer een zeer groot niercarcinoom, dat 
goed was afgekapseld en geen bloedingen vertoonde, terwijl er ook geen 
aanwijzingen waren voor metastasen. Klinisch blijkt dan vaak, dat de 
padenten reeds jaren intermitterend klachten hebben van deze tumor. In 
het histologische preparaat ontbreekt veelal een duideli jk kwaadaardige 
groei, zodat voor dit type tumor in de literatuur het begrip potentieel 



maligne geaccepteerd wordt. Men noemt deze tumor ook wel typische 
Grawitz-tumor, waarvan overgangen zouden bestaan - atypische Gra
witz-tumoren naar carcinomen en sarcomen. De lage graad van maligni
teit van deze typische Grawitz-tumor komt vooral tot uiting in een 
geringe neiging tot metastasevorming. Afwijkingen van deze regel ont
staan volgens APIT Z ( 1943) vooral, doordat in metastaserende, zogenaamd 
typische Grawitz-tumoren bijna steeds atypische gedeelten te vinden zijn, 
die slechts door het maken van vele histologische preparaten kunnen 
worden gevonden. Neiging tot latent blijven en solitaire metastasering 
zijn eigenschappen van de typische Grawitz-tumoren, die samenhangen 
met hun relatieve goedaardigheid. Volgens WILLIS (I 96o) is dit histolo
gisch goedaardig aandoende niercarcinoom een hoger gedifferentieerd 
neoplasma in de reeks van het carcinoma renis. Dit type niercarcinoom 
met een goedaardig voorkomen heeft meestal een papillaire groei en 
bestaat uit grote cellen met helder protoplasma. Deze tumorcellen tonen 
een sterke gelij kenis met de cellen die in het adenoom van de nier voor
komen. Hij noemt dit type adenocarcinoma renis. RICHES ( 1 964) be
schrijft dit type tumorcel als een zeer zelden voorkomende, grote, op een 
oncocyt gelijkende cel, die ook bij adenomen wordt gevonden. 
Uit deze waarnemingen van genoemde auteurs zou men kunnen conclu
deren, dat binnen het kader van het carcinoma renis soms gesproken kan 
worden van een potentieel maligne niertumor, die opgebouwd is uit 
grotere heldere cellen en vermoedelij k  deel uitmaakt van een hoger 
gedifferentieerd neoplasma. Misschien is de veronderstelling gewettigd, 
dat het adenoom het voorstadium is van het adenocarcinoma renis en dat 
men de grote adenomen moet beschouwen als potentieel maligne tu
moren. In hoeverre bepaalde maligne nierparenchymtumoren toch hun 
oorsprong hebben in versprongen bijnierresten of in het tot bijnierweefsel 
ontwikkelde mesenchymale nierweefsel, zal nader onderzocht moeten 
worden. Vooralsnog pleit de structuur van het tumorweefsel meer voor 
een nefrogene oorsprong. De namen Grawitz-tumor en hyperneEroom 
zijn, ondanks een onjuiste interpretatie van hetgeen GRA WIT Z heeft willen 
bewijzen, gangbaar geworden voor een carcinoom dat uitgaat van het 
nierparenchym. 

"It still firmly established in popularity, much as human nicknarnes persist 
long after they have ceased to be apt and their origin has been forgotten," 
aldus THACKRAY ( r965 ) .  



B. M A C R O S C O P I S C H  B E E L D  

Het carcinoma renis i s  gedurende geruime tijd een nagenoeg bolvormig 
gezwel. De tumor promineert boven het oppervlak van de nier en 
demonstreert op den duur alle kenmerken van een maligne tumor : hij 
woekert in het nierparenchym door en vormt metastasen. Het worden 
grote, zware, onregelmatig gelobde tumoren, die een vaste consistentie 
hebben en in de boven- of onderpool van de nier gelokaliseerd zijn. De 
neiging om de venen aan te tasten is groot, vooral bij de vena renalis is 
dit vaak het geval ; het carcinoom woekert zelfs door tot in de vena ca va 
inferior en de rechter boezem. Vaak grenzen deze neoplasmata zich door 
middel van een pseudokapsel scherp af van het nierparenchym. Er zijn 
echter ook gebieden waar het carcinoom duidelijk infiltrerend groeit ; het 
pyelum toont in 5 0° 0 van de gevallen doorgroei van de tumor, waardoor 
bloedingen ontstaan en hydranefrose kan optreden (LUCKÉ en SCHLUM

BER GER, 19 5 7) .  Soms ontdekt men een lokale hyperplasie van het epitheel 
van het pyelum op de plaats waar het carcinoom aan de oppervlakte van 
het pyelum grenst ;  deze hyperplasie toont dan enige gelijkenis met een 
carcinoom van het nierbekken (oE VEER en HAMM, 19 50) .  De nierkapsel 
lijkt in de meeste gevallen intact te zijn, maar bij microscopisch onderzoek 
heeft 5 0° 0 van de tumoren duidelijke kenmerken van kapseldoorgroei 
(THACKRAY, 1964). 
Het sneevlak van de tumor is een mengeling van gele en witte velden, 
veelvuldig onderbroken door rode partijen als gevolg van bloedingen in 
de tumor. Het weefsel is geel gekleurd door vet ; uitgebreide gebieden 
van weefselverval leiden tot vorming van cysten, waarin sereus of 
mucine-achtig vocht aanwezig is. Voorts kan men kalkafzettingen en 
bindweefsel in de tumor aantreffen, waardoor in de periferie van de 
tumor de indruk kan worden gewekt, dat de tumor is ingekapseld. 

C. M I C R O S C O P I S C H  B E E L D 

De tumorcel kan groot zijn en heeft dan meestal een rechthoekige of 
polygonale vorm; het protoplasma is helder van kleur. De helderheid van 
de tumoren is afhankeli jk van de hoeveelheid lipoid (cholesterolesters) en 
van het glycogeen dat opgeslagen is in de vacuolen van het protoplasma. 
De kern heeft een dicht chromatinenetwerk. Deze waterheldere cellen 
worden in de Angelsaksische literatuur 'clearcells' genoemd (fig. 3) .  De 
tumorcel kan klein en rond zijn en een basofiel protoplasma met vele 
korrels bevatten. De kern is groot en heeft een onregelmatige, grove 
structuur. In de literatuur worden deze korrelcellen 'gramtlar- of darkcells' 



Figuur J. Cicarceli carcinoma renis (Grawitz-tumor), in de onderpool van de linker nier 
gelokaliseerd. F.V., 7 3  j .  <j?, H.M. 25-10· ' 4 1 .  (P.A. 1 1 240-258 5 5 , H.E.). Ziektebeloop : 9 jaar 
na operatic overleden aan een hartinfarct. 

genoemd. Beide celtypen worden zowel afzonderlij k als gezamenlij k in 
één tumor aangetroffen(.ftg. 4). De rangschikking van de tumorcellen kan 
sterk wisselen. WILLIS ( 196o) onderscheidt : 

a. een duiddij k tubulaire rangschikking, die een renale oorsprong van 
de tumor doet vermoeden. Het stroma is schaars, de bloedvaten 
daarentegen zijn talrijk en wijd. Daarnaast komen cysteus-papillaire 
en alveolaire formaties voor. 

b. de tumorcellen hebben hun epitheliale karakter verloren en een 
sarcoomachtig voorkomen gekregen ; zij lijken op spoelcellen. Het 
weefselpatroon doet anaplastisch aan. In de literatuur zijn deze tu
moren abusievelij k beschreven als : sarcoom, carcinosarcoom, spoel
celsarcoom en menggezwel van de nier (.ftg. 5 ) .  

Sporadisch komt men in  de  literatuur het carcinoma renis tegen onder de 
onjuiste benaming van endothelioom of angiosarcoom, en wel omdat de 
bloedrijke gebieden een tumoroorsprong in het vasculaire deel van de 
nier zouden suggereren. Het meest voorkomende type van het nier
parenchymcarcinoom is het clearcell carcinoma renis. BÖTTIGER en 
1VEMARK ( 19 59) troffen bij 107 patienten 39 clearcell en 2 1  granularcell 
carcinomata renis aan. De overige tumoren bestonden uit een gemengde 
vorm. FRYFOLGE, DOCKERTY, CLAGETT en EMMET ( 1948) maakten een 
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Figuur 4a. Operaticpreparaat : granularcell carcinorna renis i n  de onderpool van de rechter 
nier gelokaliseerd ; gewicht 430 gram. A.L., 50 j, �, H.M., 2-1-' 57, Zicktebeloop : 7 jaar na 
operatie in leven. 

Figmtr .fb. Microscopisch beeld van 
een granularcell carcinorna renis, 
van fig. 4a, (P.A. 106014, H.E., 
200 x). 



24 cm - I 

Figuur J. Carcinoma rcnis (Grawitz-tumor), in de onderpool van de linker nier gelokaliseerd. 
Tumor hoofdzakelijk samengesteld uit weinig gedifferentieerd weefsel ;  polymorfie van de 
tumorcellen. 
E.H., n j. �, H.M. 14-1-'48 (P.A. 41647-8968, H.E., zoo x ). Ziektebeloop : z mnd. na ope
ratie overleden aan metastasen. 
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studie van het granularcell carcinoma renis. Het neoplasma kwam voor 
bij 29 van de 768 patienten met een maligne niertumor. Dit carcinoom 
bevat weinig intracellulair vet en zou meer voorkomen bij vrouwen dan 
bij mannen. Macroscopisch viel op dat het clearcell carcinoma renis 
overwegend geel van kleur was, terwijl het granularcell carcinoma renis 
meestal een bruin aspect had. BÖTTIGER (I96o) nam een opmerkelijk ver
schil in kleuring waar met periadie acid. Schiff (PAs) tussen het clearcell 
en het granularcell carcinoma renis. Onder de 5 4  patienten met een 
carcinoma renis bevonden zich : 22 met een clearcell carcinome renis, I 4  
met een granularcell carcinoma renis en I 8 met een niertumor die zowel 
clearcells als granularcells bevatte. Bij I 5 patienten met een clearcell 
carcinoma renis was het protoplasma van de tumorcellen met PAS ge
kleurd, terwijl het protoplasma van het granularcell carcinoma renis in 
geen enkel geval de PAs-kleuring had aangenomen. Dit verschil is signifi
cant (p. o,oo i). 
Klaarblij kelijk bestaan er niet alleen een klinisch en een histologisch 
onderscheid, maar kan men ook spreken van een verschil in biochemische 
structuur tussen het clearcell en het granularcell carcinoma renis. 

D. H E T  H I S T O L O G I S C H E  K A R A K T E R  V A N  DE T U M O R  

E N  D E  P R O G N O S E  

HAND e n  BRODERS ( I9F) hebben gewezen op het belang van een histo
logische indeling van het carcinoma renis met het oog op de levens
verwachtingen van de patienten. Zij onderscheiden bij het niercarcinoom 
vier graden van maligniteit en deelden I 9 3 pa tienten als volgt in : 

Graad I ( I  8 patienten) : tumoren met I oo-7 5 ° 0 gedifferentieerde cellen ; 
overlevingsduur IO I  maanden. 

Graad u ( 79 pa tien ten) : tumoren met 7 5 - 5  o0� gedifferentieerde cellen ; 
overlevingsduur 69 maanden. 

Graad m (63 patienten) : tumoren met 5 0-2 5 °/0 gedifferentieerde cellen ; 
overlevingsduur 5 2 maanden. 

Graad IV (3 3 pa tien ten) : tumoren met 2 5 -o% gedifferentieerde cellen ; 
overlevingsduur 2 3  maanden. 

THACKRAY (I964) onderscheidt 2 graden van maligniteit, die uitsluitend 
betrekking hebben op het microscopische preparaat van de tumor, terwijl 
aspecten als grootte van het neoplasma en het voorkomen van metastasen 
bij deze beoordeling van ondergeschikt belang zijn :  

a. Het carcinoma renis met een lage graad van maligniteit, bestaande uit 
goed gedifferentieerd tumorweefsel, waartoe behoren : 



I .  Clearce/1 carcillo!Jia rmis: 

Deze tumor is opgebouwd uit niertubuli, waarvan de bekledende 
cellen zeer veel vet en glycogeen bevatten, waardoor zij een helder 
voorkomen krijgen in de gewone paraffinepreparaten. Er zijn weinig 
mi tos en. 

z. Gramtlarce/1 carcino!J/a renis: 

Deze tumor bevat cysten met vertakte papillaire vormsels. De epi
theelcellen hebben een uniforme bouw; zij bestaan uit één laag cellen, 
waarvan het protoplasma korrels bevat. Er zijn weinig mitosen. 

b. Het carcinoma renis met een hoge graad van maligniteit, bestaande uit 
minder gedifferentieerd, soms anaplastisch tumorweefseL 

Uit de overlevingspercentages van 5 o pa tienten met een carcinoma renis 
met een microscopisch lage graad van maligniteit en 6o padenten met een 
carcinoma renis met een hoge graad van maligniteit viel RICHES ( I  964) een 
duidelijk verschil op in de prognose van de tumor (Tabel r). MELICOW 

(I944), FOOT c.s .  ( I95  I) en CLAES (I963) schrijven een geringere maligni
teit toe aan het clearcell carcinoma reni s ;  zij vonden bij dit neoplasma 
vaak maar één metastase. Het granularcell carcinoma renis zou daaren
tegen veel kwaadaardiger zijn en multipele uitzaaiingen geven. Uit het 
graderingsonderzoek van de preparaten van I ro padenten met een nier
parenchymcarcinoom kon RICHES (I 964) geen verschil in overlevingsduur 
vaststellen bij de padenten met een clearcell en die met een granularcell 
carcinoma renis. Niet alle auteurs schrijven een grote waarde toe aan de 
histologische gradering van het tumorweefseL DICK en FLINT ( I95  I) 
berichten over z6 padenten met een carcinoma renis, dat het niet mogelij k  
was een significante correlatie te constateren tussen het histologische 
karakter van de tumor en de prognose. THROCKMORTON ( I95  5) komt tot 
dezelfde conclusie aangaande zijn analyse over 42 patienten. Toch zou 
uit de analyse van ruim 4000 behandelde patienten met een carcinoma 
renis, samengesteld door PRIESTLEY (I939), GRIFFITHS en THACKRAY 

(1949), B.A.U.S. (195  r ), MOSTOFI en ROBSON (1963) en RICHES (1964), een 

TABEL I. Malig11iteil!graad m prog11ose. 
-- ---

Carcinoma renis I-jaars 3-jaars 5-jaars ra-jaars 
overleving overleving overleving overleving 

lage maligniteitsgraad 45/50-90% 38/46-83 % 30/92.-?I o/o  1 2./30-40% 
hoge maligniteitsgraad 36/6o-6o% 2.5/56-45 % uj82.-2.9% 6/34-18% 
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duidelijke correlatie blijken tussen de patholoog-anatomische aspecten 
van de tumor en de prognose, ook al is een nauwkeurige vergelijking 
vaak moeilijk, omdat de maligniteitsgraden waarin de tumoren werden 
verdeeld, variëren van n tot rv (RICHES, 1964). Het pionierswerk van 
RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY ( 19 5  1 )  maakt het VOOr de klinicus en de 
patholoog-anatoom wellicht mogelijk, bij benadering althans, een uit
spraak te doen over de levensverwachtingen van de patient met een 
carcinoma renis. 
Samenvattend kan men zeggen, dat het histologische substraat aanwijzin
gen geeft voor de biologische geaardheid van de tumor. 

Doorsnede, lokalisatie en uitbreiding van de tumor 

BELL (193 8) zag bij 149 obducties van patienten met een carcinoma renis, 
dat de tumor in 6 5 gevallen een doorsnede had van hoogstens 5 cm ; bij 
5 van deze 6 5  padenten werden longmetastasen gevonden (8° 0) .  Bij 84 
pa tienten had de tumor een doorsnede van meer dan 5 cm ; hier zag men 
67 keer metastasen elders in het lichaam (8o0 0) .  FLOCKS en KADESKY (I 9 5 8) 
hebben 2.84 Grawitz-tumoren ingedeeld naar de wijze van perirenale 
uitbreiding. PETKovrc (I9 59) stelde een soortgelij k onderzoek in bij 98  
patienten met een niercarcinoom (Tabel n) . Uit deze onderzoekingen en 
die van BELL (19 3 8) bleek dat de doorsnede van het carcinoom en de 
uitbreiding van de tumor in de omgeving de prognose zeker beïnvloeden. 
CAHILL en MELrcow (I 9 3 8) bespreken I 2. padenten met een niercarcinoom 
waarin kalk werd aangetroffen ; I patient leefde langer dan 2. jaar. 

TABEL u. Prog11ose vo11 het carci11omo rmis i.v.m. de uitbreidi11g va11 de tumor. 

Stadium 1 :  De tumor is afgekapscld ; 
er is geen ingroei van het 
carcinoom in de omge
ving. 

Stadium 11 : De tumor is door de kap
sel gegroeid. 

Stadium 111 : De tumor heeft zich uit
gebreid in de vena rena
lis of regionale lymfe
klieren. 

Stadium IV : Er zijn metastasen elders 
in het lichaam. 

FLOCKS en KADESKY ( 1958) PETKOV1C (1959) 
5-jaars overleving 3-jaars overleving 

75 % 

5 4  °o 
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GRIFFITHS en THACKRAY (I 949) vermelden 4 patienten bij wie het nier
carcinoom kalkhoudend was. De overlevingstermijnen waren respec
tievelij k 6 maand, I jaar, 6 jaar en I I jaar na de nefrectomie. De mede
delingen omtrent de prognose bij patienten met een niercarcinoom dat 
kalk bevat, zijn tegenstrijdig. Onverdeeld slecht is de prognose echter niet. 

Tumorgroei in de vena renalis 

De niervaten bevatten thrombi en tumorcellen ; de thrombus kan zich 
voortzetten in de vena cava. HAND en BRODERS ( I9F) zagen bij zoo 
patienten met een niercarcinoom in 40 gevallen thrombose van de vena 
renalis (zoOfo). MC.DONALD en PRIESTLEY ( I943) vonden bij hun overzicht 
van 5 09 patienten in 275  gevallen de vena renalis aangedaan (F%). 
Slechts 29% van de parienten overleefden de 5 jaar. Het overlevings
percentage van I Bo patienten bij wie de vena renalis niet gethromboseerd 
was, bedroeg daarentegen 5 5 !Jo . RICHES ( I964) zag bij 4I van de u o  

pa tienten met een carcinoma renis thrombose van de vena renalis ; 3 z van 
hen hadden een tumor met een hoge graad van maligniteit, terwij l bij 9 
patienten de maligniteitsgraad laag was. 
Het is duidelijk, dat ingroei van tumorweefsel in de vena renalis de 
prognose slechter maakt. 

Lymfogene uitbreiding 

Versleping van tumorcellen naar de regionale lymfeklieren werd tijdens 
de operatie bij 4°� van de I 746 patienten aangetroffen (B.A.u.s., I 9 5  1) .  
Bij obductie viel echter op, dat 27% van de patienten met een carcinoma 
renis een uitgebreide lymfogene metastasering hadden. Bij zB overleden 
patienten met een hypernefroom, verzameld uit het Pathologisch-Ana
tomisch Laboratorium te Groningen vermeldt WIEBERDINK ( 1 9 50) een 
lymfogene metastasering van 2 1 % .  ROBSON ( 1963)  vond bij 14 van de 6z 
patienten bij wie een nauwkeurig lymfekliertoilet was verricht in 2 3 %  
van de gevallen regionale lymfekliermetastasen. Vier van deze patienten 
waren 5 jaar later in leven (z9%). 
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E. H I STOLO G I S C H E  BEVINDIN GEN BIJ  P ATIENTEN 
MET  EEN CAR CI N O M A  RENI S, O P GENOMEN IN  DE  
CH I R U R GI S CH E  UNIVERS ITEITS K L I N I E K  
TE  G RONIN GEN I N  D E  J A REN I 9 0 9 - I 9 6 4  

De diagnose carcinoma renis werd bij 96 pa tienten als volgt gesteld : 

Periode I 9o9- I924 

Histologische diagnose na nefrectomie 
Histologische diagnose na proefexcisie (inoperabele tumor) 2 
Klinische diagnose 7 

Periode 1924- 1964 

Histologische diagnose na nefrectomie 67 
Histologische diagnose na proefexcisie (inoperabele tumor) Io  
Klinische diagnose 

In de periode 1909- 1924 werden 1 4  patienten met een carcinoma renis in 
onze kliniek opgenomen. Van 5 padenten hebben wij de histologische 
diagnose, nauwkeurig en uitvoerig beschreven, teruggevonden in de 
historia morbi. De niertumor werd o.a. genoemd typische Grawitz-tumor 
en hypernefroom. Bij 2 padenten werd in deze periode de klinische 
diagnose bevestigd d.m.v. een proefexcisie uit de tumor. Wegens de 
slechte algemene toestand van de patient of het weigeren van een voor
gestelde operatie, moest in 7 gevallen van nefrectomie worden afgezien, 
zodat de diagnose in deze gevallen berust op zuiver klinische gronden. 
Van deze I4  padenten was I patient na 2 jaar nog in leven. 

De preparaten van niercarcinomen, die na 1924 zijn gemaakt in het 
Pathologisch Anatomisch Laboratorium te Groningen konden alle wor
den geverifieerd ; het betrof 67 tumoren. Van IO  padenten werd de dia
gnose bekend na een proefexcisie uit een inoperabel gebleken carcinoma 
renis. 
Bij 5 patienten was de diagnose gegrond op de klinische aspecten van de 
tumor. Deze patienten werden niet geopereerd omdat reeds metastasen 
aanwezig waren. 

De tumorcel van het carcinoma renis 

Het viel op, dat in sommige carcinomen een bepaalde tumorcel over
wegend was. In de coupes van 24 patienten was het tumorweefsel als 
volgt samengesteld : 



Overwegend waterheldere cellen metvrijwel kleurloos protoplasma ; er is 
nauwelijks korreling in het protoplasma. De cellen hebben een recht
hoekige vorm of polygonale bouw. De kernen zijn klein, er is weinig 
polymorfie, weinig atypie en er zijn weinig mitosen. Het beeld maakt niet 
een zeer maligne indruk. Soms worden enkele cysteuse en buisvormige 
formaties gezien. Het betreft hier goed gedifferentieerd tumorweefsel, dat 
overeenkomt met het clearcell carcinoma renis. 
In de overige 43 preparaten was het histologische beeld niet nader te 
preciseren en varieerde als volgt : 

a. Gebieden met kleine cellen, waarvan het protoplasma een gekorreld 
aspect heeft. De kernen zijn groot en hyperchromatisch. Er bestaat 
soms een lichte tot matige polymorfie van de kernen en een geringe 
atypie ; er zijn weinig mitosen. Een neiging tot buisjesvorming doet 
zich nogal eens voor. Het histologische beeld komt overeen met het 
granularcell carcinoma renis. 

b. Gebieden met hoog gedifferentieerd weefsel, bestaande uit water
heldere cellen met kleine kernen ( clearcells) en velden met gekorrelde 
cellen met grote kernen (granularcells) . Het neoplasma is dus opge
bouwd zowel uit clearcell als uit granularcell carcinoma renis. 

c. Gebieden met weinig differentiatie, veel polymorfie en atypie van de 
kernen, alsmede veel mitosen. De tumor groeit infiltrerend en doet 
soms anaplastisch aan. 

In de histologische preparaten van het carcinoma renis behorende tot het 
type clearcell carcinoma renis, viel echter op, dat in het overigens goed 
gedifferentieerde weefsel soms gebieden voorkomen met veel atypie, 
polymorfie en mitosen. Deze velden met weinig differentiatie maken de 
prognose voor de patient slechter, zoals blijkt uit de volgende ziekte
geschiedenis. 

Patient A.P.H., vrouw, 6r jaar, H.M. 3-1 1- '58 .  

Opneming 3-1 1-' 5 8 .  

Anamnese : Patiente heeft galstenen, waarvoor zij geopereerd zal worden. Het laatste jaar is zij 
bovendien 20 kg afgevallen. De eetlust is slecht en zij voelt zich moe. Reeds jaren heeft zij 
vage pijn in de rechter lendestreek. De urine is nooit bloederig geweest. 
FyJisch onderzoek : Hierbij worden geen afwijkingen gevonden. 
Laboraloriumgegevms : BSE 1 1 3/1 2 5  ( 1), Hb r r ,8mg %, alk.fosf. r8 E, urine geen afwijkingen. 
Klinische diagnose: cholclithiasis. 
Operatie: 5-1 1 -' 5 8  (van de Stadt). 
Narcose: pentothal, N20-02, intratracheaaL 
Met een subcastale snede rechts wordt de buik geopend en cholecystectomie verricht. Tijdens 



de operatie ontdekt men een tumor uitgaande van de rechter nier. Deze wordt ongemoeid 
gelaten, om in een tweede zitting, 6 weken later, te worden verwijderd. 
Intravmeus pyelogram : Het buikoverzicht toont aan de rechter kant een grote nierschaduw. 
Deze nier scheidt geen contrast uit. 
Thoraxfoto : Er zijn geen metastasen te zien. 
Cystoscopie : uitscheiding van indigokarmijn: linker nier na 5 minuten, rechter nier zeer 
geringe u itscheiding na IO minuten. 
Relrograad pyelogram : de middelste kelk vult zich niet. 
Klinische diagnose : niercarcinoom. 
T1veede operatie : I 6-I-' 5 9  (van de Stadt). 
Narcose: pentothal, N,0-02, intratracheaaL 
Via een lumbale snede wordt de tumor benaderd. Het valt op dat de tumor thans zeker twee
maal zo groot is als bij de eerste operatie. De nefrectomie gelukt maar ten dele, omdat de 
tumor vergroeid is met de lever. 
Patholoog-anatomisch onderzoek no. I 248 3 9 :  Het operatiepreparaat bestaat uit een weke, gelobde, 
tumorach ti ge massa ter grootte van I 6 x I 2 x I o cm. Er hangt een weefselstreng aan, waarin 
zich 3 vaste, witte, tuinboongrote lymfeklieren bevinden. Het preparaat toont verder een I 3 cm 
lang stuk ureter. Op doorsnede heeft de tumor naast grijswitte, ook gele en rode partijen. 
Microscopisch onderzoek: naast grote velden bestaande uit waterheldere cellen en kleine 
kernen met weinig mitosen, dus hoog gedifferentieerd gezwelweefsel, komen ook gebieden 
voor met veel atypie en polymorfie van de kernen en veel mitosen. Deze velden van weinig 
gedifferentieerd tumorweefsel zijn waarschijnlijk de oorzaak geweest van het plotseling groter 
worden van het neoplasma. 
Diagnosis anatomica : Carcinoma renis. 
Wegens het achterblijven van tumorweefsel wordt in overleg met de radioloog een nabe
straling gegeven. 
Nabestraling, Radiologisch Instituut no. 5 9-67 : Er wordt röntgendieptetherapie gegeven 
(2oo kV, I mm Cu, FHA 40 cm) op een lateraal veld (I 5 X 20 cm) en op een schuin invallend 
dorsaal veld (I 5 x 20 cm) gericht op de rechter nierloge. Op ieder veld wordt in 4 weken een 
totale huiddosis gegeven van I 2  x 200 R. De achteraf berekende haarddosis op IO cm diepte 
bedraagt ongeveer 2000 R. 
Ziektebeloop : Drie maanden na de operatie is patiente overleden aan longmetastasen. 

Volgens de histologische gradering van RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY 

( I9 5  I )  zou het clearcell carcinoma renis een lage graad van maligniteit 
hebben. Van de 24 patienten met een carcinoma renis dat hoofdzakelijk 
was opgebouwd uit waterheldere cellen, waren 5 en IO  jaar na het ver
wijderen van de primaire tumor respectievelijk nog I 3 en 7 padenten in 
leven. Vier van hen, die geopereerd werden in de periode I 9 5 9- I964, 
waren I januari I 964 in leven zonder recidief of metastasen. Van de 43 
overige patienten waren 5 en I O  jaar na exstirpatie van de niertumor 
respectievelijk I 2 en 6 padenten in leven. Acht van hen werden geope
reerd in de periode I 9 5 9- I 964 ; 4 patienten overleden binnen een jaar na 
de operatie en de overigen stierven 2 en 3 jaar na de nefrectomie. 

Ziektebeloop van 5 5 patienten met een operabel, niet gemetastaseerd 



carcinoma renis, die een nefrectomie of nefrectomie met bestraling onder
gingen in de periode I 924-I 9 5 9 :  

Het carcinoma renis, ingedeeld naar het celtype dat overweegt i n  de tumor 

totaal 

clearcell carcinoma renis 20 
carcinoma renis (niet nader te specificeren) 3 5  

5 -jaarsoverleving 

I 3  (6 5 %) 
I 2  (34%) 

Van de 20 patienten met clearcell carcinoma renis stierven er 5 binnen 
3 jaar aan een recidief of metastasen (2 5 %). Eén pa tient overleed tijdens de 
operatie als gevolg van een hartstilstand. Eén patient overleed na I �  jaar, 
echter niet aan een maligne proces. Eén patient kreeg na 5 l  jaar een lokaal 
recidief, waaraan hij overleed. Aangaande het ziektebeloop van de overige 
3 5 patienten met een carcinoma renis (niet nader te specificeren) kan men 
het volgende opmerken : Van de 2 3 pa tienten stierven er zo in de eerste 
5 jaren na de operatie aan een recidief of metastasen (87%). Na het vijfde 
jaar stierf in deze serie van patienten niemand aan de gevolgen van het 
carcinoma renis. De doodsoorzaak was veelal ouderdom. 
Conclusie : Er werd een statistisch significant verschil in levensduur 
(p = o,o 5 )  tussen beide groepen gevonden. De prognose van het clearcell 
carcinoma renis lij kt dus gunstiger dan die van het carcinoma renis, 
waarin de waterheldere cellen niet overwegend zijn. Over het algemeen 
lij kt de prognose van het carcinoma renis goed, wanneer de patient 5 jaar 
na het verwijderen van het neoplasma geen tumorrecidief of metastasen 
heeft. 

De lokalisatie van de tumor 

onderpool 5 0  ( 5 2%) 
bovenpool 30  (3 I %) 
gehele nier I 6  ( I7%) 

De gemiddelde duur van de klachten der patienten bij wie het neoplasma 
in de onderpool van de nier was gelokaliseerd, bedroeg 4} maand. Het 
carcinoom van de bovenpool wordt over het algemeen later ontdekt ; hier 
was de gemiddelde duur van de klachten I }  jaar. 

De uitbreiding van de tumor 

Kapseldoorgroei : Bij 30  patienten was het carcinoom in het perirenale 
weefsel doorgegroeid. Het betrof niet alleen grote, maar ook kleine 
neoplasmata. De 40 patienten bij wie de kapsel intact werd bevonden, 
hadden eveneens tumoren van wisselende omvang. De prognose voor de 
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patienten met een carcinoma renis dat in het perirenale weefsel was 
geïnfiltreerd, bleek niet absoluut infaust te zijn. De overlevingstermijnen 
varieerden van 6 maanden tot 20 jaar, hetgeen overeenkwam met de 
overleving van hen, bij wie de nierkapsel intact was bevonden. 
Doorsnede van de tumor : Het volume van de tumor wordt in de ziekte
geschiedenis en de verslagen van de patholoog-anatoom veelal beschre
ven als van een kinderhoofd, een kokosnoot, een sinaasappel of een 
mandarijn. Daarnaast komen doorsnedematen voor. Bij 20 patienten 
werd verweking of centrale regressie in de tumor beschreven. Het betrof 
hoofdzakelijk grote neoplasmata die in een vergevorderd stadium waren. 
De grootste tumor woog 2� kg. Deze werd gevonden bij : 

Patient J.G., 5 3  jaar, H.M. I 8-9-' I 3 . 

Hij heeft reeds I I jaar intermitterend haematurie. De laatste 3 jaar is de patient vermagerd 
en voelt zich moe. Bij opneming heeft hij pijn in de rechter lendestreek, waar een zeer grote 
tumor is te voelen. De man ziet er slecht uit en is bleek. In de ziektegeschiedenis van I 9o2, 
no.5 5 3, wordt reeds gewag gemaakt van voor een niertumor verdachte verschijnselen. "Patient 
heeft 6 weken somwijlen bloed bij het water gedurende enige uren. Er is een brokje tumor
weefsel gevonden in de plas." 
Cystoscopie : rechts geen indigokarmijnuitscheiding ; linker ureterostium scheidt na 5 min. 
blauw uit. 
Operatie : 24-9-'I 3 (prof. Koch). 
Narcose : ether. 
Een dwarse incisie in de bovenbuik. Transperitoneaal wordt een zeer grote niertumor ver
wijderd. De vena cava bevat geen tumorweefsel. 
Postoperatief beloop : De pa ti ent is plotseling overleden. 
Patboloog-anatomiscb onderzoek : gewicht van de niertumor 2500 gram. De gehele nier is door 
het carcinoom aangetast. De tumor is niet door de kapsel, maar wel in het pyelum gegroeid. 
Microscopisch onderzoek en histologische diagnose: typisch hyperoefroom (Grawitz-tumor). 
Obductie : waarschijnlijk hartdood. In de rechter long wordt een solitaire metastase gevonden. 

Uit deze ziektegeschiedenis blijkt, hoe latent het carcinoma renis aanwezig 
kan zijn. Het vinden van een solitaire metastase pleit voor de oude dia
gnose, typische Grawitz-tumor. De kleinste tumor had de grootte van een 
erwt en was eigenlijk een toevallige vondst, zoals uit de volgende ziekte
geschiedenis blij kt : 

Patient J.O., 72 jaar, H.M. 8-9-'48, krijgt een week na een prostaatoperatie (Millin) pijn in 
de rechter nierstreek. Er wordt een pyonefrose gevonden op basis van een pyelonefritis 
chronica. Voor 4 jaar heeft patient gekuurd in een sanatorium voor longtuberculose. Hij 
staat onder controle van een consultatiebureau; momenteel zijn er geen actieve processen. 
Men besluit tot het verwijderen van de nier. Bij operatie wordt een hydronefrotische nier 
gevonden, die vergroeid is met de vena ca va. De exstirpatie is moeilijk. Er zijn geen duidelijke 
verschijnselen van tumorgroei. Het geheel maakt de indruk van een ontstekingsreaetie. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 



Figuur 6. Rctrograad pyelogram : 'spiderleg contour' met ingroei van tumorweefsel in het 
pyelum. 
K.W. 0', 47 jaar, H.M. 25-r-'Go. Ziektebeloop : inoperabele tumor (carcinoma ren is), 5 mnd. 
later overleden aan longmctastascn. 
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Patholoog-anatomisch onderzoek, no. 4425 2  en  no. 4491 1 :  De  vcrwijderde nier weegt 240 gram. 
Het oppervlak is glad, behoudens een erwtgroot bleek knobbeltje. Het pyelum is sterk ver
wijd en stug, de ureter is doorgankelijk. Microscopisch beeld :  Het pyelum heeft een fibreus 
verdikte wand waarin veel plasmacellen liggen. Er zijn geen aanwijzingen voor een specifieke 
ontsteking. Onder de schors wordt een kleine cyste gevonden en daarnaast een tumortie met 
blazige cellen, overeenkomend met het beeld van een Grawitz-tumor. 
Ziektebeloop : Acht jaar na het verwijderen van de rechter nier maakt de patient het goed. 
Er zijn geen tekenen van lokaal recidief of metastasering. In 1 960 is hij overleden 'aan het 
hart', aldus de familie. Overleving 1 2  jaar. 

ThroiJJbose va11 de vena reiJa/is: Ingroei van carcinoomweefsel in de wand en 
het lumen van de vena renalis is bij I4 patienten beschreven. Bij 4 patien
ten was de tumor hoofdzakelij k samengesteld uit waterheldere cellen, 
terwijl I o  van hen niercarcinomen hadden met een meer polymorfe 
structuur. In de meeste gevallen had de tumorgroei een vergevorderd 
stadium bereikt. Bij 4 patienten strekte de thrombose zich uit tot in de 
vena cava. In sommige operatieverslagen werd stuwing van de venen in 
het perirenale weefsel vermeld. In de patholoog-anatomische verslagen 
bleef de vermelding van het al dan niet aanwezig zijn van tumorweefsel 
in de vena renalis helaas beperkt tot een kleine groep van patienten. 

Tumordoorgroei i11 het pyel11m : Bij 2 3 pa tienten is ingroei van tumor in het 
pyelum beschreven. Het carcinoom bevond zich in de meeste gevallen in 
een vergevorderd stadium (fig. 6). 

Lymfogene uitbreiding van de f111110r : Bij I I pa tienten werden tijdens de 
operatie lymfekliermetastasen gevonden. Drie van hen, bij wie het tumor
weefsel overwegend was samengesteld uit waterheldere cellen, overleden 
respectievelij k 5 ·�·  jaar, 4} jaar en 2 jaar na de nefrectomie aan een lokaal 
recidief. Acht patienten met een carcinoma renis dat meer een polymorf 
karakter had, overleden binnen 9 maanden na de operatie aan een lokaal 
recidief. Een nauwkeurig kliertoilet bij het verwijderen van het nier
carcinoom is van veel belang. Nabestraling van dit gebied is geïndiceerd 
wanneer de klieren tumorweefsel blijken te bevatten. 

Congenitale afwijkingen 

Een congenitale nierafwijking, gecombineerd met een carcinoom, werd 
bij I patient waargenomen. Het betrof een tumor die gelokaliseerd was 
in een nier met dubbele ureteren. 



H O O F D S T U K  I V  

"Ni/ tam dif!icile est quin quaermdo investi
gari possief." 

TERENTlUS 

KLINISCHE A S P E C T E N  VAN H E T  CARCI N O M A  R E N I S  

A .  I N L E I D I N G  

Bij het carcinoma renis is herkenning van de klinische verschijnselen, óók 
in een gevorderd stadium van de tumor, vaak bijzonder moeilijk, tenzij 
één van deze drie cardinale symptomen zich voordoet : haematurie, een tumor, 
of pijn in de lmdestreek. De klachten die het carcinoma renis veroorzaakt, 
kunnen namelijk zeer bedriegdijk zijn, waardoor de juiste diagnose vaak 
over het hoofd wordt gezien, zoals CREEVY ( 1 964) als volgt heeft samen
gevat : "Malignant renal tumors should be classed with syphilis and 
tuberculosis as among the great mimics encountered in clinical medicine." 

Voorkomen 

Het carcinoma renis vormt 8 3 %  van alle maligne niergezwellen. Uit de 
literatuur blijkt dat dit neoplasma bij man en vrouw voorkomt in een 
verhouding van 2 tot 1 .  Een serie van 1 746 patienten omvatte 1 149 
mannelijke en 5 97 vrouwelijke. De tumor openbaarde zich meestal op een 
leeftijd boven de 5 0  jaar ; de gemiddelde leeftijd was 5 5 jaar (RICHES, 

GRIFFITHS en THACKRAY, 1 9 5 1) .  Het carcinoma renis is bij het kind een 
zeer zeldzame aandoening. Tot 1 9 5 9  werden er 5 1  kinderen met dit 
carcinoom beschreven (KLAPPROTH 1 9 5 9). 
De tumor komt in beide nieren in gelijke frequentie voor. Er zijn thans 
2 3 pa tienten met een dubbelzijdig carcinoma renis in de literatuur bekend. 
Om uit te maken of er sprake is van twee primaire niercarcinomen of van 
een unilaterale niertumor en een metastase, moet men volgens BROCKS, 

HEERUP en STORM ( 1 964) aandacht schenken aan de volgende criteria : het 
al dan niet aanwezig zijn van metastasen elders in het lichaam, een evident 
verschil in histologische bouw van de beide tumoren, en een lange perio
de tussen het ontstaan van beide neoplasmata. Bovengenoemde auteurs 
beschrijven de volgende patient : 



Een man van 43 jaar heeft sedert 3 maanden recidiverende haematurie en pijn in de rechter 
lendestreek. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Het intraveneuse 
en het retrograde pyelogram laten een tumor in de onderpool van de linker nier zien, terwijl 
in de rechter nier een geringe stuwing bestaat. De BSE is 2 mm, de bloeddruk bedraagt 
I 8ofno en het ureumgehalte van het bloed is 2 5 0  mgfl. Op de röntgenfoto van de thorax 
zijn geen metastasen te zien. Bij cystoscopie worden geen afwijkingen gevonden. Er vindt 
nefrectomie plaats, waarbij een grote tumor in de onderpool van de linker nier blijkt te 
bestaan ; de vena renalis bevat geen tumorweefseL Het patholoog-anatomisch onderzoek 
wijst uit: adenocarcinoma renis met grote ronde tumorcellen en helder protoplasma, geringe 
polymorfie. Acht jaar later klaagt de patient over haematurie en is op het intraveneuse en het 
retrograde pyelogram een tumor in de bovenpool van de rechter nier te zien. Er wordt 
besloten tot laparotomie. In de bovenpool bevindt zich een ingekapselde tumor, die ge
makkelijk van het nierweefsel is vrij te prepareren. Het neoplasma bestaat uit vele cysten en 
zou volgens het patholoog-anatomische onderzoek een volkomen andere weefselstructuur 
hebben dan het adenocarcinoma renis dat destijds in de linker nier werd gevonden. De grens 
tussen de tumor en het nierweefsel is vrij van carcinoomweefseL 
Ziektebeloop : De pa ti ent is 1 jaar later overleden tengevolge van een hersenbloeding. Bij 
obductie werden nergens metastasen gevonden. 
Epicrifit : De solitaire metastase bij het carcinoma renis is niet zeldzaam en behoeft histolo
gisch in het geheel niet te lijken op het primaire carcinoom. Er zijn metastasen van het 
carcinoma renis bekend, die pas na 20 jaar ontstonden. Daardoor is een metastase van het 
vroegere carcinoom bij deze pa ti ent niet uitgesloten ; bovendien komt deze uitzaaiing bij 8% 
van de patienten voor. 

Het carcinoma renis komt ook voor in combinatie met een congenitale 
nierafwijking. WALSH ( I9 5  I) beschreef 5 00 patienten met een solitaire 
niercyste en bij 7° 0 van hen was maligne degeneratie opgetreden. 
JOHNSON ( I9 5  3) verzamelde uit de literatuur 9 padenten met dubbelzijdige 
cystenieren en een carcinoma renis. BORSKI en KIMBROUGH ( I 9 54) zagen 
een dubbelzijdig niercarcinoom bij een padent met cystenieren. Het 
samengaan van het carcinoma renis met een hoefijzernier is eveneens 
meerdere malen vermeld, en ook de combinatie van het nierneoplasma 
met chronische pyelonefrids en tuberculose. Het carcinoma renis ontstaat 
soms in een solitaire nier. Aangezien een totale nierexstirpatie onder deze 
omstandigheden niet mogelijk is, zal de behandeling eventueel uit een 
partiële nefrectomie moeten bestaan. Volgens mededelingen in de litera
tuur werd bij 4 5  padenten met een carcinoom in een solitaire nier een 
partiële nefrectomie verricht (DUFOUR, I 9 5  I ;  LJUNGGREN, I96o ; SMITH, 

I 961  ) . 

B. S Y M P T O M A T O L O G I E  E N  D I A GN O S T I E K  

D e  diagnose niercarcinoom wordt over het algemeen laat gesteld. De 
oorzaken hiervan zijn meestal het sluipende en symptoomloze begin en 
de groei gedurende een vaak zeer lange periode. De patient heeft soms 



vage klachten, clie allerminst doen denken aan een maligne gezwel van 
de nier. Men onderscheidt de volgende klinische verschijnselen : 

T11mor : Een palpabele weerstand in de nierloge komt bij ongeveer 30% 
van de parienten voor. Volgens RICHES (I964) zou de tumor slechts 
palpabel zijn, wanneer de diameter van de nier IO cm of meer bedraagt. 
Zowel adipositas als de lokalisatie van de tumor in de bovenpool be
moeilijkten vaak het stellen van de diagnose. GRIFFITHS en THACKRAY 

( I  949) vonden dat van de r oo pa tienten bij wie het niercarcinoom palpabel 
was, er slechts 8 als enige klacht hadden : 'iets hards of zwaars' in de 
lendestreek te voelen. MELICOW en USON ( I96o) hoorden deze klacht als 
eerste bij z% van 5 77 pa tienten met een carcinoma renis. 

Hae!ltalllrie : De pijnloze haematurie is bij vele parienten de eerste aan
duiding van een carcinoma renis. Dit verschijnsel werd bij 6z% van I 746 
padenten waargenomen (RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY, I9 5  I ) .  De 
bloedingen zijn vaak profuus en intermitterend van karakter. Bij de 
meeste padenten met haematurie is het neoplasma in het pyelum door
gebroken. Als enige klacht komt de haematurie in de literatuur voor bij 
ongeveer z I %  van de pa tienten met een nierparenchymcarcinoom. Een 
microscopische haematurie is soms het eerste symptoom van een maligne 
niergezweL GREENE, ü

'
SHAUGHNESSY en HENDRICKS ( 19 5 6) verrichtten bij 

3000 ogenschijnlijk gezonde mensen een urineonderzoek en vonden bij 
3 %  van hen in het sediment 5 tot Io  erythrocyten per gezichtsveld. Bij 
5 oo andere personen met een microscopische haematurie kwamen op 5 o 
intraveneuse en retrograde pyelogrammen duidelijke afwijkingen aan het 
licht; I o  parienten (z0 0) hadden een neoplasma van de nier. 

P!Jn : De pijn in de nierstreek, die geen verband houdt met de mictie, 
kwam volgens LUCKÉ en SCHLUMBERGER (I9 5 7) bij 5 6% van de I I07 
pa tienten met een carcinoma renis voor. MELICOW en uSON (I 960) vonden 
pijn als enige klacht bij 3 I van de 5 77 pa tienten ( 5  °�) .  De pijn heeft een 
dof en wee karakter, is gelokaliseerd in de nierloge en berust op spanning 
van de nierkapsel of op doorgroei van de tumor in de omliggende weef
sels. Ook kan pijn het gevolg zijn van druk op de nervus ilioinguinalis, 
iliohypogastricus en genitocruralis. De metastasen in de wervellichamen 
en in de overige delen van het skelet veroorzaken vaak uitstralende pijnen, 
die soms het enige symptoom zijn van het neoplasma van de nier. De 
heftige koliekachtige pijnen daarentegen houden verband met necrose in 
de tumor en passage van bloedstolsels en tumordeeltjes door de ureter. 



Volgens DE WEERD en CULP ( I 962) komt pijn in de nierstreek veelvuldiger 
voor bij benigne dan bij maligne nieraandoeningen. 
In de literatuur oordeelt men over het voorkomen van het trias haema
turie, pijn en tumor bij het carcinoma renis zeer verschillend. MELICOW 

en usoN (I 96o) vonden bij 5 6 °  0 van de 5 77 padenten deze drie symptomen 
gelijktijdig aanwezig. RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY (1 9 5 1) zagen dit 
trias bij I I 0 0 van de r 92 patienten. 

Koorts: Temperatuurverhoging kan de enige aanwijzing zijn voor het 
bestaan van een carcinoma renis. WEINSTEIN, GERACI en GREENE (I 96I)  
vermelden bij I I � 0 van I 2 3 8 pa tienten met een nierneoplasma inter
mitterend koortsaanvallen ; bij 22 patienten (2%) bleek koorts de enige 
klacht te zijn. Daarom is bjj febris e causa ignota PJ'elografie geii1diceerd. 
IS RAEL ( I 896) vestigde het eerst de aandacht op koorts bij het carcinoma 
renis. Hij schreef de hoge temperatuur toe aan pyelitis en resorptie van 
necrotisch materiaal. GRIFFITHS en THACKRAY (I 949) dachten bij I 2  van 
de I03  padenten met een groot niercarcinoom en temperatuurverhoging 
aan een mogelij ke correlatie tussen koorts en volumineuse necrotiserende 
tumoren. CATLIN, BERITCLIFF en MARSON (I 947) vonden koorts in het 
bijzonder bij I 5 gemetastaseerde niercarcinomen. BÖTTIGER en IVEMAR K  

( I 9 5 9) concluderen uit een onderzoek van 107 patienten met een carei
noma renis, dat er een correlatie bestaat tussen koorts en de aanwezigheid 
van een clearcell carcinoom, die significant is. Van de 3 8 padenten met 
een dergelijke tumor hadden er 1 7  (45 °10) koorts. Van de 2 1  padenten 
met een granularcell carcinoom hadden er 2 ( Io%) koorts. BÖTTIGER 

( r 9 5 7) toont door een onderzoek van I 5 3 padenten aan, dat er eveneens 
een duidelijke correlatie bestaat tussen koorts en een verhoogde bezin
kingssnelheid van de erythrocyten ; 5 6 pa tienten met koorts hadden een 
gemiddelde BSE van 84 mm; 97 patienten zonder koorts hadden een 
BSE van ± 48 mm. Tevens kon BÖTTIGER (I 96o) bewijzen, dat er tussen het 
clearcell carcinoma renis en een hoge BSE een significante correlatie be
staat. Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat het carcinoma 
renis, waarin de waterheldere cellen ( clearcells) overwegen, een stof 
produceert, die koorts en een verhoogde BSE veroorzaakt. 

GeiVichtsverlies : Vermagering is een algemeen verschijnsel bij maligne 
gezwellen. Het gaat vaak samen met vermindering van eetlust en klachten 
over het maagdarmkanaaL In de regel is het een laat verschijnsel en 
derhalve een aanduiding van een slechte prognose. RICHES, GRIFFITHS en 
THACKRAY (I 9 5  I) zagen bij 28 van de 173  padenten met een niercarcinoom 
vermagering als belangrijkste klinische verschijnsel ( I 6%)· Van de 26 
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patienten met een carcinoma renis bij wie vermagering op de voorgrond 
stond, overleden er 2 I binnen I jaar (8oo/o). 

Sympto111atische varicocele : De kans dat bij een carcinoma renis een varico
cele gevonden wordt, is klein. RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY ( I 9 5  I ) 
namen dit klinische verschijnsel waar bij o,6% van de 1 746 patienten met 
een nierneoplasma. Bij de 96 patienten uit de Chirurgische Universiteits
kliniek te Groningen werd de varicocele 2 keer gediagnostiseerd ( 2 %). 
Deze veneuse stuwing werd zowel links als rechts waargenomen, onaf
hankeli jk van de plaats waar de tumor zich bevond. 

Hypertmsie : NEUSSER ( I 899) was de eerste die de combinatie van nier
carcinoom en hypertensie beschreef. Zijn hypothese dat de bloeddruk
verhoging het gevolg was van resorptie van het secreet van gedegene
reerde bijniercellen, raakte op de achtergrond toen de oorsprong van dit 
neoplasma meer werd gezocht in de nier zelf. In de literatuur wordt de 
hypertensie bepaald niet als een specifiek verschijnsel van het carcinoma 
renis beschouwd, omdat het neoplasma van de nier en de verhoogde 
bloeddruk zich meestal in dezelfde leeftijdsklasse voordoen. GRAHAl\-r 

( I 947) vond bij I 9 5  patienten met een niercarcinoom in 10°� hypertensie, 
maar over de invloed van de nefrectomie op dit verschijnsel vermeldt hij 
niets. HAGENS ( I 9 5 4) beschrijft bij 1 7  van de 99 patienten met een nier
neoplasma vóór de operatie een verhoogde bloeddruk, die, na de nefrec
tomie, geen duideli j ke daling vertoonde. Zoals echter zal blijken bij de 
bespreking van polycythaemie bij het carcinoma renis, is een oorzakelijk 
verband tussen hypertensie en het niercarcinoom nog niet uitgesloten. 

De spontam ruptuur bij het carcinoma renis is door MILLER en KAUFMAN 

(1 963) bij 5 patienten beschreven als eerste verschijnsel van de tumor. De 
preoperatieve diagnose was meestal ruptuur van de aorta. In de literatuur 
zijn momenteel 5 0  gevallen bekend met een dergelijke perforatie. Bij vele 
patienten bleek echter wel een trauma vooraf te zijn gegaan. 

Anae111ie komt veel voor bij het niercarcinoom, maar is zeker geen patho
gnomonische bevinding. 

Po!Jcythae!Jiie ( erythrocytose). "If this is so it brings renal tumours into 
line with those of the thyroid, parathyroid, pancreas and suprareaal in the 
ability of bath the primary tumour and its metastases to produce a 
specific harmonie effect" (RICHES, I 963) .  
De combinatie van een carcinoma renis met polycythaemie is in de 
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literatuur bij 5 5 padenten beschreven en komt voor bij 2-4°� van de 
padenten met een niercarcinoom (RICHES, 1 963) .  Deze vorm van poly
cythaemie berust op een toeneming van het haemoglobinegehalte en van 
het aantal erythrocyten als reactie op een prikkel ergens in het lichaam. 
Naar analogie van het begrip leucocytose kan men hier spreken van 
erythrocytose (wETERINGS, 1 96 3). Op grond van experimentele onder
zoekingen is komen vast te staan, dat een humorale factor, het erythro
poëtine, het beenmerg activeert. Men zou uit de proeven van JACOBSON 
C.S. (1 9 5 7), OSNES ( 1 9 5 8) en KURATOWSKA C.S. ( 1 96 1 )  mogen afleiden, dat 
de nier het voornaamste orgaan is waar erythropoëtine wordt gevormd. 
Men vermoedt dat de juxtaglomerulaire cellen, die als korrelcellen in de 
wand van de vasa afferentia in de nier aanwezig zijn, niet alleen renine 
afscheiden, maar ook erythropoëtine vormen. Daarom is het zeer goed 
mogelijk dat bij het carcinoma renis, als vaatrijke tumor, een woekering 
ontstaat van soortgelij ke cellen. De sterke toeneming van erythropoëtine, 
met als gevolg een erythrocytose, zou volgens WETERINGS (r 963) daarmee 
verklaard kunnen worden, evenzo de polycythaemie bij metastasen elders 
in het lichaam. Het voorkomen van polycythaemie en hypertensie bij het 
carcinoma renis zou derhalve een verklaring kunnen vinden in de hyper
activiteit van de juxtaglomerulaire cellen. VAN DOLDER (r96z) beschreef 
een patient met een hypernefroom en erythrocytose, bij wie erythropoëti
ne kon worden aangetoond, zowel in het plasma als in het extract van de 
tumor. Na de operatie werd in het plasma geen erythropoëtine meer 
gevonden. RICHES ( r 963) behandelde 4 patienten met een carcinoma renis 
en polycythaemie, bij wie zowel in het primaire tumorweefsel als in dat 
van de metastasen erythropoëtine werd aangetoond. Na de nefrectomie 
werd een duidelijke daling van het haemoglobinegehalte gezien, die een 
halfjaar later nog bestond. Bij één van de padenten ontwikkelde zich 
wederom een erythrocytose als gevolg van longmetastasen. 
Het is gebleken dat deze vorm van polycythaemie tevens werd gevonden 
bij patienten met hydronefrose, cysteuier en andere tumoren, zoals 
cerebellumtumoren, uterusfibromen, primaire levercarcinomen en 
pheochromocytomen. Verder experimenteel en patholoog-anatomisch 
onderzoek zal waarschijnlijk meer licht kunnen brengen in deze materie. 

Bezinkingssnelheid van de erythrocyten (BSE, methode Westergren) 

Een hoge bezinkingssnelheid is niet kenmerkend voor een carcinoma 
renis en impliceert bij voorbaat geen slechte prognose. De histologische 
structuur van het nierparenchymcarcinoom en de BSE tonen vaak een 
discrepantie. Naar aanleiding van deze bevindingen zocht BÖTTIGER 
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( I 96o) bij 5 4  padenten met een carcinoma renis naar een verband tussen 
een zeer hoge BSE en het type tumorcel waaruit het carcinoma renis 
overwegend was samengesteld. Onder de 5 4  padenten zonder aantoon
bare metastasen waren er 2 2  met een clearcell carcinoma renis en een 
PAs-positieve kleuring, en I4  met een granularcell carcinoma renis en een 
PAS-negatieve kleuring. De bezinkingssnelheid bij de 22  padenten met 
een clearcell carcinoma renis bedroeg gemiddeld 7 I ± I 3 mm, en de 
BSE bij de I4 pa tienten met een granularcell carcinoma renis 2 5 ± 5 mm. 
Dit verschil in bezinkingssnelheid bij beide niercarcinomen was signifi
cant (p. o,o i ) .  De electraforese liet bij de PAS-positieve niercarcinomen 
bovendien een verhoging zien in de cx 1 en cx2 globulinefractie ten opzichte 
van de PAS-negatieve tumoren. 
Naar aanleiding van deze feiten zou men de conclusie kunnen trekken dat 
het clearcell carcinoma renis een stof produceert waarvan koorts, een 
hoge BSE, benevens een verandering in de cx1 en cx2 globulinefractie van 
het eiwitspectrum het gevolg zijn. 

C-reactive proteintest (C.R.P.) 

In 1930  isoleerden TILLET en FRANCIS een polysaccharide antigeen van 
pneumococcen, dat een precipitatiereactie gaf met het serum van paden
ten, die een bacteriële of reumatoïde ontsteking hadden doorgemaakt. 
MCLEOD en AVERY ( I94I) introduceerden de term C-reactive protein voor 
dit antigeen en ontwikkelden een serum, dat in staat was zeer kleine 
hoeveelheden C-reactive protein in het bloed aan te tonen. In r 943 demon
streerde LÖFFSTROM een dergeli jke precipitatiereactie bij een padent met 
een carcinoma renis. Verschillende onderzoekers, als BAUER en SEITZ 
( 1 9 5  3), ROANTREE en RANTZ ( 19 5  5 )  menen, dat het C-reactive protein 
waarschijnlijk een produkt is van stoffen, die weefsel vernietigen en 
koorts verwekken. LJUNGGREN, HOLM, KARTH en POMPEIUS ( 1 9 5 9) be
schrijven de grote waarde die de C.R.P.-test zou hebben bij het volgen 
van het klinische beloop bij de patienten met een carcinoma renis. Zij 
deelden de volgende waarneming mede : 

Een man van 5 0  jaar heeft een carcinoom in de onderpool van de nier en multipele long
metastasen. De C.R.P.reactie was positief. Drie maanden na de nefrectomie was er regressie 
van de longmetastasen op de thoraxfoto te zien en viel de C.R.P. test negatief uit. Eén jaar 
na de operatie ontstonden een recidief in het litteken en een metastase in het linker bovenbeen. 
De C.R.P.reactie bleek nu weer positief te zijn. Het recidief werd geopereerd en het femur 
werd bestraald met een haarddosis van l l 2. 5  R. Zes maanden hierna was er een duidelijke 
regressic van de metastase in het femur te zien, terwijl nieuw bot gevormd werd ; de C.R.P.
test was negatief. Twee jaar later was de C.R.P.test negatief en waren er klinisch geen aan
wijzingen voor metastasering. Over de histologie van het carcinoma renis wordt niet ge
sproken. 



HOLM en POMPEIUS ( r96r)  verrichtten bij 72 padenten met een niercyste of 
niercarcinoom de C.R.P.-test. Bij 4 1  padenten met een carcinoma renis 
was deze in 34 gevallen positief en in 7 gevallen negatief. Bij 4 padenten 
met negatieve uitslag was er centrale regressie van het tumorweefseL Bij 
3 I padenten met een niercyste viel de C.R.P.-test 30 keer negatief uit. 
Men beschouwt deze bepaling als een aanwinst voor de differentiële 
diagnose : niertumor of niercyste. Een persisterende positieve uitslag na 
het verwijderen van een niercarcinoom zou volgens de Zweedse onder
zoekers echter wijzen op metastasen. 

Celdiagnostiek van de urine 

Celdiagnostiek van de urine in verband met een carcinoom van de tractus 
uropoëticus vergt zeer veel tijd en vraagt veel ervaring van de onder
zoeker. De urine wordt door middel van een uretercatheter steriel opge
vangen. De carcinoomcellen in de urine ondergaan spoedig degeneratieve 
veranderingen, waardoor een differentiële diagnose wordt bemoeilijkt. 
De diagnose wordt volgens KOSS en DURFU (r 962) meer gesteld op de 
groepjes tumorcellen in de urine, dan op een enkele cel. PAP ANICOLAOV en 
MARSHALL ( 1 94 5 )  beschreven de eerste resultaten van de celdiagnostiek 
der urine bij 8 3 pa tienten met nierafwi j kin gen, van wie er 2 7 maligne 
cellen in het sediment hadden. Bij 24 parienten (8 8°10) werd de diagnose 
bevestigd ; in 3 gevallen was de uitslag twijfelachtig. FOOT, PAPANICOLAOU, 
HOLMQUIST en SEYBOLT ( 1 9 5 8) hebben in een periode van 9 jaar de urine 
van 2829 parienten met afwijkingen van de tractus uropoëticus op tumor
cellen onderzocht. Zij konden bij 6o0'o van de padenten de diagnose 
bevestigen; van het granularcell carcinoma renis werden vaker tumor
cellen in de urine gevonden dan van het clearcell carcinoma renis. De 
betrouwbaarste resultaten vond men bij pa tienten met een blaascarcinoom. 
Zij waarschuwen voor een foutieve interpretatie als gevolg van exfoliatie 
door de uretercatheter. De ervaring heeft geleerd, dat de tumorcellen van 
het carcinoma renis meestal pas ontdekt worden wanneer de tumor zich 
heeft uitgebreid tot in het pyelum. Haematurie is dan vaak het eerste 
symptoom. Anders is het gesteld met een carcinoom van het nierbekken. 
Hierbij stelt het celonderzoek ons in staat om de aandoening, zelfs bij 
kleine pyelumcarcinomen zonder röntgenologische afwijkingen, in een 
vroeg stadium op het spoor te komen. SCHMIDLAPP en MARSHALL ( 1 9 50) 
ontdekten zodoende bij een patient een pyelumcarcinoom met een door
snede van 3 cm. 
Het is gewenst, ter wille van het inzicht en de ervaring op het gebied van 
de celdiagnostiek in de urine, dat bij elke patient bij wie een niercarcinoom 
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vermoed wordt, dit onderzoek geschiedt. Bovendien zal de vroege 
diagnose van het carcinoma renis erdoor bevorderd worden. 

Percutane nierbiopsie 

Bij deze blinde onderzoekmethode bestaat een groot gevaar voor ver
sleping van tumorcellen en bloeding. Een biopsie uit een nier 1vaarin men em 
tll/l/Or ver111oedt, moet daarom sterk wordm afgeradm. Zijn de klinische af
wijkingen en de diagnostische bevindingen uiterst gering en zodoende 
moeilij k te beoordelen, dan doet men beter de patient nauwkeurig te 
observeren. 

C. D E  K L I N I S C H E TOESTAND VAN D E  P ATIENT 
E N  D E  P RO G N O S E  VAN H E T  C A R C IN O M A  R EN I S  

Het vaak lange interval, dat ligt tussen het verwijderen van het nier
carcinoom en het verschijnen van metastasen, doet vermoeden dat niet 
alleen de tumor bepalend is voor de prognose, maar óók de patient. De 
reacties van het macro-organisme op de metastasering van in histologisch 
opzicht gelijkwaardige tumoren vertonen bij de patienten onderling soms 
frappante verschillen. Men behoort derhalve rekening te houden met de 
weerstand van de gastheer. 
Wanneer symptomen als haematurie, pijn en een palpabele tumor tegelijk 
voorkomen, kan men zonder meer spreken van een slechte prognose. 
BÖTTIGER en IVEMARK ( 1 9 5 9) hebben bewezen, dat koorts bij het carei
noma renis geen slechte prognose betekent. De tijd gedurende welke er 
klachten bestaan zonder dat de patient onder geneeskundige behandeling 
is, de klachtendmtr, geeft ons interessante inlichtingen omtrent het beloop 
van het carcinoma renis. FLOCKS en KADESKY ( 19 5 8) vergeleken bij 284 
patienten met een niercarcinoom de duur van de klachten met hun 
5 -jaarsoverleving. Bestonden de klachten ongeveer 4 weken, dan was 6o% 
van de patienten na 5 jaar nog in leven. Bij een klachtenduur van 7-1 2  
maanden bedroeg het aantal 5 -jaarsoverlevingen 1 6%.  Was echter de 
duur van de klachten 2 jaar, dan bleek de 5 -jaarsoverleving 27% te zijn, 
terwijl bij klachten gedurende 5 en 10 jaar deze percentages opliepen tot 
5 0  en 64. Men kon aanvankelijk hier geen verklaring voor geven. JOMAIN 
( 1963)  merkt echter op, dat het stijgen van de overlevingspercentages bij 
een klachtenduur van 5 à 10 jaar waarschijnlijk het gevolg is van de 
langzame groei van bepaalde maligne niertumoren. Een van de padenten 
die in 1 9 1 3  werd behandeld in de Chirurgische Universiteitskliniek te 
Groningen, had 1 1  jaar intermitterend haematurie, vóór hij zich onder 



behandeling stelde. Er werd bij deze patient een z 5 oo gram wegende 
niertumor verwijderd. De kapsel was intact. Histologische diagnose : 
hypernefroom. Na het plotselinge overlijden van de patient (hartdood) 
werd obductie verricht, waarbij een solitaire longmetastase werd ge
vonden. Naar alle waarschijnlijkheid was dit een soortgelijk langzaam 
groeiend en weinig klachten gevend carcinoma renis. 
RICHES ( I 964) meent dat de stijging van de overlevingspercentages bij 
padenten met een zeer lange klachtenduur welhaast zeker berust op een 
zeer lage graad van maligniteit van deze tumoren. 

D. H E T  K L I N I S C H E  BEELD EN D E  D I A GN O S T I E K  
V A N  H E T  C A R CI N O M A  R E N I S  B IJ 9 6  P ATJENTEN 
OP GENOMEN I N  DE C H I R U R G I S C HE U N I V E R S ITE IT S K L I N I E K  
TE  G RO N I N GEN I N  D E  J A REN I 9 0 9 - I 9 6 4  

OVERZICHT 

Voorkomm 

Mannen : Go 

Leeftfjdsverdelillg 

o-10  jaar o 
I I-zo jaar o 
2 I-30 jaar 1 
3 1 -40 jaar 
41 -50 jaar 1 1  

Symptomm 

Haematurie als enig verschijnsel 
Haematurie : 
Pijn als enig verschijnsel : 
Pijn :  
Tumor als enig verschijnsel : 
Tumor: 
Haematurie, pijn en een tumor : 
Koorts als enig verschijnsel : 
Koorts : 
'Silent hypernephroma' : 

Vrouwen : 3G 

5 1-Go jaar 3 1  
G1-70 jaar 3 1  
7 1 -80 jaar 1 3  
8 1-90 jaar 4 

B.A.u.s.* 

42 (43 %) 2 1 % 
7G (79 %) Gz% 
2 5  (2G %) 5 % 
3G (37%)  5 G % 
3 ( 3 %)  8 % 

59 (GI  %)  30% 
20 (21 %) I I -5 G% 

I ( I %)  z % 
19 (zo%) l l % 
9 ( 9 %) 4% 

*B.A.u.s. : 1 74G patienten met een carcinoma renis, verzameld door de British Association 
of Urological Surgeons. 

Klachtmduur 

1910-1920 : 1 3  maanden 
1920-1930:  1 1  maanden 
1930-1940 : Iot maanden 

1940-1950 :  10 maanden 
1950-19Go : 10 maanden 
19G0-1 9G4 : 5 !  maand 
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Geslacht: Deze reeks parienten bestaat uit 6o mannen en 3 6 vrouwen. 
Het aantal mannen domineert, hetgeen overeenkomt met de opgaven uit 
de literatuur. 

Leeftijd: De leeftijd van de patienten is weergegeven in voorgaand over
zicht. De aandoening komt het meest frequent voor tussen het 5 os te en 
het 7oste jaar. De jongste patient is een vrouw, J.K., oud 23 jaar, H.M. 
1 9- 1  r-' 3 r .  Opneming 1 9-r r -' 3 r .  

Anamnese : Reeds 7 weken voelt patientc zich moe; zij heeft geen bepaalde klachten, maar kan 
haar werk niet goed meer verrichten. Er is nooit bloed in de urine gezien. De eetlust is goed 
en de ontlasting komt geregeld. 
Fysiscb onderzoek : Goede voedingstoestand. Aan hart en longen worden geen afwijkingen 
gevonden. Bij inspeetic van de buik valt op dat de linker helft meer gewelfd is dan de rechter. 
Daar is een tumor palpabel, die zich uitstrekt van de mediaanlijn tot de middelste axillairlijn. 
De ondergrens bevindt zich twee vingcrbreed onder de navel ; de tumor is beweeglijk bij 
respiratie en er is ballottcment. De lever is niet vergroot. Bloeddruk 1 30/105 .  
Laboraloriumgegevms: bloedbeeld normaal ; urine geen afwijkingen. 
Cystoscopie : blaascapiciteit normaal ; slijmvlies normaal ; beide uretermondingen spleetvormig. 
Relrograde urelerpyelografie : sondage beiderzijds tot in het pyclum. Aan de rechter kant loopt 
direct heldere urine af, links wordt na 1 5  minuten nog geen urine opgevangen. 
Relrograad pyelogram : de linker ureter heeft een gekronkeld verloop ; van het pyelum en de 
kelken is bijna niets te zien. Aan de rechter kant zijn bekken en kelkensysteem normaal. 
Kliniscbe diagnose : nicrtumor. 
Operatie: 30-1 1-193 1 (prof. Michael). 
Narcose : chloorethyl-ether. Desinfectans 5 °0 jodiumtinctuur. 
Lumbale snede links ; het peritoncum wordt accidentcel geopend en dadelijk weer gesloten. 
De linker nier wordt losgemaakt. Bij het vrijprepareren scheurt op één plaats de nierschors in. 
De nefrectomie vcrloopt in gedeelten. De wond wordt niet gesloten, maar opgevuld met 
grote gazen, omdat er ook pus in de nierloge wordt gevonden. 
Postoperatief beloop :  De wond is per secundam genezen. 
Patboloog-analomiscb onderzoek, no. 963 8 :  
Macroscopisch : kindcrhoofdgrotc, goed afgckapscldc tumor. D e  oppervlakte is bedekt met 
multipele knikker- tot appel grote verhevenheden. De tumor heeft een vrij vaste consistentie. 
De niercontouren zijn niet meer te zien. De kleur is grijswit, elders geel. Er zijn uitgebreide 
blocdingen in het tumorweefseL 
Microscopisch : Overwegend waterheldere cellen 'cellulcs claircs' (fig. 7). Er is een duidelijk 
alveolaire structuur. Dunne, meestal hyalineachtig gedegenereerde bindweefselbundels stralen 
uit in het tumorweefseL De tumorcellen hebben helder protoplasma, alleen de buitenste rand 
is donkerder. De kern ligt centraal. Een geringe polymorfie valt op. Het weefsel is vaatri jk ;  
er zijn soms zeer grote caverncuse, met bloed gevulde ruimten. Ook cysteusc holten zijn 
aanwezig, waarin hyalinc cylindcrs voorkomen. De tumor is door een dikke bindweefselschil 
omgeven. Hieruit groeien groepjes tumorcellen in de kapsel. Deze cellen groeien als strengen 
en hebben hier niet zo duidelijk het waterheldere aspect. Dit bindweefsel bevat veel poly
nuclcairc lcucocytcn, plasmacellen en lymfocyten. De glomeruli zijn hyalineachtig gedegene
reerd. Tubuli zijn er slechts sporadisch ; ze bevatten hyalinc cylindcrs. In het intcrstitium ziet 
men een sterke monocytcninfiltratie. Kleine hoopjes tumorcellen l iggen geïsoleerd en zijn 
omgeven door een brede wal van monocyten. De tumor groeit niet door in de vena rcnalis. 
Diagnosis anatomica : maligne Hypcrnefroom. 



Figuur 1· 'cellules claires' 
J .K., 23 jr., �, H.M. 19-1 1-'3 1 .  
Ziektebeloop : 3 4  jaar n a  nefrec
tomie in leven. (P.A. no. 9638, 
H.E. 2oo x ). 

Polikli11ische colllrole 24-6-193 2 :  geen klachten, geen recidief, geen pijn in de ledematen. Op de 
thoraxfoto zijn geen longmetastasen te zien. Patiente ziet er goed uit. Volgens haar ziekte
geschiedenis zou zij een nabestraling hebben ondergaan. Gegevens hieromtrent ontbreken. 
Naonderzoek: februari 1 965 .  Gezondheidstoestand uitstekend. Fleurige vrouw van 57 jaar, 
moeder van 4 kinderen. Bij onderzoek geen afwijkingen gevonden. Thoraxfoto : geen meta
stasen te zien. Intraveneus pyelogram : De rechter nier scheidt het contrast goed uit ; aan de 
kelken en het pyelum worden geen bijzonderheden gezien. Laboratoriumgegevens : BSE 
3 mm ; urine geen afwijkingen ; leverfuncties normaal. Deze vrouw is thans, 34  jaar na het 
vcrwijderen van het carcinoma rcnis, nog in leven. Hopelijk mag men haar als genezen 
beschouwen. 
Epicrisis : Dit carcinoma ren is zou men een lage graad van maligniteit kunnen toeschrijven. 

De oudste pa tien te is een vrouw, A.B., van 8 3 jaar, H.M. I 5 -9-'62 .  

Anam11ese : Opneming 1 5-9-1962 vanuit de  Universiteitskliniek voor Vrouwenziekten en 
Verloskunde (hoofd prof. dr. L. A.Joosse) te Groningen, waar patientc vcrbleef in vcrband 
met een vaginaprolaps. 

Fysisch allderzoek : Tijdens het lichamel ijk onderzoek voelt men een weerstand in de bovenbuik 
rechts die als een galblaas imponeert. De in consult geroepen internist adviseert galblaasfoto's 
te maken. Nog voordat deze gemaakt zijn krijgt patiente haematurie. Een niertumor wordt 
thans waarschijnlijk geacht. Pa tien te is overigens steeds gezond geweest; zij heeft een goede 
eetlust en is niet vermagerd. 
Laboraloriumgegevms: Hb 10 mg"0 , BSE So mm, urine geen afwijkingen. 
Tboraxfoto : geen longmetastasen. 
l11travmew pyelog1·am: De rechter nierschaduw is groot; er is geen uitscheiding van het con
trast. De linker nier komt mooi op. 
C)'Stoscopie : Het blaasslijmvlies is normaal ; geen van beide uretcrostia vertoont afwijkingen. 
Re trograad p;•elogram : Links fraai pyelogram. Rechts geen vulling van het pyelum verkregen. 



Klinische diagnose : Er bestaat verdenking op een niertumor rechts. 
Operatie : 20-9-'62 (Karamat Al i). 
Narcose : pcntothal, N,0-0,. 

41  

Lumbale snede rechts met resectie van 10  cm van d e  1 2dc rib. Bij exploratie blijkt dat de 
vaatsteel moeilijk te bereiken is, zodat de tumor vele manipulaties ondergaat. De nier wordt 
verwijderd. Enige suspecte lymfeklieren worden gcëxstirpecrd. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-analomisrb onderzoek, no. 1 7286 :  De nier weegt 460 gram. De tumor is door de 
kapsel gegroeid en heeft het pyelum ook geperforeerd. In de vena rcnalis wordt geen tumor
weefsel aangetroffen. Microscopisch onderzoek : Het tumorweefsel maakt een onrustige in
druk. Er is veel polymorfie, veel atypic en er zijn veel mitoscn. 
Diagnosis anatomica · Carcinoma ren is. 
PoliklinisçiJe controle : Twee maanden na de operatic zijn op de thoraxfoto vele longmetastasen 
te zien, zowel links als rechts. Patientc voelt zich moe en is erg vermagerd. Drie maanden na 
de operatic is zij overleden. 
Epimsis: De mogelijkheid van uitzaaiing van tumorcellen tijdens de operatic bestaat onge
twijfeld bij deze lumbotomic. Het feit  dat de vena rcnalis geen tumorweefsel bevatte, maakt 
een dusdanige metastasering in de long aannemelijk. 

Lokalisatie 

Bij 5 4  parienten bevond het neoplasma zich in de rechter en bij 42 in de 
linker nier. Er kwamen in deze serie patienten geen dubbelzijdige nier
tumoren voor. 

'Klachtenduur', zo zou men de periode kunnen noemen, die ligt tussen het 
eerste ziekteverschijnsel en het moment waarop de patient zich onder 
geneeskundige behandeling stelt of verwezen wordt naar de specialist. 
Over elke periode van Io jaar werd van de patient een gemiddelde 
klachtenduur berekend (overzicht). Deze varieerde van 1 dag tot soms 
7 jaar. Door de aspecifieke klachten die het niercarcinoom kan geven, 
wordt deze tumor vaak miskend. De veronachtzaming van een ken
merkend ziekteverschijnsel als haematurie is dikwijls de oorzaak van het 
niet tijdig stellen van de juiste diagnose. De ziektegeschiedenis van de 
volgende patient kan dit toelichten. 

Patient L.M., vrouw, 70 jaar, H.M. z 1 -7-' 5 3 . 

Opneming 2 1 -7-' 5 3 ·  
Anamnese : Pa tien t e  heeft reeds 7 jaar I of  z keer per jaar gedurende enige dagen haematurie. 
Tevens heeft zij dan intermitterend temperatuurvcrhoging tot 39" en daarbij een flauwe pijn 
in de rechter lendestreek. Tussen deze perioden in voelt zij zich steeds goed. Op advies van 
de huisarts nam zij dan enige dagen rust, om daarna geleidelijk de huishoudelijke werkzaam
heden te hervatten. De laatste maand echter is zij moe en lusteloos. 
Fysisrh onderzoek: Geen van beide nieren is palpabel. De lever is niet vergroot. Bloeddruk 
1 30/90. 
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Laboratoriumgegevens: Hb 86°0, BSE 8o mm. 
Thoraxfoto : geen longmetastasen te zien. 
Intravenetts PJ'elogram : De onderpool van de rechter nier is onregelmatig begrensd. 
C)'Stoscopie : blaasslijmvlies normaal ; beide ureterostia spleetvormig ; blauwfunctie (indigo
karmijn) : rechts na 9 min. en links na 5 min. 
Relrograad p]elogram :  In de onderpool van de rechter nier is een uitsparing te zien die verdacht 
is voor een tumor; de nierschaduw is vergroot. 
Klinische diagnose : grote niertumor. 
Operatie 25-7-' 5 3  (prof. Eerland). 
Narcose : intratracheaal, pentothal, N,0-0,. 
Lumbale snede rechts en resectie van een gedeelte van de 1 zde rib. De nier wordt retroperi
toneaal verwijderd. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-anatomisch onderzoek, no. 14965 : De nier weegt z8o gram. De tumor gaat uit van de 
onderpool van de rechter nier en is overwegend opgebouwd uit waterheldere cellen met 
geringe atypie en polymorfie van de kernen. Er is geen ingroei van tumorweefsel in de vena 
renalis, maar wel doorgroei in het pyelum. De nierkapsel is intact. 
Diagnosis anatomica : Grawitz-tumor. 
Ziektebeloop : Acht jaar later is pa tien te overleden aan de gevolgen van een galblaascarcinoom. 
Bij obductie werden multipele metastasen in de lever en in de longen aangetroffen. In het 
rectum waren galstenen. Er werd geen recidief van het niercarcinoom gevonden ; ook waren 
er geen metastasen van deze tumor aantoonbaar. 
Epicri!is: Dit niercarcinoom is gekenmerkt door een lage graad van maligniteit. Opvallend 
is de latente groei van deze tumor, waarbij de late metastasering opvalt. 

Symptomatologie en diagnostiek 

De laatste 5 jaar is er een tendens dat padenten met ziekteverschijnselen 
als haematurie, pijn in de lendenen, koorts, vermoeidheid of slechte eet
lust, zich spoediger onder behandeling stellen, waardoor een volledig 
urologisch onderzoek tijdig kan plaatsvinden. De gemiddelde klachten
duur is momenteel 5 Î  maand, hoewel een anamnese van r l  jaar ook nu 
nog voorkomt. Het eerste symptoom waardoor het carcinoom ontdekt 
wordt, kan sterk verschillen. 
Haematurie was bij 42 padenten (43 °�) het enige klinische verschijnsel. 
Slechts 3 padenten (3 %) bezochten hun huisarts na één keer bloed in de 
urine te hebben gezien. Haematurie werd in totaal bij 76 padenten (79° �) 
aangetroffen. Bij r 8  padenten ( r 8%) werden geen erythrocyten in de 
urine gevonden. 
P!Jn in de lendestreek kwam als enig symptoom 2 5 keer voor (26%), 
terwij l er 6o padenten (62°�) waren, die geen pijn hadden. 
Tumor, een weerstand in de nierloge, was voor 3 padenten (3 %) het 
enige verschijnsel waarvoor zij de huisarts consulteerden. Bij 5 9  padenten 
(6 r 0�) was de tumor bij het lichamelij k onderzoek direct palpabel. Hieruit 
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blijkt dat het carcinoma renis, ondanks een grote omvang, eigenlijk 
weinig klachten geeft. 
Het symptomencomplex : haeJJJaf11rie, p!Jn en tm11or werd bij 20 patienten 
gevonden (2 I %), terwijl één patient (I%) noch haematurie, noch pijn, 
noch een palpabele tumor had : 

Patient L.Z., vrouw, 49 jaar, H.M. 23-2-'49, wordt opgenomen met een spontaanfractuur 
van het rechter collum femoris (fig. 8). 
Anammse: Pa tien te klaagt de laatste 4 maanden over pijn in de rechter heupstreek. Massage 
en warmtetherapie helpen niet. Op 22-2-'49 is zij gevallen en kon niet meer lopen. De röntgen
foto van de rechter heup toont een intertrochantere fractuur, die door een 'cyste' loopt; er is 
geen dislocatie. 
Fysisch onderzoek : Er worden geen afwijkingen gevonden en geen van beide nieren is palpabel. 
Bloeddruk 1 5 5/roo mm Hg. 
Laboratoriumgegevens: Hb 70 mg% ; urine: albumen negatief, reductie negatief en sediment geen 
afwijkingen. 
Therapie : Op 8-3-' 49 vindt een bloedige repositie plaats, waarbij de cyste wordt uitgekrabd 
en met fibula chips wordt opgevuld. Zij krijgt ter fixatic van het rechter been een draad
extensie door de tubcrositas tibiae met 5 kg tractie. 
Het botweefsel uit de 'cyste' blijkt tumorweefsel te zijn. 
Patboloog-anatomisch onderzoek, no. 46260 : Men ontving een theelepel brokkelig weefsel, be
staande uit grote cellen, scherp begrensd. Het protoplasma is vaak optisch leeg. De kern is 
meest klein en donker. De vrijwel kleurloze cellen maken op enkele plaatsen de indruk buisjes 
te vormen. De mogelijkheid dat men hier te doen heeft met een botmetastase van een Grawitz
tumor dient overwogen te worden. 
Ziektebeloop : Postoperatief ontwikkelt zich na ro dagen een dwarslaesie van de 8ste rugge
werveL De patientc is daarna snel achteruitgegaan en is thuis overleden. 

Koorts kwam bij I 9  patienten als ziekteverschijnsel voor en was na de 
operatie verdwenen (2o%). Koorts e causa ignota was voor I patient de 
enige reden voor opneming in het ziekenhuis. Een maligne niertumor 
bleek hiervan de oorzaak te zijn. 

Patient F.V., vrouw, 39 jaar, H.M. 30-1 r-'6r .  

Opneming 30-1 r-'6 r .  

Anamnese : D e  laatste 3 jaar heeft zij koortsaanvallen. Gedurende enkele dagen heeft zij dan 
temperatuurverhoging tot 39". Deze verschijnselen werden als griep geduid. 
Fysisch onderzoek : Zij vcrkeert in een redelijke voedingstoestand en men vindt geen andere 
afwijkingen dan een temperatuur van 38" en een pols van roB. 
Laboratoriumgegevens: Hb 1 2, 1  mg% ; BSE 30 mm ; urine geen afwijkingen ; leverfunctics : 
alk. fosf. 44 E ;  eiwitspectrum : totaal eiwit 6,7 gr%, alb. 43 ,3 ,  glob. cx1 � 8, cx, 1 5 ,9 ;  �. -

I z,6, �. = I 2,6. 
Thoraxfoto : geen bijzonderheden. 
Intravmeus pytlogram : De kelken van de bovenpool van de rechter nier zijn verdrongen. 
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Figuur 8. Spontaanfractuur van het collum femoris dextri (pathologische fractuur) 
L.Z., 49 jr., _, H.M. 23-2- '49. 
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Cploscopie : De rechter nier scheidt geen blauw uit. 
Relrograad pyelogram m perirmale illslljflatie: De afwijking in de bovenpool van de rechter nier 
zou kunnen duiden op een tumor of een cyste. 
Lumbale aorlografte : In de bovenpool van de nier bevindt zich een proces met een duidelijke 
'pooling of Anferbung' en pathologische vaattekening. Een maligne tumor is zeer waar
schijnlijk. 
Operatie q-rz-'6r (Karamat Ali). 
Narcose pentothal, N,0-02, intratracheaaL 
Lumbale snede rechts, waarbij r o cm van de r zde rib wordt gereseceerd. De tumor gaat uit 
van de bovenpool van de rechter nier. Deze wordt verwijderd. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-a11alomisch o11derzoek, no. 5 1 342 : De rechter nier weegt 364 gram ; aan het preparaat 
bevindt zich een 1 3  cm lang stuk ureter. De hele onderpool en een deel van de middenpool 
worden ingenomen door een jaffa-appelgrote tumor van deels geel, deels bloederig weefsel. 
Het pyelum is verdrongen ; een duidelijke kapseldoorgroei is er niet. Microscopisch onder
zoek : Het tumorweefsel is opgebouwd uit waterheldere cellen, die plaatselijk duidelijk tubuli 
vormen en elders meer een trabeculaire bouw tonen. Plaatselijk zijn er enkele cellen met een 
eosinofiel, korrelig cytoplasma ; sporadisch komen grotere velden van dergelijke cellen voor. 
Het geheel is bloederig en er is veel necrose. Het omgevende nierweefsel is samengedrukt. 
Diagnosis anatomica: Hypernefroma renis dextri q.d. tumor Grawitz. 
Ziektebeloop : De koorts was verdwenen. Vijf jaar later is de patientc cachectisch overleden. 
Haar gezondheidstoestand was tot ruim 4 jaar na de operatic uitstekend geweest, maar ging 
daarna merkwaardigerwijs zeer snel achteruit. 

Vermagering was bij 1 0  patienten ( 1o%) het meest opvallende symptoom 
van het niemeoplasma. Wanneer dan bovendien maag- of darmbezwaren 
bestonden, betekende dat een slechte prognose. 

Hypertensie : De bloeddruk werd van slechts 5 3 patienten vermeld en was 
bij 22 van hen hoger dan 1 60 mm Hg, wisselend van 1 6o tot zoo (systo
lisch). De leeftijd van de patient was gemiddeld 6 5  jaar. Een dergelijke 
tensie is dus niet dadeli jk pathognomonisch voor een niercarcinoom. Uit 
het naonderzoek bleek dat de bloeddruk na de operatie geen markante 
daling toonde. Een duidelijk verband tussen de verhoogde bloeddruk en 
het carcinoma renis hebben wij dan ook niet gevonden. 

Anaemie : Het aantal patienten bij wie in de ziektegeschiedenis, hetzij 
klinisch, hetzij door middel van een haemoglobinebepaling, een anaemie 
werd gediagnostiseerd, bedroeg in de jaren 1 9 1 0- 1940, 45 (47%) en in de 
jaren 1 941-1 964, zz (z3%). Dit verschil is waarschijnlijk een aanduiding 
van een betere gezondheidstoestand van de padent bij opneming in het 
ziekenhuis, die weer het gevolg is van het sneller inroepen van medische 
hulp dan voorheen. Van een eventuele erythrocytose (polycythaemie) kon 
uit het padentenmateriaal geen betrouwbare indruk worden verkregen, 



omdat de haemoglobinebepalingen en de erythrocytentellingen te klein 
in aantal waren om hieruit conclusies te trekken. 

Bezinkingssnelheid van de eo,throc)'ten (methode Westergren) : Bij 62 patien
ten werd de BSE bepaald ; 30 van hen hadden in het eerste uur waarden 
die kleiner waren dan 5 0  mm, 8 hadden zelfs waarden van slechts z - I o  

mm na I uur. Bij 32 patienten bedroegen de waarden meer dan 5 0  mm; 
bij I 5 van hen ( 1 5  ° �) bedroeg de BSE meer dan 90 mm in het eerste uur. 
Er is dus een grote variatie in de uitslagen van deze bepaling. Een nier
carcinoom hoeft blijkbaar niet per se een zeer hoge BSE te geven. 

Celdiagnostiek van de 11rine : Bij I I pa tienten met een carcinoma renis werd 
de urine steriel opgevangen met een uretercatheter en onderzocht op 
tumorcellen. Ofschoon soms 'verdachte' cellen werden gevonden, ont
hield men zich voorlopig nog van een definitieve uitspraak wegens een 
te geringe ervaring. 
De gegevens over de C-reactive-proteinetest, de leverfuncties en het eiwit
spectrum waren bij deze patienten te incidenteel bepaald om er conclusies 
aan te verbinden. 

J11etastasen : Negen patienten (9° 0) werden opgenomen met de klachten 
of symptomen van een gemetastaseerd carcinoma renis. Bij hen bestond 
een 'silent hypernephroma'. Het waren de volgende patienten. 

I. Patient R.M., man, 5 6  jaar, H.M. 20-1 2-'37· 

Opneming 20-1 2-'37. 
A11am11ese: Patient heeft sedert 4 maanden een zeurende pijn in de rechter bovenarm, die de 
laatste week dikker is geworden. Hij voelt zich moe en is het laatste jaar I 5 kg afgevallen. 
Fysiscb o11derzoek : In de linker lendestreek is een kinderhoofdgrote tumor te voelen. In de 
subcutis en de huid van het rechter bovenbeen zijn z turnortjes te voelen, metastasen? 
Laboraloriumgegevms : BSE 95 mm, urine 5-10 crythrocyten per gezichtsveld. 
Rö11tgmjoto van de rechter bovenarm : Er is een opheldering te zien in de humerus, waar
schijnlijk een botmetastase. De thoraxfoto toont geen afwijkingen. 
l11travmeus pyelogram : De linker nier is op het buikoverzicht als een grote ronde schaduw te 
zien. De uitscheiding van het contrast door de linker nier is traag en de kelken maken een 
verdrongen indruk. Het pyelum is plat van vorm. 
Kli11iscbe diag11ose : niertumor links. 
Ziektebeloop : Van operatie wordt afgezien. 
De proefexcisie uit een huidtumortic bevestigt de diagnose : hypernefroma renis. Patient is 
3 maanden later overleden. 

2. Patient I.T., vrouw, 63 jaar, H.M. 26-1-' 43· 

Opneming 26-1-'43. 

A11amnese : Bij het opstaan, 14 dagen geleden, voelde patiente plotseling een snerpende pijn 
in de linker schouder. Zij is hiermee doorgelopen. Haar huishoudelijke werkzaamheden kon 
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zij niet meer verrichten. Zij werd op de chirurgische polikliniek onderzocht en een röntgen
foto van de schouder toonde een spontaanfractuur van het collum scapulae links. Het bleek 
dat zij reeds 3 jaar af en toe een vage pijn in de rechter nierstreek had en dat de urine ook wel 
eens rood was geweest. 
Fysiscb onderzoek : Er is een geringe drukpijn in de rechter nierloge, maar de nier is niet 
palpabel. De lever is vergroot. In de buik worden geen weerstanden gevoeld. 
Laboratoriumgegevms: Hb 85 mg•�, crythrocyten 4,6 mill., lcucocyten 5 8oo ; urine 1o-2o 
crythrocyten per gezichtsveld. 
Intravemus pyelogram :  De onderste kelken van de rechter nier zijn verdrongen. De I inker nier 
scheidt het contrast normaal uit. 
Cystoscopie: Het blaasslijmvlies is normaal ; blauwfunctie links na 6 min., rechts na 4 min. 
Een retrograde pyelografic werd niet verricht. 
K/iniscbe diagnose : niertumor links. 
Ziektebeloop : Besloten wordt van nefrectomie af te zien. Op 3-4-' 43 is patiente overleden. Bij 
obductie werd een matig gedifferentieerd carcinoom van de linker nier gevonden. 

3 ·  Patient K.W., man, 47 jaar, H.M. 25-1-'6o. 

Opneming 25- 1-'6o vanuit een ziekenhuis elders. 
Anamnese : Paticnt heeft sinds 3 weken pijn in de rechter thoraxhelft en hoest. Het laatste jaar 
is hij vcrmagcrd (10 kg), voelt zich moe en is lusteloos. De urine heeft 2 jaar voor de opneming 
één keer bloed bevat en sindsdien niet meer ! 
Fysiscb onderzoek: Bij percussie is de rechter thoraxhelft vanaf de 7dc rib naar distaal gedempt. 
Op de röntgenfoto ziet men een vochtspiegel, en een schaduw die vcrdacht is voor een 
longmctastase. Bij punctie wordt 8oo cc bloederig vocht afgezogen. Er worden geen ver
dachte cellen gevonden. 
Klinische diagnose : tumor in de onderkwab van de rechter long. 
Ziektebeloop : De patient wordt behandeld met antibiotica. In de bovenbuik rechts ontwikkelt 
zich in 3 weken tijds een grote weerstand. Bij onderzoek voelt men rechts een grote niertumor 
en een vergrote linker leverkwab. 
Proeflaparotomie : Er is ascitcs ; in de rechter buikhelft bevindt zich een grote nicrtumor, die 
inoperabel blijkt te zijn. In de linker leverkwab zit een metastase. De buik wordt gcsloten na 
een proefexcisie uit de tumor. 
Patholoog-anatomisch onderzoek : Het weefsel bestaat o.a. uit 'clcarcclls', behorende tot een 
Grawitz-tumor. 
Diagnosis anatomica : hyperncfroom. 
De patient wordt 25-1-'6o in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen opgenomen. 
Het retrograde pyelogram laat een duidelijke ingroei van tumorweefsel zien. Men komt tot 
de conclusie dat de parient therapeutisch weinig meer geboden kan worden. Vijf maanden 
later is hij overleden. 

4· Parient B.D., man, 42 jaar, H.M. 4-6-'63 .  

Anammse : De parient heeft reeds 3 maanden een knobbel in de linker borsthelft ter hoogte 
van de 4de rib, even boven de mamilla, die plotseling groter is geworden. Hij voelt zich goed 
en maakt een gezonde indruk. 
Fysisch onderzoek: Op de linker thoraxhelft bevindt zich aan de voorkant een sinaasappelgrote 
tumor, die lijkt uit te gaan van de 4dc rib. Bij lichamelijk onderzoek worden verder geen 
afwijkingen gevonden. 



Thoraxfoto : multipele longmetastasen in linker en rechter onder kwab. BSE 79 mm ; urine
scdiment 10-20 crythrocytcn per gezichtsveld ;  alk. fosf. 1 3 ,6 E, creatinineclearance qo cc 
per min. 
Operatie : Proefexcisie uit de tumor ter hoogte van de 4dc rib links. Op de plaats van de tumor 
is weinig van de ribstructuur over, zodat een botmetastase waarschijnlijk lijkt. 
Patholoog-anatomische diagnoJe : tumorweefsel dat overwegend bestaat uit waterheldere cellen, 
hetgeen past bij een metastase van een Grawitz-tumor. 
IntraveneliJ pyelogram : Beide nieren maken een plompe indruk. Van de l inker nier zijn de 
bovenste en de middelste kelkgroep niet gevuld. 
CyJtoJcopie : trage uitscheiding van methyleenblauw uit beide nieren ; vcrder geen bijzonder
heden. 
Relrograad pyelogram : Linker nier : bovenste en middelste kelkgroep zijn ver uit elkaar ge
drongen. Rechter nier : geen vulling van de kelken van de onderpooL Waarschijnlijk bestaat 
hier een carcinoom van een van beide nieren met metastasen in de andere nier, in de 4de rib 
en in de longen. Met de mogelijkheid van een dubbelzijdig primair nicrcarcinoom, dat zeer 
zeldzaam en moeilijk te verifiëren is, moet echter rekening worden gehouden. 
Klinische diagnoJe : gemetastaseerd carcinoma rcnis. 
Ziektebeloop : De pa ti ent is 4 maanden later overleden. 

5 ·  Patient L.Z., vrouw, 49 jaar, H.M. 23-2-'49. 

Zij werd reeds eerder besproken als patiente met een 'silent hyperncphroma', die een spon
taanfractuur had van het collum fcmoris, en bij wie bij onderzoek noch haematurie, noch pijn, 
noch een tumor werd gevonden. Zij overleed een maand na opneming aan multipele long
metastasen. 

6. Patient H.B., man, 6 1  jaar, H.M. 24-5 -'37. 

Opneming 1 6-7-'6o. 
Anamnue : Paticnt heeft sinds de vorige dag een heftige haematurie. Hij heeft geen pijn en 
had nooit eerder bloed in de urine. De laatste maanden heeft hij een geringe dyspnoe d'effort 
en geeft sputum op. Overigens voelt hij zich goed, heeft een goede eetlust en een normale 
ontlasting. Vroegere ziekten : 193  7 mediale l iesbreukoperatie links, 1 949 laterale meniscus
exstirpatie rechts, 1 9 52  mediale l iesbreukoperatie rechts, 1 9 59  prostaatoperatie (endoresectie). 
FysiJch onderzoek : Opgewekte man in redelijke voedingstoestand. Aan hart en Iongen worden 
geen afwijkingen gevonden. De onderbuik is gespannen en vooral rechts pijnlijk. In de 
rechter nierloge is een geringe slagpijn. De nieren zijn niet palpabel. Bloeddruk 140/85 .  
LahoratoriumgegevenJ : Hb 1 2,9 g%, leucocyten 6900, BSE 46  mm; urine macroscopische 
haematurie ;  alk. fosfatase 8 E King/Amstrong, zuurfosfatase 2 E, ureum 405 mg/litcr. 
Cy;toJcopie 2 dagen na opneming : Blaasslijmvlies gaaf, wat crypten- en trabekelvorming. 
Blauwuitscheiding beiderzijds na 1 2  minuten, zeer zwak geconcentreerd. De ureteren zijn 
gemakkeli jk te sonderen. Op het retrograde pyelogram van de rechter nier ontstaat het beeld 
dat past bij een tumor in de bovenpooL 
Thoraxfoto : In de middenkwab van de rechter long bevindt zich een ronde haard, suspect voor 
een metastase. 
Intravene/IJ pyelogram : Beiderzijds goede uitscheiding van contrast; de afwijkingen aan de 
rechter nier komen overeen met die op het retrograde pyclogram. 
De patient wordt in vcrband met de afwijking op de thoraxfoto opgenomen in de Universi
teitskliniek voor Inwendige Geneeskunde, Afdeling Longziekten (prof. dr. N. G. M. Oric). 
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De conclusie van de longarts was, dat de kleine ovale schaduw in het rechter middenveld 
meer deed denken aan een aspecifieke laesie, bijv. aspcrgillcsgroci, dan aan een metastase. 
Op z6-8-'6o wordt de paticnt weer opgenomen in de Chirurgische Kliniek. Bij lichamelijk 
onderzoek worden vcrder geen afwijkingen gevonden. De urine bevat nog veel crythrocyten. 
Tralislumbale aortografie: punctie links lumbaal ; proefschot : de naaldpunt bevindt zich t.h.v. 
de onderrand van Th 1 2 ;  zo cc urografinc 70°10 wordt ingespoten. De rechter nier is gekanteld 
en naar distaal vcrdrongen door een forse tumor, waarschijnlijk uitgaande van de bovenpool 
van de nier. Er zijn een duidelijke 'pooling of Anferbung' en pathologische vaattekening te zien. 
Kli11i.rche diag11o.re : maligne nicrtumor. 
Operatie 1 -9- 1960 (Van Essen). 
Narcose : intratracheaaL 
Lumbale snede rechts. De tumor gaat uit van de bovenpool van de rechter nier en voelt hard 
aan. Nadat de nier geluxeerd is worden de artcria en de vena renalis met catgut onderbonden 
en gekliefd. De ureter wordt distaal zo ver mogelijk (± zo cm) afgezet. 
Postoperatief beloop ongestoord. 
Patholoog-allalomi.rcb ollderzoek, no. 146373 : De rechter nier weegt 430 gram en is 1 3  cm lang. 
De bovenpool wordt ingenomen door een zeer grote tumormassa, die deels l ichtrood, deels 
donkerrood, deels geel van kleur is. Het tumorweefsel lijkt vrij scherp afgegrensd van het 
nicrwccfscl. Het pyclum is plaatselijk hobbelig verdikt. De kapsel laat boven de tumor 
moeilijk los en is 1 2  mm dik. Microscopisch onderzoek : Het tumorweefsel is opgebouwd uit 
vrij grote blazigc cellen, die in velden gerangschikt zijn en gescheiden zijn door bindweefsel
strengen. Het tumorweefsel groeit infiltraticf in het nierweefsel ; ook is het doorgegroeid in 
de kapsel en tot aan het pyelumslijmvlics. De distale ureterstomp is vrij van tumorweefseL 
Diagnosis antomica : Carcinoma rcnis (Grawitz). 
Nabe.rtraling, Radiologisch Instituut no. 5 9 1 8. Paticnt kreeg een korte serie röntgenbestralin
gen op een veld van 10 x 1 5  cm, gericht op het opcratictcrrcin. De totale oppervlaktedosis 
bedroeg 1 zoo R. 
Ziektebeloop : De paticnt is 4 maanden na de operatic overleden. Hij gaf bloed op en had vol
gens de huisarts pijn in de linker arm en rechter schouder. 

7· Patient H.P., man, 5 2  jaar, H.M. 2 1-6-'63. 

Opneming 2 1 -6-'63.  
A11amm.re: Reeds 9 maanden heeft de patient een pijnlijke zwelling in het rechter bovenbeen. 
Hij heeft af en toe koortsaanvallen. Het laatste half jaar is hij :t: 1 2  kg afgevallen. 
Fy.ri.rcb o11derzoek : Men ziet een diffuse zwelling, voornamelijk gelegen aan de mediale zijde 
van het distale deel van het rechter dijbeen. Er is weinig drukpijn ;  de huid is  niet warm. 
Laboratoriumgegevens: BSE 75 mm ; ureum 63 mg% ; lcucocytcn 5 300, differentiatie normaal ; 
urine geen afwijkingen. 
Klini.rcbe diagno.re: sarcoom van het rechter femur. N.B. Bij lichamelijk onderzoek wordt een 
grote tumor, uitgaande van de linker nier, gemist) 
Arteriografie: In het tumorgebied is  een duidelijk pathologische vaattekening te zien, evenals 
'pooling'. Een maligne tumor is zeer waarschijnlijk (jig. 9). 
Voorbutraling, Radiologisch Instituut no. 63-34I : Deze vindt plaats in vcrband met een te 
vcrrichten proefexcisie uit de tumor. Van 24-26 juni, mediale zijde rechter bovenbeen röntgen
dieptetherapie (zoo kV, I mm Cu, FHA 40 cm). Op een veld van IC x I 5 cm wordt 
een totale oppervlaktedosis van 3 400 R gegeven. 
Proefbiop.rie 26-6-'63 : histologische diagnose : metastasis carcinomatis hypernephromatis in 
femorc. 



Ftg111tr9 .Metastase van het 
carcinoma renis, gelocali
seerd in het rechter femur. 
Silent hypernephroma. 
Pooling en pathologische 
vaattekening. 
H.P., 5 z jr., 3, 
H.M. z r -6-'63. 

Bij palpatie wordt thans de tumor in  de linker nierloge gevoeld ! 
liltraveneus pyelogram : grote tumor van de weke delen in de bovenbuik links met verdringing 
en deformatie van calices en pyelum. 
Operatie I o-7-'63 (Karamat Ali). 
Narcose: pentothal, N,0-0,, intratracheaaL 
Thoraco-abdominale snede links met subperiostale resectie van de IOde rib. Thorax en 
abdomen geopend. Het diafragma ca. ro cm geïncideerd. Er blijkt een manshoofdgrote tumor 
van de bovenpool van de linker nier uit te gaan. Er zijn geen levermetastasen. Het colon 
wordt naar rechts gemobiliseerd. Voorzichtig preparerend wordt de vaatsteel opgezocht. 



De ureter wordt geteugeld, daarna de vena rcnalis geligecrd en gekliefd. Later blijkt dat de 
afgebonden vena niet de gehele vena rcnalis is, maar een afsplitsing naar de bovenpooL De 
arteria rcnalis geligcerd en gekliefd ;  vcrvolgens de ureter gekliefd. Nu wordt de nier gemobili
seerd. Thans blijkt dat er in de hilus nog een forse vena loopt, die van de onderpool afkomstig 
is. Deze wordt onderbonden en gekliefd. Hierna kan de niertumor met een groot gedeelte 
van de kapsel in toto worden gcluxecrd en verwijderd. Langs de aorta bevinden zich patho
logische klieren. De lymfeklieren die links lateraal van de aorta zijn gelegen worden ge
exstirpccrd. Het gebied links lateraal van de aorta wordt geprepareerd over een afstand van 
ca. I 5 cm. Hierbij de arteria en de vena renalis ook meer proximaal geligeerd en ter plaatse 
gekliefd. De vaten worden met linnen onderbonden en de ureter met catgut. De vena renalis 
is vrij van tumorweefseL De bijnier blijft in situ. De wond wordt grondig gespoeld met 
natriumhypochlorict. In het nierbed wordt een drain achtergelaten. De thorax wordt ge
sloten met chroomcatgut en het diafragma met linnen. De spieren en fascie worden met 
chroomcatgut gcsloten en de huid met linnen. 
Postoperatief beloop : ongestoord. Thoraxfoto : g.b. 
Patholoog-anatomisch onderzoek, no. T I 8 jo66 : Ontvangen werd een nefrectomiepreparaat met 
een tumor van zo bij 1 6  bij I j  cm. Deze blijkt uit te gaan van de bovenpool en de achterwand 
van de nier, en is voor een groot deel necrotisch, behalve een sinaasappelgrote massa, waarin 
zich een aantal cysten bevindt. Het geheel is door een 3 mm dikke, stugge bindweefselkapsel 
omgeven. 
Microscopisch onderzoek : Wij vinden een carcinoma renis met al zijn variaties : papillair 
cystadenomatcus, alveolair, tubulair, cysteus, grote velden met op sarcoom gelijkende poly
morfccellen, en velden met anaplastisch carcinoom, zodat er ook solide partijen zijn. Necrose, 
verkalking, fibrose, oedeem en verse haemorrhagieen worden eveneens aangetroffen. Het 
celtype is in hoofdzaak granulair; de spoelcellen komen in de op sarcoom gelijkende partijen 
voor ; dit is geen echt sarcoom, maar berust op een differentiatie ;  heldere cellen zijn er weinig 
in de tumor zelf, wel in een lymfcklicrmctastase. In de tumor komen schuimcellen voor, die 
beschouwd moeten worden als een pseudo-xanthomateuse reactievorm op de tumor ; zij 
l iggen in veldjes in het intcrstitium van de tumor. Deze is zeer zwak PAS-positief, zowel voor 
als na diastase. De PAS-positivitcit betreft het tussenliggende weefsel, en niet het eigenlijke 
carcinoom. De vetkleuring toont vele vetarme gebieden aan, naast delen met veel vet. Door 
de gehele tumor worden ook de uitsparingen van kristallen gezien. Noch de artcria, noch de 
vena renalis bevat tumorweefseL De ureterstomp is zonder tumorgroci .  De lymfeklier (ge
merkt 1) van onbekende herkomst bevatte een metastase. De lymfeklier (11) bleek een vaatwand 
te zijn met een intirnadefect op basis van arteriosclerose, waarop beginnende thrombusvor
ming. De begrenzing van de tumor ten opzichte van de nier is deels sterk fibreus ; er is hier 
op vele punten lymfocytaire reactie. Ook zijn er duidelijke directe overgangen van nier
parenchym in tumorweefseL Het normale nierparenchym toont in de glomcruli verdikking 
van de capillairwandcn, ongeveer passend bij de leeftijd van de patient. Bijnierweefsel kon 
niet worden aangetoond. 
Diagnosis anatomica : Carcinoma rcnis cum mctastasibus in lymphoglandula (Grawitz-tumor). 
Nabestrafti1g van het para-aortale lymfekliergebied : Van 9-8 tot 1 2-9-'63 werd röntgendiepte
therapie (zoo kV, I mm Cu, FHA 40 cm) gegeven op een ventraal en een dorsaal veld van 
10 X 1 5  cm, diametraal gericht op de linker nierloge, tot een totale oppervlaktedosis van 
5 900 R, overeenkomende met een berekende haarddosis van 36oo R. De patient kreeg 
bovendien een curatieve röntgenbestraling van het distale deel van het rechter femur. Men 
gaf op ieder van de 4 velden van 1 5 x 2.0 cm een totale dosis van 2.6oo R, waardoor de haard
dosis ongeveer 6ooo R bedraagt. 
Ziektebeloop : Op de röntgenfoto gemaakt op I I-9-I963 van het rechter bovenbeen lijkt de 
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Figuur I o. Kalk
afzetting na be
straling. 
H.P., � 2  j . ,  �, 
H.M. 2 1-6-'63. 

tumor iets kleiner geworden te zijn. De afgrenzing in de weke delen begint na 3 maanden 
duidelijker te worden. Kalkafzetting is aanwezig(jig. 10). 
25-1 1-1963 : Patient heeft veel pijn in het sacrum. Er blijkt daar een metastase te zijn. De pijn-
klachten worden vcrlicht door een lokale bestraling, gegeven op een veld van 10 
tot een totale oppervlaktedosis van 3 x Soo R. 
Op 1 5-1-1 964 is de patient overleden aan de gevolgen van een lokaal recidief. 

8. Patient H.D., man, 46 jaar, H.M. 10-9-'6 1 .  

Opneming 10-9-1961 .  

1 5  cm, 

A11am11ese : Bij het bevolkingsonderzoek in Meppel worden op de thoraxfoto multipele 'coin 
lesions' gezien in beide longen. (fig. 1 1 .) Sinds een half jaar heeft patient een zwaar gevoel in 
de linker buikhelft. Hij heeft nooit bloed bij de urine gezien. Het laatste jaar is hij 1 2  kg 
afgevallen. 
Fysisch Olldtrzoek : In de bovenbuik links is een knobbelige weerstand te voelen, die reikt tot 



Figuur I I. Multipele longmetastasen bij een 'silent hypernephroma' 
H.D., 46 jr., J, H.M. ro-9-' 6 1 .  

5 3 

een handbreedte onder de ribbeboog. De lever is vergroot. Bloeddruk 14o/8o. 
Laboraloriu111gegevms: Hb r 2 mg%, BSE 46 mm; urine geen afwijkingen; alk. fosf. r oE King
Amstrong ; ureum 49 mg%, totaal eiwit 7,8 gr%, alb. 6 r ,  glob, cx= 8, cx2 - r 3 ,  �1 =7,3, crea
tinine 5 2,9 cc per minuut, phenolrood 72 °,0 • Sternumpunctaat : geen carcinoomcellen. 
Thoraxfoto : multipele metastasen in linker en rechter long. 
lnlravmeus PJ•elogrmJJ : beiderzijds goede uitscheiding van het contrast; het linker pyelum is 
gecomprimeerd en heeft een halvemaanvormige contour, de bovenste calices zijn niet te zien, 
er is stuwing. 
Cystoscopie : Blaasslijmvlies gaaf. Blauw uitscheiding rechter nier na 8 min., linker nier na r 2 
min. zeer zwak geconcentreerd. De ureteren zijn gemakkelijk te sonderen. Op het retrograde 
pyclogram van de l inker nier ontstaat een beeld, dat past bij een tumor in de bovenpooL 
Op de röntgenfoto's van wervelkolom, extremiteiten en schedel zijn geen voor metastasen 
verdachte afwijkingen te zien. 
Klinische diagnose : gemetastaseerd ca reinoma ren is. 
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Thoraxfoto : multipele metastasen i n  linker en rechter long. 
Ziektebeloop : Men besluit patient niet te opereren. Een maand later zijn de longmetastasen 
enorm toegenomen op de thoraxfoto. Paticnt is 3 weken later overleden. 

9· Patient J.S., vrouw, 56 jaar, H.M. 21 -4-'6r .  

Opneming 2 1 -4-'61 van uit de Universiteitskliniek voor Inwendige-genceskunde (prof. dr. 
F. S. P. van Buchem). 
Anammse : Bij het bevolkingsonderzoek werd een ronde, scherp begrensde schaduw links 
paracardiaal gevonden. Subjectief weinig klachten ; lage rugpijn, die de laatste 4 weken zou 
zijn toegenomen. 
Fysisch onderzoek: Gezonde bleke vrouw. Abdomen : heparrand palpabel ; rcncs niet palpabeL 
Laboratoriumgegevms: Hb 12,8 mg% ; lcucocyten 7700, differentiatie normaal ;  BSE 3 5  mm; 
mineralen normaal ; leverfuncties normaal ; urine geen afwijkingen. Longfuncties normaal. 
Bronchoscopie : Universiteitskliniek voor Keel- Neus- Oorheelkunde (prof. dr. E. Huizinga), 
geen afwijkingen. Bronchografie : de takken van de rechter onderkwab zijn cctatisch ; de 
middenkwabstakken zijn naar beneden vertrokken. Links : de takken zijn niet helemaal fraai 
in  de onderkwab, cytologie : geen bijzonderheden. Tomografie : links onder, schuin beneden 
en vóór de hilus een pruimgrote ronde schaduw. 
Intraveneus pyelogram : links een gelobde sterk vcrgrote nicrschaduw. Beiderzijds goede uit
scheiding. Rechts is het beeld normaal ; links zijn kelkjes en pyelum geheel naar caudaal vcr
drongen. 
Klilzische diagnose: Niertumor. 
re Operatie 27-4-'61 (Van Essen). 
Narcose: intratracheaal, pentothal, N,0-0,, curare. Huidsnede links vanaf de navel naar 
lateraal tussen I I dc en 1 2de rib. Peritoncum naar mediaal geschoven. Nierloge geopend. 
Vena renalis onderbonden evenals de artcria. Ureter distaal afgezet en met catgut gcligeerd. 
Nier verwijderd. Drain door aparte opening. Sluiting van de wond in lagen. 
Postoperatief beloop ongestoord. 
Patholoog-anatomisch onderzoek, no. T 1 54472 : l inker nier weegt 434 gram. In de bovenpool 
bevindt zich een geel-grijs-rood gevlekte tumormassa van 8 x 6 x 6 cm. De tumorgroei 
gaat tot in de kapsel. Het oppervlak is glad. Bij microscopisch onderzoek blijkt de tumor 
voor het merendcel te zijn opgebouwd uit grote blazigc cellen die als buisjes zijn gerangschikt. 
Er is enige kernpalymorfie. 
Diagnosis anatomica : Carcinoma rcnis (Grawitz). 
ze Operatie 1 7-5-'61 (Homan van der Heide). 
Postcrolatcrale snede links, subperiostale resectie van de 5dc rib. Er bevindt zich een pruim
grote tumor in de pleura die in de pleura visccralis is doorgegroeid. In de boven en onderkwab 
zijn enkele kersenpitgrote nodi te voelen. Wigexcisie van de noclus uit de onder kwab. V rics
coupe (P.A. 1 5 5 1 1 ) :  maligne tumor, w.s. metastase van een adenocarcinoom. Het beeld past 
bij een metastase van een Grawitz-tumor. De thorax wordt onverrichterzake gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Ziektebeloop : Patientc is geleidelijk achter uitgegaan en 1 7-6-'63, twee jaar na de nefrectomie 
overleden aan longmetastasen. 

E. D E  D I F F E R EN T I ËLE  D I A G N O S E  VAN H ET C A R C I N O M A  R E N I S  

Bij het stellen van d e  diagnose moet men o.a. differentiëren met de vol
gende intra- en extrarenale aandoeningen. 



De solitaire niercyste 

Deze ontstaat uit het nierparenchym, ligt meestal excentrisch en heeft de 
neiging zich verder naar de periferie uit te breiden. De solitaire niercysten 
kunnen maligne degeneratie vertonen ; het percentage niercysten dat 
maligne degenereert wordt door WALSH ( I 9 5  I )  en GIBSON ( I 9 54) op 
ongeveer 7 geschat. Wanneer het cystevocht haemorrhagisch is, zou dit 
percentage 2 5 zijn !  
In  de  periode 1 909- I 964 werd bij onze padenten de diagnose solitaire 
niercyste I 3 keer gesteld. Bij deze padenten kwam geen haematurie voor. 
Op het intraveneuse en het retrograde pyelogram werd veelal een ruimte 
innemend proces gevonden, met een deformatie van het pyelum- en 
kelkensysteem en een verdringing van de ureter. Het onderscheid tussen 
neoplasma en cyste bleek röntgenologisch, ook met behulp van nefroto
mografie, vaak moeilijk te zijn. Bij I patient bevatte de cyste sanguinolent 
vocht. In de cystewand bevond zich een papillair adenomateuse tumor 
zonder tekenen van maligniteit. De behandeling bestond bij deze I 3 
padenten uit enucleatie, poolresectie en, bij niet meer functioneren van de 
desbetreffende nier, uit nefrectomie. Alle padenten maakten het vele 
jaren na de operatie uitstekend. 

Polycysteuse nieren 

Deze aangeboren nierafwijking komt meestal dubbelzijdig voor en gaat 
gepaard met een sterk verlies van nierweefseL De prognose is daardoor 
veel slechter dan van de solitaire niercyste. 

De echinococcuscyste van de nier 

Bij 3 patienten op volwassen leeftijd hebben wij een echinococcuscyste 
van de nier of nierloge gevonden. Eén van hen werd door PASMA (I 9 5 I) 
beschreven. Het betrof een man van 49 jaar, die met koliekachtige pijnen 
in de rechter nierstreek werd opgenomen. Bij cystoscopie werden 
dochtercysten gevonden in de blaas, afkomstig van de rechter nier. De 
reacties van Cassoni en Weinberg bleken positief te zijn. Er werd nefrec
tomie verricht ; de cyste was in het pyelum doorgebroken. 

De peripelvine en pyelogene cysten 

Deze cysten veroorzaken vaak een ernstige deformatie van het pyelum, 
waarbij bizarre calyxconfiguraties ontstaan. Haematurie komt hierbij 
nogal eens voor. Bij onze padenten werd één keer de diagnose peripelvine 
cyste gesteld. 



Het adenoom van de nier 

Kleine adenomen in de nier worden bij 4 ° 0 van de obducties aangetroffen ; 
de mensen zijn meestal ouder dan 40 jaar. Zij komen veelal multipel voor, 
bevinden zich vlak onder de schors en gaan gepaard met arteriosclero
tische veranderingen in de nier. De grootte varieert, de doorsnede is 
gemiddeld 3 cm; er komen echter ook grote adenomen voor, waarvan er 
tot 1 9 5 7  in de literatuur 50 beschreven zijn. De grootste tumor woog 
± 22 pond (LUCKÉ, 1 9 5 7) .  De klinische verschijnselen zijn meestal pijn, 
een palpabele massa in de lendestreek en haematurie. De adenomen 
zouden volgens verschillende auteurs zeer laat toch nog metastasen 
vormen. GREEN en BROOKS ( r 9o8) schreven reeds : "As we grow more and 
more familiair with the hypernefroma, most of us are inclined to place 
amoung these many or most of the tumours previously considered as 
adenomata." 

Eén van onze patienten had een zeer groot adenoom in de linker lende
streek en werd door VAN ESSEN in r 9 5 5 beschreven. Het betrof een man 
van 46 jaar, met een groot gezwel links boven in de buik, dat reeds 7 jaar 
bestond en geleidelijk in grootte toenam. Men had het steeds gehouden 
voor een vergrote milt. Bij operatie werd een gezwel verwijderd ter 
grootte van een kinderhoofd. Het gewicht bedroeg I 2 5 o gram. Diagnosis 
anatomica : adenoma tubulare renis. Naonderzoek : De pa ti ent maakt het 
uitstekend ; na I I j aar zijn er geen verschijnselen van recidief of metasta
sering. 

Het sarcoom van de nier 

Bij volwassenen zijn sarcomen van de nier zeer zeldzaam ; zij komen voor 
op 4o-6o jarige leeftijd. De histologische structuur van deze tumoren 
varieert aanzienlijk ;  ze zijn alle zeer maligne. Het spoelcelsarcoom is het 
meest voorkomende type. De symptomatologie, de diagnose en de 
behandelling zijn dezelfde als bij het carcinoma renis. In de perioder 909-
I 964 werd bij onze pa tienten 3 maal een sarcoom van de nier gevon
den (3%). 

De niercarbunkel 

Bij de carbunkel van de nier en bij de corticale of perinefritische abscessen 
is de anamnese van de patient zeer belangrijk. Een vrouw van 5 5 jaar 
(H.M. q-4-'39), bij wie 3 maanden tevoren diabetes mellitus was ontdekt, 
werd behandeld voor een furunculosis. Aanvankelij k  genas zij , maar werd 
later ernstig ziek in de Chir. Univ. Kliniek opgenomen. In de rechter 
nierloge was een pijnlijke tumor palpabel. Er werden een intraveneus en 



een retrograad pyelogram gemaakt, waarop een plomp rechter pyelum en 
verdrongen calices te zien waren. De psoaslijn ontbrak aan de linker kant. 
De diagnose luidde niercarbunkel. De therapie bestond uit nefrectomie ; 
het postoperatieve beloop was ongestoord. In totaal werd in de periode 
1909-1 964 bij 4 patienten een niercarbunkel gediagnostiseerd, waarvoor 
de nier verwijderd werd. Met de invoering van de antibiotica kan een 
nier met een carbunkel thans wellicht behouden blijven. 

Pyelumtumoren 

Bij pyelumtumoren zijn op het intraveneuse en het retrograde pyelogram 
dikwijls vullingsdefecten en een hydranefrose te zien. De padenten 
hebben vaak haematurie en klagen over koliekachtige pijnen. 

De hydranefrose 

Het intraveneuse en het retrograde pyelogram zijn voor deze diagnose 
belangrijk. Een uitgezet pyelum en kelkensysteem als gevolg van stuwing 
valt op. 

Tumoren van de nierkapsel 

Het zijn meestal de mesenchymale tumoren, t.w. fibromen, leiomyomen, 
lipomen en angiomen, die hun oorsprong hebben in de nierkapsel. 
Maligne ontaarding van deze weefsels komt weinig voor. Momenteel zijn 
in de literatuur ongeveer 2 5 sarcomen van de nierkapsel beschreven 
(ALLEN, 1 962). De perirenale lipomen e.g. fibrolipomen, kunnen gigan
tische afmetingen bereiken. EERLAND (1 940) verwijderde bij 2 Javaanse 
patienten in het voormalige Nederlands-Indië o.a. een fibromyolipoom 
van 2900 gram en een tumor van 4000 gram. In de Chir. Univ. Kliniek 
werd in 1 940 een patient met een dergeli jke afwijking geopereerd. Het 
betrof een vrouw van 40 jaar (H.M. 1 3-4-'4o), die tevens een carcinoma 
recti had. Er werd een 76oo gram wegend fibrolipoom verwijderd, terwij l 
uit het rechter pyelum een pruimgroot gesteeld lipoom werd weggeno
men. De nier kon worden gespaard. In dezelfde zitting werd een ampu
tatio recti verricht en een anus praeternaturalis definitivus aangelegd. De 
patiente maakte het 6 jaar later goed. Wij behandelden in totaal 3 patien
ten met een fibro-lipo-leio-myoma renis. Twee van hen waren vrouwen, 
resp. 1 9  en 22  jaar." Bij I van hen was op zuigelingenleeftijd een rood 
vlekje onder het rechter oog bestraald ; later ontstond over het gelaat en 
de rug uitbreiding van dergelij ke rode verkleuringen. Op 7-jarige leeftijd 



kreeg zij epilepsie. Eén patient werd opgenomen met een 'acute buik' en 
is door OTERDOOM beschreven (I 9 5 6). Het was een man van 5 I jaar bij wie 
heftige pijn in de bovenbuik links en sterke 'défense musculaire' bestond. 
Bij operatie vond men een 'inoperabele' geperforeerde niertumor. Het 
bleef bij proefexcisie. Toen de patholoog-anatoom de diagnose fibro
lipomyoom stelde werd de tumor alsnog verwijderd. De padent maakt 
het sedertdien goed. 

Extrarenale tumoren 

De extrarenale tumoren veroorzaken over het algemeen geen afwijkingen 
aan het nierbekken en aan de calices. Men onderscheidt hier o.a. bijnier
tumoren, een vergrote milt, een vergrote leverkwab, een primaire lever
tumor en levercyste, een pancreascyste, een carcinoom van het pancreas, 
paranefritische abscessen, een ovariumcyste, een aneurysma aortae, een 
perirenaal haematoom. 

Metastasen in de nier 

In een serie van 3 6 5 metastatische niertumoren was de lokalisatie van de 
primaire tumor : longen 27° 0 , mamma I 3 %, maag I I 0 0 , cervix, colon, 
pancreas, prostaat, oesophagus, testis en nier 3- 5  ° 0 (RICHES, I 964). De 
metastasen in de nier zijn vaak multipel. KLUIGER (I 9 5 I) zag bij obductie 
van I I 8 patienten met carcinoom-metastasen in de nier, dat in 8 5 ziekte
gevallen beide nieren waren aangedaan en bij 3 3 padenten slechts één nier. 
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"Apprmdre a voir Ie plus ut Ie plus dijficile 
de lof/I les arts." 

E D M O N D  DE C O N C O U R T  

R O N T G E N O N D E R Z O E K  B IJ H E T  CARCI N O M A  R E N I S  

Het belang van het röntgenologische onderzoek voor de diagnostiek van 
het carcinoma renis is zonder meer groot te noemen. Aan EVANS ( 1961)  
viel op, dat één derde deel van zijn serie van 100 padenten met een 
nierparenchymcarcinoom niet-specifiek urologische klachten had. Bij 
deze 3 3 pa tienten werd de tumor met behulp van een röntgenologisch 
onderzoek gediagnostiseerd. Het röntgenologische onderzoek van de 
nier omvat o.a. : 

I .  de blanco overzichtsfoto van de buik ; 
z. het intraveneuse pyelogram (i.v.p.), eventueel in combinatie met de 

nefrotomografie ; 
3 .  de nefrotomografie ; 
4· het retrograde pyelogram ; 
5 .  de retroperitoneale gasinsufflatie ; 
6. de renale arteriografie (aortografie) ; 
7· de lymfografie ; 

A. B L A N C O  O V E R Z I C HT S FOTO VAN D E  B U I K  

De overzichtsfoto van de buik in voor-achterwaartse richting kan ons 
een goede indruk geven van vorm, grootte en ligging van de nier. Van 
67 tumoren en cysten, uitgaande van het nierparenchym, bleken er 5 0  
zichtbaar te zijn op een overzichtsfoto ; 1 7  foto's waren mislukt als gevolg 
van een onjuiste techniek of een onvoldoende voorbereiding van de 
padent (ETTINGER en ELKIN, 1 9 5 4) .  De overzichtsfoto van de buik is 
daarom zo belangrijk, omdat het parenchymcarcinoom zich meestal 
eerder als onregelmatigheid in de niercontour manifesteert, dan als af
wijking van calices en pyelum op het intraveneuse pyelogram. Kalk
afzettingen in de niertumor komen weinig voor ; op de röntgenfoto ziet 
men amorfe vlekken en Stippen. PHILLIPS, CHIN en PALUBINSKAS ( 1963)  



6o 

zagen bij 3 van 66 nierparenchymcarcinomen en bij 2 van 72 niercysten 
kalkafzettingen op de blanco overzichtsfoto. De differentiële diagnose met 
verkalkte nierhilusklieren en nierstenen berust meestal op afwezigheid 
van de tumorschaduw op de blanco overzichtsfoto. 
Van de 74 röntgenopnamen bij padenten opgenomen in de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen bleek 5 0% geschikt voor beoordeling 
van een eventueel vergrote nierschaduw. Op de andere buikoverzichts
foto's kon men geen diagnose stellen wegens darmvuil en gasvorming. 
Kalkvlekken in het gebied van de tumor werden 2 keer waargenomen bij 
padenten met een groot neoplasma. 

B. H E T  I N T R A VE N E U S E  PYELO G R A M  

Het intraveneuse pyelogram en vooral het i.v.p. met compressie op de 
buik kan reeds de klinische diagnose carcinoma renis verifiëren. Een 
neoplasma kan echter bij een normaal lijkend intraveneus pyelogram 
nooit worden uitgesloten. Het i.v.p. licht ons in over : 

r .  de aard van de nieraandoening ; 
2. de functie van beide nieren ; 
3 .  de prognose van het carcinoom. 

Het intraveneuse pyelogram is geïndiceerd bij elke patient bij wie een 
niercarcinoom wordt vermoed. Men krijgt niet alleen een indruk van de 
zieke nier, maar ook geraakt men op de hoogte van de functie van de 
andere nier. De nier, die opgebouwd is uit langgerekte calices en een 
extrarenaal pyelum, zal op het i.v.p. als gevolg van de tumorgroei sneller 
afwijkingen demonstreren dan de nier met een groot intrarenaal pyelum 
en korte, stompe kelken. Het vroege stadium van laatsgenoemd nier
carcinoom wordt zodoende nogal eens gemist. Het i.v.p. kan tevens van 
belang zijn voor de prognose, omdat het ontbreken van contrastuitschei
ding door de zieke nier in de meeste gevallen wijst op een verwoesting 
van het grootste deel van die nier. EVANS ( r96 r )  zag op het i.v.p. van 91  
padenten met een carcinoma renis in  6o  gevallen afwijkingen in  het 
kelkensysteem, die weliswaar van geringe aard waren. De meest voor
komende afwijkingen op de intraveneuse pyelogrammen waren : 

een geringe onregelmatigheid aan een calyx ; 
een compressie of amputatie van één calyx ; 
een polaire vergroting met een normale pyelum- en calicesconfiguratie ; 
een diffuse vergroting van de nier met elongatie van meerdere callees , 

in de literatuur 'spiderleg' genoemd ; 
ingroei van het carcinoma renis in het nierbekken ; 
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Er  bestaat echter geen i.v.p . ,  dat typisch of  pathognomonisch is voor het 
nierparenchymcarcinoom. 
Bij 66 patienten opgenomen in de Chirurgische Universiteitskliniek te 
Groningen kon het intraveneuse pyelogram opnieuw worden bekeken. 
De laatste jaren wordt tegelijkertijd met het i.v.p. tomografie van de nier 
verricht. Op 2. 8  foto's was geen contrastuitscheiding te zien aan de kant 
van het niercarcinoom. Het i.v.p. toonde bij de overige 3 8 patienten 
afwijkingen, die verband hielden met een ruimte innemend proces. De 
afwij kingen bestonden o.a. uit : compressie of amputatie van één of meer 
calices met een polaire vergroting van de nier, verdringing van het pyelum 
en de calices bij een diffuse vergroting van de nier, verdringing van de 
ureter door een tumor uitgaande van de onderpool van de nier, een 
kanteling van de nier door een tumor in de bovenpool en een hydrane
frose als gevolg van een ingroei van tumorweefsel in het pyelum met 
afsluiting van de ureter. 

C. N E F R OTO M O G R A F I E  

Het intraveneuse nefrogram is een minimale belasting voor de patient en 
zou volgens MAUS ( 1 964) voldoende informatie geven over de normale 
verhoudingen en pathologische processen in de nier. Volgens EDSMAN 
( 19 54) hebben de meeste nierparenchymcarcinomen een typisch vaat
patroon in het vasculaire stadium van het intraveneuse nefrogram. 
Dit beeld is in de literatuur bekend als : 'puddling and tumor staining' en 
zou mede in verband staan met een vertraagde circulatie in het tumor
proces. De vascularisatie van het neoplasma kan echter ontbreken : 
ongeveer 10°�  van de niercarcinomen is avasculair. Het is daardoor 
moeilijk de avasculaire niertumoren en de niercysten van elkaar te onder
scheiden. De begrenzing van een carcinoom is weliswaar onregelmatiger 
dan van een cyste, maar menigmaal wordt bij exploratie een zg. cyste 
gevonden, die een vaatarme of sterk necrotische tumor blijkt te zijn. 
EMMETT (1 964) bespreekt de resultaten van nefrotomogrammen van 1 99 
pa tienten bij wie een tumor of cyste in de nier werd ontdekt : 

diagnose (nefrotomogram) patienten 

cyste 
carcinoom 
diagnose niet te stellen 

juiste diagnose 

14� 
34 

0 

foute diagnose 

z carcinomen 
4 cysten 
9 cysten 

� carcinomen 



6z 

D. RET R O G R A A D  PYELO G RA M  

Het retrograde pyelogram is eigenlijk steeds geïndiceerd als controle van 
het i.v.p. De begrenzing van de calices en het pyelum is scherper en het 
verloop van de ureter is goed te volgen. Vooral is men op een retrograad 
onderzoek aangewezen, wanneer het i.v.p. niet opkomt ; men krijgt dan 
een indruk van de uitgebreidheid van het tumorproces. Een differentië
ring tussen carcinoom van het nierparenchym en van het pyelum is op 
röntgenologische gronden soms moeilijk .  Over het algemeen kan men 
een afwijking aan het calicespatroon toeschrijven aan het carcinoma renis, 
en een pyelumdeformatie aan het pyelumcarcinoom. Wil men van de 
gehele nier een goed beeld krijgen om een tumor te onderkennen, dan zou 
een serie opnamen, uit verschillende richtingen tijdens het retrograde 
onderzoek en met een constante vulling van het pyelum, aangewezen zijn 
(VAN MINDE, 1965) .  
Bij 68  padenten opgenomen in de Chirurgische Universiteitskliniek te 
Groningen werd een retrograde pyelografie verricht. De bij het i.v.p. 
gevonden afwijkingen tekenden zich met dit onderzoek meestal duide
lij ker af. Vooral als het i.v.p. geen uitscheiding heeft, kon door middel 
van dit retrograde onderzoek de tumor vaak toch nog gediagnostiseerd 
worden. In een reeks van z8 patienten bij wie het intraveneuse pyelogram 
niet opkwam, werd bij 1 9  patienten door middel van het retrograde 
pyelogram een beeld verkregen van de tumor. Negen padenten hadden 
een afgesloten kelken- en pyelumsysteem ( r 3 ° 0) .  De afwijkingen op het 
retrograde pyelogram zijn evenals die op het i.v.p. meestal gekenmerkt 
door compressie, verdringing en amputatie van de calices, en in een 
vergevorderd stadium door vullingsdefecten in het pyelum als gevolg 
van doorgroei van de tumor. Ureterverdringing kon bij 8 padenten 
worden vastgesteld ; de tumor ging in deze gevallen uit van de onderpool 
van de nier. 

E. P E R I RENALE  I N S U F F L AT I E  

De perirenale insufflatie heeft als doel de omtrek van de nier te beoordelen 
door zuurstof, koolzuur of lucht retroperitoneaal in te spuiten. Een 
perifeer gelegen tumor renis wordt zodoende nogal eens met dit onder
zoek ontdekt. De extrarenaal gelegen tumoren kunnen met behulp van 
deze insufflatie eveneens gedifferentieerd worden van primaire nier
aandoeningen. RICHES (I 9 5 I) maakte veel gebruik van deze methode om 
een lokaal inoperabel nierneoplasma te ontdekken, omdat dan een voor
bestraling geïndiceerd was. Bij 3 pa tienten opgenomen in de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen vond een perirenale insufflatie plaats. 



De indicatie hiervoor was meer zekerheid te krijgen over een ruimte 
innemend proces in het nierparenchym. In alle 3 gevallen kon men een 
vergrote pathologische aandoende niercontour onderscheiden. 
Soms is het niet mogelijk om met behulp van een i.v.p . ,  een retrograde 
pyelografie, gecompleteerd met een tomografie van de nier en perirenale 
insufflatie, een gezwel in de nier uit te sluiten. Immers een gelobde nier 
kan een gezwel doen vermoeden, en een perifeer gelegen tumor kan 
onopgemerkt blijven. Met arteriografie van de nier komt men in derge
lij ke gevallen een tumor nogal eens op het spoor. 

F. R E N A L E  A RT E R I O G R A F I E  ( A O R T O G R A F I E ) 

Het doel van de nierangiografie in verband met de diagnostiek van het 
carcinoma renis is, om door middel van het inspuiten van een contrast
middel een arterieel vasculair nefrogram te verkrijgen. Men heeft hier
voor de beschikking over twee methoden : 

I .  de percutane translumbale aorta grafie, 
2. de arteriografie met behulp van een catheter volgens SELDINGER ( 19 5  3) .  

De nierangiografie is  o.a. van veel belang bij de differentiële diagnose : 
carcinoom of cyste. De solitaire niercyste tekent zich op het arteriële 
nefrogram meestal af als een ronde schaduw, waaromheen gave arterie
vertakkingen lopen. De meeste nierparenchymcarcinomen en ook hun 
metastasen hebben een pathologische vaattekening in de eindarteriën, 
terwijl op het arreriogram in het tumorweefsel veelal een 'pooling of 
Anferbung' te zien is. LÖFGREN ( 1 9 5 4) beschrijft een patiente van 5 8 jaar, 
die een spontaanfractuur van het collum femoris had. Zij had verder geen 
klachten en ook geen haematurie. Het intraveneuse en het retrograde 
pyelogram toonden geen afwijkingen. Op de thoraxfoto waren geen 
longmetastasen te zien. Op het nierangiogram (sELDINGER) werd een goed 
gevasculariseerde tumor in de bovenpool van de linker nier gevonden. 
RICHES ( 1 964) diagnostiseerde bij 2 pa tienten een carcinoma renis door 
middel van een selectieve angiografie. Op het intraveneuse en het retro
grade pyelogram waren geen afwijkingen gevonden. Beide parienten 
hadden een carcinoom van de nier, zonder ingroei in de vena renalis. De 
overlevingstermijnen na nefrectomie zijn thans Io  en I 5 jaar. 
Hoewel het risico van een translumbale aortagrafie en een selectieve nier
arteriografie klein is, behoort deze ingreep te geschieden op strenge 
indicatie. Wanneer een sterk vermoeden voor een carcinoma renis bestaat, 
ondanks een niet afwijkend i.v.p. en een normaal retrograad pyelogram, 



terwijl de nefrotomografie en de perirenale insufflatie geen bijzonder
heden opleveren, dan zal een nierarteriografie moeten worden overwogen, 
waarbij een selectieve nierangiografie de voorkeur verdient. Op deze wijze 
kan een carcinoma renis wellicht in een nog betrekkeli jk vroeg stadium 
worden ontdekt. 
Bij 4 patienten opgenomen in de Chirurgische Universiteitskliniek te 
Groningen werd een nierarteriogram gemaakt, hetwelk in alle gevallen 
een pathologische vaattekening en 'pooling' te zien gaf, die verdacht was 
voor een neoplasma. In het bijzonder bij nierparenchymprocessen, waar 
de diagnose, cyste of carcinoom met behulp van pyelografie, tomografie 
of perirenale insufflatie moeilij k gesteld kon worden, bracht arteriografie 
van de nier uitkomst. Wanneer de diagnose 'niercyste' waarschijnlij k 
wordt geacht, lijkt een nierarteriografie geïndiceerd om een neoplasma 
niet over het hoofd te zien (fig. 1 2 en fig. 1 3 ) .  

G. LYMFO G RA F I E  

O m  een volledige (en bloc) verwijdering van de tumor na te streven i s  het 
noodzakelijk dat men geïnformeerd is over de lokalisatie en de uitbreiding 
van de lymfekliermetastasen van het carcinoma renis. De lymfografie kan 
hier van groot nut zijn. ROBSON ( 1 963) vond bij 62 patienten met een 
carcinoma renis in 14  gevallen (23 °;0) lymfekliermetastasen in de nierhilus, 
langs de aorta en de vena cava. Hij verricht bij elke patient met een nier
neoplasma behalve nefrectomie ook een lymfekliertoilet, en is ervan over
tuigd dat de prognose van het carcinoma renis daardoor aanmerkelij k zal 
verbeteren. Van de 14 patienten zijn er thans 4 drie jaar na de operatie in 
leven, van wie twee reeds 5 en 7 jaar. De lymfekliermetastasen worden op 
het lymfogram afgebeeld als uitsparingen in de met contrast gevulde 
lymfeklier. HOHENFELLNER en LUDVIK (1 964) onderscheiden de volgende 
karakteristieke veranderingen in het lymfeklierpatroon bij uitbreiding 
van de tumor in het lymfogene weefsel : 

r .  onderbreking van de lymfe banen, 
2. stuwing in de lymfevaten en het vormen van collateralen, 
3 ·  verdringing van de lymfebanen door vergrote klieren, 
4· onregelmatig begrensde vullingsdefecten in de lymfeklieren. 

In 1 96 5 werd in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen bij 3 
patienten met een carcinoma renis een lymfografie verricht. De indicatie 
was bij 2 patienten om preoperatief een indruk te krijgen van eventuele 
lymfekliermetastasen. Bij hen bleek de bevinding van het lymfogram, dat 
er geen duidelijke metastasen aantoonbaar waren, met die van het operatie-



Figuur I 2. Retrograad pyelogram (diagnose) : niereystc(n) rechts. 
R.K.W., 46 jr., <j?, H.M. z1-5-'F· 

Figuur IJ. Aortografic : maligne tumor is  suspect wegens 'pooling' en pathologische vaat
tekening in rechter nier. 
De zelfde patient(Jig. I 2). 
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Figuur I 4·  Lymfogram en rctrograad pyclogram, H.H., 3 9  j r . ,  o. H.M. 6-6-'64. 
Carcinoma rcnis dcxtri, geen lymfekliermetastasen op het lymfogram te zien. Bij operatic 
evenmin maligne klieren gevonden. 

terrein overeen te komen (fig. 14). Bij I padent beoogde het lymfogram 
een controle te zijn op lymfekliermetastasen na een destijds geopereerde 
tumorwaarbij geen kliertoilet had plaatsgevonden. Het lymfogram toonde 
duidelijke metastasen. Om de radicaliteit van een kliertoilet te controleren 
kan tijdens de operatie een overzichtsfoto van de buik worden gemaakt. 



H O O F D S T U K  VI  

"Not all emboli mrvive, but because of 
javourable physiochemical biologie Jactors tmd 

to jor111 a colony." 

G O L D M AN 

D E  M E T  A S T  A S E R I N G  VAN H E T  CARCINOMA R E N  I S  

I N L E I D I N G  

Het proces dat aanleiding geeft tot een intravasculaire vernietiging van 
de kankercel is volgens COLE, MCDONALD, ROBERTS en SOUTHWICK ( 1 961) ,  
te verdelen in de volgende fasen : 

a. intravasculaire thrombusvorming van de tumorcellen, 
b. organisatie van de thrombus, 
c. volledige vernietiging van de kankercellen, 

Wanneer daarentegen de tumorcel het endotheel van de arteriële en de 
veneuse capillairen aanvreet, zal zich in de desbetreffende organen een 
metastase kunnen ontwikkelen. De longen, de lever en vervolgens de 
botten worden het vaakst getroffen door de haematogene metastasering 
van het carcinoma renis. Manipulaties aan de tumor tijdens de operatie 
blijken een groot gevaar voor metastasering te zijn. ROBERTS c.s. ( r 96 r )  
nam bij een man van 64  jaar met een hyperoefroom tijdens de  operatie via 
een catheterisatie volgens SELDINGER ( 1 9 5  3) bloed af uit de vena cava 
inferior. De punt van de catheter reikte tot Th12• De bloedmonsters be
vatten klompjes tumorcellen. De nefrectomie vond plaats via een lumbale 
incisie ; er waren uitgebreide adhaesies, waardoor de tumor, mede van
wege de toch al moeilijk te bereiken nierhilus vanuit deze toegangsweg, 
extra manipulaties moest ondergaan voordat de vaatklem op de vena 
renalis geplaatst kon worden. Men vond een duidelijke verhoging van de 
concentratie van het aantal carcinoomcellen in het bloed voor het ligeren 
van de vena renalis. Na het afklemmen van de niervaten werden geen 
carcinoomcellen in de bloedmonsters meer aangetroffen. Uit het patho
loog-anatomische onderzoek bleek, dat het carcinoom uitging van de 
onderpool van de linker nier. Er was centrale necrose en in de vena renalis 
was tumorweefsel aanwezig. Op de thoraxfoto's, die voor en na de 
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operatie waren gemaakt, zag men geen longmetastasen. Zes weken na  de 
operatie echter waren op de röntgenfoto multipele metastasen in beide 
longen te zien. Deze uitzaaiingen hadden alle dezelfde vorm en waren 
even groot. Na 4 maanden zag men een gelijkmatige toeneming van deze 
longmetastasen, zodat de mogelijkheid werd geopperd, dat tussen het 
moment van vrijprepareren van de tumor en het afklemmen van de vena 
renalis deze tumorcellen zouden zijn versleept. 
Een andere factor, die ook verantwoordelijk geacht kan worden voor het 
tot ontwikkeling komen van metastasen bij de bovengenoemde patient, 
is de weerstand van de gastheer, in casu de reactie van het macro
organisme op de operatie. Experimenteel heeft men kunnen vaststellen, 
dat de operatie een stress is, die de weerstand van het proefdier aanzienlijk 
vermindert. BUINAUSKAS en MCDONALD ( 1 9 5 8) hebben bij 8 5  ratten aan
getoond, dat de progressie in groei van een geïnduceerd carcinoom op de 
rug van het proefdier na een laparotomie sneller verliep dan bij 79 niet 
geopereerde ratten met eenzelfde neoplasma. Dit verschil was significant. 
Bij de patient met een neoplasma mag dan nog geen absoluut bewijs 
bestaan, dat een operatie de weerstand van de mens tegen de tumorcellen 
zou verminderen, toch zijn sterke vermoedens hieromtrent aanwezig. 
COLE ( 1961) licht deze hypothese toe met de ziektegeschiedenis van de 
volgende patient : Een man van 6 1  jaar onderging een nefrectomie in 
verband met een adenocarcinoma renis. De tumor werd volledig ver
wijderd. Er werden geen lymfekliermetastasen gevonden. Op de thorax
foto waren voor de operatie geen metastasen te zien. Acht weken daarna 
zag men op de longfoto multipele kleine metastasen. Deze uitzaaiingen 
namen gedurende 6 weken snel im omvang toe. De patient overleed 5 
maanden na de operatie. Volgens COLE ( 1 96 1 )  zou het ziektebeloop van 
deze patient bepaald zijn door de operatiestress. De groeipotentie van de 
longmetastasen zou namelijk afwijkend genoemd mogen worden van de 
gemiddelde metastaseontwikkeling bij het carcinoma renis. 
De opvattingen van ROBERTS ( 1961)  en COLE ( 196r)  zijn zeer nauw be
trokken bij de prognose van het carcinoma renis. Het klinische beloop 
wordt volgens hen mede bepaald door : 

r .  de concentratie van tumorcellen in het bloed tijdens het vrijprepare
ren van de niervaten; 

z .  een vermindering van de weerstand van de patient als gevolg van de 
operatie. 

De toegangsweg is daarom van eminente betekenis voor het verwijderen 
van het niercarcinoom. Veel manipulaties aan de tumor, voordat de 
arteria en de vena renalis kunnen worden geligeerd, geven een extra hoge 



concentratie van tumorcellen in het bloed. De lumbale incisie is daarom 
als toegangsweg tot het carcinoma renis niet geschikt. 

HET  K L I N I S C H E  BEELD 

Het i s  geen zeldzaamheid, dat bij de  patient het niercarcinoom pas ont
dekt wordt als een metastase klachten geeft of per toeval wordt gevonden. 
Vaak zijn een ronde schaduw op de thoraxfoto of een spontaanfractuur 
van het collum femoris stille getuigen van een carcinoma renis. SMYTH 
( 19 39) gaf aan een dergelijk niercarcinoom de naam 'silent hypernephro
ma'. Dit carcinoma renis is meestal overwegend samengesteld uit water
heldere cellen ( clearcell carcinoma renis) in de literatuur ook wel 'typische 
Grawitz-tumor' genoemd. Deze neoplasmata onderscheiden zich door 
een lage graad van maligniteit, die tot uiting komt in een geringe neiging 
tot metastasevorming. Afwijkingen ontstaan volgens APITS (1 943) vooral, 
doordat in de metastaserende zogenaamd 'typische Grawitz-tumoren' 
bijna steeds 'atypische' gedeelten te vinden zijn, welke slechts door het 
maken van vele histologische preparaten kunnen worden gevonden. 
Neiging tot latentie en solitaire metastasering zijn volgens APITS eigen
schappen van het clearcell carcinoma renis, die samenhangen met de 
relatieve goedaardigheid. Wegens het latent blijven van de tumor en de 
metastase worden deze tumoren vaker dan enige andere maligne aan
doening als 'toevallige vondst' bij de sectie gediagnostiseerd. Bij 8 van de 
28 hypernefromen, verzameld uit het Pathologisch-Anatomisch Laborato
rium te Groningen was dit het geval. Om dezelfde reden vindt men onder 
multipele primaire maligne tumoren vaak gevallen met dit carcinoma 
renis. Bij 3 9  gevallen uit het Patholoog-Anatomisch Laboratorium te 
Groningen werd dit 4 maal waargenomen (wiEBERDINK, 1 9 5 0) .  
ISRAEL (1 896) zag bij 5 0% van de patienten met een carcinoma renis de 
metastasen eerder dan de primaire tumor. In 19 3 1 schreefDEUTICHE reeds 
over een daling van dit aantal 'silent hypernephromata' tot 9%, als 
gevolg van een verbetering in de diagnostiek. De vaatrijkdom van dit 
neoplasma, de directe verbinding met de vena cava en het steeds in be
weging zijn van de tumor door de excursies van het diafragma bevorde
ren de haematogene versleping naar de longen, de lever en het skelet. 
De metastasering van het carcinoma renis naar de longm is karakteristiek. 
Op de thoraxfoto is meestal een solitaire schaduw zichtbaar, hoewel ook 
kleine metastasen voorkomen die aan miliaire tuberculose doen denken. 
Uit een onderzoek van 3 20 pa tienten met een gemetastaseerd carcinoom 
van het nierparenchym bleek, dat 5 6% van hen longmetastasen had 
· LUCKÉ en SCHLUMBERGER, 1 9 5 7) .  De uitgebreide plexus lymfaticus inter-
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lobuiaris van de nier en de lymfebanen die langs de arteria en de vena 
renalis zijn gelegen, vervoeren de tumorcellen naar de regionale !J'JJife
klierm. LUCKÉ en SCHLUMBERGER ( 1 9 57) vonden bij 3 8 ° 0  van de 3 20 
patienten een lymfekliermetastasering. De para-aartale lymfeklieren waren 
het vaakst aangedaan, de cervicale en de mediastinale lymfeklieren veel 
minder. Andere plaatsen waar metastasen van deze maligne niertumor 
frequent voorkomen, zijn lever (3 5 ° 0) en bottel! (3 3 ° 0), terwijl in de b!j11ier 
in 19°  0 een uitzaaiing van het carcinoma renis wordt gevonden. Skelet
metastasen zijn osteolytisch van karakter. De volgorde van plaatsen waar 
zij het meest voorkomen is : wervellichamen, ribben, schedeldak, femur, 
bekken, humerus en tibia. Deze metastasen geven vaak aanleiding tot een 
spontaanfractuur. De skeletmetastasen hebben soms een zonderlinge 
lokalisatie, bijvoorbeeld uitsluitend in de eindfalangen van de hand of in 
het schedeldak (MASSARY en WEILL, 1 907). De metastasering naar de 
andere nier is niet zeldzaam en komt in 8° 0 van de gevallen voor. Deze 
metastase te onderscheiden van een primair bilateraal carcinoma renis is 
welhaast onmogelijk. In hersenen, milt en hart vindt in 7° 0 een uitzaaiing 
van dit neoplasma plaats. De neurochirurg verwijdert soms een hersen
tumor, waarbij de eerste histologische coupes een glioblastoma multiforme 
doen vermoeden, maar waar naderhand de diagnose Grawitz-tumor juister 
blijkt te zijn (ALLEN, 1 96z). 
Tot r 96z zijn in de literatuur 5 r metastasen van het carcinoma renis in het 
hart bekend. De laatst beschreven patiente was een vrouw van 48 jaar, die 
op zB-jarige leeftijd een nefrectomie had ondergaan wegens een hyper
nefroom. Zij overleed zo jaar later aan een hartaanval. Bij obductie bleek 
dat de atriaventriculaire knoop was verwoest door een metastase van een 
maligne niertumor (JAMES, r 96z).  Huidmetastasen vormen 3 ° 0  van alle 
uitzaaiingen (scoRER, r9 p).  Het valt op dat deze uitzaaiingen soms het 
enige waarneembare symptoom zijn van het niercarcinoom. Zij kunnen 
op zeer uiteenlopende plaatsen voorkomen. SUTTON ( 1939) zag een huid
metastase op het behaarde hoofd, 1 3  jaar na het verwijderen van het 
niercarcinoom. De metastase wordt in eerste instantie voor een atberaom
cyste gehouden. Een metastase van het carcinoma renis in de schildklier 
komt sporadisch voor. REMEERTON ( 19 36) beschrijft een patiente van 3 8  
jaar, die geopereerd werd voor een snel groeiend tumortje in de schild
klier. Het bleek de enige metastase van een hypernefroom, uitgaande van 
de rechter nier, te zijn. In een tweede zitting werd nefrectomie rechts 
verricht. Het histologische onderzoek wees uit, dat de metastase in de 
schildklier bestond uit r z ronde noduli, in doorsnede variërend van r mm 
tot z cm. Een metastase in de galblaas is zeer zeldzaam en in de literatuur 
driemaal beschreven. BOTTING, HARRISON en BLOCK (r963)  vermelden de 
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laatste patient. Het is een man van 66 jaar, die in 1 96o een nefrectomie 
onderging voor een hyperneEroom van de linker nier. In 1 962 werd hij 
geopereerd in verband met een galblaaslijden, waarbij men een polypeus 
galblaascarcinoom verwijderde, hetgeen een metastase bleek te zijn van 
het niercarcinoom. De versleping van tumorcellen naar de gmitalia kan 
plaatsvinden als retrograde uitzaaiing langs de vena ovarica en de vena 
spermatica naar de rijk geanastomoseerde veneuse plexus in het bekken. 
LEYNS ( I 9 5 9) zag een patiente van 66 jaar met een recidiverende fluxus als 
gevolg van een metastase in de vagina. De primaire tumor was in de 
rechter nier gelokaliseerd. Eveneens waren er metastasen in de longen. 
BANDLER en RAEN ( 1 946) vonden tot hun grote verbazing bij een pa ti ent, 
dat een ogenschijnlij k primaire testistumor een metastase bleek te zijn 
van een Grawitz-tumor. 
Over de wijze waarop metastasen van dit carcinoma renis in de mucosa 
van de 11reter, de blaas en de 11retbra ontstaan, heeft men nog geen eens
gezinde opvatting. Waarschijnlijk kunnen onder bepaalde omstandig
heden tumorcellen, die in de urine aanwezig zijn, geïmplanteerd worden 
in de mucosa van de tractus urogenitalis. Hierover zijn nog weinig con
crete gegevens bekend. Factoren als laesies van de mucosa, belemmering 
van de urineafvloed en hoge concentratie van tumorcellen in de urine 
zouden de metastasering bevorderen. HOWEL (1 9 5 1 )  verzamelde uit de 
literatuur 14 patienten met metastasen in de ureter vanuit een Grawitz
tumor. Het tijdstip waarop een dergelijke metastase manifest werd, vari
eerde van I maand tot I 5 jaar na de verwijdering van het primaire 
carcinoom. Bij het cystoscopische vooronderzoek zal men zeker rekening 
moeten houden met de mogelijkheid van een implantatie van tumorcellen 
in de mucosa van ureter, blaas en urethra. 

H ET LATENT B L I J VEN VAN DE  M E T A S T A S E  

Het plotseling opdoemen van een solitaire metastase van het carcinoma 
renis 20 jaar na het verwijderen van de primaire tumor, of het ontstaan 
van een entmetastase in het litteken van een nefrectomie die 3 r jaar 
geleden plaatsvond in verband met een niercarcinoom, typeert het 
grillige beloop van deze misschien goedaardig lijkende tumor. Deze 
ervaringsfeiten geven aan het woord 'genezen' daarom een onwezenlijke 
klank, zoals zal blijken uit de volgende ziektegeschiedenissen. BARNEY en 
CHURCHILL ( 19 39) deden een interessante ervaring op bij een patiente van 
74 jaar, die zo jaar na een nefrectomie voor een Grawitz-tumor alsnog een 
solitaire metastase kreeg in het linker oog. Na enucleatie leefde de patiente 
nog vele jaren zonder klachten. STARR en MILLER ( 1 9 5  z) vonden bij een 
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patient van 72 jaar, die 20 jaar tevoren een nefrectomie had ondergaan 
voor een carcinoma renis, een solitaire metastase in het jejunum. Na 
verwijdering van deze tumor had de patient geen klachten meer gehad. 
MOR TON en MOR TON ( 19 5 3) behandelden een pa ti ent van 5 8 jaar, die 1 6 
jaar na nefrectomie voor een hyperneEroom in de linker nier, een meta
stase in het rechter femur kreeg ; deze botmetastase werd bestraald, 
waarna exarticulatie plaatsvond. De patiente was 2 5 jaar na de operatie 
(9 jaar na de exarticulatie) nog in leven en maakte het uitstekend. GRAVES 
en MABREY ( 1 9 5  3) behandelden een patient van 5 3 jaar, die 20 jaar na het 
verwijderen van een niercarcinoom een metastase in het operatielitteken 
kreeg, doch het overigens uitstekend maakte. Deze metastase werd lokaal 
bestraald en weggenomen. De patient maakte het nadien goed. ROSOF 
(1 96o) vermeldt een patiente van 63 jaar, die een nefrectomie onderging 
voor een Grawitz-tumor in de rechter nier. Na 20 jaar kreeg zij 2 solitaire 
longmetastasen en een osteolytische uitzaaiing in het linker femur en in de 
rechter scapula. Zowel het longweefsel als het femur en de scapula werden 
bestraald ; zij overleed spoedig daarna. MERTZ (1 9 5 9) beschrijft een lokaal 
recidief van een clearcell adenocarcinoma renis, dat nog optrad 34 jaar na 
de nefrectomie. TANDON, KUMAR en HAFE1Z ( 1963)  beschrijven een patient 
van Go jaar, bij wie op 3 8-jarige leeftijd een niercarcinoom werd ver
wijderd. Na 22 jaar trad een uitgebreide metastasering op, waaraan de 
patient overleed. KRADJION en BENNINGTON ( 196 5 )  verwijderden bij een 
66-jarige vrouw een tumormassa, die in de m. rectus abdominis was 
gelokaliseerd en zich bevond ter hoogte van de transperitoneale toegangs
weg, waarlangs 3 1 jaar tevoren een nefrectomie was verricht voor een 
carcinoma renis. 
Wanneer het tumorweefsel van de metastase van het carcinoma renis 
hetzelfde histologische aspect zou hebben als de primaire tumor, is de 
patholoog-anatomische diagnose over het algemeen niet moeilijk te stel
len. Vaak is de weefselstructuur echter vreemd, minder karakteristiek en 
daardoor misleidend. De diagnose kan daardoor moeilijk zijn, zodat deze 
eerst na vele coupes kan worden gesteld. 
Samenvattend kan men zeggen, dat niet alleen het carcinoma renis 
klinisch lang verscholen kan blijven achter een masker van indifferente 
klachten of misleidende uitzaaiingen, maar dat ook de patholoog-anatoom 
zich vaak voor grote puzzles gesteld ziet bij de beoordeling van tumor
weefsel dat afkomstig is van een solitaire metastase van een maligne nier
tumor. Een uitvoerige klinische informatie aan de patholoog-anatoom en 
het bestuderen van vele coupes door het toezenden van voldoende tumor
weefsel, zullen het mogelijk maken in moeilijke gevallen de diagnose met 
grotere zekerheid te stellen. 
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Een open vraag blijft, waarom zich soms na 20 jaar toch nog een meta
stase van het carcinoma renis ontwikkelt. Berust het nog laat tot ont
wikkeling komen van dergelijke metastase(n) op een stoornis in het 
fysiologische, biochemische of hormonale evenwicht van ons macro
organisme? 



H O O F D S T U K  V I I  

"N'est besoin d'espérer pour mtreprmdre, 11Î 
de réussir pour persévérer." 

W I L L E M  \ A N  O R A N J E  

T H E R A P I E  E N  P R O G N O S E  V A N  HET CARCI N O MA R E N I S  

A. D E  C H I R U R C H I S C H E  B E H A N D E L I N G  

Het i s  van veel belang vóór de operatie te weten welke geneesmiddelen 
de padent reeds gebruikt. De krachtige tranquillizers en bloeddrukverla
gende middelen kunnen de tensie van de padent uiterst labiel maken. Een 
nauwkeurige controle van de padenten die anticoagulerende middelen 
gebruiken, is noodzakelij k voor de dosering van en eventuele overge
voeligheid voor heparine. De functie van de andere nier wordt beoor
deeld door middel van gescheiden nierfunctieproeven, waarbij o.a. ureum 
en creatinine worden bepaald. Het intraveneuse pyelogram geeft boven
dien een betrouwbaar beeld van de uitscheiding van de andere nier. 
Na een transperitoneale nefrectomie verschilt de postoperatieve zorg in 
wezen niet van die bij een andere abdominale operatie. De te verwachten 
paralytische ileus wordt bijv. behandeld met een zuigdrainage door middel 
van een neusmaagsonde ; zonodig wordt pmstigmin gegeven. Preopera
tief begonnen ademgymnastiek is voor de (oudere) padenten waardevol 
gebleken bij het streven naar een voorspoedige reconvalescentie. De 
thoraco-abdominale nefrectomie vereist vooral aandacht voor de ont
plooiing van de long en het tijdig herkennen van een collaps van de long 
of haematothorax. Het achterlaten van een thoraxdrain gedurende 24 uur 
is daarom wenselijk .  
Vóór de operatie dient in het bijzonder gelet te worden op een urineweg
infectie, die een adaequate behandeling vereist. Bij grote tumoren is een 
darmsterilisatie geïndiceerd om bij een lokale uitbreiding van het neo
plasma eventueel een colonresectie veilig te kunnen verrichten. Een 
nauwgezette postoperatieve controle van de water- en electrolyten
balans bespoedigt het herstel. 



75 

Voorzimingm tijdens de operatie 

Het minimum is twee assistenten en een zuster voor het instrumenteren. 
De operateur staat aan de zijde, waar de tumor is gelokaliseerd. Ieder uur 
worden de handschoenen verwisseld. Wanneer het carcinoom is ver
wijderd en het lymfekliertoilet is verricht, sluit men de wond met schone 
instrumenten. Het instrumentarium moet o.a. bevatten een set voor de 
diepe lagen, met instrumenten van 20-2 5  cm lengte. Bovendien moet men 
rekening houden met laesies aan de vena cava, waarvoor een vaatklem 
onmisbaar is. 

De 11ejrecfo!llie 

De basis voor de chirurgische therapie werd gelegd in het jaar 1 869 toen 
GUSTAV SIMON de eerste nefrectomie verrichtte bij een patient met een 
urinefistel ; hij bewees dat leven met één gezonde nier mogelij k is. In 1 877 
verwijderde JESSOP het eerste niercarcinoom ; de patient overleed 9 
maanden na de operatie t.g.v. multipele metastasen. HARRIS stelde in 1 8 8 2  
een hoge operatiemortaliteit vast bij 1 00 nierexstirpaties. Daarna volgt 
een periode, waarin men streeft naar een betere chirurgische techniek en 
meer overzichtelijke toegangswegen. De maatregelen die genomen 
moeten worden voor een betrouwbare en succesvolle verwijdering van 
het carcinoma renis, zijn : 

1 .  een directe toegangsweg naar de vaatsteel van de nier, met zo weinig 
mogelijk manipulatie aan de tumormassa ; 

2 .  een adaequaat overzicht over de niertumor en de omliggende weefsels ; 
3 ·  een volledig verwijderen van de tumor met het perirenale weefsel en 

de regionale 1 ymfeklieren ; 

Bij deze grote operaties is endotracheale anaesthesie geïndiceerd. De 
patient ligt op een zachte onderlaag en wordt zodoende beschermd tegen 
decubitus. Men onderscheidt de volgende toegangswegen bij de chirur
gische behandeling van het carcinoma renis : 

r .  de lumbale toegangsweg, 
2. de transperitoneale toegangsweg, 
3 .  de thoraco-abdominale toegangsweg. 

r. De lumbale toegangsweg 

De lumbale snede volgens MORRIS ( r 8 8 5 )  geeft een gemakkelijke en 
directe toegang tot de achterkant van de nier. De operatie vindt retro-



peritoneaal plaats. De patient ligt op de gezonde zijde. De operatietafel 
heeft een hoekstand van I 20° in de lengterichting van de patient. De 
incisie loopt evenwijdig aan of in het verlengde van de r zde rib en klieft 
de huid, de subcutis en de onderliggende spieren met fascie. Aan de 
voorkant (ventraal) worden de musculus obliquus abdominis externus, 
de musculus obliquus abdominis internus en de musculus transversus 
abdominis gekliefd. Aan de achterkant (dorsaal) loopt de snede tot de 
fascie van de musculus lumbodorsalis ; de musculus quadratus lumborum 
wordt eveneens ingesneden. Het peritoneum wordt naar mediaal afge
schoven en niet geopend. Is de tumor in de bovenpool gelokaliseerd, dan 
kan een subperiostale resectie van de I zde rib een ruimere toegangsweg 
verschaffen. Een laesie van de pleura moet worden vermeden. Vele 
variaties van deze lumbale incisie zijn in de loop der jaren ontstaan, 
waaraan namen als ISRAEL, VON BERGMAN, PFANNER en MAYO zijn ver
bonden. Een absoluut nadeel van deze toegangsweg is, dat de arteria en 
de vena renalis pas bereikt kunnen worden na vele manipulaties aan de 
tumor ; het risico van een haematogene metastasering is dan ook groot. 
Het mobiliseren van het neoplasma via deze incisie kan bovendien moei
lijk en gevaarli jk zijn .  Soms ontstaan nl. ernstige bloedingen uit veneuse 
collateralen bij een thrombose van de vena renalis. 
De lumbale toegangsweg moet daarom voor het verwijderen van het 
carcinoma renis worden afgeraden. 

z. De transperitioneale toegangsweg 

De transabdominale operatie vangt de nadelen van de lumbotomie voor 
een groot deel op. Het voordeel is, dat men met een minimum aan 
manipulaties aan de tumor de arteria en de vena renalis kan bereiken. De 
incisie die men aanwendt is afhankelij k van de lokalisatie van de tumor ; 
men onderscheidt de pararectale en de transrectale incisie, de paramediane 
en de mediane incisie en de dwarse bovenbuikincisie. Een variant op deze 
toegangswegen is de winkelhaakincisie, die bestaat uit een lengteïncisie 
in de bovenbuik en loodrecht daarop een dwarse incisie vanuit de lende
streek. Vervolgens wordt het peritoneum geopend. Het colon ascendens, 
respectievelij k descendens wordt gemobiliseerd door het inknippen van 
het parietale peritoneum. Het mesocolon wordt voorzichtig van de tumor 
losgemaakt, waarna het colon naar mediaal kan worden verplaatst. De 
vena cava (rechts) en de aorta (links) komen à vue. De arteriae en de 
venae renales worden thans opgezocht, voorzichtig vrijgeprepareerd, 
met zijde geligeerd en hierna gekliefd De venae zijn zeer broos, 
zodat gemakkelijk bloedingen ontstaan. De arteria renalis bevindt zich 
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proximaal van de vena en is dieper in het perivasculaire weefsel van de 
nierhilus gelegen. De nier heeft soms vasae aberrantes ; deze vaten worden 
gevonden wanneer men het verloop van de aorta en de vena cava ter 
hoogte van de nier vervolgt. Tevens wordt bij het neoplasma van de 
linker nier de vena ovarica respectievelijk spermatica, die uit de vena 
renalis ontspringt, onderbonden. Hierna wordt de ureter opgezocht en 
distaalwaarts met catgut onderbonden en gekliefd. Het carcinoom kan nu 
worden verwijderd zonder veel risico voor het verslepen van tumor
cellen. Hierbij worden de niertumor en het perirenale vet in hun geheel 
geëxstirpeerd. Suspecte lymfeklieren worden, indien mogelijk, en bloc 
verwijderd. Men inspecteert daarbij tevens de lymfoglandulae langs de 
aorta en de vena cava vanaf het diafragma tot aan de bifurcatio aortae. 
Neoplasmata die uitgaan van de bovenpool van de nier, zijn vaak ver
groeid met de bijnier. Men verwijdert de bijnier dan en bloc met de 
tumor. Het carcinoma renis dat gelokaliseerd is in de bovenpool van de 
nier, zou men echter beter benaderen met een thoraco-abdominale toe
gangsweg (cOLBY, 1 962). 

3·  De thoraco-abdominale toegangsweg 

De patient ligt op de operatietafel in een schuine positie, waarbij de rug 
een hoek van ongeveer 30° met de onderlaag maakt. De toegangsweg kan 
nog vergroot worden door een hoek van r zo0 in de lengterichting van de 
patient aan te brengen. De arm aan de zieke kant is gekeerd naar de 
andere zijde. De schouder verheft zich daarbij van de onderlaag. Het been 
aan de zieke kant is opgetrokken en het andere been is gefixeerd in 
extensie. De huidsnede begint tussen de rode en I r de rib, of bij zeer grote 
tumoren, die vlak onder de diafragmakoepel gelegen zijn, tussen de 9de 
en 10de rib (nuFOUR, 1 963 ) en zet zich voort tot aan de laterale rand van 
de m.  rectus abdominis. De mm. intercastales worden gekliefd, evenals 
de mm. obliquus externus en internus en m. transversus. De m. latissimus 
dors i wordt lateraal geïncideerd. Vervolgens worden het peritoneum en 
de pleura geopend, waarna het diafragma wordt gekliefd. De operatie 
heeft overigens eenzelfde beloop als de transperitoneale nefrectomie, wat 
betreft het vrijprepareren van de vaatsteel in de nierhilus alvorens de 
tumor te mobiliseren. 

Nadat het carcinoma renis en bloc is verwijderd, wordt het operatie
terrein gespoeld met een oplossing van een cytostaticum ;  in Groningen 
gebruiken wij hiervoor natriumhypochloriet. De operateur, de assisten
ten en de operatiezuster trekken daarna schone handschoenen aan ; de 



operatie wordt voortgezet met schone instrumenten. In de nierloge wordt 
een drain achtergelaten, die retroperitoneaal ligt en een aparte uitmon
dingsplaats in de lendestreek heeft. Het colon wordt teruggelegd en weer 
bevestigd aan het laterale peritoneum. Bij een eventuele thoraco-abdomi
nale ingreep wordt het diafragma weer gesloten. De intercostaalspier en 
de pleura parietalis worden gehecht ; in de thorax blijft een drain achter, 
waaraan gedurende 24 uur wordt gezogen. Deze drain wordt aan de 
dorsale zijde van de thorax ter hoogte van de 10de intercostaalruimte 
ingebracht. Hierna worden achtereenvolgens het peritoneum, de spieren 
en fascie, de subcutis en de huid gesloten. 
COLBY ( r 962) had bij 7 1  thoraco-abdominale operaties voor nieraandoe
ningen, waaronder 5 2  maligne tumoren, een operatiemortaliteit van 3 %· 
De postoperatieve complicaties bleven beperkt tot een pneumonie en 
enige wondinfecties. Er was één colonfistel, die na 3 weken spontaan was 
genezen. De gemiddelde duur van de opname bedroeg bij deze parienten 
r 3 dagen. Een variant op de thoraco-abdominale toegangsweg is de 
incisie volgens NAGAMATSU ( 19 5  z). Het betreft een dorsolumbale snede, 
die over de 1 zde rib loopt en via een flauwe bocht evenwijdig aan de 
wervelkolom eindigt bij de proximale aanhechting van de rode, 1 r de en 
1 zde rib. De onderliggende spieren, zoals de m. latissimus dors i en de m. 
serratus posterior, evenals het peesblad van de m. sacrospinalis worden 
gekliefd. Het periost van de 10de, nde en ude rib wordt afgeschoven, 
waarna een resectie van 3 cm van het proximale deel van iedere rib volgt. 
De ligamenta lumbocostales worden gekliefd zonder de pleura te openen. 
Het ligamenturn arcuatum van het diafragma wordt ingesneden onder de 
omslagplooi van de pleura. De nervi iliohypogastrici en ilioinguinales 
worden gespaard. De mm. obliquus externus en internus en de m. 
transversus abdominis worden gekliefd. Het peritoneum wordt naar 
mediaal afgeschoven. Op deze wijse is het mogelijk door middel van een 
extrapleurale en retroperitoneale toegangsweg de nier te bereiken. 
Hoewel het operatieterrein met deze incisie overzichtelijk is vergt de 
ingreep zeer veel tijd. 

B. DE S T RALEN B E H AN D E L I N G  VAN HET  C A R C I N O M A  R E N I S  

Over de mogelijkheden die de radiotherapie biedt bij de behandeling van 
het carcinoma renis, bestaan controversen. Het staat thans wel vast dat de 
therapie van dit neoplasma in eerste aanleg een chirurgische is. De 
ervaring heeft geleerd dat slechts een zeer hoge dosis röntgenstralen in 
staat is om een aanzienlijk deel der carcinoomcellen van dit type te ver
nietigen. Deze maligne niertumor wordt dan ook gerekend tot de relatief 
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bestralingsresistente gezwellen (REBOUL, BALLANGER, DELORME, TAVER

NIER en GEINDRE, 1 962). Onder de carcinomata renis komen echter zowel 
meer als minder stralengevoelige tumoren voor, afhankelij k  van de histo
logische differentiatie. In het algemeen zijn de minder gedifferentieerde 
nierparenchymcarcinomen gevoeliger voor stralentherapie dan de meer 
gedifferentieerde vormen. Volgens WINDEYER en RICHES ( I 964) reageren 
sommige neoplasmata reeds met een snelle slinking van de tumormassa 
na een middelmatige dosis stralen, maar een volledige vernietiging van 
het tumorweefsel door middel van radiotherapie wordt in twijfel ge
trokken. REBOUL, BALLANGER, DELORME, TAVERNIER en GEINDRE ( I 962) 
en eveneens MASSON (I 964) schrijven het afnemen van de zwelling ten 
dele toe aan resorptie van het ontstekingsoedeem van het peritumorale 
weefsel en ten dele aan de reactie van de carcinoomcellen. 
De bestralingsmetboden die bij het carcinoma renis kunnen worden toe
gepast, zijn de volgende : 

r uitsluitend radiotherapie, 

n bestraling voor de nefrectomie, 

nr bestraling na de nefrectomie, 

rv bestraling voor en na de nefrectomie, 

v radiotherapie bij recidieftumoren en metastasen, 

r. Uitsluitend radiotherapie 

Deze behandeling wordt bijna uitsluitend toegepast bij padenten met een 
inoperabel carcinoma renis, of bij hen die reeds metastasen hebben. 
FLOCKS en KADESKY ( I 9 5 8) bespreken 41 padenten bij wie uitsluitend 
radiotherapie werd toegepast (indicaties onbekend). De 5 - en Io-jaars 
overlevingen waren resp. 24,4% en I4, 5 %· Bij 5 0  padenten die geen 
enkele vorm van therapie ondergingen (reden onbekend), waren deze 
percentages I o en 5 .  Hier zou men kunnen spreken van een gunstige 
palliatieve invloed van de radiotherapie op het inoperabele carcinoom, 
waarschijnlijk bij de relatief stralengevoelige varianten van dit neoplasma. 
Bij de padenten met een carcinoma renis, dat in wezen praktisch on
gevoelig is voor de radiotherapie, zal daarom met deze behandeling nooit 
volledige genezing kunnen worden bereikt. In de hedendaagse literatuur 
ontbreken dan ook patienten, bij wie voor een operabele tumor uitslui
tend radiotherapie werd toegepast. 
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z .  Bestraling voor d e  nefrectomie 

Het resultaat van een voorbestraling kan zijn een verkleining van de 
tumor en daardoor een gunstige beïnvloeding van de operabiliteit. 
Wanneer het carcinoma renis lokaal inoperabel blijkt te zijn wegens 
doorgroei in de omgeving, kan een voorbestraling de nefrectomie ver
gemakkelijken. RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY ( I9 5  I )  deden deze er
varing op bij 3 patienten ; bij 2 van hen bleek aanvankelijk de tumor tij
dens de eerste operatie inoperabel te zijn, terwijl bij I patient de inopera
biliteit aan het licht kwam bij een retroperitoneale insufflatie met zuurstof. 
Deze 3 patienten kregen een tumordosis van 3 ooo R over een tijdvak van 
3 weken. De tumor werd bij alle 3 opvallend kleiner, waarna een nefrec
tomie zonder complicaties kon worden verricht. Wellicht neemt de 
uitgebreidheid van de tumor af, omdat de goed geoxygeneerde uitlopers 
van het carcinoom stralengevoeliger zijn dan het centrum. Een ander 
winstpunt van de voorbestraling is de verkleining van het risico, dat 
tijdens de operatie door het manipuleren aan de tumor metastasen ont
staan. De reactie op de dosis röntgenstralen mag de operateur echter niet 
belemmeren in het uitvoeren van een technisch juiste operatie, mag de 
wondgenezing niet wezenlijk in de weg staan en evenmin complicaties 
veroorzaken. Het tijdstip van de operatie wordt naar analogie van de 
bestraling bij andere vormen van carcinoom, zoals het mamma-, cervix
en uteruscarcinoom, als volgt gekozen (sTAM, I 96 5 ,  persoonlijke mede
deling) : 

àf direct in aansluiting aan de laatste bestraling, dus voordat hyperaemie 
en succulentie van de weefsels optreden, 
àf na ongeveer 6 weken, wanneer het hyperaemische stadium voorbij is en 
nog geen fibrosering heeft plaatsgevonden. 

WINDEYER en RICHES (I 964) bespreken I I pa tienten die een voorbestraling 
ondergingen. De indicatie hiertoe was klinisch en röntgenologisch ge
steld in verband met de plaatselijke inoperabiliteit van de tumor. De 
eerste padenten van deze serie werden in I 9 5 4  behandeld. De resultaten 
zijn van dien aard, dat beide auteurs voorbestraling bij lokaal inoperabele 
tumoren zeer aanbevelen (tabel m). De lange overlevingstijd van 3 
patienten met een niertumor van een hoge maligniteitsgraad en ingroei 
in de vena renalis kan hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven aan de 
voorbestraling. De stralendosis die men toediende was 3ooo R (waar
schijnlijk haarddosis). Een hogere dosering zou aanleiding kunnen geven 
tot een vertraagde wondgenezing. FLOCKS en KADESKY ( I 9 5 8) gaven aan 
2 5 pa tienten een preoperatieve bestraling. De indicatie tot deze gecombi-



TABEL 111. Voorbestrali11g bij 11ejreclomie 

Auteur 

WINDEYER en RICHES (1 964) 
FLOCKS en KADESKY ( 19 5 8) 
REBOUL C.S. (1 962) 

Aantal 
pa tienten 

J l  
2 5  
J9  

S J  

--- ---

Overlevingstijd 
3 jaar 5 jaar JO jaar 

5 (45 %) 3 (27%) 2 ( 1 8 %) 

J 3 (5 2%) ? 
I J  (5 8 %) 

neerde therapie wordt niet genoemd. Dertien patienten ( 5 2%) bereikten 
de 5 -jaars overleving. Zij kregen allen een stralendosis van 7ooo R 
(haarddosis ?). Zes weken na de laatste bestraling vond nefrectomie plaats. 
Het viel hun op, dat de anders meestal gedilateerde venen in het perirenale 
weefsel nu geschrompeld waren ; in de tumor werden geen bestralings
defecten waargenomen. REBOUL, BALLANGER, DELORME, TAVERNIER en 
GEINDRE ( 1962) pasten bij 1 9  patienten een voorbestraling toe en ver
richtten aansluitend een nefrectomie. Elf patienten bereikten de 3-jaars 
overleving. 
Een bezwaar van de voorbestraling is het ontbreken van een diagnose bij 
deze ingrijpende therapie. Verder zou de pre-operatieve bestraling een 
belasting kunnen betekenen voor de gezondheidstoestand van de patient, 
terwijl in de wondgenezing een vertraging kan optreden. Zowel de alge
mene conditie als de wondgenezing ondervonden bij de zojuist besproken 
padenten geen nadelige invloed van de bestraling, zodat dit argument 
eigenli jk vervalt. De waarde van een voorbestraling is wegens de kleine 
en moeilijk vergelijkbare aantallen patienten in de literatuur nog niet te 
beoordelen. De voorbestraling lijkt evenwel geïndiceerd bij lokaal inope
rabele niercarcinomen. 

3· Bestraling na de nefrectomie 

Het doel van de postoperatieve bestraling is om de achtergebleven tumor
resten te vernietigen met de daarvoor vereiste dosis röntgenstralen. 
Profylactisch worden de klierstations bestraald met een dosis die laag, 
medium of hoog is. De mediumdosis is bestemd voor de sterilisatie van 
de losse carcinoomcellen, terwijl de hoge dosis gericht is op sterilisatie 
van de tumor, c.q. kliermetastasen. De cijfers van de 1-, 3-, 5 - en Io-jaars 
overleving van het carcinoma renis na nefrectomie en postoperatieve 
bestraling zouden significant hoger zijn dan indien de padenten uitslui
tend een nefrectomie hadden ondergaan. RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY 
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( I9P) verzamelden in Engeland deze gegevens van 2 3 1 4  patienten met 
een carcinoma renis. Het aantal padenten in deze serie, dat alleen een 
nefrectomie had ondergaan, bedroeg 68 5 ; de overlevingspercentages na 
I ,  3 ,  5 en I O  jaar waren resp. 8o, 44, 30 en q. Hier wordt tegenover
gesteld een serie van I 3  I pa tien ten, die een nefrectomie en nadien röntgen
bestraling had ondergaan. Na I ,  3 ,  5 en IO  jaar bleken nog in leven te zijn 
resp. 86° 0, 5 3 ° � , 49% en 27° 0 van het aantal patienten. Een Amerikaanse 
serie van HUMPHREYS en FOOT ( I 96o) omvat I 6  5 pa tienten met een carei
noma renis, die uitsluitend een nefrectomie ondergingen. De cijfers van 
de I -, 3 - en 5 -jaars overleving waren resp. 8 I 0 0 , p 0 0 , en 3 5 %· 
De conclusie is, dat een goede chirurgische techniek en een verantwoorde 
nabestraling de prognose voor de patient met een carcinoma renis zeker 
gunstig beïnvloeden. Het tijdstip waarop met de nabestraling moet wor
den begonnen, hangt af van de reconvalescentie van de patient en van de 
wondgenezing. Meestal is dit ongeveer I4 dagen na de operatie. De 
indicatie tot na bestraling hangt af van de volgende klinische feiten : 

I .  De primaire tumor is in zijn geheel verwijderd. Er is geen ingroei in de 
vena renalis ; de regionale lymfeklieren blijken bij operatie vrij te zijn 
van carcinoom en er is geen doorgroei van de tumor in de perirenale 
weefsels. De patienten die tot deze categorie behoren, behoeven in 
principe niet te worden nabestraald. Een lokaal recidief is bij hen zeld
zaam ; de dood treedt meestal in na een algehele metastasering (RICHES, 
I964)· 

z. De primaire tumor en de nierkapsel zijn niet in hun geheel verwijderd, 
Of de vena renalis vertoont tekenen van tumordoorgroei, Of de lymfe
klieren in de nierloge bevatten tumorweefseL Deze patienten komen 
wel in aanmerking voor nabestraling. Men laat zilverklipjes achter in 
het operatieterrein, ten behoeve van een gerichte dieptebestraling. 

4• Bestraling voor en na de nefrectomie 

Over de voor- én nabestraling bij nefrectomie is in de literatuur weinig 
bekend, omdat deze therapie slechts incidenteel wordt toegepast. In 
theorie kan men van deze behandeling goede resultaten verwachten, en 
er zullen ongetwijfeld padenten zijn die hiervoor in aanmerking komen. 
Het is mogelijk dat een patient een voorbestraling moet ondergaan 
wegens een lokaal inoperabele tumor, waarbij tijdens de nefrectomie 
tumorweefsel achterblijft ; hiervoor is dan een nabestraling geïndiceerd. 



5· Radiotherapie bij recidieftumoren en metastasen 

De algemene toestand van de patient met een al dan niet gemetastaseerd 
niercarcinoom kan een contra-indicatie zijn, niet alleen voor nefrectomie, 
doch ook voor een volledig uitgevoerde röntgenbestraling, omdat dit een 
ingrijpende behandeling is. Bij de radiotherapie van het lokale recidief 
hoopt men, dat de tumor behoort tot een relatief stralengevoelige variant. 
Vooral bij j onge mensen, die in een redelijke algemene conditie verkeren, 
ziet men uit naar een langdurige regressie. De resultaten vallen echter 
over het algemeen tegen. Lokale pijn en haematurie reageren soms zeer 
gunstig op een palliatieve bestraling, waardoor het lijden van de padent 
draaglij ker wordt. Voor de solitaire metastase in het bot blijkt de radio
therapie weinig anders te kunnen bieden dan een verlichting van de pijn. 
STORAASLI ( 1 962) beschrijft een patient die een metastase had in de linker 
humerus en in een rib. Deze uitzaaiingen kregen een dosis van 2400 R op 
de huid. De ribmetastase (met pathologische fractuur) vertoonde re
gressie, maar in de humerus trad een progressieve destructie op. BIXLER, 
STENSTRÖM en CREEVY ( 1944) zagen de pijnklachten bij 4 padenten met 
solitaire botmetastasen snel verdwijnen, maar sclerosering en regressie 
werden niet waargenomen. BATTAGLIA en CORRADO ( 1 9 5 9) refereren over 
1 6  patienten uit de literatuur met een in het skelet gemetastaseerd carei
noma renis. Zij menen dat nefrectomie en ablatie van de botmetastase de 
prognose gunstiger beïnvloeden dan radiotherapie, hoewel de juistheid 
van deze opvatting statistisch niet werd bewezen. 
Callusvorming in een spontaanfractuur is zeldzaam en komt volgens 
WINDEYER en R ICHES ( 1963)  slechts incidenteel voor. Zij zagen 1 patient, 
bij wie na röntgenbestraling een dergelij ke reactie optrad. Het betrof een 
man van 6o jaar, die 3 jaar tevoren een nefrectomie had ondergaan wegens 
een laag-gedifferentieerd carcinoma renis met ingroei van de tumor in de 
vena renalis en doorgroei in de kapsel. Twee jaar na de operatie kreeg hij 
een pathologische fractuur van zijn linker bovenbeen, waarvoor een 
Küntscherpen werd ingebracht en een lokale röntgenbestraling werd 
gegeven. Eén jaar later waren er een goede callusvorming en enige door
bouw op de röntgenfoto te zien. De padent is in hetzelfde jaar echter aan 
longmetastasen overleden. Men vraagt zich af of hier gesproken mag 
worden van een stralengevoeligheid van een waarschijnli jk ook uit onge
differentieerd weefsel bestaande metastase ! 
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Radiotherapie bij een lokaal inoperabel carcinoma renis (histologische diagnose d.m.v. een 
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Bij het eerste onderzoek van 96 patienten met een carcinoma renis bleek 
dus, dat 27 van hen een inoperabele of gemetastaseerde tumor hadden 
(28%). Nefrectomie vond bij 72 patienten plaats, terwijl I I van hen 
bovendien een postoperatieve röntgenbestraling kregen. Bij I 8 pa tienten 
werd van het verwijderen van de primaire tumor afgezien ; het betrof I 2 
padenten bij wie tijdens de operatie een lokale inoperabiliteit was geble
ken, en 6 patienten die reeds metastasen hadden. De primaire inoperabele 
tumor was vaak invasief vergroeid met de omliggende organen, zoals het 
colon, het mesenterium, de lever en de milt. Grote lymfeklierpaketten 
langs de aorta, de vena cava en in de nierhilus bemoeilijkten menigmaal 
een verwijdering van de nier. Van deze I 2  patienten stierven er I o  binnen 
I jaar ; 2 patienten overleden na r l  jaar. De 6 padenten met een carcinoma 
renis en metastasen in longen en extremiteiten overleden allen binnen 2 
jaar. Bij 2 padenten besloot men niet te opereren wegens de slechte 
gezondheidstoestand en de hoge leeftijd. Eén patient, een man van 8 3 
jaar, had reeds 2 j aar recidiverende haematurie. Hij overleed 3 maanden 
na ontslag uit het ziekenhuis aan een hartinfarct. De andere padent was 
8 I jaar en stierf 6 maanden later aan de gevolgen van de tumor. Door 4 
padenten werd de voorgestelde operatie geweigerd. De diagnose stond 
klinisch vast. Bij alle 4 bevond de tumor zich reeds in een vergevorderd 
stadium. Bij 3 patienten met een gemetastaseerd carcinoma renis, die 
waren opgenomen in de periode I 9 5 9-I 964, werd de primaire tumor wel 



geëxstirpeerd. Zij overleden allen binnen 2 jaar na de operatie aan long
en levermetastasen. Regressie van metastasen werd niet waargenomen. 

Operatie 

De nefrectomie werd bij 5 7 patienten verricht door middel van een 
l!lmbale snede, en vond retroperitoneaal plaats. Opvallend is dat de 
meeste dramatische complicaties, ernstige bloedingen of het niet volledig 
verwijderd kunnen worden van tumorweefsel, zich hebben voorgedaan 
bij deze toegangsweg. De uitbreiding van de tumor en de vergroeiingen 
met de omliggende organen kon men veelal niet overzien. Het merendeel 
van de kleine niercarcinomen werd via een lumbotomie verwijderd. 
Incidenteel vond een subperiostale resectie van een gedeelte van de I 2de 
rib plaats. In de operatieverslagen leest men tussen de regels door, dat de 
nier in de meeste gevallen vele manipulaties moest ondergaan, voordat 
de arteria en de vena renalis à vue konden worden gebracht. Het risico 
van een metastasering tijdens de operatie werd daardoor bijzonder groot. 
De transabdominale snede, al dan niet gecombineerd met een transtho
racale voortzetting, was bij 2 5  padenten de toegangsweg naar de tumor 
t.w. : 

a. een dwarse bovenbuiksnede bij I o  patienten, 
b. een pararectale of paramediane snede bij I o  patienten, 
c. een thoraco-abdominale snede bij 4 patienten, 
d. een zg. winkelhaaksnede bij I patient, 

De grote niertumoren werden merendeels transabdominaal geëxstirpeerd. 
De keuze van de incisie werd min of meer afhankelijk gesteld van de 
lokalisatie en de grootte van de tumor. Postoperatieve complicaties 
kwamen nagenoeg niet voor. De thoraco-abdominale toegangsweg door 
de 9de en 10de intercostaalruimte bleek vooral te voldoen bij grote 
carcinomen, die in de bovenpool van de nier gelokaliseerd waren. 
Het voordeel van de transperitoneale incisie is, dat de vaatsteel der nier 
zonder onnodige manipulaties vrijgeprepareerd kan worden. De arteria 
en de vena renalis en hun zijtakken, benevens de eventuele accessoire 
vaten, worden eerst onderbonden en gekliefd. Daarna wordt de nier met 
de capsula adiposa in haar geheel verwijderd. De ureter wordt distaal
waarts afgezet na met catgut te zijn geligeerd. Men inspecteert nauw
lettend de nierloge, de aorta, de vena cava en vooral de bijnier op kleine 
openstaande vaatjes. Een relatief lage bloeddruk tijdens de operatie 
maskeert vaak de bloeding uit deze arteriën en venen, waardoor de 
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patient postoperatief weer gaat bloeden en in  shock geraakt ; relaparato
mie is dan noodzakelijk. Het is bovendien beter na het verwijderen van 
de tumor enige minuten te wachten om de haemostasis goed te kunnen 
overzien, en pas daarna de nierloge te spoelen met een cytostaticum. Wij 
gebruiken als zodanig het natriumhypochloriet, dat daarnaast ook een 
tijdeli jke spasme van de kleine vaatjes kan bewerkstelligen. 
In I 964 werden 7 pa tienten met een carcinoma renis in de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen geopereerd. De nefrectomie vond 
transperitoneaal plaats. De snede varieerde van pararectaal tot para
mediaan. De thoracale voortzetting ervan bleek niet nodig te zijn, omdat 
door de ligging van de patient op de operatietafel er voldoende ruimte 
was voor een uitsluitend transperitoneale exstirpatie. 

Ligging van de patient op de operatietafel 

De patient ligt met de rug naar de operatietafel gekeerd en maakt hiermee 
een hoek van 30°, waarbij de zieke zijde door middel van een kussen 
omhoog wordt gebracht en de arm aan die kant over het hoofd naar de 
gezonde zijde wijst. Een eventuele thoracale verlenging van de incisie 
wordt zodoende vergemakkelijkt. Een flauwe knik van I zo0 in de lengte 
richting van de operatietafel maakt de ruimte tussen ribbeboog en 
bekkenkam groter. Het been aan de tumorzijde is gestrekt en wordt door 
een kussen in de knieholte gesteund ; het andere been is enigszins opge
trokken. In deze houding wordt het operatieterrein nog ruimer, doordat 
het bekken aan de kant van het carcinoom naar lateraal uitwijkt. Zeven 
patienten werden in I964 in deze houding geopereerd. Gebleken is dat 
ook de carcinomen die gelokaliseerd zijn in de bovenpool van de nier 
door middel van een transperitoneale snede, dus zonder thoracale ver
lenging, konden worden verwijderd. Tijdens het vrijprepareren van de 
arteria en de vena renalis kan het soms gewenst zijn de operatietafel 30° 

te draaien naar de kant van de operateur. Ook kan de tumor zodanig 
gelokaliseerd zijn, dat het gemakkelijker is tijdelijk vanaf de plaats van de 
eerste assistent de vaatsteel te benaderen. Wanneer men twee rechte 
klemmen op enige afstand van elkaar aan de medioventrale kant in het 
perirenale weefsel van de nier plaatst en voorzichtig de tumor naar 
ventraal trekt, komt de vaatsteel goed à vue (fig. I 5 ). 
Tot nu toe hebben wij veel nut gehad van deze methode van werken, 
waarbij de niervaten snel konden worden bereikt en de thorax niet be
hoefde te worden geopend. Bij I padent moest een relaparotomie ver
richt worden wegens bloeding uit een aberrante arteria renalis, die tijdens 
de operatie niet was opgemerkt. 



Figuur IJ. V.R. = 

vena rcnalis sinis
tra, geteugeld. 
De tumor is voor
zichtig naar latc
raal getrokken 
d.m.v. twee klem-
men. 
H.P., 5 z  jr., cJ', 
H.M. Z I -6-'63. 

Postoperatieve sterfte en complicaties 

Tijdens de operatie en in de eerste 2 weken erna overleden in de periode 
1 909-1 948 acht patienten. De doodsoorzaak was onder meer ernstig 
bloedverlies, pneumonie, longembolie en hartstilstand tijdens de operatie. 
Na 1 948 hebben wij geen padenten meer verloren in deze postoperatieve 
fase. Als complicaties zagen wij na de operatie o.a. 4 maal een nabloeding 
waarvoor een tweede operatie noodzakelijk was ; 3 keer deed zich een 
pneumothorax voor en 6 padenten kregen een pneumonie. De vooruit
gang in de chirurgische techniek, de goede leiding bij de narcose, alsmede 
uitgebreide pre- en postoperatieve voorzieningen ten behoeve van de 
patient zullen het aantal postoperatieve complicaties wellicht nog kleiner 
maken. 
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Operatiemortaliteit (sterfte gedurende de  operatie en binnen 2 weken 
daarna) 
1 909-1 964 nefrectomie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie, bij 

7 2 pa tienten ; 
operatiemortaliteit 8 (I 1 %) ; 

1 909-1 948 nefrectomie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie, bij 
3 1 pa tienten ; 
operatiemortaliteit 8 (26° �) ; 

1 948-1 964 nefrectomie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie, bij 
41 pa tienten ; 
operatiemortaliteit 

Resultaten van de behandeling 

0 

Ziektebeloop van 6o padenten met een operabel, niet gemetastaseerd 
carcinoma renis, bij wie nefrectomie werd verricht, al dan niet gecom
bineerd met radiotherapie, in de jaren 1909- 19 5 9 ·  

I -jaars overleving 5 8  (63 %) 
3-jaars overleving 30 ( 500�) 
5 -jaars overleving 2 5  (42° o) 

Jo-jaars overleving 1 3  (22o
o) 

Van de 2 5 pa tienten met een carcinoma renis, die 5 jaar na de tumor
exstirpatie nog in leven waren (42 %), zijn er 1 2  overleden. Dertien 
padenten hadden een Jo-jaars overleving (22° 0). Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan, overleed slechts 1 patient van de 1 2 gestorven pa tienten 
aan een recidief, 5 � jaar na de nefrectomie. Eén patient stierf 8 jaar later 
aan de gevolgen van een galblaascarcinoom, terwijl geen recidief of 
metastasen van het niercarcinoom aantoonbaar waren bij obductie. De 
overige parienten stierven op hoge leeftijd zonder duidelijke aanwijzingen 
van recidief of metastasen. 
Conclusie : Zoals reeds werd opgemerkt bij de histologische bevindingen 
van het carcinoma renis, blijkt uit onze parientenreeks dat een tumor
recidief of metastasering van het niercarcinoom meestal plaatsvond vóór 
het vijfde jaar na de operatie. De prognose van het carcinoma renis kan 
men na een 5 -jaars overleving dan ook als goed aanmerken. Metastasen 
of een lokaal recidief na 10  of 20 jaar werden bij onze padenten niet 
aangetroffen. 

Ziektebeloop van 6 parienten met een operabel carcinoma renis, bij wie 



nefrectomie werd verricht en nabestraling werd gegeven m de jaren 
1 9°9- 1 9 5 9· 

Aantal 

3 jaar 

6 2 

Overleving 

5 jaar 

2 

1 0  jaar 

2 

De postoperatieve bestraling vond incidenteel plaats. De indicatie voor 
nabestraling berustte bij 6 parienten op irradicaliteit van de operatie. De 
tumor was o.a. vergroeid met de vena cava, de para-aartale lymfeklieren 
bevatten tumorweefsel of er was doorgroei van het carcinoom in de 
kapsel. Twee parienten met een overleving van meer dan 10  jaar werden 
nabestraald omdat de tumor in het perirenale weefsel was geïnfiltreerd. 
De overige 4 parienten overleden binnen 2 jaar na de operatie aan recidief 
of metastasen. 

In de periode I 9 5 9-1 964 werden 9 parienten in opzet curatief behandeld. 
Vier van hen, met een overwegend uit waterheldere cellen (clearcells) 
bestaand carcinoma renis, zijn respectievelijk 2, 2, 3 en 4 jaar na de 
nefrectomie in leven. De overige patienten, met een niet nader te speci
ficeren carcinoma renis, w.o. 3 patienten, die een nabestraling kregen, 
overleden binnen I jaar. 
Bij 3 parienten met een gemetastaseerd carcinoma renis, opgenomen in de 
jaren 1 9 5 9- 1 964, werd de primaire tumor alsnog verwijderd. Het betrof 
diegenen, bij wie sprake was van een 'silent hypernephroma'. Deze 
padenten zijn besproken in hoofdstuk rv. Het waren : 

1 .  Patient H.B., m., 61 jaar, H.M. 24-5-'37. 

Heropname 26-8-'6o. Nefrectomie en nabestraling. Ziektebeloop : 1 !  jaar later overleden. 

2. Patient J.S., vr., 56 jaar, H.M. 2 1-4-'6 1 .  

Nefrectomie. Ziektebeloop : 1!  jaar later overleden. 

3· Patient H.P., m., 52 jaar, H.M. 21-6-'63. 

Nefrectomie en nabestraling. Ziektcbcloop : 8 maanden later overleden. 

Twee parienten kregen een lokale röntgenbestraling voor pijnklachten 
die berustten op botmetastasen van een carcinoma renis, t.w. : 

Patient F.V., vr., 39 jaar, H.M. 30-1 1-'6 1 .  

Opneming 30- 1 1 -'61 i n  verband met een niertumor rechts. 
Therapit: nefrectomie. 
Patholoog-anatomisch onderzoek (diagnose) : Hypernephroma ren is dextri (Grawitz). 



Ziektebeloop : Twee jaar later krijgt paticnte pijn in de rug, als gevolg van een metastase in de 
eerste lumbaal wervel. Zij wordt lokaal bestraald (4 x 400 R), waarna de pijn sterk vcrmindert 
en draaglijk wordt. Zij is z6-7-'64 overleden. 

Patient H.R., m., 54 jaar, H.M. r r-6-' 56. 

Opneming 1 1-6-'5 6  in vcrband met een tumor in de linker nier. 
Tberapie : nefrectomie. 
Patholoog-anatomisch o11derzoek (diagnose) : Tumor Grawitzi. 
Ziektebeloop : Drie jaar later heeft paticnt pijn in de rug, als gevolg van botmetastasen in L m, 

rv en v. Hij krijgt een lokale bestraling van 4 400 R, waarop de pijnklachten sterk vcr
minderen. Hij is 1 7-7-' 5 8  overleden. 

Eén patient met een bij operatie inoperabel gebleken tumor kreeg lokale 
röntgenbestraling, t.w. : 

Patient B.V., m., 61 jaar, H.M. 5-1 2-'56. 

Opneming 5 - rz-' 56  wegens een tumor in de rechter lendestreek. 
Proeftumbotomie : inoperabele tumor, uitgaande van de nier en vergroeid met de omgeving 
(proefexcisie). 
Patholoog-anafomiscb onderzoek (diagnose) : Hypcrncfroom. 
Lokale bestrali11g va11 de tu111or: de berekende haarddosis is 4500 R. De tumor is niet geslonken. 
Ziektebeloop : Drie maanden na de operatic is de pa ti ent overleden aan longmctastascn. 

De prognose van het carcinoma renis 

Wil men, om verantwoorde statistische conclusies te kunnen trekken, 
enigszins geïnformeerd zijn over het grillige beloop van het carcinoma 
renis, dan moet men kunnen beschikken over de behandelingsresultaten 
van grote vergelij kbare series parienten uit de literatuur. Een gebrek aan 
uniformiteit bij het opstellen van de overlevingspercentages, zomede het 
vaak niet bekend zijn van de maatstaven bij de histologische gradering 
van de tumor, het onvermeld blijven van de uitbreiding door de nier
kapsel of naar het pyelum, en de ingroei van de tumor in de vena renalis 
maken een onderlinge vergelijking weliswaar discutabel. 
PRIESTLEY ( 1 939) beschrijft de resultaten bij 502  patienten, behandeld in 
de Maya Clinic in de jaren 19 10  tot 1 9 36. De Memhers of the British 
Association of Urological Surgeons registreerden het beloop over een 
periode van I 5 jaar bij 1 746 padenten die voor een carcinoma renis waren 
behandeld (RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY, 1 9 5  1 ) .  MOSTOFI, aldus 
ROBSON ( 1963), verzamelde r 6 8 5  padenten met een niercarcinoom uit het 
archief van de Armed. Porces Institute of Pathology in Amerika. De 
behandelingsresultaten werden vergeleken met die van de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen : 



Aantal 3-jaars 5 -jaars Ic-jaars 
Auteur pa tienten overleving overleving overleving 

I 939 PRIESTLEY 502 48 °o 3 8  0 0 27 % 
I 9 5 J  B.A.U.S. I 746 45 % 3 3 % I 8 °{, 
I 954  RICHES I IO 5 7 °o 3 8  0 0 I6% 
I96I  MOSTOFI 1685  56°  0 48 oo 22% 
1 965  Chirurgische Universiteits-

kliniek Groningen 6o 5Doo 42 "o 22% 

B E S P R E K I N G  VAN I 3 P A  T I E N T E N  MET E E N  C A  R C I N O M A  REN I S ,  

D I E  I O  J A A R  N A  N E F R E C T O M I E  A L  D A N  N I E T  G E C O M B I N E E R D  

M E T  R Ö N T G E N B E S T R A L I N G  I N  L E V E N  W A R E N (T A B E L  I V) . 

No. 2 Patient J .K., vrouw, H.M. 1 9- 1  r-' 3 1 ,  werd besproken in hoofdstuk 
IV en is 34 jaar na het verwijderen van het neoplasma in leven. 
No. 7 Patient J .0.-, man, H.M. 8-9-' 48, werd besproken in hoofdstuk m 

en is I 2 jaar na de nefrectomie in leven. 

TABEL IV. Io-jaars overleving bij I 3 patimtm met wz carcinoma rmis 

No. Ziektegeschiedenis J �  Leeftijd Therapie Ziektebeloop 

I .  H.M. I 5- 7-'2 I  � 50 nefrectomie na 25 jaar, op 75-jarige leeftijd 
overleden 

2. H.M. 1 9-1 1-'2I � 23 nefrectomie + na 34 jaar in leven 
nabestraling 

3 ·  H.M. 8- 7-'3 5  J 3 5  nefrectomie na 10 jaar overleden t.g.v. on-
geluk 

4· H.M. 3- 1 -' 3 8  � 5 2  nefrectomie na 2 5 jaar in leven 
5 .  H.M. 27-ID-'3 8  J 5 1  nefrectomie na 22 jaar overleden t.g.v. 

apoplexia cerebri 
6. H.M. 3- 3-'39 J 50 nefrectomie na I 5 jaar overleden t.g.v. 

motorongeval 
7· H.M. 8- 9-'48 J 72 nefrectomie na I z jaar in leven 
8 .  H.M. I 6- 9-'48 J 63 nefrectomie + na I z jaar overleden (hartdood) 

na bestraling 
9· H.M. IO-I 2-'48 � 5 3  nefrectomie na 16 jaar in leven 

ID. H.M. ZI- 5-' 5 2  � 46 nefrectomie na 1 2  jaar in leven 
1 1 .  H.M. 1 2-Io-'p � 54  nefrectomie na I o! jaar overleden (hart-

dood) 
I 2 .  H.M. 23-u-' 5 3  J 5 9  nefrectomie na I 2 jaar in leven 
1 3 ·  H.M. z6- I-' 5 3  J 6o nefrectomie na I I jaar in leven 



I. Patient Y.F., vrouw, 50 jaar, H.M. I 5-7'-2 r .  

Opneming I 5-7-'2I vanuit de Universiteitskliniek voor Vrouwenziekten en Vcrloskunde 
(prof. dr. L.B.Nijhoff) te Groningen, waar zij was opgenomen voor een tumor in de buik. 
Anamnese : Paticnte lijdt aan imbecillitas mcntis. 
Fysisch onderzoek: Magere vrouw, maakt geen zieke indruk. In de linker buikhelft is een mans
vuistgrote tumor te voelen, die weinig beweeglijk is. Temperatuur 37", 5 ,  pols 72, ademhaling 
I 6 ;  urine geen afwijkingen. 
Cystoscopie : Blaasslijmvlies normaal ; ureteren laten zich makkel ijk sonderen. Blauwkleuring 
rechts minder dan links. 
Foto na rectoscopie en insufflatie : Het colon is voor de tumor langs gelegen. 
Klinische diagnose : tumor in de buik;  niet met zekerheid te zeggen waar deze vanuit gaat. 
Operatie 20-7-'2I (prof. Koch). 
Narcose: chloroform-ether. 
In de bovenbuik links wordt een winkelhaaksnede gemaakt. De paramediane en dwarse 
incisie maken een hoek van 90'. De m. rcctus abdominis links wordt gekliefd en het perito
ncum geopend. Er blijkt een grote tumor in de nierstreek achter het mcsocolon te zijn gelegen. 
Het peritoncum wordt lateraal van het colon dcsccndens gekliefd, de tumor blootgelegd en 
een punctie verricht : donkerrood bloed met wccfsclpropjcs, die een tumor waarschijnlijk 
maken. De tumor wordt geheel vrijgemaakt uit het omhullende weefsel. Bij het losmaken 
barst de tumor ; er komt necrotisch weefsel in de wond. De ureter wordt afgeklemd, onder
bonden en gekliefd. Vcrvolgens wordt de vaatsteel dubbel onderbonden en gekliefd, daarna 
de arterie en de vena afzonderlijk met zijde geligccrd. Na vcrwijdering van de nier wordt de 
nierloge gedraineerd. Het peritoneum wordt met zijde gehecht en de spieren met catgut. De 
huid wordt met agravcs gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomisch onderzoek : De nier heeft een doorsnede van I 8 ' I 5 x 7 cm. De boven
pool is necrotisch en geperforeerd. De tumor is samengesteld uit solide partijen, met cysten 
die gevuld zijn met bloed. Er is tevens necrose. 
Diagnosis anatomica : Nicrcarcinoom. 
Naonderzoek : Paticnte is 25 jaar na vcrwijdering van de tumor overleden. Zij was 75 jaar. 
Het was niet mogelijk na te gaan wat de doodsoorzaak is geweest. Volgens de familie was 
patience tot I 945 gezond en zag er goed uit. Een recidief of metastasen lijken dus onwaar
schijnlijk. 

3· Patient C.S., man, 35 jaar, H.M. 8-7-' 3 5 .  

Opneming 8-7-'3 5 .  
Anamnese : I n  de tweede helft van maart heeft paticnt bloed i n  de urine gezien, met stukjes 
weefsel die leken op gekookte lever. Hij had daarbij ook pijn in de linker zijde. Overigens 
voelt hij zich uitstekend. De eetlust is goed en de ontlasting komt geregeld. Hij is niet ver
magerd. 
Fysisch onderzoek : Tengere man in redelijke voedingstoestand. Bij onderzoek worden geen 
afwijkingen gevonden. De buikwand is soepel en in het abdomen zijn geen weerstanden 
palpabel. 
Laboratoriumgegevens: urine: macroscopisch haematurie !  BSE 1 2  mm ; crythrocytcn 5 ·4oo.ooo, 
Hb 8 I  00 , lcucocytcn Io.ooo, differentiatie geen bijzonderheden. 
lntravenms pyelogram :  De caliccs van de onderpool van de linker nier vullen zich niet. De 
rechter nier toont geen afwijkingen. 
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Cystoscopie : Blaascapaciteit normaal. Het linker urctcrostium puilt uit ; rechts normaal. 
Blauwfunctic : rechts na 7 minuten, links na 9 minuten. 
Relrograad pyelogra111 : De rechter nier heeft een vlak pyelum, vcrder zijn er geen afwijkingen. 
De onderste calix van de linker nier is onduidelij k ;  er is een opvallende uitsparing in het 
linker pyelum. 
Kli11iscbe diag11ose : niertumor links. 
Operatie 1 6-7-' 3 �  (prof. Michael). 
Narcose : chlooracthyl-cthcr. 
Lumbodorsalc snede links. Nier gcluxccrd ; deze lijkt eerst normaal, maar weldra wordt in de 
onderpool een tumor ontdekt. De niersteel in portics geligccrd met linnen, de grote vaten 
dubbel onderbonden met linnen. Daarna wordt de nier verwijderd. De wand in lagen gcsloten 
met catgut en linnen. Drain achtergelaten in de nicrlogc. 
Postoperatief beloop :  ongestoord. 
Palbo/oog-allato111iscb o11derzoek, no. 14791 : Een opengesneden nier, normale grootte. In de 
onderpool bevindt zich een uitpuilende, gladde, ronde, mandarijngrote tumor, die ook onder 
de kapsel is gelegen. Op doorsnede ziet men ten dele gewoon nierweefsel met een goede grens 
van schors en merg, en een bloedrijke tumor met gele partijen. 
Microscopiscb onderzoek : De cellen zijn groot met transparant, soms vethoudend protoplasma. 
Er is een duidelijke celgrcns, waardoor vaak n:ooie rr.ozaïckfiguren ontstaan. De kernen 
l iggen veelal centraal, zijn chromatinerijk en hebben een duidelijke nucleolus. Micasen zijn 
betrekkelijk zeldzaam. Hier en daar is er necrotisch weefsel, met cellen die regressieve ver
andering hebben ondergaan. 
Diagnosis anatomica : Hyperncfroom van de linker nier. 
Naonderzoek : De patient is 7 juni 1 94� overleden ten gevolge van een auto-ongeval. Hij vcr
keerde in een goede gezondheidstoestand en had geen enkele klacht. 
Overleving na verwijdering van de niertumor :  10 jaar. 

4· Patient C.V., vrouw, 5 2  jaar, H.M. 3-1-'38. 

Opneming 3-1-'38 ,  komt over van de Genceskundige Universiteitskliniek. 
Anamnese : Drie maanden geleden had patience pijn in de linker lendestreek en braakte. Zij 
'voelde iets bewegen in de zij'. Nadien weer hersteld, maar hield dat vreemde gevoel in de 
linker flank. 
Fysiscb onderzoek : In de miltstreek is een harde weerstand te voelen, die beweegt met de adem
haling en een glad oppervlak heeft. Fluctuatie is niet aantoonbaar. 
Laboratoriumgegevms: Bloedbeeld : Hb 98 ° 0 , leucocyten 68oo. Urine geen afwijkingen. Reactie 
van Weinbcrg negatief. 
Buikoverzicbtsfoto : Er is een grote nierschaduw links te zien ; hiernaast lateraal een kleinere. 
Intravmeus pyelogram : De linker nier scheidt het contrast niet uit. De rechter nier toont geen 
bijzonderheden. 
Operatie : 7-1-'38 (Bocrcma). 
Narcose: ether. 
Pararectale snede links. De tumor gaat uit van de onderpool van de rechter nier en is gemakkc
li jk los te maken. Nefrectomie wordt verricht. Het peritoncum wordt gehecht met catgut, de 
fascie met catgut en de huid met zijde. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-anatomisch onderzoek, no. 1 368 1 :  De grote tumor bestaat uit rode en witte partijen. 
Centraal bevindt zich een soort cyste. De tumor maakt een afgckapsclde indruk. 
Microscopisch onderzoek : Een typisch hypernefroide tumor. 
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Diagnosis anatomica : Hypernefroom. 
Naollderzoek: Pa tien te is in I 962 op 78-jarige leeftijd plotseling overleden, ten gevolge van 
een decompensatio cordis. 
Overleving na nefrectomie : 25 jaar. 

5 ·  Patient E.N., man, p jaar, H.M. 27- Io-' 38. 

Opneming 27-Io-'38 .  
A11amnese : Op I 3 oktober merkte de paticnt dat er  bloed bij de urine was. Een weck later 
kreeg hij pijn in de rechter zij, die 3 uur duurde. De pijn straalde uit naar de lies. Weer een 
weck later kreeg hij opnieuw pijn en waarschuwde de huisarts (eerste keer), die hem doorzond 
naar de urologische polikliniek. Hij had geen steentje uitgewaterd en voelde zich overigens 
gezond. 
Fysisch o11derzoek : In de rechter nierloge is een tumor palpabel. De buik is soepel. De lever en 
de milt zijn niet vergroot. 
Laboratoriumgegevt�u: BSE 8 mm. Urine: veel crythrocytcn in het sediment. 
Cystoscopie : 3o-Io-'38 .  Blaascapaciteit 200 cc, slijmvlies normaal, uretermonden niet afwijkend. 
Blauwfunctie :  rechter nier geen uitscheiding, linker nier na 9 minuten uitscheiding met 
matige kleuring. 
Relrograad pyelogram : De caliccs van de rechter nier zijn plomp ; het pyelum van beide nieren 
is uitgezet. 5-I  1 -' 38  Patient heeft haematurie. Spoedcystoscopie : uit het rechter ureterostium 
komt een bloedstolsel. 
Nierfrmctieonderzoek : Van Slyke 8o%,  Rowntrcc 49 °/0 • 
Klinische diagnose: tumor van de rechter nier. 
Operatie I O-I I -' 38  (prof. Eerland). 
Narcose : chlooraethyl 10 cc, ether 100 cc. 
Snede van Israël, geen resectie van de 1 2dc rib. De nier is in de capsula adiposa gegroeid en 
is iets groter dan normaal. In de onderpool bevindt zich een citroengrote, geelachtige tumor. 
De kleur is normaal. De tumor voelt hard aan. Het pyelum is uitgezet. De vaatsteel wordt 
met linnen dubbel onderbonden en gekliefd. De ureter wordt met catgut onderbonden en 
afgezet (10 cm). De wond wordt in 3 lagen gcsloten met achterlaten van een drain. Tijdens 
de operatie kreeg de parient 10 cc caramine i.m. 
Postoperatief beloop : Bronchopneumonic, die met een hoestdrank is genezen. 
Patholoog-allatomisch onderzoek, no. 200 I I : De nier is iets groter dan normaal. De tumor bevindt 
zich in de onderpool en is door de kapsel gegroeid, maar niet in het pyelum, dat enigszins is 
uitgezet. Er is geen ingroei van tumorweefsel in de vena renalis. 
Microscopiscb o11derzoek: Grote velden met waterheldere cellen en licht gekorreld protoplasma 
('cellules claires'). Er is een geringe kernpolymorfie. 
Diagnosis anatomica : Tumor Grawitzi. 
Naonderzoek: Patient werd 6-9-' 40 weer opgenomen met vage buikklachten. Bij onderzoek 
werden geen afwijkingen gevonden. De klachten verdwenen snel, zodat hij het ziekenhuis na 
een week weer kon verlaten. 
Patient is 6 januari 1 960 aan een apoplexie overleden. Voordien waren er geen klachten die 
zouden kunnen duiden op een lokaal recidief of longmetastasen. De overleving na het exstir
peren van de tumor was 22 jaar. 

6. Padent W.B., man, 50 jaar, H.M. 3-3-'39. 

Opneming 3-3-'39. 
Anamnese : Vier weken geleden heeft patient tijdens werkzaamheden op het land pijn ge-
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kregen in de rechter zijde. Ook voelde hij zich slap en moe. D e  laatste maanden is hij ver
magerd en 10 kg afgevallen. De urine zou volgens parient wel eens bloed bevat hebben. 
Fpisch allderzoek: Paticnt maakt geen zieke indruk en vcrkeert in een matige voedingstoestand. 
Bij palpatie voelt men in de rechter buikhelft een kokosnootgrote tumor; het oppervlak is 
glad en de consistentie elastisch. Er is een duidelijk ballottcmcnt. De tumor verschuift met 
de ademhaling. 
Laboraloriumgegevms : BSE 1 28 mm, lcucocytcn 1 3  500, differentiatie normaal ; urine : enkele 
leuco- en erythrocytcn in het sediment. 
Cystoscopie : Blaasslijmvlies normaal ; capaciteit ± 300 cc; uretermonden geen afwijkingen. 
Blauwfunctic : rechts geen uitscheiding, links na 6 minuten blauwuitscheiding. 
Relrograad pyelogram : Compressie van het gehele pyelum door een grote tumor uitgaande van 
het nierparcnchym. 
Thoraxfoto : geen metastasen te zien. 
Kli11ische diagnose : maligne niertumor. 
Operatie 8-3-'39 (prof. Ecrland). 
Narcose : ether. 
Snede volgens Israël, echter meer naar mediaal. Er zijn veel uitgezette venen. De vaatsteel 
wordt geheel vrijgcpreparccrd. Het peritoncum wordt afgeschoven, de nier gcluxeerd en de 
vaten worden afzonderlijk dubbel onderbonden. Daarna wordt de ureter onderbonden. De 
tumor is gelokaliseerd in de onderpool van de nier. De nierkapsel is door de tumor uitgerekt 
en het pyclum is samengedrukt. Men ziet geen scherpe grens tussen tumor en nierweefseL In 
de wond wordt een drain gelegd ; spieren en fascie worden in drie lagen met catgut en de huid 
met agraves gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Palho/oog-anatomisch onderzoek, no. 20565 : Macroscopisch : Een kinderhoofdgrote niertumor 
is in het pyclum gegroeid. De tumor heeft een vaatrijke, gladde, nergens doorbroken kapsel. 
Op doorsnede ziet men geel weefsel met rode haarden. Het nierbekken is langgerekt. Het 
nierweefsel is voor het grootste deel weggedrukt, waardoor een smal randje schorsweefsel is 
overgebleven. Microscopisch : De tumor bestaat hoofdzakelijk uit grote, vaak hoekige, aan
eensluitende waterheldere cellen. De grootte van de cellen wisselt nogal. Sommige hebben 
meerdere kernen. Deze wisselen eveneens in grootte en vorm, en hebben vaak 1 of 2 duidelijke 
kernlichaampjes en een duidelijke kernmcmbraan. Het protoplasma is helder, licht van kleur 
en soms fijnkorrelig. In de tumor zijn vcrder uitgebreide necrotische gedeelten. 
Diagnosis anatomica : Hyperncfroom. 
Na011derzoek: Patient is op 63-jarige leeftijd overleden tengevolge van een motorongevaL 
Voordien maakte hij het uitstekend. 
Overleving na exstirpatie van de tumor 1 5  jaar. 

8. Patient S.T., vrouw, 5 3  jaar, H.M. 10-1 2-'48. 

Opneming vanuit de Universiteitskliniek voor Inwendige Genceskunde (prof. dr. F. S. P. van 
Buchcm). 
Anamnese: Sedert medio 1 947 op de polikliniek Interne Genceskunde bekend wegens alge
mene malaise en anacmische bezwaren en vcrhoogde BSE (9o mm) waarvoor geen oorzaak 
kon worden gevonden. In juni '48 had paticnte haematurie. Deze herhaalde zich in oktober 
'48 en ging gepaard met heftige pijn. Zij bezocht toen wederom de polikliniek. Vroegere 
ziekten : Lues I 
Fysisch allderzoek : In de rechter flank is een harde tumor palpabel. Urine geen afwijkingen. 
Van SJijke 8 1 %  van 54· Blocdurcum 2,8 gram/liter. 



Figuur 1 6. Retrograad pyclogram. Pyclum vcrdrongen door carcinoma renis dextri. 
S.T., 5 3  jr., �. H.M. 1 0-1 2-'48. 

l11travmeus pyelogram : Er is een sterke indeuking van het pyclum rechts te zien. 
Cystoscopiscb ollderzoek : Blauwfunctie rechts minder intensief dan links, beide 6 min. Ureum 
urine rechts, 4,7 gr/liter, l inks 4,4 gr/liter. 
Relrograad pyelogram :  Rechts is het pyclum volledig vcrdrongen naar caudaal, met een scherpe 
lijn begrensd. Renale schaduw is rechts groot. (fi.�. 1 6). Links worden geen afwijkingen ge
vonden. 
Kli11iscbe diag11ose : Nicrtumor. 
Operatie 1 5 - 12-'48 (prof. Eerland). 
Narcose : intratrachcaal, pentothal N,0-0,. Snede volgens Israël rechts ; er wordt een grote 
tumor verwijderd, die in de bovenpool van de nier is gelokaliseerd en niet door de kapsel is 
gegroeid. De wond wordt in lagen gcsloten met achterlating van een drain. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-allatomisch o11derzoek, no. 4523 5 :  De nier weegt 3 1 0  gram. Het bovenste en het mid
delste deel worden ingenomen door een tumor van 6 x 6 " 4 cm, die goed afgckapscld 
is en een aanzienlijke verdringing van het pyelum geeft. 
Microscopisch allderzoek : Het aanwezige nierweefsel is gecomprimeerd en gerekt. De knobbel 
bestaat uit voornamelijk trabeculair gerangschikte, grote, atypische cellen met een zeer helder 
protoplasma. 
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Diagnosis anatomica : Tumor Grawitzi rcnis dcxtri. 
Zicktcbeloop : 6 maanden na operatic (28-4-'49) wordt een tumor gevoeld rechts naast de 
bckkenkam. Men vermoedt met een metastase te doen te hebben. Pa tien te voelt zich overigens 
goed. Er werd röntgendieptetherapie gegeven, Radiologisch Instituut no. I4239 : (2�0 kV, 
I mm Cu + I mm AL, FHA 6o cm) op 6 velden van 18 x IS cm, gelokaliseerd rechts onder 
en boven op de buik, links onder en boven op de buik en links en rechts op de rug. Op ieder 
veld werd in totaal 1 1  �o R oppervlaktedosis gegeven. De tumor is verdwenen. 
Naonderzoek: I 8-9-'64. Patientc maakt het uitstekend en heeft geen klachten. Bij onderzoek 
geen afwijkingen gevonden. BSE � mm. Thoraxfoto geen metastasen te zien. Leverfuncties 
normaal. 
Intravmmi pyelogram : De linker nier scheidt het contrast goed uit. Aan caliccs en pyelum 
werden geen afwijkingen gevonden. 
Epicriu : Een diagnose op de tumor tegen de rechter bekkenrand is moeilijk te stellen. Een 
metastatisch proces lijkt haast onwaarschijnlijk. 

9 ·  Patient W.M., man, 63 jaar, H.M. 1 6-9-'48. 

Opneming 1 6-9-'48. Ingestuurd onder de diagnose appendicitis acuta l 
Anaflmue : Op I � -9 werd pa ti ent om 23 uur wakker met pijn in de onderbuik rechts. Voordien 
had hij geen klachten gehad. De pijn was rechts naast de na vel gelokaliseerd, was constant 
aanwezig en knagend van karakter. Parient is misselijk en braakt. De ontlasting komt geregeld. 
Hij heeft een goede eetlust. De laatste 2 jaar heeft hij wel vaker aanvallen van pijn in de rechter 
lendestreek, die 3 dagen duren. Hij heeft ook wel eens bloed in de urine gezien, hetgeen zou 
samenhangen met een griep. 
Fpiicb onderzoek : Bij diep zuchten wordt pijn aangegeven in de onderbuik rechts. Men voelt 
geen abnormale weerstanden. Loslaatpijn zowel links als rechts. Breukpoorten geen afwijkin
gen. Rectaal toucher : paticnt geeft zeer veel pijn aan bij opstoot, rechts en links. Bloeddruk 
1 5 5/8 � .  Temperatuur 3 8",3 .  
Laboratoriumgegeveni: Hb 70%, urine bloederig ! BSE 37 mm; lcucocyten 1o.ooo. 
Buikoverzicbtifoto : geen bijzonderheden. 
Cptoicopie : blaascapaciteit 4�0 cc, slijmvlies normaal. Urctcrostia geen afwijkingen ; in de 
blaas liggen bloedstolsels. Blauwfunctie links na � minuten, rechts geen uitscheiding van 
indigokarmijn. 
Relrograad pyelogratll : Slechts een klein gedeelte van het pyelum vult zich ; waarschijnlijk 
hebben wij te maken met een niertumor die in het pyelum is gegroeid. 
Tboraxfoto : geen metastasen te zien. 
Klinhcbe diagnoie : niertumor rechts. 
Operatie 22-9-' 48 (prof. Ecrland). 
Narcose : pcntothal, N,0-0,, curare. 
Snede evenwijdig aan de 1 2dc rib rechts. Spieren gekliefd, fascie gekliefd en nier blootgelegd. 
Er blijkt een tumor te zijn, uitgaande van de onderpool van de rechter nier, die vergroeid is 
met de vena cava, het colon en het peritoneum. De tumor wordt hiervan vrijgcprcparccrd. 
De niervaten worden afzonderlijk onderbonden en gekliefd. De ureter wordt distaal afgezet 
en geligccrd met catgut. De nier en de ureter worden vcrvolgens verwijderd. Geen blocdingen 
van betekenis. De wond wordt in lagen gesloten. Toestand na de operatic goed. 
Postoperatief beloop:  ongestoord. 
Patboloog-anatomiicb onderzoek, no. 441 3 0 :  De rechter nier weegt 330  gram. De tumor bestaat 
uit knobbels van massief bleek en tamelijk weck weefsel met een diameter van I tot 3 cm. 
Microscopisch onderzoek : Het tumorweefsel bestaat merendeels uit grote velden epitheliale 
cellen met blazig protoplasma. Er zijn veel bloedingen. 



Diagnosis anatomica : Tumor Grawitzi. 
Nabestraling, Radiologisch Instituut, no. I 62 5 5 ; Patient kreeg van 5 oktober - I 3 november 
I 94S röntgendieptetherapie (270 kV, I mm Cu en I mm Al, FHA 6o cm) op een veld van 
I S  x IS cm ventraal, en eenzelfde veld dorsaal ; de huiddosis is in totaal 26oo R op ieder veld. 
Achteraf is een berekening van de gegeven haarddosis niet mogelijk. 
Naonderzoek : De patient is 7 oktober I96o op 75-jarige leeftijd overleden. Volgens de huisarts 
was het een cardiale aangelegenheid en waren er geen aanwijzingen voor een lokaal recidief 
of metastasen. 
De overleving na het vcrwijderen van de niertumor was I z  jaar. 

IO. Patient R.K.W., vrouw, 46 jaar, H.M. 2I-5-'p. 

Opneming : 2 I-5·'p. 
AtzamlleJe : Vier weken geleden zag patient voor het eerst bloed in de urine. Daarna heeft zij 
twee weken normale urine geloosd. Zo nu en dan had zij pijn in de rechterzij ; deze klacht 
bestond reeds een half jaar. 
Fysisch onderzoek : Goede voedingstoestand. Maakt geen zieke indruk. Bloeddruk I 30/70. Bij 
l ichameli jk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden ; de rechter nier is niet palpabel. 
Laboratoni1111gegevms: Hb S 5 %, leucocyten 4Soo, differentiatie normaal. BSE I 5  mm. 
bztravmeus en relrograad pyelogram : niercyste(n) rechts, (fig. I 2). 
Aortagrafie : In de rechter nier is een duidelijke vlekkerige contrastophoping, 'pooling' te 
zien, waardoor een tumor zeer suspect is (fig. I 3 .) 
Operatie 30-5-' 52  (Van Essen). 
Narcose : pentothal, N,O, curare, intratracheaaL 
Lumbale snede rechts volgens Israël met resectie van 7 cm van de I 2dc rib. De pleura wordt 
abusievelijk geopend en onmiddellijk weer gesloten. De nier wordt vrijgelcgd. De omvang is 
normaal. De tumor is gelokaliseerd in de bovenpooL De vaten worden nadat de nier is 
gcluxccrd onderbonden en gekliefd. De ureter wordt distaal afgezet. De wond wordt in lagen 
gesloten. 
Postoperatief beloop ; Paticnte vloeit op de Sc dag na de operatie. Zij gaat over naar de 
Universiteitskliniek voor Vrouwenziekten, afdeling Gynaecologie (prof. dr. L.A. Joosse). 
Het blijkt dat patiente gravida is I 
Patboloog-anatomücb ollderzoek, na. 65969 : De tumor is gelokaliseerd in de bovenpool van de 
nier en weegt 26o gram. Er is geen sprake van doorgroei van de tumor door de kapsel of in 
het pyclum. De vena rcnalis is vrij van tumorweefseL Microscopisch onderzoek :  De tumor
cellen hebben overwegend een blazig karakter met vrijwel kleurloos protoplasma. 
Diagnosis anatomica : Tumor Grawitzi. 
Poliklinische controle 7-3-'5 6 :  Patiente heeft geen klachten, ziet er goed uit. 
Naai/derzoek februari I96 5 :  Patiente maakt het uitstekend, zij heeft geen klachten. Bij lichame
li jk onderzoek worden geen bijzonderheden gevonden. Thoraxfoto geen metastasen te zien. 
Leverfuncties normaal. BSE 5-I 1 .  l11travmms pyelogram : De linker nier heeft een normaal 
pyelum en toont geen afwijkingen aan de calices. 
Zij is thans 5 S jaar en heeft een overleving van I 2  jaar na het vcrwijderen van de tumor. 

I I. Patient M.A., vrouw, 54 jaar, H.M. I 2-Io-'p. 

Opneming I 2-Io-' 52  vanuit de Psychiatrische Inrichting te Zuidlaren. 
Anamnese : Patientc wordt sedert I 5-Io-'5o verpleegd wegens een hysterisch psychopathoform 
gedrag. Zij klaagt sinds I !  jaar over pijn in de bovenbuik rechts, die geleidelijk erger is 
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geworden. De urine heeft steeds een normale kleur gehad. Zij is niet vermagerd en heeft een 
goede eetlust. 
Fysisçh o11derzoek: Zeer actieve vrouw, die uitgebreid op alle vragen antwoordt. Bloeddruk 
1 30/65 .  In de buik is de rechter nier even palpabel ; er is ballottcmcnt rénal op te wekken. 
's Avonds heeft zij soms koorts, waarbij de temperatuur tot 39° kan stijgen ; de volgende 
morgen is deze weer normaal. 
Laboraforiumgegevetu : Hb 50%, erythrocytcn 2.6oo.ooo, lcucocytcn 6ooo, BSE 147 mm. 
Cystosçopie : Blaascapaciteit 450 cc, ostia normaal, heldere urine l inks en rechts. De rechter 
kant gesondeerd met Ch, tot 20 cm, links met Ch. eveneens tot 20 cm. Blauwfunctie rechts 
na 8 minuten, links niet te beoordelen. 
Relrograad pyelogram :  De linker nier is moeilijk te beoordelen wegens slechte contrastvulling ; 
de rechter wordt naar distaal gedrukt, de bovenpool is niet te zien. 
Celdiag11ostiek : In de urine van de rechter nier komen een aantal vreemde cellen voor met gaaf 
gestructureerde kernen, maar deze kunnen niet zonder meer als carcinoomcellen geduid 
worden. 
K/Jilisçhe diag11ose: niertumor. 
Operatie 1 6-ro-'p (Van Essen). 
Narcose : pcntothal, N,0-0,, curare. 
Lumbale snede volgens von Bcrgmann-Israël door huid, fascie en spieren. Nier vanaf de 
achterkant benaderd. De bovenpool wordt schoongemaakt en de nier daarna gcluxeerd. De 
vaatsteel wordt dubbel onderbonden en gekliefd. De ureter wordt zo distaal mogelijk onder
bonden en gekliefd. Nier verwijderd met omgevend vet. De spieren in twee lagen gehecht 
met catgut. Huid met zijde gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-allatomisçh o11derzoek, no. 5 4897 : De nier heeft een doorsnede van 8 X 4 X 4 cm. 
Van de bovenpool gaat een vcrweckte tumor uit van 7 x 6 x 5 cm, waarin witte, gele en 
rode gedeelten voorkomen. Microscopisch onderzoek :  Het tumorweefsel bestaat uit grote 
blazigc cellen met een duidelijke celwand; de kernen zijn alle vrijwel van dezelfde grootte en 
kleur en met weinig kerndelingen. In de coupe is het tumorweefsel scherp gescheiden van het 
nicrwcefscl. 
Diagnosis anatomica : Hypcrncfroma ren is. 
Nao11derzoek : In maart 1961 is paticnte op 65-jarige leeftijd overleden. De oorzaak was een 
hartdood. Haar gezondheidstoestand was overigens goed. Er waren geen verschijnselen van 
een lokaal recidief of (long)mctastasen. 
Overleving na het vcrwijderen van de tumor 10! jaar. 

1 2. Patient J.E., man, 59 jaar, H.M. 23-1 1-'p. 

Opneming 23-1 1-'5 2 in vcrband met een acute retentie als gevolg van haematurie en bloed
stolsels. 
A11ammse : In april 1 9 5 1  heeft patient 1 dag bloed in de urine gehad. Hij werd door de huisarts 
verwezen naar de urologische polikliniek, alwaar terstond cystoscopie werd verricht. 
Cyslosçopie 14-4-'5 1 : In de blaas geringe trabcculatie ;  uretermonden normaal ; geen tumor in 
de blaas. Blauwfuncties : uit  beide ureterostia komt na 5 minuten blauw. Rechts en links wordt 
vlot gesondeerd tot 25 cm. De urine van de beide nieren bevat enige erythrocyten. 
Buikoverzühtsjolo : geen concrementen. 
Relrograad pyelogram :  rechter nier normaal pyclum en kelkensysteem; linker nier normaal 
pyelum, maar een gestuwde middelste calix major. 
Ad vies : voorlopig observeren. 
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Ziektebtloop : Pa ti ent heeft nog wel eens een enkele keer haematurie, maar na I of 2 dagen is 
het weer over. Begin november '5 2 kreeg hij weer haematurie en het urineren werd moeilijk. 
Wederom bezocht hij de urologische polikliniek, alwaar de blaas gespoeld werd. Tot 2I  
november ging het verder redelijk. Toen kreeg hij weer haematurie en stolsels bij de  mictie. 
Op 23-I I werd hij 's avonds door de huisarts ingestuurd met een acute retentic en werd op de 
chirurgische afdeling opgenomen. 
Fysiscb onderzoek : Patient maakt een zieke indruk. Bij lichamelijk onderzoek worden geen 
afwijkingen gevonden. Hij kan echter niet urineren. Bij catheterisatie komt er bloederige 
urine ( IOOO cc). 
Laboratoriumgegevens: BSE 1 5  mm ; Hb I o mg0'o ; lcucocytcn 9000 ; het bloedbeeld is licht toxisch. 
Cystoscopie 25-I I-'p : Blaas duidelijk ontstoken, capaciteit ± I 5 0  cc. Prostaat niet vergroot. 
Ostia open : indigokarmijn komt rechts na 6 en links na 7 minuten. Sondage beiderzijds vlot 
tot 2 5 cm. Catheters lopen goed : links ritmisch, rechts continu bloederig. 
Relrograad pyelogram :  In het rechter pyelum is een uitsparing te zien, die vcrdacht is voor een 
tumor. Er is progressie. 
Tboraxfoto : Rechter long sterk gesluierd. Geen vocht, geen metastasen. Paticnt blijkt bron
chiëctasieën te hebben, waarvoor hij door de longarts wordt behandeld. In I 924-'26 had hij 
tuberculose, waarvoor hij heeft gekuurd. Het proces is thans rustig, de urinekweek (Löwen
stcin) is negatief. 
Intraveneus PJ•elogram z8-I I-' p :  Er ontbreekt een kelk in onderpool en middenpool van de 
rechter nier. 
Kliniscbe diagnose: niertumor. 
Operatie I0-1 2-'p (Van Essen). 
Narcose : intratracheaaL 
Lumbale snede rechts volgens V on Bergmann-Israël door huid, fascie en spieren. Openen 
van de nierloge. Resectie van de I zde rib. Bovenpool wordt vrij geprepareerd. Mediaal wordt 
de vaatsteel opgezocht, dubbel onderbonden en gekliefd. De nier wordt met veel adhaerent 
vet verwijderd. De ureter wordt vrijgeprepareerd tot de kruising met de grote vaten ; de 
klem op de ureter schiet los, waardoor het distale deel van de ureter niet teruggevonden 
wordt. De nier wordt verwijderd met ongeveer I 5 cm ureter. Draintje in de wond. Sluiting 
van spieren en fascie met catgut. De huid gcsloten met linnen. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomiscb onderzoek, no. 699 I 5 :  De rechter nier is omgeven door een flinke vetkapseL 
Het gewicht is 2 10  gram. In de onderpool ziet men een pruimgrote tumor met een onregel
matig oppervlak, die doorgegroeid is in het pyclum en ook de nierkapsel heeft geperforeerd. 
lv!icroscopiscb onderzoek: Er zijn in hoofdzaak waterheldere cellen met buisjes en cysten. Er is 
een zeer geringe polymorfie van de kernen. Het tumorweefsel is niet in de vena renalis door
gegroeid. 
Diagnosis anatomica : Hypernefroom. 
Polikliniscbe controle na 3 en 6 maanden : De patient maakt het goed. Thoraxfoto : destroyed 
lung rechts (bronchiëctasieën), geen longmetastascn. 
Naonderzoek 2 5 -8-'64: Paticnt heeft een geringe dyspnoe d'effort en geeft intermitterend 
sputum op. Over het algemeen maakt paticnt het goed. Er is geen lokaal recidief aantoonbaar. 
Op de thoraxfoto zijn geen metastasen te zien. 
Overleving na verwijdering van de maligne niertumor I 2 jaar. 
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1 3 .  Patient L.J., man, Go  jaar, H.M. 26-1-' 5 3 .  

Opneming 26-1-' 5 3 .  
Anamnese : D e  laatste 2 jaar heeft d e  patient 3 keer bloed i n  d e  urine gezien. Hij voelt zich 
overigens gezond, is niet vermagerd en heeft een goede eetlust. 
Fysiich onderzoek : De rechter buikhelft voelt vaster aan dan de linker; een duidelijke tumor is 
niet te palperen. Bloeddruk qof8o. 
Laboraloriumgegevms : Hb 84 • . ,  erythrocytcn 4.ooo.ooo, lcucocytcn 7900. BSE I 8 mm. Ureum 
(bloed) 390 mgfliter. Urine : macroscopisch haematurie. 
lnlravmms pyefogram : De rechter nier scheidt het contrast niet uit. Aan de linker nier worden 
geen afwijkingen gezien. 
Cystoscopie: Blaasslijmvlies normaal. Uit het rechter uretcrostium komt bloed. Blauwfunctie 
(indigokarmijn) links na G minuten, rechts na I2 minuten. 
Relrograad pyefogram : Het rechter pyelum wordt niet gevuld. 
Thoraxfoto : geen metastasen te zien. 
Klinische diagnose : nicrtumor. 
Opera/ie 2-2-'5 3 (Van Essen). 
Narcose : intratracheaaL 
Lumbale snede volgens V on Bcrgmann-lsraël door huid, fascie en spieren. Peritoncum naar 
mediaal geschoven. Tussen Gerota's fascie en peritoncum de vena ca va blootgelegd. Niervaten 
opgezocht en afgeklemd, vcrvolgens dubbel onderbonden en gekliefd. Nier met capsuJa 
adiposa verwijderd. Geen bloedingen. Drain in het wondbed achtergelaten. Wond gesloten, 
spieren en fascie met catgut en de huid met zijde. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Palholoog-ana/omisch onderzoek, no. 7 I 049 : In de bovenpool van de rechter nier bevindt zich 
een ronde, witte, grotendeels afgekapselde tumormassa, die op één plaats door de kapsel is 
hcengcgrocid. In het pyelum is ook doorgroei van de tumor. Het pyelum is met bloedstolsels 
gevuld. 
Microscopisch onderzoek: Het tumorweefsel is hoofdzakelijk opgebouwd uit grote blazige cellen 
met grote kernen. De tumorcellen l iggen in uitgebreide velden, gescheiden door smalle en 
brede bindwccfselschotten. In de celvelden wordt uitgebreide necrose aangetroffen. De tumor 
groeit infiltraticf door in de omgeving. 
Diagnosis anatomica : Tumor Grawitzi rcnis. 
Naonderzoek : augustus I 964. De parient voelt zich goed en heeft geen klachten. Lokaal geen 
afwijkingen gevonden. Thoraxfoto : geen longmetastasen te zien. 
Overleving na vcrwijdering van een maligne nicrtumor: I I jaar. 

D. T HE R A P E U T I S C H E  M O G E L IJ K HEDEN 
B I J  HET G E M E T A S T A S E E R D E  C A R C I NO M A  RENIS  

De prognose bij de patient met een niercarcinoom en longmetastasen is 
over het algemeen infaust. Hoewel het bestaan van multipele long
metastasen voorheen gold als een contra-indicatie voor de verwijdering 
van het nierneoplasma, zijn de ervaringen van de volgende schrijvers 
misschien een aanmoediging om in bepaalde gevallen toch te overwegen 
de primaire tumor te exstirperen (tabel v). 
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TABEL v. Regressie van longmetastasen 

Auteur Patient Careinoma rcnis Longmetastasen Therapie 
vóór de operatic 

BUMPUS (1 92.8) man, 59  jr. links multipel nefrectomie 

BEER (1937) man, 50 jr. links multipel nefrectomie 

MANN (1 948) man, 62 jr. links multipel nefrectomie 

ARCOMANO (195 8) man, 37 jr. rechts multipel nefrectomie 

PASSERA (195 8) man, 49 jr. links solitair nefrectomie 

HALLABAN ( 1959) man, 75 jr. links multipel nefrectomie 

JENK!NS (1959) man, 57 jr. rechts multipel nefrectomie 

KESSEL ( 1959) man, 65 jr. links multipel nefrectomie 

LJUNGGREN (1959) man, 5 3  jr. links multipel nefrectomie 

LJUNGGREN C.S. ( 1959) man, 37 jr. links multipel nefrectomie 

LAZEGE (I 960) man, 58 jr. links multipel nefrectomie 

NlCHOLLS en S!DDONS (1 960) man, 5 6  jr. links solitair nefrectomie 

man, 5 5 jr. links multipel nefrectomie 

man, 43 jr. links multipel nefrectomie 

man, 61 jr. links multipel nefrectomie 



Ziektebeloop 

maanden later: longmetastasen verdwenen ; 
5 jaar later : patient maakt het goed. 

5 maanden later: longmetastasen verdwenen ; 
2. jaar later:  pa ti ent maakt het goed. 

7 weken later : longmetastasen groter ; 
2.I maanden later : longmetastasen verdwenen ; 
I 5 jaar later: paticnt maakt het goed. 

IO maanden later : longmetastasen verdwenen ; 
1 8  maanden later : hersenmetastase verwijderd ; 
3 jaar later : paticnt maakt het goed. 

4 weken later: longmetastasen verdwenen ; 
6 maanden later: paticnt maakt het goed. 

2. jaar later: longmetastasen verdwenen ; 
4 jaar later: longvelden schoon. 
later obductie :  hartdood, geen metastasen gevonden. 

I jaar later: longmetastasen groter ; 
4 jaar later : regressic van de longmetastasen ; 
8 jaar later : nog 1 metastase in de long, paticnt maakt het goed. 

2 maanden later : longmetastasen groter ; 
7 maanden later: longmetastasen verdwenen, paticnt maakt het goed. 

3 maanden later : regressic van de longmctastasen. 

z weken vóór nefrectomie : regressic van de longmetastasen ; 
na nefrectomie: een hersen metastase, die bestraald wordt. 
obductie : 1 longmctastase, I metastase in de andere nier. 

1 03 

Spoedig na operatic worden de longmetastasen groter en de toestand van de paticnt wordt slechter. Na 
6 maanden treedt echter regressic van de metastasen op, terwijl deze na I jaar verdwenen zijn en de paticnt 
het goed maakt. 

3 maanden later : longmetastase verdwenen; 
I i jaar later: longmetastasen niet zichtbaar ; 
2. jaar later : metastase in het sacrum (bestraald, 2.000 R) ; 
na 3 jaar overleden ; obductie : geen metastasen of recidief aantoonbaar. Over de metastase in het sacrum 
wordt niet gesproken. 

4 maanden later : longmetastase verdwenen; 
2. jaar later : patient maakt het goed ( I6  kg aangekomen). 

z jaar later : longmetastasen verdwenen ; 
z! jaar later : een longmetastase te zien ; overigens maakt paticnt het goed. 

2. maanden later : longmetastasen verdwenen. 
obductie : enkele zeer kleine longmetastascn, tevens metastasen in het hart en in de schildklier. 
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Momenteel zijn in de literatuur r 5 publikaties verschenen over regressie 
van longmetastasen van het carcinoma renis, nadat men de primaire tumor 
had verwijderd. Bij verschillende patienten heeft men deze regressie ook 
histologisch kunnen bevestigen, zoals blijkt uit de ziektegeschiedenis van 
de patienten die besproken zijn door HALLAHAN ( 1 9 5 9), LJUNGGREN 
( 1 9 5 9), NICHOLLS en SIDDONS (r 96o) en SAKULA ( 1963) .  Opvallend is de 
duidelijke verbetering in de gezondheidstoestand van de patient, wanneer 
er sprake is van regressie van de longmetastasen. Deze regressie is 
op de röntgenfoto niet altijd even duidelijk te beoordelen, hetgeen de 
zekerheid waarmee de diagnose vaak wordt gesteld, verzwakt. 
Over de resultaten van de chirurgische behandeling van de solitaire long
metastase van het carcinoma renis is nog weinig bekend. Incidenteel 
wordt in de literatuur gewag gemaakt van lange overlevingen na een 
lobectomie voor een dergelij ke uitzaaiing. SAMELLAS ( r 963) beschrijft een 
3 7-jarige patient, die een nefrectomie had ondergaan wegens een clearcell 
carcinoma renis, en bij wie 3 jaar later op de thoraxfoto één metastase in 
de onderkwab van de linker long was te zien. Hiervoor leek een lobec
tomie geïndiceerd. De man was r o  jaar later nog in leven zonder recidief 
of metastasen. Wanneer de waarschijnlij kheid groot is dat er zich slechts 
één metastase in de long bevindt, dan lij kt een lobectomie gerechtvaar
digd. Meestal zijn deze solitaire uitzaaiingen afkomstig van een nier
neoplasma met een lage graad van maligniteit. Vaak ontstaat een derge
lijke metastase pas vele jaren na verwijdering van de primaire tumor, 
waardoor het verband hiermee op de achtergrond is geraakt, zoals het 
geval was bij één van onze patienten : 

Patient R.J., man, 5 8 jaar, H.M. 6-7-' 49· 

Opneming 6-7-'49 vanuit de Universiteitskliniek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde 
(prof. dr. E. Huizinga). 
Anamnese : Patient voelt zich reeds 5 weken moe. Bij hocsten zag hij enige keren bloed ; er 
werden zelfs weefselstukjes opgegeven, die opgestuurd werden naar het Pathologisch
Anatomisch laboratorium te Groningen. Het bleek dat men met een carcinoom te doen had. 
De stem was niet veranderd ; de parient had geen slikklachtcn. De huisarts schrijft :  Eind 
december 1 948 had paticnt vage klachten en anaemic 6o00 ; eind januari 1 949 had hij een 
ongecompliceerde griep. In mei 1949 begon parient te hoesten, BSE 30 mm. Hij werd door
gestuurd naar het Consultatiebureau voor Tuberculose. Uitslag: Corfiguur breed, verder 
geen bijzonderheden. Na het opgeven van bloed en het weefselstukje wordt paticnt weer 
naar het C.B. gezonden. Thoraxfoto: vlekje in de ze intercostaalruimte links. 
Vroegere ziekten : 5 juni 1936 heeft parient elders een nefrectomie rechts ondergaan. Hij had 
destijds plotseling bloed bij de urine, maar was overigens zonder klachten. Hieromtrent 
worden geen inlichtingen ingewonnen ! 



Fysiscb onderzoek : Parient ziet er goed uit. De voedingstoestand is redelijk. Bloeddruk 1 30/90. 
De thorax wordt symmetrisch bewogen, bij percussie en auscultatie worden geen afwijkingen 
gevonden ; de lever is niet palpabel. 
Laboraloriumgegevms: BSE 24 mm, lcucocytcn 6700, differentiatie normaal ; urine geen af
wijkingen. 
Bronchoscopie 10-7-'49 in de Universiteitskliniek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde (prof. dr. 
E. 1-luizinga). Trachea nauw, carina iets verbreed, vooral ventraal. Rechter hoofdbronchus 
normaal. Linker hoofdbronchus :  3-4 cm voorbij de carina ziet men een bloemkoolachtig 
tumortje, uitgaande van de mediale wand. Dit wordt in toto geëxstirpcerd. 
Palholoog-anatomisch onderzoek no. 48 1 8 8 :  Het weefselstukje heeft een ulcererend, necrotisch 
oppervlak, dat uitpuilt boven het niveau van het slijmvl iescpitheel, en dat een plaveiselccl
achtigc bouw heeft. Onder de necrose vindt men doorwoekcrd tumorweefseL Deze cellen 
zijn zeer onregelmatig, soms met veel schuimig protoplasma, zodat men aan zeldzame tumo
ren denkt, als ganglioneuromen e.d. Elders komen buisjes voor. Het beeld van deze tumor is 
maligne ; carcinoom lijkt wel het waarschijnlijkst, maar classificatie is op dit kleine stukje niet 
mogelijk. 
Kli11ische diagnose: Tumor in de linker hoofdbronchus. Men ziet een belangrijk gegeven in de 
anamnese over het hoofd ; de nefrectomie die 13 jaar geleden plaatsvond werd nl. vcrricht 
wegens een zeer groot ncoplasma van de rechter nier (hyperncfroom). 
Operatie 1 6-7-'49 (prof. Eerland). 
Narcose: pcntothal, N,0-0,, curare. 
Postcrolatcralc incisie, subperiostale resectie van de 6de rib links. Wegens harde klieren is 
slechts een palliatieve pncumonectomie mogelijk. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-anatomisch onderzoek, no. 48 1 8 8 :  De pleura van de gcëxstirpccrde linker long is glad 
en glanzend. Het longweefsel van boven- en onderkwab is donzig. Op de sneevlakte wordt 
een boongroot, grijswit, hard tumortjc gevonden, l iggend aan de buitenkant tegen de wand 
van de hoofdtak van de ondcrkwabsbronchus, vcrmoedel ijk een metastase in een lymfeklier. 
Op korte afstand daarvan ligt een zwart gcpigmcnteerdc lymfeklier, waarin een paar kleine 
grijswitte haardjcs, die waarschijnlijk eveneens uit tumorweefsel bestaan. De bronchustakkcn 
van de onderkwab zijn op de sneevlakte niet vcrwijd en het bijbehorende longweefsel is niet 
pneumonisch of geïnduceerd. Los bijgevoegd wordt een hazelnootgrote lymfeklier aange
troffen, op de sneevlakte eveneens zwart gcpigmcntccrd, met een grote grijswitte tumormassa 
in het centrum. Bij nader onderzoek worden aan de buitenkant van de ondcrkwabsbronchus 
nog een paar hazelnootgrote lymfeklieren vol metastatisch tumorweefsel aangetroffen, die in 
een ander niveau liggen dan de in het bijgevoegde schema weergegeven snccvlaktc. Bovendien 
blijkt een dieper gelegen tak van de ondcrkwabsbronchus door een erwtgroot knobbeltje 
tumorwccfscl, dat van de wand lijkt uit te gaan, vcrstopt te zijn, terwijl het distale deel van 
deze tak toch wel duidelijk bronchiëctatisch is. Dit betrekkelijk kleine bronchiaaltumortje 
zou dus aanleiding hebben gegeven tot aanzienlijke lymfeklicrmctastasen. Waarschijnlijk zal 
dan ook het indertijd opgchocstc boongrote weefselstukje door dit bronchiale gezwelletje 
afgestoten zijn. Microscopisch : Het tumorweefsel in de bronchustak en de lymfekliermetastase 
blijken opgebouwd te zijn uit solide strengen van opvallend grote, hoekige cellen met zeer 
bleek protoplasma en duidelijk gccontocrccrde kernen met scherp getekende nucleoli. Er zijn 
weinig kerndelingen, maar wel hier en daar monstrucusc kernen. Daar in de lymfeklier soms 
losliggende of in kleine groepjes gelegen opvallend grote cellen worden aangetroffen, doet 
dit tumorweefsel denken aan een ganglioneuroom of ook wel, wegens het capillaire stroma, 
aan een hypcrnefroom. Toch lijkt het het waarschijnlijkst, dat we hier te doen hebben met een 
carcinoom van een histologisch type dat wc tot dusver nog niet zijn tegengekomen. Evenwel 



I06 

is de mogelijkheid niet uit  te sluiten, wegens de gelijkenis met een hypcrnefroom (met Sudan 
lil werden in de cellen veel vetbolletjes gevonden), dat wc hier metastasen in long en l ymfc
kliercn voor ons hebben van een tumor van GRA WITZ. 

Diagnosis anatomica (sub condicione) : carcinoma gigantoccllularc ram i branch i lob i infcrioris 
pulmon1s sinistri cum mctastasibus in lymfoglandulis peribronchialibus. 
Ziektebeloop : De paticnt is 9 maanden na de operatic cachectisch overleden. 

De resultaten van het amputeren van extremiteiten met botmetastasen zijn 
gering en tot nu toe nog weinig hoopgevend. RICHES, GRIFFITHS en 
THACKRAY ( r9p)  verrichtten bij 3 patienten met metastasen in de talus, 
de humerus en het femur, respectievelij k een amputatie van het onder
been, een exarticulatie van de humerus en een amputatie van het femur. 
Twee patienten overleden spoedig na de operatie ; de derde stierf 6 
maanden erna. Het spreekt vanzelf dat men enige terughoudendheid 
betracht waar het gaat om een palliatieve ingreep, en dus een verminkende 
operatie, zoals een exarticulatie en een pneumonectomie, vermijdt bij de 
behandeling van de metastase van het carcinoma renis. 

Hormoontherapie 

De behandeling van het carcinoma renis met hormonen verkeert nog in 
een empirisch stadium. De resultaten ervan bij het proefdier, de goud
hamster, lopen niet helemaal parallel met de klinische observaties bij de 
mens. BLOOM (r 964) beschrijft 20 patienten met een gemetastaseerd car
cinoma renis die met testosteronpreparaten werden behandeld, en van 
wie er 4 in korte tijd regressie van de long- en skeletmetastasen toonden. 
Deze regressie werd echter vaak plotseling onderbroken door een alge
hele verslechtering, zoals ook bij het mamma- en het prostaatcarcinoom 
bekend is. De duur van de regressie der metastasen varieerde van 41 tot 
1 8  maanden. 
Bij één van de patienten met een gemetastaseerd carcinoma renis, opgeno
men in de Kliniek voor Inwendige Geneeskunde der Rijksuniversiteit 
te Groningen (prof. dr. E. Mandema), werd eveneens regressie van de 
longmetastasen waargenomen na hormonale therapie. Het was een man 
van 7 1  jaar in een zeer matige algemene toestand, die een niertumor had 
met multipele longmetastasen. BSE 64 mm. Er werd besloten de patient 
niet te opereren wegens zijn slechte conditie. Hij werd behandeld met 
testosteronpropionaat, 1 00 mg per dag, intramusculair, en kreeg dit 2 
maanden. Daarna werd de therapie gestaakt wegens sterke libido. Op de 
thoraxfoto's was een regressie van de longmetastasen te zien. Op de 
laatste longfoto waren de uitzaaiingen verdwenen. De patient voelde zich 
uitstekend ; BSE 2 5  mm (wordt nog elders gepubliceerd). 
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Cytostatica 

De laatste 10  jaren heeft men ook cytostatica toegediend aan patienten 
met een gemetastaseerd carcinoma renis. De resultaten zijn over 't alge
meen teleurstellend. JELLIFFE (1 964) behandelde 1 7  padenten met een 
gemetastaseerd carcinoma renis o.a. met stikstofmosterd, chlorambucil, 
methotraxate en 5 -fluoro-uracil. Hij zag geen overtuigende remissies, 
maar wel intoxicaties als gastra-intestinale verschijnselen en beenmerg
remming. De lokale toediening van cytostatica beoogt het gevaar voor 
entmetastasering te verkleinen. Vooral het natriumhypochloriet 0,4 ° 0 

wordt momenteel veel gebruikt om de gemorste tumorcellen te devitali
seren. De toxische werking van deze vloeistof op gezond weefsel zou 
gering zijn (BLOOM, 1 964). 



/I fout être auui bardi da11s l'l!)'jJothèse que 
rigoureux da11s l 'expérimmtatio11. 

H O O F D ST U K  V I I I  

DE O O R S P R O N G  E N  D E  O N TWIKKELING 

VAN H E T  N E F R O B L A S T O O M 

C H A R L E S  R I C H E T 

Het nefroblastoom of gezwel van Wilms komt vrijwel uitsluitend voor 
bij het kind. In de literatuur heeft men dit kwaadaardige menggezwel op 
grond van het macroscopische en het microscopische aspect verschillend 
beschreven en verschillende namen gegeven. RANCE ( 1 841) heeft als eerste 
een maligne niertumor, die hij bij een kind had gevonden, beschreven als 
'fungus haematodes renum'. Het gezwel, dat een afgekapselde indruk 
maakte, bestond uit cysten die met bloed gevuld waren. EBERTH ( 1 872) 
vond een soortgelij ke tumor en noemde deze 'myoma sarcomatodes 
renum'. Hij bracht als eerste de ontwikkeling van het gezwel in het 
geding, en meende dat het neoplasma voortkwam uit overblijfselen van 
mesonefrogeen weefsel, die in metanefrogeen weefsel waren gelegen. 
WILMS ( 1 899) steunde de opvatting van EBERTH ( 1 872) en vond in de 
mesodermale herkomst van de tumor tevens een verklaring voor de 
aanwezigheid van glad spierweefsel, dwarsgestreept spierweefsel en been
weefsel. De theorie van WILMS werd algemeen geaccepteerd, waardoor 
zijn naam sedertdien onafscheidelij k verbonden bleef aan deze niertumor. 
NICHOLSON ( 193 1)  pleit in tegenstelling tot EBERTH en \VILMS VOOr een 
metanefrogene oorsprong van het nefroblastoom. Hij bespreekt een 
maligne gezwel, dat werd aangetroffen in de linker nier van een mannelij
ke pasgeborene. Het neoplasma had een doorsnede van 6 cm en bevatte 
o.a. cysten die met bloed gevuld waren. In het preparaat werden abor
tieve glomeruli en buisjes in verschillende graden van ontwikkeling aan
getroffen. De tubuli, afkomstig van de ureter, en andere, afkomstig van 
het metanefrogene blasteem, benevens de goed ontwikkelde glomeruli, 
zouden voor een metanefrogene oorsprong van het nefroblastoom ge
tuigen. In feite toonde de morfologie van het tumorweefsel grote over
eenkomst met het nierweefsel van een foetus enkele weken voor de 
geboorte. Het viel NICHOLSON eveneens op, dat in het tumorweefsel geen 



contact bestond tussen de tubuli die uitgingen van het nierparenchym, en 
de tubuli die gevormd werden door de ureter. Het histologische beeld 
had daardoor bovendien het voorkomen van een ontwikkelingsstoornis. 
Het preparaat wekte de schijn, dat een bepaald gedeelte van het metane
frogene weefsel was ontkomen aan de inductieve werking van de ureter
knop. De vraag doet zich voor, of een maligne degeneratie van soort
gelijk weefsel mogelijk de vorming van een nefroblastoom ten gevolge 
zou kunnen hebben. 
Er zijn embryonen bekend, die één ureter missen. Zo beschrijft KORNFELD 
( r 92 5 )  een embryo van 5 cm, dat door afwezigheid van het caudale deel 
van de Wolff'se gang ook de linker ureter miste. Aan deze zijde bevond 
zich nierweefsel, dat in een indifferente staat verkeerde. Hetzelfde merkte 
BOYDEN (1 9 3 2) op bij een embryo van r o  mm, dat eveneens slechts in het 
bezit was van één ureterknop. GRUENWALD ( 1 939) heeft met behulp van 
het dierexperiment kunnen bewijzen, dat na destructie van een ureterknop 
het bijbehorende metanefrogene weefsel niet volledig tot ontwikkeling 
komt. Hij bestudeerde bovendien een menselij k embryo van 9 mm met 
een agenesie van beide nieren als gevolg van een aplasie van beide 
ureterknoppen ; het metanefrogene weefsel bevatte geen tubuli en geen 
glomeruli, maar was ongedifferentieerd, en zou volgens hem een spreken
de gelijkenis vertonen met het zogenaamde 'Zwischenblastem' van 
SCHREINER. 
Volgens SCHREINER ( r9o2) is het 'Zwischenblastem' opgebouwd uit on
gedifferentieerd mesenchymaal weefsel, dat tussen mesonefros en metane
fros tegen de bovenpool van de metanefros is gelegen. Een duidelijke 
grens tussen het 'Zwischenblastem' en het metanefrogene weefsel zou 
volgens MEYER (r 9o9) niet bestaan, terwijl GRUENWALD ( 1939) daarentegen 
opmerkt dat er geen enkel contact bestaat tussen het 'Zwischenblastem' 
en het oernierweefseL 
Zowel de histologische bouw van de embryonale niertumor die NICHOL
SON heeft beschreven, als de waarnemingen van GRUENWALD met be
trekking tot het 'Zwischenblastem' van SCHREINER, suggereren de 
mogelijkheid van een vorming van het nefroblastoom uit het 'Zwischen
blastem'. Bij de ontwikkeling van het gezwel van Wilms zou dit 'Z wischen 
blastem' de invloed van de ureteren dan niet of onvolledig hebben onder
gaan. Als hypothese zou men kunnen stellen dat het 'Zwischenblastem' 
van SCHREINER onder normale omstandigheden door een inductieve 
invloed, die uitgaat van de ureterknop, in het metanefrogene weefsel 
wordt opgenomen. Is echter de inductieve invloed daarvan onvolledig, 
dan zouden degeneratieve veranderingen in dit voormalige 'Zwischen
blastem' kunnen optreden. 
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Het gezwel van Wilms maakt een geïsoleerde indruk door zijn perifere 
ligging en door zijn afkapseling ten opzichte van het overige nierparen
chym. Het nefroblastoom is zelfs buiten de nier waargenomen door 
MAURUS-DESMAREZ en GOMPEL ( 1 96 1) en door EDELSTEIN ( 1 964). Dit ZOU 

kunnen betekenen, dat de hypothese aangaande de oorsprong van het 
nefroblastoom uit het 'Zwischenblastem' van SCHREINER aan kracht heeft 
gewonnen. Dit laatste toch ligt eveneens voor een groot deel buiten het 
eigenlijk metanefrogene blasteem. 
Het frequent voorkomen van het nefroblastoom op de kinderleeftijd doet 
een embryonale oorsprong sterk vermoeden. Men mag verwachten dat 
het neoplasma zich in korte tijd zal uitbreiden, omdat de groei van de 
weefsels bij het kind, zowel intra-uteden als na de geboorte, zeer snel is. 
NICHOLSON (193  r) merkt bovendien naar aanleiding van het vermoedelijk 
embryonale karakter van het nefroblastoom op : 
"It is to be noted that in the normal kidney the formation of new nephrons 
from the embryonic nephrogenic cap continues throughout foetal life and 
is still in progress for a brief time after birth. It is possible then that 
embryonic tumours may take origin at any time during the foetal or early 
post-natal period." 
:vrASSON ( 1 9 3 8) paste bij het onderzoek van de tumoren van Wilms bij 3 
patienten een zilverkleuring toe. Hij vond daarbij bepaalde elementen, 
die hij als sympathische ganglioncellen identificeerde. Op grond hiervan 
zou volgens hem de niertumor van het epitheel van de neurale lijst af
stammen , een mening, die men verder in de literatuur niet vermeld vindt. 
LUCKÉ ( 1 9 5 7) verrichtte een soortgelijk onderzoek bij een groter aantal 
tumoren van Wilms, doch hij deelde MASSON's mening niet. Volgens de 
literatuur is men op het ogenblik van mening, dat de tumor van Wilms 
voortkomt uit metanefrogeen weefsel, d.w.z. uit bepaalde resten, die aan 
een inductieve, organiserende invloed zouden zijn ontkomen. 
In onze voorafgaande beschouwing ligt besloten, dat deze door vele 
auteurs als 'embryoma renis' beschreven tumor zeer wel zijn oorsprong 
zou kunnen vinden in metanefrogeen weefsel, overeenkomend met het 
'Zwischenblastem' van SCHREINER. De naam van WILMS is, mede om 
verwarring te voorkomen, steeds onafscheidelij k aan dit embryonale 
carcinosarcoma verbonden gebleven, niettegenstaande het feit, dat WILMS 
de herkomst van deze niertumor zocht in overblijfselen van mesonefro
geen weefsel en velen na hem een metanefrogene afkomst reëler hebben 
geacht. 



H O OF D S T U K IX 

"lv/edici ca11sa morbi i11vmta mrationem 
i11vmtam esse p111a11t." 

C I C E R O  

H I S T O L O G I S C H E  A S P E CTEN V A N  HET N E F R O B L A S T O O M  

De kwaadaardige embryonale gezwellen van het nierparenchym zijn in de 
literatuur beschreven onder meer dan 5 0  benamingen. De meest gangbare 
zijn :  nefroblastoom, adenosarcoma renis, rhabdomyosarcoma renis, 
embryoma renis en gezwel van Wilms. De oorzaak, dat er zoveel namen 
zijn voor een van origine zelfde tumor is volgens BELL ( I 9 3 8), dat het 
nierbiasteem is opgebouwd uit mesenchymcellen, die hun multipotentiële 
eigenschappen hebben behouden. Al naar gelang een bepaald celtype 
meer op de voorgrond treedt, krijgt het gezwel een dienovereenkomstige 
naam. De conclusie van CULP en HARTMAN (I 948) is, dat de embryonale 
gezwellen van de nier in nauwe betrekking staan tot elkaar en geen aparte 
morfologische eenheden vormen. De nefroblastomen hebben zoveel 
variaties in hun cellulaire structuur, dat een minutieuse classificatie voor 
elke tumor dan ook bijzonder moeilijk is. Zoals wij later zullen zien, 
hebben HARDWICK  en STOWENS (I 96 I) getracht de tumoren van Wilms 
wel in te delen. In de meeste gevallen treft men embryonaal nierweefsel 
aan in verschillende graden van ontwikkeling : 
"The nefroblastoma represents and is a piece of developing kidney. But 
the tumor had persisred at an embryonic stage and not a physiological 
stage at that. Growth is continuous and excessive, differentiation is 
abortive and imperfect," aldus WILLIS (I 96o ) .  

A. M A C R O S C O P I S C H  BEELD 

De Wilms-tumor komt meestal eenzijdig voor en  in beide nieren in 
dezelfde frequentie. De opgegeven gewichten variëren van j OO- j ooo 

gram. Kolossale afmetingen, tot 1 5  kg, zijn bekend (NEFF, 1 9 3 1) .  Het is 
gewoonlijk een bolvormige of ovoide tumor, die een glad en licht gelobd 
oppervlak heeft. Het neoplasma is omgeven door een taaie, fibreuse 
kapsel, die gewoonlijk enorm is uitgezet, maar lange tijd intact blijft. 
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Figuur 17. Wilms-tumor, uitgaande van de onderpool van de nier. Pseudo-kapsclvorming. 
A.K., z jaar, .;-, H.M. z-6-'63 .  

Soms lijkt de tumor scherp van het oorspronkelijke nierweefsel geschei
den te zijn door een pseudokapsel, dat gevormd is uit samengedrukt 
nierweefsel en op doorsnede vaak duidelijk te zien is (fig. q). 
In een vergevorderd stadium is de tumor vaak in het nierparenchym en in 
het perirenale weefsel doorgegroeid, waarbij ook de bijnier en het dia
fragma betrokken kunnen zijn. De groei van het nefroblastoom is even
wel meer expansief dan infiltratief, waardoor in het vroege stadium 
weinig metastasen worden aangetroffen. Wanneer echter een later stadium 
is bereikt ziet men metastasen optreden, het eerst in de longen en ver
volgens in de lever, in de regionale lymfeklieren van de nier en in het skelet. 
Het tumorweefsel is op doorsnede geel tot grijs van kleur en bevat grote 
gebieden met bloedingen en necrose. Er kunnen solitaire en multipele 
cysten voorkomen, gevuld met serasanguinolent vocht. 

B. M I C R O S C O P I S C H  BEELD 

Het histologische aspect van het nefroblastoom kan zeer verschillend zijn 
en is afhankelij k  van het mesenchymale celtype en de graad van ontwikke
ling van het gedegenereerde nierweefseL Een karakteristiek beeld vormen 
de abortieve glomerulotubulaire vormsels en het losmazige stroma, dat 
immature, spoelvormige cellen met hyperchromatische kernen bevat. 
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Vaak is er gelij kenis met de glomerulotubulaire aanleg van subcapsulair 
gelegen embryonaal nierweefsel (LUCKÉ, 1 9 5 7) .  De tubulaire formaties 
bestaan uit hoogcylindrisch of kubisch epitheel en worden omgeven door 
zones van ongedifferentieerde mesenchymale cellen. Afhankeli jk van het 
overheersen van de tubuli of van het mesenchymale weefsel ontstaat dus 
het beeld van een carcinoom of van een sarcoom ; het sarcomateuse 
weefsel overheerst veelal. Naast abortieve glomeruli en spoelvormige 
cellen komen ook gebieden voor, die niet te onderscheiden zijn van leia
of rhabdomyosarcoom. Men treft haarden aan met dwarsgestreept 
spierweefsel, glad spierweefsel, cysten die bekleed zijn met tubulair 
epitheel, celformaties die op rozetten van het neuroblastoom lijken, 
haarden van kraakbeen- en beenweefsel, benevens gebieden met degene
ratieve veranderingen, zoals fibrose, necrose en histiocytose (wiLLIS, 
1 948). Kalkafzettingen zijn zeldzaam, waarschijnlijk omdat de tumor nog 
in een vroeg stadium van ontwikkeling verkeert (LUCKÉ, 1 9 5 7) .  Het 
onderscheid tussen epitheel en bindweefsel kan moeilijk zijn, vooral 
wanneer de epitheelcellen zijn gerangschikt als bundels, en ook indien 
epitheliale structuren een maligne verandering hebben ondergaan, waar
door bizarre kernen en spoelvormige cellen ontstaan. Deze overgang kan 
worden verwacht als epitheel en bindweefsel dezelfde mesodermale oor
sprong hebben, zoals dit het geval is bij het nierblasteem. OPPENHEIMER 
( 1 940) schrijft van deze niet-specificiteit van het nierblasteem : 

"
There are however striking cases in vertebrate development where, 

even in the intact embryo, the cells of one germlayer farm structures, 
usually contributed by the others." 

C. F A C TO REN D I E  VOLGENS  D E  L I TE R AT U U R  
INVLOED O P  D E  P R O GN O SE HEBBEN 

De grootte van het gezwel : kleine tumoren, hebben volgens KINZEL 
( 1 96o) en GARCIA ( 1963)  een gunstiger prognose dan grote (tabel vi). 
De lokalisatie van het gezwel : tumoren in de onderpool zouden eerder 
worden opgemerkt en hierdoor vroeger, en dus kleiner, ter behandeling 
komen aldus LATTIMER ( 1 9 5 8).  Doorgroei van de tumor door de nier
kapsel : de kans op uitbreiding extrarenaal met uitzaaiing via bloed- en 
lymfebanen is groot, dit verschijnsel is voor de meeste onderzoekers een 
noodlottig teken (KINZEL, 1 96o en VAETH, 1 963) .  De ingroei van tumor
weefsel in de vena renalis : wanneer macroscopisch of microscopisch 
tumorweefsel in de vena renalis aantoonbaar is, blijkt de kans op haema
tagene metastasering zeer groot te zijn. KLAPPROTH ( 1 9 5 9) stelde in zijn 
serie van 4 5 pa tienten bij 1 8 een dergelijke invasie vast (4o%). 
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TABEL VI 

In leven na 2 jaar 
Aantal of Col! ins' periode 

Grootte van het gezwel : 

C. KINZEL (1960) : 

< 300 g r &  
> 300 g 14  4 

M. GARC1A (1 963) : 

3 1- 275 cm3 23 10  
2.76- 5 50 cm • 10  
5 5 1-1440 cm • 0 

Lokalisatie in de nier : 

]• K. LATTIMER (195 8) : 

Onderpool 8 j 
Middendeel 14 6 
Bovenpool 14  4 

Doorgroei door nierkapsel : 

C. KINZEL (1 96o) ; 

Doorgroei aanwezig I 1 2. 
Doorgroei afwezig 1 6  7 

]· M. VAETH (1 963) : 

Doorgroei aanwezig t G  6 
Doorgroei afwezig I I  10 

HARDWICK en STOWENS ( 1961)  hebben bij 74 patienten met een Wilros
tumor een histologische gradering toegepast op basis van gelijkenis met 
normaal of zich ontwikkelend nierweefsel, om te zien of er een correlatie 
bestaat tussen het histologische aspect van de tumor en de overlevings
cluur van de patient. Het bleek dat 7 5 ° 0 van de pa tienten met een goed 
gedifferentieerd nefroblastoom een overleving hadden van de risico
periode van COLLINS (de leeftijd van de patient + 9 maanden). Men 
onderscheidde bovendien 6 histologische typen van tumoren van Wilms 
en vond een correlatie tussen de overleving van de patienten uit deze 
groepen en het histologische karakter van de tumor. Deze correlatie was 
significant. 
In 1 963 stelde GARCIA de volgende stadium-indeling voor, die enkele 
voornoemde factoren combineert. 



Stadium I :  Ingekapselde tumor ; bij operatie geen aantoonbare uit
breiding buiten de nier ; gezwel minder dan 5 0  cm3• 

Stadium rr : Tumoruitbreiding in het nierparenchym ; uitbreiding naar 
aangrenzende structuren ; tumorembolie in de vaten. 

Stadium III : Gezwel meer dan 5 5 o cm3 ; grove extrarenale uitbreiding ; 
uitzaaiing op afstand. 

Deze stadiumindeling, gebaseerd op de bevindingen bij operatie, zou 
vooral in combinatie met de histologische typering de mogelijkheid kun
nen bieden om voor elk individu de prognose te bepalen en voor enigs
zins vergelijkbare parientengroepen de resultaten van verschillende be
handelings methoden te vergelijken (vAN DER WERF-MESSING, 1 96 5 ). 

D. D E  R I S I C O P E R I O D E  V A N  V. P. C O L L I N S  ( I  9 5 6 )  

Gebleken i s  dat na de 'period o f  risk' volgens COLLINS ( I  9 5 6) het percen
tage recidieven en metastasen bij het nefrobalstoom uiterst gering is ge
worden. Wanneer bij zorgvuldig onderzoek van de patient aan het einde 
van deze periode : leeftfjd va11 de patient ten tijde van de diagnose f- 9 111aanden 
geen lokaal recidief of longmetastasen worden gevonden, dan is een 
volledige genezing dus nog waarschijnlijker. COLLINS, LOEFLLER en TIVEY 

( I 9 5 6) hebben getracht een methode te ontwikkelen waarmee tumorgroei 
bij de mens gemeten kan worden, en die geschikt zou zijn voor klinisch 
gebruik . 
De diagnose neoplasma wordt meestal pas gesteld als de tumor een 
bepaalde grootte heeft en dus reeds geruime tijd bestaat. Wanneer bij
voorbeeld de diagnose melanoma malignum vaststaat, betekent dat een 
zeer slechte prognose, omdat deze tumor in korte tijd zeer in grootte 
toeneemt. Spoedig is een maximale omvang van het neoplasma tot stand 
gekomen, waaraan de patient zal overlijden. Wanneer daarentegen de 
diagnose leiomyoma wordt gesteld, betekent dat een betere prognose, 
omdat de groei van deze tumor gering is en zich derhalve over een langere 
periode uitstrekt. De grootte van de tumor is dus afhankelijk van de tijd 
waarin deze tot stand komt, en van de snelheid waarmee de groei plaats
vindt. Wanneer het tijdsinterval en de toeneming van het volume bekend 
zijn, dan kan een gemiddelde groeitoeneming worden berekend. Indien 
deze groeitoeneming constant is, dan zou men het tijdstip van het eerste 
optreden van het neoplasma kunnen berekenen. COLLINS c.s. gaan uit van 
de hypothese dat de tumorgroei constant is, en dat de metastasen met 
dezelfde snelheid groeien als het primaire neoplasma. Een tumornodulus 
met een doorsnede van r cm, die ontstaat na 30 delingen van een enkele 

• 
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tumorcel met een eliameter van IO fL, wordt beschouwd als de minimum
maat om in een zeer vroeg stadium het neoplasma te ontdekken. Na 40 
delingen heeft zich I kg tumorweefsel gevormd ; na nog 5 delingen is het 
gewicht van de tumor de helft van dat van een mens van 70 kg. De helft 
van deze aanwas wordt dus bereikt in een periode waarin men niets kan 
ontdekken van het neoplasma. 
De tumorgroei wordt door COLLINS c.s. uitgedrukt in 'doubling-time', 
een tijdsbestek waarin de tumor 2 keer zo groot wordt. Deze verdubbe
ling hebben zij geobserveerd in doorsneden van longmetastasen die zij bij 
24 padenten vonden. Zowel de wijze van groeien der verschillende tumo
ren, als de tijd gedurende welke reeds longmetastasen aanwezig moesten 
zijn, kon zodoende berekend worden. Deze 'doubling-time' varieerde 
van I I tot I 64 dagen bij diverse neoplasmata. Bij de meeste patienten 
waren de metastasen reeds aanwezig, voordat men ook maar iets van de 
primaire tumor zou kunnen opmerken. 
De bruikbaarheid van het begrip 'doubling-time' als eventuele maatstaf 
voor de groei van een gezwel staat of valt met het bewijs of constante groei 
inderdaad de karakteristiek is van het hele wezen van de ontwikkeling van 
een neoplasma. Een poging hiertoe is door COLLINS c.s. gedaan bij de 
controle van 206 patienten bij wie een nefroblastoom was geëxstirpeerd. 
Wanneer de 'doubling-time' karakteristiek is voor elke tumor, dan is 
deze periode van tumorgroei niet alleen bepalend voor de aanwezigheid 
van de primaire tumor, maar ook voor de tijd waarin een recidief na ver
wijdering van de primaire tumor eventueel kan optreden. Bij kinderen 
kan de Wilms-tumor nooit langer aanwezig zijn dan de duur van het 
tijdsbestek tussen de conceptie en het moment van het stellen van de 
diagnose. Als een regelmatige groei deze tumor dus typeert, dan zal een 
recidief in eenzelfde tijdsverloop aantoonbaar zijn. Bij een 5 -jarige patient 
kan ook pas dan worden gesproken van een curatieve ingreep, wanneer 
in de postoperatieve periode van 5 jaar en 9 maanden geen recidief of 
metastasering is opgetreden. Dit tijdsverloop noemt COLLINS de 'period 
of risk'. 
Van de reeds genoemde 206 padenten met een Wilms-tumor overleden 
er 1 3 7 binnen de risicoperiode. 
De 20 padenten die nog binnen deze periode verblijven, kunnen daarom, 
ook al zijn zij momenteel zonder klachten, nog niet als genezen worden 
beschouwd. 
De 49 parienten na deze periode van risico zijn zonder recidief of me
tastasen. Het aantal jaren na deze risicoperiode, dat deze 49 parien
ten nog in leven zijn, bedraagt gemiddeld 4· Wanneer zij als genezen 
mogen worden beschouwd, dan betekent dat een overlevingsper-



centage van 26, terwijl bij de 2-jaars overleving, die men in de litera
tuur gewoonlijk  aanhoudt, dit percentage veel hoger zal liggen. Deze 
serie van 49 kinderen zal men moeten vervolgen om te zien of er inder
daad een volledige genezing is ingetreden, wil men zich overtuigen van 
de juistheid van COLLINS

' hypothese. Dat alle recidieven vielen binnen de 
'period of risk', is echter een bemoedigend resultaat. COLLINS

' stelling is 
door talrijke onderzoekers geverifieerd en slechts bij uitzondering niet 
juist gebleken. 
Er zijn evenwel bij deze patienten recidieftumoren en longmetastasen 
bekend, die na het verstrijken van de periode van COLLINS alsnog 
optraden. FALKINBURG c.s. ( I 9 54) zagen een patientje van 2 jaar, bij wie 
8 jaar na het verwijderen van het nefroblastoom zich een lokaal recidief 
en longmetastasen ontwikkelden, waaraan het kind kort nadien overleed. 
sCHWEISGUTH (I 963) beschrijft een kindje, destijds I !  jaar oud, dat 6 jaar 
na het verwijderen van de primaire tumor een lokaal recidief kreeg. 
Eveneens zag hij een kindje van I jaar bij wie een Wilros-tumor werd 
verwijderd, en dat 6 jaar na de nefrectomie overleed aan longmetastasen. 
Bij onze serie padenten bevond zich een kindje van 3 maanden, dat een 
nefrectomie had ondergaan wegens een Wilms-tumor. Na 5 -� jaar over
leed het aan longmetastasen. In hoofdstuk XII wordt deze padent be
sproken. 

E. H I S T O L O G I S C H E  B E V I N D I N G E N  B I J  P A T J E N T E N  

M E T  E E N  N E F R O B L A S T O O M, O P G E N O M E N  

I N  D E  C H I R U R G I S C H E  U N I V E R S I T E I T S K L I N I E K T E  G R O N I N G E N  

I N  D E  j A R E N  I 909- I 9 6 4  

De diagnose nefroblastoom (Wilms-tumor) werd bij 47 patienten als 
volgt gesteld : 

Periode 1909- 1 924 

Histologische diagnose na nefrectomie 
Histologische diagnose na proefexcisie 
(inoperabele tumor) 
Klinische diagnose 

Periode 1 924-1 964 

Histologische diagnose na nefrectomie 
Histologische diagnose na proefexcisie 
(inoperabele tumor) 
Klinische diagnose 

6 

I 

4 

4 
4 
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I n  de periode I 9o9-I 924 werden I I  parienten met een nefroblastoom 
opgenomen, bij wie 6 keer van de tumor een patholoog-anatomisch onder
zoek werd verricht. De histologische diagnose hebben wij weliswaar niet 
kunnen verifiëren, maar in de meeste van deze 6 gevallen lijkt de diagnose 
nefroblastoom gerechtvaardigd ; echter blijft twijfel mogelijk wanneer 
gesproken wordt van een rondcelsarcoom. De diagnoses waren : em
bryo ma renis, niertumor bestaande uit polymorfcellig weefsel, spoel
celsarcoom, sarcoma renis, adenosarcoma renis en rondcelsarcoom met 
necrose. Bij I patient met een inoperabele tumor werd de diagnose be
vestigd d.m.v. een proefexcisie. Bij 4 padenten berustte deze diagnose op 
zuiver klinische gronden ; twee van hen vertoonden longmetastasen. Van 
de overige 2 patienten werd de voorgestelde operatie door de ouders 
geweigerd. 
In de periode I 924- I 964 werden 3 6  padenten met een Wilms-tumor in 
onze kliniek opgenomen : bij 28 van hen werd een morfologisch onder
zoek gedaan en konden de diagnoses worden bevestigd. Bij 4 padenten 
met een inoperabele tumor werd de diagnose bevestigd d.m.v. een proef
excisie. Twee padenten werden niet geopereerd wegens longmetastasen, 
terwijl bij 2 van hen door de ouders van operatie werd afgezien. Een 
histologische onderverdeling van de nefroblastomata was in ons materiaal 
moeilij k te verwezenlijken, omdat het histologische beeld na voorbe
straling van de tumor niet in alle gevallen in finesses kon worden beoor
deeld. Wel viel op, dat de padenten met een overleving van minstens de 
periode van risico van Collins vaker een hoger gedifferentieerd gezwel 
van Wilms hadden dan zij, die reeds binnen deze termijn waren overleden. 

Lokalisatie van de tumor 

Het nefroblastoom bevond zich bij I 5 patienten in de bovenpool van de 
nier en was bij 7 in de onderpool gelokaliseerd. Bij de overige patienten 
was vrijwel de gehele nier reeds in het ziekteproces betrokken. Ver
dringing van de ureter kwam voor bij neoplasmata, die uitgingen van de 
onderpool van de nier. De lokalisatie van de tumor in de nier had in ons 
materiaal geen duidelij ke prognostische betekenis. 

Uitbreiding van de tumor 

Doorsmde van de fttmor : De omvang van het nefroblastoom is in vele 
gevallen beschreven als een vuist, een kinderhoofd, of als reikende van de 
onderste ribbeboog tot de crista iliaca. De diameter en het gewicht van 
de nier vertoonden variaties, die onder meer verband hielden met het feit 



of al dan niet een voorbestraling van de tumor had plaatsgevonden. 
De z11;aarste tumor woog 2�- kg en kwam voor bij een meisje van 4 jaar, 
H.M. I 9-I  I - I 920. Volgens de ouders zou patientje reeds 8 maanden luste
loos zijn en de laatste 2 weken erg bleek zien. Bij onderzoek vond men 
een opgezette buik met een tumor, die bijna het hele abdomen inneemt. 
Het gezwel is hoofdzakelij k in de linker buikhelft gelokaliseerd. 
Operatie I- I 2-I 920 : de tumor wordt via een dwarse incisie in de 
linker bovenbuik benaderd en blijkt uit te gaan van de linker nier. Er 
werd nefrectomie verricht. Bij de operatie blijft echter tumorweefsel 
achter. Patiente is 6 weken na de nefrectomie overleden. 
Path.Anat. onderzoek : het betreft hier een tumor, die schijnt uit te gaan van 
de bovenpool van de nier. Het gewicht bedraagt 2 5 3 o gram. Het is een 
adenosarcoma renis (Wilms-tumor). 
Bij de patienten met een nefroblastoom, dat vrijwel de gehele buikholte 
innam, bleek de tumor in de meeste gevallen inoperabel. De prognose 
van de kleinere tumoren van Wilms was daarentegen gunstiger. 
Kapseldoorgroei: Bij 39 gezwellen van Wilms kon een eventuele uit
breiding van de tumor door het kapsel in het omliggende weefsel van de 
nier worden nagegaan. Dit was bij 26 nefroblastomen het geval (66°�) .  
Het betrof hoofdzakelij k grote tumoren. De meeste patienten overleden 
binnen I jaar na de operatie. 
PyeluiJlingroei : Bij I I pa tienten van de 34 kon ingroei van de tumor in 
het pyelum worden vastgesteld (F%). In het merendeel van de gevallen 
bevond het nefroblastoom zich in een vergevorderd stadium. In 9 ge
vallen was er zowel sprake van ingroei van de tumor in het pyelum als 
doorgroei in het perirenale weefsel ; deze pa tienten overleden allen binnen 
4 maanden na de operatie. De expansieve groei van de Wilms-tumor trad 
bij onze patienten echter meer op de voorgrond dan de infiltratieve uit
breiding, hetgeen in overeenstemming is met gegevens hieromtrent uit 
de literatuur. 
Thro111bose van de vena renalis: Ingroei van tumorweefsel in de vena renalis 
was er bij 20 van 3 7  patienten ( 54%). Tot de 1 7  patienten bij wie geen 
thrombose van de vena renalis werd gevonden, behoorden o.a. de 8 
patienten die een overleving hadden van vele jaren meer dan de risico
periode volgens Collins. Van 7 patienten met een thrombose van de vena 
renalis is bekend, dat 3 maanden na verwijdering van de tumor long
metastasen zijn geconstateerd. In een enkel geval kon men later bij 
obductie vaststellen, dat er zich ondanks een uitgebreide thrombose van 
de vena renalis met voortzetting in de vena cava tot zelfs in het rechter 
hart, geen tumorweefsel in de longen bevond. 
Lymfekliermetastasm : De klieren langs de vena renalis, de aorta en de 
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vena cava bevatten bij 14  van 37  patienten tumorweefsel (37� 0) .  Bij J o  

van hen was het nefroblastoom zowel in  de  vena renalis als in  de  lymfo
glandulae regionales gegroeid, terwijl de nierkapsel en het pyelum ook 
door tumorweefsel waren aangetast. De prognose was in deze gevallen 
infaust. 
Cmtrale regressie : Bij 23 van de 30 tumoren van Wilms werden ver
weking en necrose gevonden. Bij I 3 pa tienten die een voorbestraling 
hadden gehad, werd behalve necrose ook bindweefselvorming waargeno
men. Deze tumoren waren volgens de klinische gegevens merendeels 
duideli jk geslonken. Bij 1 patient was het tumorweefsel volkomen necro
tisch geworden en kon de diagnose slechts met moeite worden gesteld. 
Kalk werd in de coupes niet waargenomen. 
Congenitale afiv!Jkingm: Bij 3 van onze patienten bleek de desbetreffende 
nier 2 ureteren en een dubbel pyelum te hebben. Bij 2 anderen was een 
soortgeli jke afwijking dubbelzijdig aanwezig. 



H O O F D ST U K  X 

"As a mie, tbe .rymptoms of tbis g,roup of 
tumors are g,meral, ratber tban urolog,ical, and 
tbe urolog,ical .rymptoms, even ll'bm present, 
ocuppy a relatively tmimportanl positiotl." 

K R E T S C I I M E R  ( 1938) 

K L I N I S C H E  A S P E C T E N  VAN HET N E P R O B L A S  T O O M  

A. V O O R K O M E N  

Het nefroblastoom o f  de tumor van Wilrus vormt 6 %  van alle nier
neoplasmata. Onder r 6  5 6 5 carcinoompatiemen uit het Memorial Hospita! 
(ALLEN, 1 962) bevonden zich r 6  patienten met een nefroblastoom (o. I %). 
BODIAN en RIGBY ( 1 964) onderscheidden bij 1 1 6 2  kinderen met een tumor 
waarvan het kwaadaardige karakter door histologisch onderzoek was 
bewezen, de volgende percentages : maligne tumoren uitgaande van het 
centrale zenuwstelsel 2 5  °� ,  neuroblastomata 1 0°� en nefroblastomata 7%·  
Bij 404 patientjes met een neoplasma en beneden de  leeftijd  van r jaar, 
kwamen hoofdzakelij k tumoren van Wilrus en neuroblastomata voor. 
Tussen de leeftijd van I en 8 jaar overheerste het ziektebeeld van de 
leukaemie (wHITMORE, 1 962) .  Van de gezwellen van Wilrus komt 90% in 
de eerste 7 levensjaren voor; 70% van de parienten is 2- 5 jaar oud ; de 
gemiddelde leeftijd is 3 jaar (wcKÉ en SCHLUMBERGER, 1 9 5 7) .  Ongeveer 
8o% van de tumoren die bij het kind voorkomen, heeft zijn oorsprong 
in het zenuwweefsel, in het nier- en bijnierweefsel en in het lymfeklier
weefsel, terwijl 8o0� van de tumoren op volwassen leeftijd gezeteld is in 
de tractus digestivus, de tractus urogenitalis en de tractus respiratorius 
(BODIAN en RIGBY, 1 964). 
Het nefroblastoom is bij hetfoetus slechts één keer beschreven ; BARRET en 
MCCAGUE ( 1 9 5 4) vonden namelijk bij een foetus van 6 �  maand een nier
tumor, die 1 8 5 0  g woog. Histologisch was er een volkomen gelijkenis 
met een tumor van Wilms. Bij 3000 obducties van praemature kinderen 
en doodgehoreoen vond FA RBER (I 940) geen enkele niertumor ( macrosco
pisch). MOGG ( I 9 5 7) bespreekt een praematuur kindje van 34 weken, bij 
wie een tumor van Wilrus werd verwijderd. Op het ogenblik is het meisje 
6 jaar en maakt het uitstekend ; zij is de jongste patiente uit de literatuur. 
Er zijn ongeveer 50 Wilrus-tumoren bekend bij pasgeborenen en baby's 
die enige weken oud zijn (KLAPPROTH, 1 9 5 9) .  
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Uit de literatuur blijkt dat dit neoplasma bij jongens en meisjes in gelijke 
aantallen voorkomt en in beide nieren met gelijke frequentie wordt 
aangetroffen. Uit een verzamelonderzoek van KLAPPROTH (I 9 5 9) over 
I I o6 kinderen met een Wilms-tumor bleek, dat I 3 � 0 van de pa tienten 
jonger was dan I jaar. De levensverwachting bij kinderen met een 
nefroblastoom die jonger zijn dan I jaar is gunstiger dan bij hen die 
ouder zijn. HARVEY ( I 9 50) bespreekt 6 5  parienten beneden de leeftijd van 
I jaar en 407 parienten die ouder zijn dan I jaar. De overlevingspereen
rages na 2 jaar waren respectievelijk 42 en I 8. In een reeks van I o6z 
patienten komt scoTT ( I 9 5 6) tot een eendere verhouding, nl. 1 7° 6  en 9° 0 .  

De combinatie van de Wilms-tumor met congenitale misvor111ingen zoals 
hoefijzernier, bilaterale aniridie, hypospadie, cryptorchisroe en parienten 
met één nier is veelvuldiger dan verwacht kon worden op grond van 
frequenties in de totale bevolking (scHWEISGUTH, I 964). Soms komt het 
nefroblastoom d!lbbelzijdig voor. De oorsprong kan zijn een primaire 
bilaterale genese of een metastase van een tumor van Wilms in de andere 
nier. Een scherp onderscheid is eigenlijk niet mogelijk. RITTER en scoTT 
( 1 949) bespreken een patient, bij wie I O  jaar na de verwijdering van een 
tumor van Wilms een soortgelij k gezwel wordt gevonden in de andere 
nier. Bij obductie worden overigens nergens uitzaaiingen aangetroffen. 
Het lange interval, het verschil in histologisch aspect en het ontbreken 
van metastasen elders in het lichaam zouden pleiten voor een primaire 
bilaterale tumor van Wilms. 
Het nefroblastoom is ook beschreven bij verschillende leden van één 

familie. Helaas ontbreekt bij de meeste patienten de histologische diagnose 
waardoor het 'familiair' voorkomen op losse schroeven komt te staan. 
KLAPPROTH ( I 9 5 9) verzamelde uit de literatuur I o8 patienten bij wie de 
tumor van Wilms voorkwam op vohvassen leeftijd. De oudste patient was 
7 5  jaar. De klinische symptomen en röntgenologische afwijkingen onder
scheiden zich niet van die van het carcinoma renis. JENCKEL ( I 9oi)  
verwijderde een goedaardige variant van het nefroblastoom bij een vrouw 
van 43 jaar. Zij had reeds 8 jaren een palpabele massa in de linker lende
streek. Bij pathologisch-anatomisch onderzoek werd hooggedifferenti
eerd tumorweefsel gevonden, bestaande uit tubuli, cysten, epitheel, vet
weefsel en glad spierweefsel. Eén van de I o8 patienten met een tumor 
van Wilms op volwassen leeftijd werd beschreven door VAN GULIK ( I 9 5 3) : 
"Een man van 5 0  jaar, die buikpijn had en vermoeid was, vermagerde de 
laatste maanden sterk. Hij bleek een tumor te hebben uitgaande van de 
linker nier. De BSE was I I4- I 36  mm. Het intraveneuse pyelogram kwam 
niet op. Bij operatie werd een tumor gevonden, die 5 400 g woog en 4 I 
vocht bevatte. B[j pathologisch-anafolllisch onderzoek vindt men een grote, 



slappe zak, waaruit geelachtige, kalkhoudende, soms glazige necrotische 
weefselbrokken en dun bloederig vocht te voorschijn kwamen. De vena 
is zeer wijd en niet gethromboseerd. Microscopisch is het gezwel op
gebouwd uit ovale cellen, die bundels vormen. Er zijn op verschillende 
plaatsen buizenformaties. Plaatselijk  ziet men fibrosis. Er is veel necrose. 
Het geheel ziet er niet erg kwaadaardig uit. Er zijn weinig mitoses. Het 
is een gezwel van Wilms, adenosarcoma." 

Waarom zijn de tumoren van Wilrus bij volwassenen zo zeldzaam ? 
Ontaardt een congenitale afwijking alsnog door een exogene factor, of 
kan men spreken van twee soorten Wilms-tumoren nl. een nefroblastoom 
met een snelle progressieve groei, welke zich manifesteert op de kinder
leeftijd, èn een nefroblastoom dat niet kwaadaardig aandoet en een lang
zame groei vertoont ? 
Bij dieren is het nefroblastoom geen zeldzaamheid. Het is de meest voor
komende tumor van het varken (FELDMAN, 1 9 3 2), en wordt herhaaldelij k 
waargenomen bij kippen en ratten (oLCOTT, 1 9 5 0). 

B. S Y M P T O M A T O L O G I E  E N  D I A G N O S T I E K 

Het merendeel van de parientjes met een nefroblastoom wordt ontdekt 
op het moment dat de tumor palpabel is. Niet zelden is het de moeder die 
tijdens het dagelij kse bad bij het kind een zJJJelli11g in de lendestreek voelt, 
of aan wie opvalt dat het buikje dikker is geworden. Volgens mededelin
gen in de literatuur blijkt een palpabele zwelling bij 90�0 van de padentjes 
met een nefroblastoom voor te komen (JOVIC c.s. 1 963) .  De tumor is over 
het algemeen pijnlijk, maakt een vaste indruk en heeft een gelobd opper
vlak. Ballattement en bewegen van de tumor met de ademhaling komen 
soms voor. Het neoplasma neemt veelal snel in grootte toe en reikt vaak 
tot over de middellijn en in het kleine bekken, waarbij het colon naar 
mediaal en distaal verplaatst wordt. Uitgezette venen in de buikhuid, 
ascites en oedemen in de onderste extremiteiten zijn de begeleidende 
symptomen van een vergevorderd stadium van het nefroblastoom. 
Haematurie komt bij r 5 -20° � van deze parientjes voor en heeft soms een 
intermitterend karakter (LUCKÉ en SCHLUMBERGER, 1 9 5 7) .  De bloeding 
doet zich éénmaal voor of is grillig intermitterend en leidt soms tot 
lozing van stolsels. Door dit karakter onderscheidt ze zich van de haema
turie bij glomerulonefritis. Deze bloedingen kunnen als laat symptoom 
wijzen op het doorgroeien van een vergevorderd neoplasma in het nier
bekken, of als vroeg symptoom a.g.v. ruptuur van een aan een calyx 
grenzend vat. Het voorkomen van bloedingen bij een nefroblastoom 
moet als een prognostisch slecht teken worden aangemerkt. SCHWEISGUTH 
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(I 96 3 )  zag bij 26 van de I 5 8 pa tienten haematurie ( I I  0 0), 2 jaar later 
waren nog slechts 2 van hen in leven. LLAMBIAS et PINEYRO, ( I 964) be
spreekt I 5 padenten met haematurie, die allen binnen een jaar overleden 
waren. Haematurie komt zelden als enkelvoudig symptoom voor, doch 
meestal in combinatie met een palpabele tumor, pijn en algemene malaise 
van de patient. 
P!J!I is het gevolg van doorgroei in de kapsel, infiltratie in de omgeving 
of tractie aan de niersteel, en wordt in IÇ>-20° � der gevallen aangegeven. 
De koliekachtige pijnen worden vaak waargenomen bij haematurie, als 
gevolg van bloedstolsels. 
Het symptomen complex hae1JJaturie, !111JJor en pfjn komt bij padenten met 
een nefroblastoom minder vaak voor dan bij volwassenen die lijden aan 
een carcinoma re nis. In een serie van 9 5 6 pa tienten met een Wilms-tumor, 
door ABESHOUSE ( I 9 5 7) verzameld, kwamen deze symptomen slechts in 
I 5 °t0 van de gevallen voor. 
Koorts wordt, bij patienten met een Wilms-tumor waargenomen in per
centages, die variëren van 3 ° 0  tot 2 5 ° 0 •  Dit symptoom wordt vaak aan
getroffen in combinatie met haematurie. De tumor toont in deze gevallen 
histologisch meestal een centrale necrose (wHITMORE, 1 962). 
H.Jperte!lsie blijkt bij parienten met een nefroblastoom nogal eens voor te 
komen. Hoewel de bloeddruk bij zieke kinderen niet als routine wordt 
gemeten, zou echter bij 7 5  ° 0 van de pa tientjes met een Wilms-tumor een 
verhoging van de tensie bestaan (LUCKÉ and SCHLUMBERGER, 1 9 5 7). 
Betreft het hier een coïncidentie ? Dat is niet waarschijnlijk bij deze twee 
toch al zeldzame aandoeningen bij het kind. Is de hypertensie een gevolg 
van druk op de arteria renalis, of ligt een nefrogene component hieraan ten 
grondslag ? BRADLFY EN PINCOFFS ( 1 9 3 8) hebben voor het eerst de hyper
tensie bij 2 patienten met een nefroblastoom beschreven. Zij vonden na 
het verwijderen van de primaire tumor een evidente daling van de ver
hoogde bloeddruk. De tensie steeg echter weer tijdens de groei van het 
lokale recidief. Pogingen om een pressarsubstantie uit het tumorweefsel 
te isoleren mislukten, hoewel de auteurs in het mogelijke voorkomen van 
een dergelij ke pressarsubstantie de oorzaak van de hypertensie zochten. 
DANIEL ( 1939) beschrijft 1 8  patienten met een Wilms-tumor, van wie 14 
kinderen een tensie hadden die hoger was dan I 2 5 mm Hg systolisch. 
De leeftijd  wisselde van 8 maand tot 9 jaar. Bij 4 patienten verdween de 
verhoogde bloeddruk na röntgenbestraling. Hij vond geen duidelijke 
correlatie tussen de hypertensie en de histologische structuur van de 
tumor, en was van mening dat de bloeddrukverhoging het gevolg was 
van een ischaemie van de nier door druk op de arteria renalis. Het dalen 
van de bloeddruk bij deze 4 patienten bij wie de tumor na bestraling 



aanmerkelijk was geslonken, zou hiermee verklaard kunnen worden. 
HUGHES, ROSENDLOM en HORN (I 949) behandelden een 3-jarig jongetje met 
een Wilms-tumor, dat een bloeddruk van I 6of8o mm Hg had. Dit parient
j e  overleed spoedig na opneming in het ziekenhuis aan een decompensatio 
cordis. Bij obductie vond men, behalve een spasme, ook sclerotische 
veranderingen van de nierarteriën ; de hypertensie werd toegeschreven 
aan compressie van de arteriële niervaten door de tumor. Ook zijn er 
series van parienten met een Wilms-tumor, bij wie nooit een hypertensie 
is waargenomen. Het is daarom wenselij k in de toekomst meer gegevens 
te verzamelen over het voorkomen van hypertensie bij parienten met een 
nefroblastoom. 
Een verhoogde bezinkingssnelheid van de erythrocyten komt bij de meeste 
parienten met een nefroblastoom voor. LATTIMER c.s. ( I 9 5 8) vond, dat 
pa tienten met een BSE boven 3 5 mm in het eerste uur een slechte prog
nose hadden. VAN GULIK ( I 96 3) zag bij I I  van I4 pa tienten een BSE die 
varieerde van 40 tot I 3 5 mm ; 8 van deze pa tienten stierven binnen I jaar 
na opneming in het ziekenhuis. 
Anaemie en /eucocytose zijn veel voorkomende verschijnselen. LUCKÉ and 
SCHLUMDERGER ( I 9  5 7) vonden bij 5 o0 0 van de pa tienten een Hb dat lager 
was dan I I g0 0 en een Ieucocytase die meer was dan I o.ooo mm3• 

C. R Ö N T GENON D E R Z O E K  D I J  H E T  N E F R O BL A S T O O M  

Het röntgenonderzoek i s  voor de diagnostiek van het nefroblastoom van 
veel belang. 
Op de overzichtsfoto van de buik is in de meerderheid van de gevallen een 
vergroting van de nierschaduw te zien. Zelden ziet men kalkafzettingen 
in deze tumor ; SCHWEISGUTH (r 964) nam dit bij 5 van de I77 parienten 
waar. Bij het overgrote deel van de tumoren op de kinderleeftijd duidt 
kalk echter op een neuroblastoom. Van de 30 parienten met een Wilms
tumor, opgenomen in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen 
in de periode I 909-I 964, bij wie een overzichtsfoto van de buik opnieuw 
kon worden beoordeeld, was I 9  keer een duideli jk vergrote nierschaduw 
te zien. Bij de overigen werd de beoordeling bemoeilijkt door darmvuil 
en gasvo-rming. Kalkafzetting op de overzichtsfoto bij deze patienten niet 
waargenomen. 
Het intravenelis p)'elogram toont meestal een verplaatsing van de nier . 
CAMPDELL ( I 9 5 o) viel bij het nefroblastoom vooral een verdringing van 
de calices en een afplatting van het pyelum op. KLAPPROTH (I9 5 9) zag bij 
4 5  patienten met een gezwel van Wilms de nier in de meeste gevallen 
verplaatst naar caudaal en mediaal. SCHWEISGUTH en BAMBERGER ( I 963) 
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vonden dat bij I 3 I van de I 4 5 pa tienten met een Wilms-tumor de kwaliteit 
van het i.v.p. goed was uitgevallen voor een beoordeling. Een verplaat
sing van de nier en de ureter naar mediaal en een verdringing van de 
kelken vielen het meest op. De auteurs vermelden 3 patienten met een op 
het i.v.p. voor een nefroblastoom suspecte afwijking ; bij I van hen vond 
men bij laparotomie een nier met leukaemische haarden en bij de z 

andere patienten een unilaterale cystenier. Eventueel kan bij het inspuiten 
van contrast in de enkelvena een flebogram van de vena cava worden 
gemaakt ter oriëntering over de uitbreiding van de tumor (KOOP c.s. I 964). 
Het i.v.p. verschaft ons tevens een duidelijke indruk van de functie van 
de andere nier. Verplaatsing van de nier en ureter zonder distorsie van het 
pyelum zou meer op een tetraperitoneale tumor die niet van de nier 
uitgaat, berusten (HAGENS, I 9 5 4) ·  Van 3 I patienten met een Wilms-tumor 
opgenomen in de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen in de 
periode I 909-I 964, kon het i.v.p. opnieuw worden beoordeeld. In I 6  
gevallen kwam dit op ; bij I 5 parienten was er geen uitscheiding van con
trast door de nier (48° 0) . Op het i.v.p. werden de volgende afwij kingen 
gevonden : 

a. de nier en de ureter waren in de meeste gevallen verplaatst ;  zowel 
verdringing naar caudaal en lateraal als naar caudaal en mediaal kwam 
bij onze parienten voor ; 

b. het pyelum was gewoonlijk gecomprimeerd ; 
c. één of meer calices maakten op de foto een verlengde of vernauwde 

en soms geamputeerde indruk ; 
d. hydranefrose kwam voor bij I parient, als gevolg van druk op de 

ureter door een tumor in de onderpooL 

C)stoscopie : Bij I I pa tienten met een nefroblastoom uit onze kliniek werd 
cystoscopie verricht ; tot hen behoorden 8 van de I 5 pa tienten bij wie het 
i.v.p. niet opkwam. Zij hadden eveneens geen uitscheiding van indigo
karmijn aan de kant waar de tumor gelokaliseerd was. Bij z parienten 
vond cystoscopie plaats wegens haematurie en een palpabele weerstand 
in het abdomen. Bij deze parienten kwam sanguis uit het desbetreffende 
ureterostium. Bij retrograde PJ'elografte werd van de 6 patienten in 4 gevallen 
geen vulling van het pyelum verkregen. Bij z parienten bestond een 
plomp vervormd pyelum. 

D. M E T A S T A S E N  

Het nefroblastoom groeit een bepaalde tijd binnen de grenzen van de 
nierkapsel. Doorgroei van de tumor in het perirenale weefsel is gewoon-



lij k een laat verschijnsel. Bij uitbreiding per continuiratem wordt eerst de 
pseudokapsel en vervolgens de nierkapsel geïnfiltreerd. De ingroei van 
tumorweefsel in de vena renalis en in de 1 ymfeklieren langs de vena 
renalis, de vena cava en de aorta heeft dan meestal reeds plaatsgehad. 
Via het perirenale vet kan het neoplasma het peritoneum, de andere nier 
en de lever bereiken. 
De haemalogene metastasering van de Wilms-tumor komt het meeste voor. 
De uitzaaiing is van het vena cava type, waarbij tumorcellen naar de 
longen worden versleept. Volgens verzamelstatistieken van RICHES, 
GRIFFITI-IS en THACKRAY ( I9 5  I) over I oo overleden patienten met een 
gemetastaseerd nefroblastoom, en van BODIAN en RIGBY (1 964) over z 5  
gevallen, kwam de longmetastase bij 4 5  van de I z 5  parienten voor (3 6%). 
Op de thoraxfoto demonstreert de uitzaaiing zich zowel als een enkel
voudige ronde metastase of als multipele kleine haarden. Bij 3 4  parienten 
met een naar de longen gemetastaseerd nefroblastoom werden door RICHES 
c.s. (I 9 5 1 )  bij obductie in 3 z gevallen multipele longmetastasen gevonden. 
De !Jmfogene uitbreiding heeft doorgaans pas laat plaats en is zeldzaam 
zonder haematogene metastasen of doorgroei per continuitatem. Bij zo 
van de I z 5 overleden parientjes bevatten de lymfeklieren in de nierhilus 
en langs de aorta en vena cava tumorweefsel (r 6%). Uitbreiding buiten 
de nier- per continuitatem, via bloed- of lymfevaten - wordt gemiddeld 
in 40% van de parienten bij het eerste onderzoek vastgesteld en wel in 
toenemende frequentie met het ouder worden van het kind. WILLIAMS 
( 1 964) gaf op, dat deze uitbreiding voorkwam bij 5 5 ° � in een groep 
padenten ouder dan z jaar en bij z 5 ° 0 van een groep jongere kinderen. 
Het 'silent nefroblastoma' komt volgens mededelingen in de literatuur in 
8-9% van de gevallen voor. Een zeer zeldzaam voorkomende vorm van 
een dergelijke Wilms-tumor beschrij ft MASON BROWN ( 19 5  I )  bij een 
jongetje van 4 jaar, dat pijn had in zijn rechterpols, hetgeen volgens de 
ouders te wijten was aan een trauma. Bij nader onderzoek, o.a. op de 
röntgenfoto van de pols, bleek dat de klachten het gevolg waren van een 
metastase van een nefroblastoom. Over het ziektebeloop van deze patient 
is verder niets bekend. De aanwezigheid van metastasen op het moment 
dat de diagnose nefroblastoom wordt gesteld, betekende voorheen een 
infauste prognose. Met het toedienen van cystostatica en het bestralen van 
de longmetastasen worden de laatste jaren echter regressies bereikt. In 
hoofdstuk XI zal hierop nader worden ingegaan. 
In de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen werden in de jaren 
1 909- I 964 vier patienten opgenomen met een gemetastaseerde Wilms-. 
tumor. De thoraxfoto toonde in alle gevallen multipele longmetastasen 
De prognose was infaust. 
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E. H E T  K L I N I S C H E  B E E L D  E N  DE D I A G N O S T I E K  

B IJ 4 7  P A T I E N T E N  M E T  E E N  N E F R O B LA S T O O M  

O P G E N O M E N  I N  D E  C H I RU R G I S C H E  U N I VE R S I T E I T S K L I N I E K  

T E  G R O N I N GE N  I N  D E  J A R E N  I 9 0 9 - I 9 6 4  

OVERZICHT 

Voorko111en 

Jongens : 2 5  

Leeftijdsverdeling 

o-I jaar: 2 
1-2 jaar : 8 
2-3 jaar : IO  
3 -4  jaar : 6 
4-5 jaar: 7 

5 -6 jaar: 

Sy111ptomet1 

Tumor als enig verschijnsel: 
Tumor : 
Haematurie als enig vcrschijnsel : 
Haematurie: 
Pijn als enig verschijnsel : 
Pijn: 
Lusteloos, bleek : 
Koorts : 

Meisjes : 22 

6- 7 jaar: 2 
7- 8 jaar : 2 
8- 9 jaar : 4 
9-10 jaar: 1 

I O- I I  jaar: 
I I - I 2  jaar: -

1 8  (3 8 �o) 
4 7  (r00°o) 

6 (I 2 °·\.) 
8 ( 17%) 

10  ( 2 1  %) 
I 8  Cn%) 
9 (1 9%) 

24 (so%) 
Metastasen aanwezig bi j  eerste onderzoek : 4 (8 %) 

B.A.u.s.* 

5 5 °0 

9% 

10% 

10% 

* B.A.u.s. :  1 89 paticnten met een ncfroblastoom (Wilms-tumor), verzameld door de British 
Association of Urological Surgeons. 

Leeftijd 

Onze jongste padent was 3 maanden en de oudste ro  jaar. De gemiddelde 
leeftijd van deze 47 padenten met een nefroblastoom was 3 jaar. In deze 
serie waren 2 patientjes j onger dan r jaar (4°�) ; één van hen is momenteel 
r 3 jaar en mag als genezen beschouwd worden ; de andere overleed op 
haar zesde jaar alsnog aan de tumor. 
Dat de prognose van hen die jonger zijn dan I jaar beter is dan van de 
ouderen, kon uit onze reeks padenten moeilij k worden opgemaakt, hoe
wel beide parienten uit deze groep een lange overleving hadden. 

Geslacht 

Het nefroblastoom kwam voor bij 2 5 jongens en z z  meisjes. 



Lokalisatie 

De rechter nier bevatte in 26 gevallen een Wilros-tumor en de linker nier 
was bij 2 1  padenten aangedaan. Een bilaterale niertumor hebben wij niet 
waargenomen. 

Het eerste klinische verschijnsel 

Bij 1 8 patienten was het eerste symptoom van het nefroblastoom, waar
voor het kind onder behandeling van de huisarts kwam, een opgezette buik 
(3  8 °,0).  In de meeste gevallen werd dit verschijnsel door de moeder 
opgemerkt tijdens het baden van het kind. Bij 1 0  padentjes stond p!Jil op 
de voorgrond, terwijl in tweede instantie een tumor werd gevoeld. In 9 
gevallen maakte het kind de laatste maanden een vermoeide, lusteloze 
indruk;  de eetlust was verminderd, de kinderen zagen bleek en waren 
duidelijk vermagerd. Bij 6 patienten werd de hulp van de huisarts in
geroepen, omdat de kinderen intermitterend haCJJiaturie hadden. In 2 
gevallen werd de Wilros-tumor bij toeval ontdekt, deze beide patienten 
werden nameli jk in de kliniek opgenomen wegens een stomp buiktrauma. 
Het waren de volgende patienten. 

Een meisje, G.P., 8 jaar, H.M. 2 5-6· 19 1 3 ,  is bij het spelen op de spoorbaan gevallen. Zij viel 
met haar linker lendestreek op de rails. Wegens heftige pijn in de linker nierloge wordt zij in 
het Kinderziekenhuis te Groningen opgenomen. Zij ziet bleek. Bij onderzoek blijkt de linker 
buikhelft opgezet te zijn. De peristaltiek is spaarzaam en bij palpatie voelt men défence 
musculaire. De urine is l ichtrood van kleur en bevat veel crythrocyten. 
Cploscopie : Uit het linker urctcrostium komt bloed. Men besluit tot laparotomie in vcrband 
met een vcrmeende nicrblocding. Operatie : Men vindt echter een grote nicrtumor, die inope
rabel is. Een proefexcisie uit de tumor duidt op een adcnosarcoma renis. Zes weken na de 
operatic overleed het paticntjc. 
Diagnose : blocding in een Wilms-tumor. 

Een meisje, L.S., 7 jaar, H.M. 9-3-1956, wordt op de chirurgische afdeling opgenomen wegens 
een contusie rcnis l inks. Zij is bij het bokjespringen gevallen en klaagt sindsdien over pijn in 
de linker lendestreek. Zij ziet bleek. De pols is bij opneming 1 2 8  en de temperatuur be
draagt 3 8". Bij onderzoek is er een grote demping in de linker buikhelft te percuteren. De 
buik is pijnlijk en de peristaltiek is zeer gering. De urine bevat enkele erythrocyten. Men 
besluit tot observatie. I 1·3-1956,  temperatuur en pols lopen op. Het meisje maakt een zieke 
indruk. Men gaat over tot proeflaparotomie : de linker nier is zeer groot, er zijn spekachtige 
stolsels en een groot haematoom. Er treedt een blocding op, die wordt gctamponccrd ; het 
geheel wordt ongemoeid gelaten. Het ncfroblastoom wordt nog niet als zodanig herkend. 
Intravmeus pyelogram : de linker nier lijkt vcrplaatst naar caudaal ;  er is een massieve nicrscha
duw, het pyelum en de kelkjes komen slecht op en maken een vcrdrongen indruk. De rechter 
nier heeft een dubbel pyelum en 2 urcteren. Ontslag 2 5-4- 1956. Onder de diagnose nier
contusie en retropcritoncaal haematoom gaat zij naar huis en zal rust houden. De demping in 
de linker buikholte bestaat 2 maanden na het ontslag nog steeds en schijnt eerder toe· dan 
afgenomen. 



Figuur 18. A.L., �' 
4 jr., H.M. 28-r r-' 41 .  
Reeds 6 mnd. een dik 
buikje. 

Heropneming 27-6-195 6 :  Patiente wordt opgenomen met hevige pijn in de buik; zij braakt. 
Op het intraveneuse pyelogram is de linker nier geheel naar caudaal verplaatst, terwijl de 
nierschaduw zich heeft uitgebreid. Laparotomie 4-7-195 6 :  Via een dwarse bovenbuiksincisie 
stuit men op een grote niertumor die met moeite wordt verwijderd. In de nierhilus worden 
lymfekliermetastasen gevonden. Patholoog-anatomisch onderzoek : admosarcoma reniJ, met 
tumorweefsel in de vena renalis en doorgroei in het perirenale weefsel. Postoperatief beloop : 
Patiente is 3 maanden na de heropname overleden aan een lokaal recidief. Op de laatste 
thoraxfoto waren geen longmetastasen te zien. 



Figuur I9. A.L., �
' 4 jr., H.M. 2.8-r r-' 4 1 .  

Opcraticpreparaat: kinderhoofdgrote tumor uitgaande van de  rechter nier. 
Gewicht: r 0 1 5  gram 

1 3 1  

P.A., r 1 43 7, adenosarcoma renis (Wilms-tumor). Ziektebeloop : overleden 4 mnd. na operatie 
aan longmetastasen. 

Symptomatologie 

T11mor: Bij alle 47 patienten met een gezwel van Wilms werd bij het 
lichamelijk onderzoek een palpabele weerstand in de zij gevoeld. De 
omvang werd beschreven als : ter grootte van een sinaasappel, een kokos
noot of een kinderhoofd, en soms de gehele buikhelft in beslag nemend, 
reikend van de ribbeboog tot in het kleine bekken(ftg. I S, .fig. 19). 
Pfin: Bij I 8 patienten was er pijn, spontaan of bij druk op het buikje (3  7%)· 
Haematurie : In 8 gevallen werd bloed in de urine gevonden ( 1 7%) ; 2 
patienten hadden recidiverende haematurie gedurende een periode van 
6 maanden. De prognose is voor een patient met een nefroblastoom en 



haematurie over het algemeen slecht ; 5 pa tienten overleden binnen 5 
maanden na het verwijderen van de tumor. Bij 6 patienten bestond het 
trias : t11mor, p!Jn en haemat11rie ; 5 patienten overleden spoedig na de opera
tie, of bleken een inoperabele tumor te hebben. Eén patient daarentegen 
leeft I I jaar na het verwijderen van de primaire tumor nog en geniet een 
goede gezondheid. 
Koorts : Een temperatuursverhoging tot 39 à 40° werd bij 24 patienten 
waargenomen ( 5 0° 0) . Op de prognose van de tumor is dit symptoom niet 
van invloed gebleken. 
Algemene malaise : Behalve de voornaamste verschijnselen als een opgezet 
buikje, pijn in de lendestreek en anaemie, kwamen andere klinische 
symptomen als lusteloosheid, vermoeidheid en vermagering voor in 39° 0 

van de gevallen. 
Anaemie : Bij 3 3 pa tienten werd bloedarmoede klinisch aangetoond ; 24 
van hen hadden bij opneming een haemoglobinegehalte van ± 9 gram 0 

0 •  

Van de  overige patienten werd de  bleekheid als een opvallend verschijnsel 
in de ziektegeschiedenis vermeld. 
Bezinkingsmelheid van de er:)'throc)'ten (BSE) : Bij I 9 pa tienten werd een 
BSE uitgezet. Bij 4 van hen bedroeg de waarde van het eerste uur I oo mm 
of meer ; deze pa tienten overleden allen 2-5 maanden na de operatie. De 
waarden van het eerste uur bij de overige pa tienten varieerden van I o tot 6o 
mm; de prognose bleek bij hen niet afhankelijk te zijn van de grootte van 
de BSE. 
l-f.Jpertensie : Bij I o pa tienten werd de bloeddruk gemeten. De systolische 
waarden bedroegen I oo à 1 20 mm Hg. Een duidelij k verhoogde bloed
druk werd bij deze kleine reeks patienten echter niet waargenomen. 
D1111r der klachtm : Bij 26 patienten bleken de klinische verschijnselen van 
het nefroblastoom ongeveer 4 weken te bestaan ; I 8 patienten hadden 
reeds meer dan 1 2  weken klachten, terwijl 3 patienten al ± 9 maanden 
aan lusteloosheid, vermoeidheid en vermagering hadden geleden, voor
dat door de ouders de huisarts of een specialist werd geconsulteerd. Men 
kan zeggen dat hoe langer de duur der klachten is, des te slechter de 
prognose wordt. De laatstgenoemde 3 patienten stierven spoedig na 
laparotomie, waarbij de inoperabiliteit was gebleken. 
Het is hoopvol te kunnen constateren, dat parientjes met een Wilrus
tumor tegenwoordig eerder onder behandeling komen dan vroeger. Was 
de duur der klachten voor I 940 gemiddeld 2t maand, na I 945 is deze 
gereduceerd tot 3 �  week. Lusteloosheid, bleekheid en een opgezet buikje 
zijn verschijnselen die een onmiddellij k en volledig klinisch onderzoek 
vereisen. 



F. D E  D I F F E R ENTIËLE  D I A G N O S E  V A N  HET  N E F RO B L A S T O O M  

Wanneer bij het kind een tumor in de buik wordt gevoeld, wekt dit veelal 
verdenking op een nefroblastoom. De diagnose staat echter niet zonder 
meer vast, omdat men de vermeende Wilms-tumor moet onderscheiden 
van andere aandoeningen van de nier, die met vergroting van het orgaan 
gepaard gaan, zoals : 

De congenitale unilaterale cystenier en de solitaire niercyste 

De congenitale cystenier berust op een foetale ontwikkelingsstoornis ;  in 
plaats van nierweefsel is slechts een conglomeraat van cysten aanwezig. 
De ureter ontbreekt meestal (ALLEN, 1 962). De klinische verschijnselen 
van een niercyste behoeven in het geheel niet te verschillen van die van 
het nefroblastoom. De differentiële diagnose kan daardoor erg moeili jk 
zijn. Bi j  de volgende patient is van het begin af gedacht aan een niertumor, 
terwijl bij operatie een niercyste aan het licht kwam. 

Patient H.V., meisje, 3 jaar, H.M. 2-3-'� � .  

AllollmeJe : Zij is volgens de moeder reeds 4 weken hangerig en lusteloos. Ook i s  zij vermagerd 
en ziet bleek. De laatste 2 dagen is er bloed bij de urine. 
Fysisch allderzoek: Er is een manderijngrote weerstand onder de rechter ribbeboog palpabel. 
Het patientje heeft een temperatuur van 3 8-39". 
L•boroloriumgegevms : Hb 9 mg00 , BSE 2� mm. Urine: albumcn positief, reductie negatief; 
sediment veel erythrocytcn. Celdiagnostiek urine : geen verdachte cellen aantoonbaar. 
Leverfuncties geen afwijkingen. Ureum 19 mg"o · 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
liliraveneus pyelogram : De rechter nier is naar lateraal verdrongen, de caliccs en het pyelum 
zijn plomp. 
Relrograad pyelogram : De caliccs en het pyelum zijn plomp ; de onderste calixgrocp ziet er 
onregelmatig uit. De ureter is naar mediaal verdrongen. De linker nier toont geen bijzonder
heden. 
Kli11ische diag11ose : Wilms-tumor. 
Voorbes/rali11g, Radiologisch Instituut no. 20167 : Röntgendieptetherapie werd gegeven van 
9-3 tot � -4-· � � .  wegens een tumormassa in de bovenbuik rechts (zoo kV, 1 mm Cu, FHA 
40 cm) op 3 velden van 10 X 1 � cm van rechts lateraal , van schuin links ventraal en van schuin 
links dorsaal tot een totale oppervlaktedosis van 1400 R per veld, overeenkomend met een 
berekende haarddosis van 2400 R. 
Opera/ie 8-4-·� �  (Van Essen). 
Narcose : ether intratracheaaL 
Pararectale incisie rechts door huid, fascie, spieren en peritoneum. Men vindt een cystcnier 
die bestaat uit één grote solitaire cyste en enkele kleine. De nier wordt verwijderd. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Epicrise :  Het is begrijpelijk dat men in eerste instantie heeft gedacht aan een Wilms-tumor. 
Het is echter jammer dat hier onnodig röntgenstralen zijn toegediend. 



Echinococcus renis 

Bij 2 kinderen werd een echinococcus van de nier gevonden. Het betrof 
een meisj e van 9 jaar en een jongen van 3 jaar. In beide gevallen was men 
op deze wormziekte geattendeerd door positieve reacties van CASSONI en 
WEINBERG. Bij operatie was het mogelijk een cysteetamie van de echino
coccusblaas te verrichten en de nier te behouden. 

Hydranefrose 

De differentiële diagnose ten opzichte van de hydranefrose is meestal 
mogelij k door middel van een pyelogram. Bij onderzoek voelt deze 
weerstand zachter en meer elastisch aan dan de Wilms-tumor. 

Neuroblastoom 

Van de extrarenale tumoren dient vooral het neuroblastoom te worden 
genoemd. Deze tumor gaat uit van de medulla van de bijnier, maar 
kan ook ontstaan uit sympathisch zenuwweefsel, dat in de omgeving van 
de nier is gelegen. Deze padenten zijn meestal veel zieker dan de kinderen 
met een nefroblastoom. Zij hebben vaak een ernstige anaemie ; de tumor 
wordt pas laat ontdekt, en de metastasering treedt in verhouding vroeg 
op in het skelet, de huid, de lever en de lymfeklieren. In 30°� der gevallen 
zijn multipele skeletmetastasen reeds het eerste symptoom van de ziekte. 
Bij onderzoek voelt het neuroblastoom knobbelig aan en is slechts be
perkt beweegbaar. De zwelling blijkt bij palpatie hoger en dieper gelegen 
te zijn en reikt niet zelden ook over de mediaanlijn heen (wrLLICH en 
BUSHMANN, 1 964). Op de blanco overzichtsfoto van de buik ziet men bij 
het neuroblastoom in 50°� van de gevallen een diffuse, fijnkorrelige 
kalkafzetting. Bij pyelografie valt op dat de nier naar lateraal, ventraal en 
caudaal is verplaatst, terwijl het systeem van de nierkelken intact blijft. 
De urine van de padenten met een neuroblastoom bevat in de meeste 
gevallen een eindprodukt van adrenaline en noradrenaline, het vanilline 
amandelzuur (ROBINSON en SMITH, 1 962). 
Tumoren en cysten uitgaande van de milt, de lever, het mesenterium en 
het omentum, en gezwellen uitgaande van de lymfeklieren zijn door 
pyelografie meestal te onderscheiden van de Wilms-tumor. Het carcinoma 
renis bij het kind is zeer zeldzaam en klinisch niet te differentiëren van het 
nefroblastoom. Pyelumcarcinomen komen eigenlijk niet voor bij het kind. 
Teratomen zijn uiterst zeldzaam en komen vrijwel alleen voor in de 
eerste maanden na de geboorte. 



Eén patientje, J.H., 2 jaar, H.M. I 5 - 1 2-'3 6, werd in de chirurgische 
kliniek opgenomen met een grote niertumor rechts. Na denefrectornie en 
het patholoog-anatomisch onderzoek bleek, dat men te rnaken had met 
een actino11rycose van de nier. De pa ti ent kreeg een kaliumjodidedrankje ;  de 
rechter nierloge werd bestraald. Drie jaar later rnaakte het meisje het goed 
(PRINS, 1 9 37).  

Eén patientje, P.K., 1 4  dagen, H.M. 4-8-'3 2, werd op de chirurgische 
afdeling opgenomen wegens een tumor in de rechter buikhelft. De klini
sche diagnose was Wilrns-turnor of neuroblastoom. Bij laparotomie bleek 
er echter een grote levertumor te zijn, waaruit een proefexcisie werd ge
nomen. Het patholoog-anatomisch onderzoek wees uit dat de tumor een 
teratoom van de lver was. Het kind overleed 6 maanden na de operatie 
(PRAKKE, 1 940) . 



H O O F D S T U K  XI  

"The agressive oplimism 11uded bere 1vill 
assume I hal lomorr01v is I he day of me/as/asis." 

R I C H A R D S O N  

T H E R A P I E  E N  P R O G N O S E  VAN H E T  N E F R O B L A S T O O M  

A. DE  C H I R U R G I S C H E  B E H A N D E L I N G  

D e  maatregelen die genomen moeten worden voor een betrouwbare en 
succesvolle exstirpatie van een niertumor bij het kind zijn eigenlij k 
dezelfde als die men neemt bij de nefrectomie voor het carcinoma renis. 
De eisen, die een patientje met een Wilms-tumor aan ons stelt, zou men in 
de volgende woorden van WILLIS J· POTTS (1 9 5 9) kunnen weergeven : 

"Piease exercise the greatest gentleness JPith 11()' IJIÎI1iature tissues and tt:J' correct 
the deformitJ' at the ftrst operatio!l. Give me blood and the proper a!JJollnt of jluid 
and electro!Jtes; add plmty of O:>ç)'f,C/1 to the anesthesia, and I 1Pill sho1P )'OI/ that 
I ca11 tolerate a terriftc aJIIotmt of surgeo•. You JPi/1 0 surprised at the speed of 
IIIJ' recoveo•, and I sha/1 ai1Pq)'S be gratefu/1 to )'Oit". 

De toegangsweg bij deze operatie is afhankelij k  van de ligging en de 
omvang van de tumor. Een nadeel van de lumbale incisie is ook hier, dat 
de arteria en de vena renalis niet bereikt kunnen worden dan na veel 
manipulaties aan de tumor ! Het risico van een uitzaaiing van tumorcellen 
is dan ook groot bij de lumbotomie. De volgende toegangswegen worden 
momenteel bij de chirurgische behandeling van het nefroblastoom ge
bruikt. 

I. De transperitoneale toegangsweg 

Zowel de paramediane incisie van de onderkant van de ribbeboog tot aan 
het os pubis, als de dwarse incisie in de bovenbuik worden bij het ver
wijderen van de Wilms-tumor gebruikt. De laatste jaren worden in onze 
kliniek beide toegangswegen gecombineerd en in de vorm van een win
kelhaakincisie toegepast. V oornamelij k de kleinere neoplasmata komen 
hiervoor in aanmerking. De grote tumoren worden echter het best 
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Figuur 20•  Exstirpa te . t' Wilms-tumor (cRoss, I 96o). 



benaderd via een paramediane of thoracoabdominale incisie, waarbij een 
dwarse incisie soms terwille van de operabiliteit toch nog geïndiceerd 
kan zijn. 

z.  De thoraco-abdominale toegangsweg 

In het bijzonder de Wilms-tumoren die uitgaan van de bovenpool van de 
nier zouden via deze snede het best benaderd worden (ROBERTSON, 1 9 5  5 ) .  
Een enquête die door ABESHOUSE onder 8 I chirurgen werd gehouden om 
na te gaan welke toegangsweg geprefereerd wordt bij de exstirpatie van 
het nefroblastoom, toonde aan, dat men bij grote tumoren de voorkeur 
geeft aan de paramediane of de dwarse incisie. De zeer grote gezwellen 
zouden het best verwijderd worden langs de thoraco-abdominale weg. 
De lumbale incisie paste men slechts toe bij kleine niertumoren. 
GRoss ( 1 96o) prefereert de paramediane-transperitoneale lengte-incisie. 
Hij verwijdert evenals WILLIAMS (1 964) de tumor bij voorkeur op de dag 
van opneming in het ziekenhuis, om het risco van een metastasering van 
de tumor door frequent onderzoek vóór de operatie te vermijden(ftg. 20) . 
WILLIAMS ( I  964) maakt bij zuigelingen een dwarse incisie in de bovenbuik, 

Figuur n. De Wilms-tumor vcrdringt het mesocolon naar ventraal. 



1 39 

die even boven de navel van flank tot flank loopt. Bij oudere patientjes 
zou volgens hem de thoraco-abdominale toegangsweg nog geschikter zijn. 
RICKHAM ( 1 964) verricht bij alle patienten de nefrectomie via een dwarse 
incisie in de bovenbuik, en bovendien verricht hij een lymfekliertoilet 
vanaf het diafragma tot aan de bifurcatie van de aorta. De operatie vor
dert een tijd van ongeveer vier uren. 

Operatie 

Nadat de huid, de subcutis, de spieren en de fascie zijn gekliefd en het 
peritoneum is geopend, ziet men dat de tumor het colon en het mesocolon 
naar ventraal verdringt(ftg. 2 I ) . Het colon ascendens respectievelij k  colon 
descendens wordt door het inknippen van het laterale peritoneum ge
mobiliseerd. Vervolgens wordt het ragfijne mesocolon voorzichtig vrij
geprepareerd van de tumormassa, waarna het colon naar mediaal kan 
worden verplaatst (ftg. 22) . Thans worden de arteria en de vena renalis 
opgezocht, vrijgeprepareerd, met zijde onderbonden en gekliefd. Dit 
geschiedt het makkelijkst door de tumor voorzichtig naar lateraal te 
trekken. De ureter wordt distaalwaarts afgezet en met catgut onder-

Figuur 22. Het colon descendens wordt naar mediaal verplaatst. 



Figuur 2). Operaticprepa
raat (fig. 24). 
T.S. 2 jr., meisje, H.M. 
1·5-'64. P.A. T 1 972 1 8 :  
gewicht 5 1 0  gram, afme
tingen 1 2  x 1 0  10 cm. 

bonden. Hierna worden de tumor en het perirenale weefsel verwijderd 
(fig. 2 3) .  Neoplasmata die uitgaan van de bovenpool van de nier zijn vaak 
vergroeid met de bijnier ; men verwijdert de bijnier dan tevens met de 
tumor. Een blokresectie, waarbij de regionale lymfeklieren met de tumor 
en bloc worden verwijderd, is moeilijk te verwezenlijken, omdat het 
gezichtsveld daarvoor vaak te klein is. Daarom vindt eerst de nefrectomie 
plaats en daarna het lymfekliertoilet. De grote ruimte in het posteralate
rale deel van de bovenbuik wordt nauwkeurig geïnspecteerd op bloedin
gen, en vervolgens gespoeld met een oplossing van een cytostaticum; in 
de chirurgische kliniek gebruiken wij het natriumhypochloriet. Het is 
wenselij k gedurende 24 uur een drain achter te laten in de nierloge, die 
retroperitoneaal komt te liggen en een aparte uitmondingsplaats in de 
lendestreek heeft. Ten behoeve van de nabestraling wordt ter hoogte van 
de geligeerde arteria en vena renalis een zilverklipje achtergelaten. Het 
desbetreffende colon wordt teruggelegd en bevestigd aan het laterale 
peritoneum. De wond wordt in lagen gesloten. 
De operatiemortaliteit van het nefroblastoom is in 8 5 jaar gedaald van 
6o0� tot minder dan 3 ° � .  Interessant is dat CZERNEY in 1 8 8o een daling in 
het sterftecijfer opmerkte, toen men overging van een transperitoneale 



incisie op een extraperitoneale toegangsweg. Op het ogenblik is het echter 
gewenst, dat de niertumor wel transperitoneaal wordt benaderd, om een 
uitzaaiing van tumorcellen bij het vrijprepareren van de vaatsteel te 
voorkomen. De verbetering van de chirurgische techniek, de vooruit
gang in de anaesthesiologie en de goede postoperatieve controle hebben 
het operatierisico aanzienlij k kleiner gemaakt. Over het algemeen heeft 
de patient na de operatie een voorspoedige reconvalescentie. Om een 
eventuele darmparalyse te voorkomen is het verstandig een maagsonde 
met drainage gedurende 24 uur in te houden. 

B. D E  G E COM BI NE E R D E  B E H A N D E L I N G  VAN  H E T  N E F R O B LA STOOM 

Uit het volgende literatuuroverzicht zal blijken, dat van de  combinatie 
nefrectomie, radiotherapie en cytostatica soms gunstige resultaten zijn te 
verwachten. Men onderscheidt bij de behandeling van de Wilms-tumoren 
de volgende mogelijkheden : 

r .  uitsluitend radiotherapie, 
2. uitsluitend nefrectomie, 
3 .  bestraling voor de nefrectomie, 
4· bestraling na de nefrectomie, 
5 .  bestraling voor en na de nefrectomie, 
6. bestraling en cytostatica in combinatie met nefrectomie, 

Een eensluidende mening over de meest effectieve combinatie in de be
handeling van de Wilms-tumoren, wat betreft voor- of nabestraling, en 
voor- en nabestraling bij nefrectomie, is blijkens de literatuur nog niet 
tot stand gekomen. De oorzaak hiervan is de geringe ervaring die men 
heeft met de verschillende vormen en doseringen van bestralingstherapie 
in combinatie met nefrectomie. Men is zodoende aangewezen op de 
resultaten bij betrekkelijk kleine series patienten. Deze kleine aantallen 
padenten zijn gebundeld tot grote statistieken, zoals die van HARVEY 
( 1 9 5 0), SCOTT ( 1 9 5 6), ABESHOUSE ( 1 9 5 7) en KLAPPROTH ( 1 9 5 9) (tabel VII) . 

Men kan uit deze gegevens ongetwijfeld waardevolle conclusies trekken, 
ofschoon de klinische toestand van de padenten in deze verzamelstatis
tieken sterk uiteen loopt en de uitvoering van de behandeling nooit geheel 
vergelijkbaar is gebleken. De ervaring leert immers, dat slechts de 
resultaten van een vastomlijnd chirurgisch-radiologisch behandelings
schema ons een betrouwbare indruk geven over het al dan niet beter of 
slechter zijn van een bepaalde therapie voor het nefroblastoom. 



TABEL vu. Vergelijking van behandelingsmetboden (verzomelstotistiek) 

HARVEY ( 19 50) SCOTT ( 1956) ABESHOUSE ( 195 7) KLAPPROTI·I ( 19 59) 

THERAPIE aantal overleving aantal overleving aantal overleving aantal overleving 

nefrectomie ! 80 28 (16°0) 463 87 ( 19 °o) 5 I 2 (1 3 °0) 282 5 9  (21 °o ) 
voorbestraling + 

nefrectomie 27 5 ( 19%)  8 !  2 1  (26°0) 41 8 (20° 0) 103 28 (27 °o) 
nefrectomie + 

nabestraling 109 3 3 (3 1 %) 347 83 (24°o) 250 3 8  (1 5 oo) 423 1 1 1  (26 %) 
voorbestraling -r 

nefrectomie + 
na bestraling 65  2 1  (p 00) 1 3 2 42 (32 ° o) ! 2 8  3 3  (z6°o) 145 3 5  (24°o) 

1. Uitsluitend radiotherapie 

FRIEDLÄNDER ( I 9 I 6) bespreekt één van de eerste pa tienten met een Wilms
tumor, bij wie bestraling als primaire behandeling werd toegepast. Het 
nefroblastoom bleek zeer stralengevoelig ; na de bestraling was de tumor 
aanzienlij k kleiner geworden. Aan BOTHE ( 19 3 5 )  viel op, dat embryonaal 
bindweefsel vrijwel geheel te gronde gaat door röntgenbestraling, maar 
dat epitheliale elementen weinig verandering ondergaan door radio
therapie. Bij microscopisch onderzoek van het gezwelweefsel na de be
straling blijken er soms toch nog intacte carcinoomcellen aanwezig te zijn 
te midden van de centrale necrose. DEAN ( 1945 ) heeft bij z o  patienten, bij 
wie een klinisch doch niet histologisch bewezen Wilros-tumor was 
vastgesteld, radiotherapie toegepast ;  5 pa tienten leefden langer dan 5 jaar 
(2. 5 °6) .  NESBIT en ADAMS ( 1 946) beschrijven 1 1  patienten met een Wilms
tumor, van wie er na 5 jaar nog 2. in leven waren. Eén van hen, met een 
histologisch bewezen nefroblastoom (biopsie) en multipele metastasen in 
de rechter long, was r o  jaar nadat de nierloge en de long waren bestraald, 
nog in leven. RICHES, GRIFFITHS en THACKRAY ( 1 9 5  r ) bespreken 2. 1  pa
tienten bij wie de Wilros-tumor alleen bestraald werd ; 3 van hen waren 
na 1 jaar nog in leven. DEAN ( 1 9 5 4) beschrijft een patient bij wie uitslui
tend radiotherapie was aangewend en bij wie 14 jaar na de bestraling 
nefrectomie moest worden verricht wegens recidiverende pyelonefritis. 
In het resterende nierweefsel werden toen nog carcinoomcellen gevonden. 
Dit betekende dat DEAN ( 1945 )  zijn mening om bij alle Wilros-tumoren 
uitsluitend röntgentherapie toe te passen moest herzien, ondanks de soms 
frappante resultaten. 
Hoewel incidenteel ongeloofwaardige overlevingen voorkomen bij pa
tienten met een nefroblastoom die alleen met röntgenstralen werden 

Totaal 

976 ( ! 8 °o) 

25 2 (25 °o ) 

1 1 28 (26%) 

475 (27 ° o) 
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behandeld, bli jkt er toch een limiet voor deze therapie te bestaan. De 
bestraling bereikt pas dan een optimaal therapeutisch effect, wanneer 
deze gecombineerd wordt met nefrectomie. 

2. Uitsluitend nefrectomie 

De chirurgische behandeling van de Wilrus-tumor is het eerst beschreven 
door JESSOP ( I  877). Hij verrichtte een nefrectomie bij een jongen van 2 
jaar met een 'nefroblastoma malignum' . Het patientje stierf 9 maanden 
later aan longmetastasen. De eerste 5 -jaars overleving vermeldt ISRAEL 
( I 894). Het betrof een kind van 7 jaar, bij wie op 2-jarige leeftijd een 
Wilrus-tumor was verwijderd. ABBE ( I 9 1 2) beschrijft een overleving van 
20 jaar bij een man, die op de leeftijd van I jaar een nefrectomie had 
ondergaan voor een Wilms-tumor. 
Het uitsluitend verwijderen van het nefroblastoom gaf een volledige 
genezing bij I S% van 976 patienten met een Wilms-tumor, die verzameld 
werden door HARVEY ( 1 9  5 0 ), SCOTT ( 1 9  5 6), ABESHOUSE ( 1 9  5 7) en KLAPP
ROTH ( 1 9 5 9) .  

3 · Bestraling voor de nefrectomie 

Argumenten die gelden als voordelen van de preoperatieve bestraling zijn : 

I .  Door bestraling wordt de omvang van de tumor kleiner en wordt de 
operabiliteit in gunstige zin beïnvloed. Het risico van entmetastasen 
en tumorembolieën op afstand wordt geringer, omdat de nefrectomie 
met minder moeilijkheden gepaard gaat. 

2. De voorbestraling veroorzaakt een devitalisatie van carcinoomcellen, 
waardoor de kans op groei en deling van versleepte losse tumorcellen 
en celgroepen kleiner wordt. 

3 ·  Tijdens de bestraling kan de padent optimaal worden voorbereid op 
de operatie. 

Argumenten die gelden als nadelen van de preoperatieve bestraling zij n :  

1 .  D e  centrale verweking, die veelal ontstaat i n  de tumor, zou het risico 
van metastasering verhogen. 

2 .  Het histologische beeld van de tumor zou minder gemakkelijk zijn te 
beoordelen. 

3 .  Het uitstellen van de operatie gedurende 2 tot 4 weken vergroot de 
kans van metastasering ; palpaties van geïnteresseerde artsen zouden 
hiervan de oorzaak kunnen zijn (sCHWEISGUTH en BAMBERGER, I 963) .  

4·  Wanneer de diagnose Wilrus-tumor histologisch niet vaststaat, kan het 
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gebeuren dat de j uiste diagnose wordt gemist en dat de patient on
nodig wordt bestraald met alle consequenties van dien. 

SCHWEISGUTH ( r 964) vermeldt een foutieve diagnose bij 7 van 95 parien
ten met een nefroblastoom, die voorbestraald werden. Onder hen bevon
den zich parientjes met de volgende aandoeningen : niercysten 2, pyone
frose 2, hydranefrose I ,  en één patient had een haematoom van de nier. In 
Groningen hebben wij een enkele maal deze ervaring opgedaan en wij 
bestraalden o.a. bij een patientje een subfrenisch absces en bij 2 parientjes 
een congenitale niercyste. Aan de voorbestraling zijn daarom bij een niet 
patholoog-anatomisch bewezen Wilms-tumor zeker bezwaren verbonden. 
GROSS ( I 96o) staat zeer afwijzend tegenover deze voorbestraling. Van 
I 949 af werden alle parientjes van het Childrens Hospita! te Boston 
(U.S.A.) voorbestraald met een dosis van 2ooo-3ooo R (waarschijnlijk 
haarddosis) verdeeld over I 5 dagen. Het sterftecijfer steeg zo schrik· 
barend, dat men na één jaar van voorbestraling heeft afgezien. Wanneer 
men bedenkt dat in de kliniek van GROSS per jaar ongeveer 4 parienten 
met een Wilms-tumor worden behandeld, dan kan het resultaat bij hen 
nauwelijks een criterium zijn voor het wel of niet voorbestralen. 
De verbeterde chirurgische techniek, een ervaren leiding bij de narcose, 
en een nauwgezette pre- en postoperatieve zorg betekenen, dat de voor
bestraling, met als doel de technische operabiliteit van de tumor te 
vergroten, niet per se is geïndiceerd. Slechts parienten met een zeer grote 
tumor zou men willen bestralen, zulks ter wille van de operabiliteit van 
het neoplasma en het voorkomen van haematogene uitzaaiingen bij het 
vrijprepareren van de vaatsteel van de nier. Een voorbestraling in lage 
dosering, met als doel devitalisatie van carcinoomcellen (latere entmeta
stasen) bij het stralengevoelige nefroblastoom is misschien wel gewenst, 
indien het nut daarvan onomstotelij k vastgesteld kan worden. 

4· Bestraling na de nefrectomie 

GRoss ( I 96o) merkt op dat bij 3 8  parienten die in de jaren 1940-I 947 een 
röntgenbestraling ondergingen na een transabdominale nefrectomie, het 
2-jaars overlevingspercentage steeg ten opzichte van 3 I parienten bij wie 
alleen het nefroblastoom was verwijderd, nl. van p0 0 tot 47° � . WILLIAMS 
( r 964) kwam in Engeland tot eenzelfde conclusie. Hij stelde een onder
zoek in bij 3 5 parienten met een Wilms-tumor, die behandeld waren in de 
periode I 945 - I 9 5  r .  Van deze patienten, bij wie nefrectomie via ver
schillende incisies had plaatsgevonden, en radiotherapie incidenteel was 
toegepast, bleek het 2-jaars overlevingspercentage 2 3 te zijn. Nadat een 



TAllEL vm. Tlvee:iaari overlevi11g i.v.m. de periode va11 beha11deli11g 

R. E. GilOSS ( I9 5 3 )  

Boston Childrcns Hospita! I 9 14-I 930 
I 93 1-I939 
I 940-I947 

D. I. WILLIAMS (1 964) 

Grcat Ormond Strcct Hospita! I925-I944 
I945-I95 I 
I 9 5 2- I959  

Totaal 
aantal 

pa tienten 

27 
3 1  
3 8  

36  
3 5  
3 8  

1 4 5  

Aantal 
pa tienten 
in leven 
na 2 jaar 

4 
I0 (32%) 
I S  (47° o) 

5 
9 (23 % )  

I9  (5o%) 

transabdominale incisie regel was geworden ( I 9 5 2) en alle patienten 
werden nabestraald, steeg dit percentage bij 3 8  patienten tot 5 o (tabel vm). 

Wanneer bij operatie blijkt dat de niertumor volledig is afgekapseld en de 
vena renalis vrij is van tumorweefsel, terwijl de lymfeklieren geen meta
stasen bevatten, is er theoretisch geen indicatie voor nabestraling. In de 
praktijk wordt echter toch een nabestraling gegeven, en wel als voorzorg 
bij mogelij ke onvolkomenheden van chirurg en patholoog-anatoom. Bij 
de meeste patienten is nabestraling wel geïndiceerd, omdat de tumor 
door de nierkapsel in het perirenale weefsel is gegroeid en de vena renalis 
tumorweefsel bevat. Het doel van de na bestraling is om de achtergebleven 
tumorcellen te vernietigen. De eerste nabestraling wordt in Boston 
Childrens Hospital vlak na de operatie gegeven, nog voordat de narcose 
is geëindigd. Dagelijks wordt van 3 richtingen uit ± I 5 0  R gegeven. De 
opgave van de postoperatieve bestraling is niet exact, maar komt neer op 
± I 5 oo R op elk van de 3 velden, en dat betekent een middelmatig hoge 
dosis. Bij de wondgenezing van deze patienten heeft men nooit compli
caties gezien. 
De conclusies die men kan trekken uit de verzamelstatistieken van 
HARVEY ( I 9 5 o), SCOTT ( I 9 5 6), ABESHOUSE ( I 9 5 7) en KLAPPROTH ( I 9 5 9) 
over het combineren van nefrectomie en radiotherapie, zijn :  

I .  Voorbestraling bij nefrectomie gaf een volledige genezing van 2 5 %  
van 2 5 2 pa ti enten. 

2. Nabestraling bij nefrectomie gaf een volledige genezing bij 26% van 
I 1 28 patienten. 



3 .  Voor- en na bestraling bij nefrectomie gaven een volledige genezing 
bij 27% van 47 5 patienten. 

4· Er is verschil in de 2-jaars overleving van de padenten die na nefrec
tomie zijn bestraald (26%), ten opzichte van hen die uitsluitend een 
nefrectomie hebben ondergaan ( I  8 ° 0), hetgeen significant is. De pro
gnose is dus beter bij de patienten die een postoperatieve bestraling 
hebben gehad. 

5 .  Het verschil in overlevingstijd van patienten die respectieveli jk voor
bestraling, nabestraling, dan wel de combinatie hiervan met nefrec
tomie hebben ondergaan, is niet significant. 

Samenvattend kan men zeggen, dat het voor de patient van het grootste 
belang is dat de exstirpatie van het nefroblastoom zo spoedig mogelijk 
wordt verricht. Ook heeft men dan terstond de histologische diagnose 
en voorkomt aldus een overbodige bestraling. Nabestraling van het 
operatieterrein is geïndiceerd indien de operatie macroscopisch of micro
scopisch niet radicaal blijkt te zijn geweest, of indien er een gegrond ver
moeden van irradicaliteit bestaat, zoals bij microscopisch aantoonbare 
invasie van het gezwel in de nierkapsel of buiten de nier. Het merendeel 
van de Wilms-tumoren echter komt voor een nabestraling in aanmerking 
om zojuist genoemde redenen. Het zijn misschien de kleine nefroblasto
men - die overigens zeldzaam zijn - waarbij men na een in alle opzichten 
radicale operatie, en een tumor bestaande uit een gedifferentieerd weefsel, 
een nabestraling met curatieve dosis achterwege zou mogen laten. 
Met stralenbeschadiging bij de padentjes met een Wilms-tumor wordt in 
het bijzonder gedoeld op skeletafwijkingen van wervelkolom en bekken 
en op de stralennefritis van de gezonde nier. Door een goed bestralings
beleid zijn de gevaren wellicht te beperken maar nog niet geheel te voor
komen (vAN DER WERF-MESSING, 196 5 ). De laatste 5 jaar heeft men ervaren 
dat cytostatica, als het actinomycine D, de prognose van de Wilros
tumor aanmerkelij k schijnen te verbeteren. 

5. Bestraling en cytostatica in combinatie met nefrectomie 

In 1 940 hebben WACKSMAN en woonRUFF een micro-organisme geïso
leerd, de schimmel Actinomyces parvallus, die voorkomt in straatvuil, 
mest, waterbassins en stof. Deze schimmel produceert een stof met een 
bacteriostatische en bactericide werking. De laatste jaren heeft men reeds 
4 componenten ontdekt van dit antibioticum, nl. actinomycine A, B, C en 
D. Gebleken is dat het actinomycine D ook een sterk cytostatische wer
king heeft op carcinoomcellen, in het bijzonder op die van het nefro-
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blastoom. Momenteel worden bij de behandeling van Wilros-tumoren 
goede resultaten toegeschreven aan het combineren van cytostatica, 
waaronder het actinomycine D, en röntgenbestraling na het verwijderen 
van de primaire tumor. De therapeutische breedte van deze combinatie is 
groter dan die van de radiotherapie alleen, en wel wegens de potentiëren
de werking van actinomycine D en röntgenbestraling op elkaar. Dit geldt 
echter zowel voor tumorweefsel als voor het gezonde weefsel. Deze ge
combineerde behandeling eist dan ook bijzondere voorzorgen tegen bij
werkingen van actinomycine D (d'ANGIO, FARBER en MADDOCK, 1 9 5 9). 
De bijwerkingen van actinomycine D zijn o.a. stomatitis, alopecia, huid
uitslag, thrombocyto- en leucopenie. De dosering van dit cytostaticum 
moet daarom met zeer veel zorg geschieden, waarbij de patient nauw
lettend geobserveerd moet worden in de periode van behandeling. Late 
schadelijke effecten van de cytostatica zijn nog niet beschreven, daar de 
observatieperioden voor overlevenden nog kort zijn. Het risico van 
irreversibele beenmergbeschadiging is niet denkbeeldig (vAN DER WERF
MESSING, 196 5 ) .  
De resultaten van de behandeling van patienten met een nefroblastoom 
door middel van nefrectomie, röntgenbestraling en actinomycine D 
schijnen over het algemeen beter te zijn dan die van de behandeling van 
hen die na het verwijderen van de tumor uitsluitend bestraald werden 
(tabel rx) . GROSS ( 1963) zag een evidente stijging van de z-jaars overle
ving bij ongeveer 3 8  padenten bij wie directe nefrectomie werd verricht, 
gevolgd door röntgenbestraling en toediening van actinomycine D, in 
vergelij king met eenzelfde aantal patienten, bij wie na het verwijderen 
van de tumor uitsluitend bestraling plaatsvond. Ook KOOP ( I 964) zag een 
dergelijke verbetering van de resultaten bij padenten die een röntgen
bestraling ondergingen in combinatie met het verstrekken van actinomy
cine D. Beide auteurs geven de patient tijdens de operatie, wanneer de 
diagnose vaststaat, intraveneus I 5 microgram actinomycine D per kg 

TABEL rx. Over/evi11gs percmtage i.v.m. toedimi11g val/ actillomyci11e D en rö11tgenbestrali11g 

GROSS (1963) HOWARD (1964) RICKI-IAM (1964) KOOP (1964) 

aantal overleving aantal overleving aantal overleving aantal overleving 
2. jaar 2. jaar 2. jaar 14 maanden 

nefrectomie + nabestraling 38  47% 2.6 !2. "/o  2 1  43 % 41 % 
nefrectomie + nabestraling 

+ actinomycine D 3 8(?) So% r8 62% 1 5  46% ? Sr % 



lichaamsgewicht. De kuur wordt 4 dagen voortgezet, waarna spoedig na 
de operatie begonnen wordt met nabestraling (haarddosis 2000-2 5 00 R). 
De bijwerkingen van het cytostaticum waren gering. In I 9 5 7  beschrijft 
HOWARD 26 padenten met een Wilms-tumor, bij wie nefrectomie en 
postoperatieve bestraling hadden plaatsgevonden. Na 2 jaar was I 2 ° 0 van 
hen nog in leven. In I 964 bespreekt hij I 8 patienten die nefrectomie en 
nabestraling hadden ondergaan, en aan wie tevens actinomycine D werd 
toegediend. Van hen waren 2 jaar later nog I I padenten in leven (62° 0) . 

Vier padenten overleden aan ernstige nevenwerkingen van actinomycine 
D. HOWARD gaf I 5 microgram actinomycine D per kg lichaamsgewicht 
dagelij ks gedurende 8 dagen, t.w. op dag I ,  2, 3 ,  4, 5 ,  7, 9 en I 2 . De 
operatie vond plaats op de derde dag. Hij heeft de indruk dat nefrectomie 
onder bescherming van actinomycine D veiliger verloopt en dat de 
haematogene versleping van tumorcellen wordt onderdrukt. Met de be
straling wordt 3 weken na de operatie begonnen en deze duurt 4 weken ; 
de dosis is niet opgegeven. RICKAM ( I 964) vermeldt de behandelings
resultaten bij 2 I pa tienten met een nefroblastoom uit de periode r 948-
1 9 5 8 , bij wie de tumor was verwijderd en een nabestraling had plaats
gevonden. Bij 43 ° 0 van hen is de overlevingsduur reeds 6 tot I 6 jaar. 
Na I 9 5 9  kregen I 5 patienten bovendien actinomycine D. Van 4 van hen 
is de overlevingsperiade te kort om er conclusies aan te verbinden. 
Van de overige I r  patienten zijn er nog slechts 5 in leven (46° 0) ; een 
duidelijke procentuele verbetering valt dus niet op. Van de 6 padenten 
die overleden, stierven er 4 na 5 jaar. RICKAM ( 1 964) gaf dagelijks 1 2  
microgram actinomycine D per kg lichaamsgewicht gedurende I o  dagen. 
De eerste dosis werd tijdens de operatie gegeven. Het operatieterrein 
werd na bestraald met een haarddosis van 3 5 oo R. Hij zag soms ernstige 
bijwerkingen, zoals leverbeschadigingen en beenmergremmingen, waar
door o.a. een letale bloeding ontstond. Aan LOU\\' (I 964) viel eveneens op, 
dat patienten die behandeld waren met actinomycine D en een nabestra
ling hadden ondergaan, alsnog overleden na 4 jaar, zodat van een defini
tieve gunstige invloed voorlopig nog niet gesproken kan worden. Men 
moet zich dan ook afvragen of de hoopvolle mededelingen van GROSS 
( I 963)  en KOOP ( I 964) niet nog wat voorbarig zijn, en of de late sterfte 
veroorzaakt wordt door een laat effect van het medicament of door een 
vertraagde groei van de tumor, waarmee de beoordeling van de risico
periode volgens v. P. COLLINS ( 1 9 5 6) niet meer mogelijk zou zijn. De 
doses actinomycine D, die door HOWARD ( I 964) en RICKAM ( I 964) werden 
gegeven, waren aanmerkelijk hoger dan die van GROSS ( I963)  en KOOP 
( I 964). Vermoedelijk zullen de ernstige nevenwerkingen voorkomen 
kunnen worden met een lagere dosering. 
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Samenvattend kan men zeggen, dat de plaats van het cytostaticum bij 
curatieve therapie van het nefroblastoom zonder metastasen nog niet is 
bepaald. De verschillende behandelingsschema's, zoals in bovengenoem
de centra vermeld, zullen moeten leren of hiermede betere resultaten 
kunnen worden bereikt. 

C. D E  B E HA N D E LI N G  EN H E T  Z I E KTEBELOOP  V A N  4 7  P ATJENTEN 
MET EEN N E F R O B L A ST O O M  O P GENOMEN 
I N  D E  C H I R U R G I S C H E  UNIVERS ITEITS K L I N I E K  TE  G RONIN GEN 
IN  DE  J A RE N  1 9 0 9 - 1 9 6 4  

OVERZICHT 

Nefrectomie 
Voorbestraling en nefrectomie 
Nefrectomie en nabestraling 

9 

Voorbestraling, nefrectomie en nabestraling 4 
Geen nefrectomie wegens een lokaal 

inoperabele tumor 
Geen nefrectomie wegens metastasen 4 
Geen nefrectomie wegens het weigeren van 

de voorgcstelde operatic 4 
Radiotherapie bij een lokaal inoperabele tumor 2 

Overleving Overleving 
2 jaar Collins' 

periode 

2 2 
4 

2 2 

Bij het eerste onderzoek van deze 4 7 pa tienten bleek, dat I 3 van hen niet 
in aanmerking kwamen voor operatie (28%).  Van deze 1 3  padenten bleek 
bij 5 van hen dat de tumor bij operatie inoperabel was. Vier padenten 
werden niet geopereerd wegens longmetastasen, terwijl de ouders van de 
overige 4 padenten van de voorgestelde operatie afzagen. Uiteindelij k 
hebben 34  padenten met een Wilms-tumor nefrectomie al dan niet ge
combineerd met röntgenbestraling, ondergaan. Van hen waren er 9, twee 
jaar na de operatie nog in leven. Bij 8 parienten kan men spreken van een 
overleving van de risicoperiode van Collins. Eén patient, een meisje van 
8 jaar, is weliswaar reeds 2� jaar zonder recidief of metastasen, maar heeft 
de 'period of risk' nog niet overschreden : 

Patient G.Z., meisje, 8 jaar, H.M. 26-tz-'62. 

Opneming 26-1 2-'62 vanuit de Universiteitskliniek Kindergenceskunde(prof.dr.J.H.P.Jonxis). 
Anammse : Sinds 4 weken heeft zij pijn in de rechter lendestreek, maar voelt zich niet ziek. 
Fysiscb onderzoek : De schoolarts diagnostiseert een handpalmgrote, elastische en ballotterende 
tumor in de rechter nierloge. Bloeddruk 1 3 5/70. 



1 5 0 

Figuur 24. Nefroblastoom (Wilms
tumor) met dwarsgestreepte spier
vezels. 
(P.A. 1 7645 5 ,  H.E., 8oo ). 

Laboratoriumgegevms : Hb I 2,8 mgr�0 ; BSE 20 mm. Ureum bloed 293 mgfliter. Urine geen af
wijkingen. 
Buikoverzichtifoto : Een tumorschaduw is a.g.v. de darmgassen niet duidelijk zichtbaar. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intravmms pyelogra111 : de linker nier scheidt het contrast goed uit. De caliccs zijn vcrdrongen 
en de nier is naar caudaal verplaatst. De rechter kant toont geen bijzonderheden. 
Voorbestrali11g, Radiologisch Instituut no. 3 I 842 : Röntgendiepte therapie wordt gegeven van 
20-1 1-'62 tot 24-I z-'62 wegens een tumor in de bovenbuik links (zoo kV, 1 mm Cu, FHA 
4ocm) op 3 velden, te weten een rechts lateraal veld, een voorveld en een achterveld tot een 
totale oppervlaktedosis van 1750 R op ieder veld, hetgeen resulteert in een haarddosis van 
zooo R. De bestraling wordt goed verdragen. De tumor is duidelijk geslonken. 
Operatie : 27-I 2-'62 (Oldhoff). 
Narcose : pcntothal, N,0-0,, intra tracheaal. 
De nefrectomie vindt transperitoneaal plaats via een paramediane en dwarse incisie in de 
bovenbuik rechts, een zg. winkelhaakincisie. Er zijn weinig vergroeiingen. Het colon 
transversurn wordt van de tumor losgemaakt en het colon ascendens wordt voorzover no
dig is gemobiliseerd. De vaatsteel is moeilijk te lokaliseren. De arteria en vena renalis worden 
vrijgeprepareerd en na onderbinding gekliefd. Vcrvolgens wordt de ureter distaal onder
bonden en geligeerd. Het operaticterrein wordt gespoeld met NaCl 0,9 °0 •  Er zijn geen 
pathologische lymfeklieren gevonden. In de nierloge wordt een drain retropcritoncaal achter
gelaten. 
Patholoog-allatomisch o11derzoek, no. I 764 5 5 : In de nierhilus bevindt zich een 1 6  >< 1 3  X IO cm 
grote, goed afgekapselde, wat hobbelige tumor, waaroverheen een 6 cm lang ureterfragment 



hangt. Op doorsnede heeft de tumor een wit visvleeskleurig aspect. Plaatselijk zijn er enkele 
cysteuse gebieden. De consistentic is vast elastisch. Plaatselijk zijn tekenen van degeneratie. 
De tumor is nergens tot in het pyelum doorgewoekcrd, maar is vergroeid met de tot een schil 
gereduceerde onderpool van de nier. Microscopisch onderzoek : Het grootste deel van de 
tumor bestaat uit woekerend bindweefsel waarin talrijke soms in bundels gerangschikte 
dwarsgestreepte spiervezels (fig. 24). Er is enige atypie van de cellen. Plaatselijk worden in de 
spier en bindweefselgebieden buisjesachtigc formatics gezien, welke met cylindrisch en ku
bisch epitheel zijn bekleed. Proglomeruli worden niet gezien. De tumor lijkt goed afgckapscld 
te zijn en staat niet in vcrbinding met het pyclum maar is vast vergroeid met de onderpool 
van de nier. In de tumor zijn plaatselijk degeneratieve veranderingen aanwezig. De vaatsteel 
is niet door tumorweefsel bezet. Er zijn geen tekenen van metastatische versleping. 
Diagnosis anaromica : Ncfroblastoma (Wilms-tumor). 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Naonderzoek : 24-5-'65 algemene toestand goed. Geen klachten. Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Skelet: bij zitten valt een vrij sterke thoracolumbale scoliose op ; de functie is intact. Gewicht 
36 kg. Hb 1 2,9 mgr%. BSE 10 mm. 
Patiente is 2! jaar na de operatic nog in leven. Zij bevindt zich echter binnen de risicoperiode 
van Collins. 

Van de 8 parienten met overleving van de risicoperiode van Collins 
overleed alsnog één padent 6 jaar na het verwijderen van de primaire 
tumor. Het betrof een destijds 3 maanden oude baby : 

Patient J.V., jongen, 3 maanden, H.M. 29-6-'37. 

Opneming 29-6-'3 7  vanuit het Kinderziekenhuis te Groningen. 
Anamnese : De laatste 2 dagen heeft de baby darmkrampjes en last van obstipatie. Hij heeft 
niet gebraakt. Na wonderolie is er ontlasting gekomen, doch het kind houdt pijn. Overigens 
hebben de ouders niets bijzonders aan hem gemerkt. 
Fysisch onderzoek: Het kind is bleek. In de rechter buikhelft is een vuistgrote tumor palpabel, 
die naar alle kanten beweegbaar is. Bij rectaal toucher is de tumor met de vinger te bereiken 
en voelt vast en knobbclig aan. 
Kliuische diagnose : invaginatie. 
Operatie 29-6-'37  (Boerema). 
Narcose : ether. 
Lengtesnede door de m. rectus abdominis boven en naast de navel. Er is geen vocht in de 
buik ;  de darmen zijn normaal. Het colon aseendcos wordt door een retroperitoncale tumor 
naar ventraal gedrukt. Het gezwel ligt op de plaats van de nier en is 3 keer zo groot als een 
normale nier. Het is waarschijnlijk een niertumor. De buik wordt gcsloten met catgut en de 
huid met zijde. 
Postoperatief beloop : De wond is geïnfecteerd en wordt behandeld met een vochtig verband. 
Intravmew pyelogram 1 4-7-' 37 :  In de rechter buikhelft bevindt zich een zeer grote schaduw, 
overeenkomend met de uitwendig te voelen tumor, waarin een onregelmatig, plomp pyelum 
is gelegen. De linker nier lijkt normaal. Men besluit parient te observeren. 
Poliklinische controle 6-9-' 3 7 :  De tumor van de rechter nier is veel groter geworden. 
Heropneming 1 4-9-'3 7 :  De vrij vaste en matig beweegbare tumor is groter geworden en neemt 
de hele rechter buikhelft in vanaf de liesplooi tot een vingerbreed onder de rechter ribbe boog. 
Urineonderzoek : geen afwijkingen. 



TABEL x. Overzicht va11 7 1v.s. gmezm patimtm met em llejroblastoom ( J17'i/ms-tumor) 

Jaar 

2.. 1 9 5 Z  

3 · 1 9 5 2  

4· 1 9 5 3  

5 .  1 9 5 3  

6. 19 54  

7· 1 9 5 8  

Leeftijd 

14 mnd. 

4 jaar 

6 mnd. 

5 jaar 

3 jaar 

7 jaar 

2 jaar 

Geslacht Behandeling 

6 Nefrectomie rechts 

:; Voorbestraling ; oppervlaktedosis op 
3 velden ; ieder 1 700 R. (fig. 8) 
Tumor geslonken. 
Nefrectomie links 

à Voorbestraling: oppervlaktedosis op 
3 velden ; ieder 300 R. 

Bestraling gestaakt wegens leucopenie. 
Nefrectomie links. 

? Voorbestraling: oppervlaktedosis op 
3 velden ; ieder 1 250 R. 
Tumor geslonken. 
Nefrectomie links. 
Nabestraling: oppervlaktedosis op 
3 velden, ieder 1 200 R. 

2 Voorbestraling: oppervlaktedosis op 
3 velden ; ieder 1 250 R. 
Tumor geslonken. 
Nefrectomie rechts. 
Nabestraling: oppervlaktedosis op 
3 velden ; ieder 1050 R. 

ó Voorbestraling. 
Haarddosis 2750 R. 
Tumor geslonken 
Nefrectomie links. 

d' Nefrectomie links. 
Na bestraling. 
Haarddosis 2000 R. 

Overleving 

49 jaar 

1 2  jaar 

1 3  jaar 

1 1  jaar 

1 1  jaar 

10 jaar 

6 jaar 

Overleving 
Collins' 
periode 

47 jaar 

7 jaar 

l l  t jaar 

5 jaar 

7 jaar 

2. jaar 

3 jaar 



Ziektebeloop 

1964: Constructiebankwerker, 5 0  jaar, gezond, BSE 2 mm. Thoraxfoto g.b. ; Intraveneus pyelogram : De 
linker nier toont geen afwijkingen. 

195 3 :  Bestral ing (Almelo) van de rechter longhilus i.v.m. een metastase; oppervlaktedosis op 3 velden, 
ieder 1400 R. Hierna treedt een sluiering op van het onderveld van de rechter long (fibrose). 

1965 : Scholier, 16 jaar. Voelt zich goed ; thoracale scoliose, rechter mamma niet ontwikkeld a.g.v. de be
straling van de rechter long. Menses wel begonnen. 
Thoraxfoto : sluiering van het onderveld van de rechter long. 
Intraveneus pyclogram : De rechter nier toont geen afw., maar is vcrplaatst naar caudaal. 

1965 : Scholier, 1 3  jaar, gezond, BSE 9 mm. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intraveneus pyelogram : De rechter nier laat een normale afbeelding van pyelum en calices zien. 
Lichaamshouding : geen b ijzonderheden. 

1 964: Scholier, 16 jaar, gezond, menses begonnen, BSE 3 mm. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intraveneus pyelogram: De rechter nier toont geen bijzonderheden. 
Lichaamshouding : geringe laagthoracale scoliose convex naar links. 

1 964: Scholier, 14 jaar, gezond, menses nog niet begonnen, geen pubisbcharing, BSE 6 mm. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intraveneus pyclogram : De linker nier toont geen bijzonderheden. 
Lichaamshouding : Er is een minimale scoliose hoog lumbaal, convex naar rechts. 

1 964 : Leerling timmerman, 17 jaar, gezond, BSE 3 mm. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intra veneus pyelogram : De rechter nier toont geen bijzonderheden. 
Lichaamshouding : Er is een geringe thoraco-lumbale scoliose, convex naar links. 

1 964: Scholier, 8 jaar, gezond, BSE 11 mm. Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
Intraveneus pyclogram : goede functie van l inker nier en geen afw. aan pyelum en calices. 
Lichaamshouding : geen bijzonderheden. 



Thoraxfoto : geen longmetastasen te zien. 
T/Jleede operatie 1 7-9-' 3 7 (Boerema). 
Narcose : ether. 
Pararectale incisie: peritoncum afgeschoven, niertumor rondom vrijgemaakt, vaatsteel na 
afklemming dubbel onderbonden met catgut en gekliefd. De tumor gaat uit van de onderpool 
van de nier. Deze wordt verwijderd ; in de nierloge legt men een drain. De wond wordt in 
lagen gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomitcb onderzoek, no. 1 7724: Vuistgrote hobbelige tumormassa. De nier ligt 
grotendeels vrij, maar met ëén pool is zij vast aan het gezwel verbonden. Van nierweefsel is 
daar niets meer te zien. Bovenop het gezwel bevindt zich een platgedrukte bijnier. De tumor 
is opgebouwd uit grote velden van cellen, waarvan de grenzen niet of slechts zeer onduidelijk 
te zien zijn. De kernen zijn rond of iets ovaal. In deze celmassa's, waarin zeer weinig stroma 
aanwezig is, bevinden zich talrijke buizen, die zich dikwijls papillair vertakken. Ook komen 
glomcrulusachtigc vormsels voor. De tumorcellen zijn onregelmatig van vorm ; de vele 
mitosen en de infîltraticvc groei wijzen op een maligne tumor! 
Diagnosis anatomica : adenoma papillate malignum (Wilms-tumor). 
Naonderzoek 1 1-3 -'43 : Het patientje is thans 5 t  jaar en ziet er vrij goed uit. Hij hoest wat. 
Er zijn enkele pleuritische geruisen. Op de thoraxfoto zijn echter longmetastasen te zien. 
In augustus 1 943 is hij overleden aan uitgebreide longmetastasen, ruim 6 jaar na de operatie. 
Overleving van de risicoperiode van Collins 5 !  jaar. 
Epicrise: De gezondheid van deze patient is tussen 1937 en 1 943 steeds goed geweest. Het 
'latent' blijven van de metastasen van een nefroblastoom is wel beschreven in de literatuur, 
maar is zeldzaam (scHWEISGUTH, 1963). De mogelijkheid bestaat echter óók dat de long
metastasen bij deze paticnt het gevolg zijn geweest van een tweede tumor van Wilms in de 
resterende nier. 

Waarschijnlijk mogen 7 patienten met een rmme overleving van de 
periode van Collins na het verwijderen van de primaire tumor als genezen 
worden beschouwd. Het waren de volgende patienten (tabel x) : 

r. Patient H.P., jongen, 14 maanden, H.M. 4-9-' 1 5 .  

Opneming: 4-9-' 1 5 .  
Anamnese : Het kindje heeft reeds 6 maanden een dik buikje, dat vooral de laatste 2 weken in 
omvang is toegenomen. De luiers bevatten geen bloed en het kind drinkt goed. De huisarts 
vond bij onderzoek een tumor in de buik en adviseerde opneming in het ziekenhuis. 
Fysiscb onderzoek : Het jongetje ziet er bleek uit. De voedingstoestand is redelijk. De adem
haling is versneld, de pols is So p.min. Aan de hals zijn geen kliertjes te voelen. De temperatuur 
is even beneden 3 7•. Aan cor en pulmones zijn bij percussie en auscultatie geen afwijkingen 
gevonden. De extremiteiten tonen geen bijzonderheden. Bij inspectie is het abdomen vooral 
rechts sterk opgezet. In de rechter buikhelft is een harde, gladde tumor voelbaar; deze reikt 
tot de mediaanlijn en strekt zich uit vanaf de ribbeboog tot aan de symphysis. De tumor is 
niet pijnlijk bij druk. 
Laboratoriumgegevms : urine: albumen spoor, reductie negatief; sediment : enige crythrocyten. 
Klinische diagnose : niertumor? 
Operatie : q-9-' 1 5  (prof. Koch). 
Narcose : 6 cc chloroform in 40 minuten. 



Men maakt een dwarse snede in de rechter buikhelft even boven de navel, en vcrricht een 
transperitoneale nefrectomie. De vaatsteel wordt met catgut onderbonden, nl. één ligatuur 
om beide vaten, en om de artcria en de vena rcnalis afzonderl ijk. Het peritoncum en de buik
wand worden met catgut gehecht. De huid wordt gcsloten met agravcs. Geen drainage. 
Postoperatief beloop : 1 5{9 temp. 3 7'.9 rectaal. Paticntjc is rustig. Vcrband niet doorgelekt. 
1 8{9 agravcs verwijderd, wond ziet er goed uit, temperatuur normaal. z3/9 ontslag. 
Patholoog-allatomisch allderzoek (verslag in de ziektegeschiedenis) : De nier weegt 5 30 gram. 
Op doorsnede is het nierbekken uitgezet. Het tumorweefsel lijkt macroscopisch spierweefsel 
te bevatten. Microscopisch onderzoek : Er zijn veel spoelcellen in het preparaat aantoonbaar. 
Diagnosis antomica: sarcoma ren is. 
Nao11derzoek : 1-8-'64. Inmiddels is hij opgegroeid tot een stevige bouwvakarbeider van 49 
jaar. Hij kan zijn werk als grondwerker en betonstorter goed doen. Bij lichamelijk onderzoek 
worden geen afwijkingen gevonden. Urine g.b. BSE 2-5 .  De leverfuncties zijn normaal. 
Intraveneus pyclogram van de linker nier geen bijzonderheden. 
Overleving van de risicoperiode van Collins 47 jaar. 

2. Patient J.M., meisje, 4 jaar, H.M. 1 6-5-'p. 

Opneming : 1 6-5-'p. 
AllaiiJI/ese : Sinds 3 weken klaagt zij over buikpijn en voelt zich ziek. De laatste dagen had zij 
koorts (3 8°-39°) en braakte veel. Het paticntjc had een hekel aan de kleuterschool, zodat de 
ouders dachten aan schoolzicktc. Voordien was zij steeds gezond. 
Fysisch allderzoek: De huisarts voelt bij onderzoek in de bovenbuik links een sinaasappelgrote 
weerstand, die met de ademhaling beweegt. Bloeddruk 1 z 5{8o. 
Laboratoriumgegevms: I-lb 11 mg% ; erythrocyten z.Soo.ooo; lcucocyten en differentiatie geen 
bijzonderheden ; BSE 28-64; urine geen afwijkingen ; ureum (bloed) 450 mgflitcr. 
Buikoverzicbtifoto : In de linker nierstreek is een grote schaduw te zien, reikende van onder de 
ri�cboog tot vlak boven de crista iliaca en tot de wervelkolom. 
Thoraxfoto : geen afwijkingen. 
l11travmeus pyelogram :  De linker nier komt niet op. De rechter nier heeft een goede uitscheiding 
en normale contouren. 
Kli11iscbe diag11ose : Wilms-tumor. 
Voorbestrali11g, Radiologisch Instituut no. 2073 1 :  rontgenthcrapie van 20 mei tot 7 juni 19 5  2 
wegens een tumor in de linker nierlogc. Er werd rbntgcndicptcthcrapic gegeven (1 80 kV, 
o,5 Cu, FHA 40 cm) op 3 velden van 10 x 1 5  cm, van links lateraal, van schuin rechts ventraal 
en van schuin rechts dorsaal op de linker nicrlogc. De gegeven oppervlaktedosis op ieder 
veld bedroeg in totaal 1 700 R. De tumor is in omvang geslonken. Het meisje heeft de be
straling goed verdragen (ftg. 25) .  
Operatie : 1 9-6-' 5 2  (Van Essen). 
Narcose: N,O-ether, intratracheaaL 
Dwarse snede vanaf de mediaanlijn één vingerbreed boven de navel naar links lateraal tot 
onder de ribbeboog, door huid, fascie en spieren. M. reetus abdominis dwars gekliefd. 
Peritoncum geopend. Colon dcscendcns naar mediaal gelegd en het peritoncum pariëtalc 
geopend en naar mediaal afgeschoven. De vaatsteel komt bloot ; er zijn hier enige vcrgroeiin
gen ; de arteria en de vena renalis worden apart gcligeerd en gekliefd. De nier is aan de achter
kant vergroeid ; de vergroeiingen worden scherp gekliefd. Ureter onderbonden en afgezet. 
Nier verwijderd. Geen bloedingen. ln het wondbed draintjc achtergelaten, dorsaal via een 
aparte opening naar buiten geleid. Sluiting peritoncum pariëtalc met doorlopend catgut. 
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Figuur 2J. Tumor gcslonken na voorbestraling. 
J .M., :;: , 4 jr., H.M. I 6-5-'5 2 .  

Sluiting peritoneum voorwand idem. Sluitmg spieren en fascie in  lagen met geknoopt catgut. 
De huid gcsloten met geknoopte linnen hechtingen. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomiscb onderzoek no. 665 I I :  De nier weegt 2 IO gram. Het kapsel is vergroeid met 
het oppervlak. De ene helft van de nier is geheel vcrvangen door de tumor, die zeer weck en 
brokkelig is(jig. 26). De kleur is geel en wit. Grote partijen zijn doorbloed, terwijl in de tumor 
een onregelmatige holte aanwezig is met een hobbelige wand. Microscopisch onderzoek : Het 
tumorweefsel bestaat vrijwel geheel uit mesenchymaal weefsel, waarin zich velden glad 



Figuur 26. Operatiepreparaat. 
Wilms-tumor. 
J.M. 1', 4 jr., H.M. 1 6-5-' 5 2. 

Figuur 27. Gladspierweefsel in een Wilms-tumor (f ig. 26 ). 
(P.A. 665 1 1 ,  H.E., zoo v ). 

1 2  cm 



Figuur 21f. Embryonaal kraakbeenweefsel in een Wilms-tumor ( fig. 26 ). 
(P.A. 665 I I ,  H.E. 200 x ). 

spierweefsel en embryonaal kraakbeenweefsel bevinden(fig. 27,jig. 28). Het geheel maakt geen 
maligne indruk;  er worden geen adenoompartijen gevonden. Het mesenchymale weefsel is 
vrij rijp. De met oud bloed gevulde holte zou een gevolg kunnen zijn van de bestraling. De 
mogelijkheid dat men hier te doen heeft met een teratoom is overwogen, maar lijkt niet 
waarschijnlijk. 
Diagnosis anatomica : Wilms-tumor. 
Ziektebeloop : 1 8-9-' 5 3 .  Zij heeft geen klachten en ziet er goed uit. Thoraxfoto : In de rechter 
longhilus wordt een schaduw ontdekt, die waarschijnlijk een metastase is, en die bestraald 
wordt in Almelo van 29-10-'5 3  tot 1 6-1 1-' 5 3 ,  op ; velden van 10  
1 80 kV, 0,7 Cu, FHA 40 cm, per veld 1400 R (fig. 29). 

1 5  cm op de thorax, 

Bericht Almelo januari ' 5 7 :  Toestand verandert niet noemenswaard. Thoraxfoto (doorlich
ting) : er is een sluiering van het onderveld van de rechter long. Zij gaat naar school. 
Bericht Almelo juni ' 5 9 :  Groeit l ichamelijk en geesteli jk voorspoedig op. Thoraxfoto : beeld 
onveranderd. 



Figuur 29. Metastase in de rechter Ionghilus. 
J .M., , 4 jr., H.M. 1 6-5-'p. 

Na-o11derzoek 9-2-'65 :  Zij is 16 jaar, voelt zich heel goed en heeft geen klachten. Er is een 
duidelijk thoracale scoliose als gevolg van de bestraling (jig. 30). De rechter mamma is niet 
ontwikkeld, eveneens als gevolg van de bestraling. De menses zijn wel begonnen. 
Intraveneus pyclogram : De rechter nier toont geen afwijkingen, maar is vcrplaatst naar 
caudaal(ftg. 3 1  ). Thoraxfoto: er is een sluiering van het onderveld van de rechter long (fibrose). 
Metastasen worden niet gezien (ftg. p). De BSE bedraagt 4 mm. 
Overleving van de risicoperiode van Collins 7 jaar. 
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Figuur JO. Thoracale scoliose na bestraling van de long 
metastase (fig. 29). 
J .M., �. 16 jr., H.M. 16-5-' s z. 

3· Patient W.B., jongen, 6 maanden, H.M. 30-5-' 52 .  

Opneming 30-5-195 2 vanuit de  Universiteitskliniek Kindergeneeskunde (prof. dr. J .  H. P .  
Jonxis). 
Anamnese : Op het Consultaticbureau voor Zuigelingen heeft men een grote weerstand in de 
linker lendestreek gevonden. Er wordt in de eerste plaats gedacht aan een grote milt. Het 
kind lijkt overigens gezond. Wel vond de moeder hem bleek. 
FpisdJ onderzoek : De baby heeft een bleke gelaatskleur. In de linker nierstreek voelt men een 
mansvuistgrote tumor, die beweegbaar is en overigens weinig lasten schijnt te geven. Het 
gewicht van het kindje is 7770 gram. 
Laboraforiumgegevens: Hb IO mg%. BSE 8- 1 8 . Urine geen afwijkingen. 



Figuur JI. I.V.P. : rechter nier 
vcrplaatst naar caudaal ; goe
de uitscheiding van het con
trast. Thoracalc scoliose. 

liltravemus pyelogram : In de linker buikhelft is een grote weke delen schaduw te zien. Het 
pyclum is vcrdrongen en de caliccs zijn plomp. Het colon desccndens lijkt naar mediaal 
vcrplaatst te zijn. Een normaal pyclum is links niet te zien. Boven de tumor is eontraststof, 
maar slecht geconcentreerd. 
Kli11iscbe diag11ose: maligne nicrtumor. 
Voorbestrali11g : Radiologisch Instituut no. 17 507. Op een tumor in de linker buikhelft wordt 
van 30-5-' 5 2  tot 3-6-'p röntgenbestraling gegeven. Eén dorsaal en 2 schuine velden krijgen 
ieder 2 I 50 R oppcrvlaktcdosis. De bestraling wordt gcstaakt wegens een daling van het 
aantal leucocyten tot 2ooo{cmm. 
Operatie: I4-6-' 5 z  (prof. Ecrland). 
Narcose : N,O-cther, intratracheaaL Dwarse snede in de bovenbuik, I cm boven de navel, 
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Figuur J2. Sluiering van het onderveld van de rechter long na bestraling. 
J .M., ;;?, r 6  jr., H.M. r 6-5-' 5 2. 

vanaf de mediaanlijn naar links lateraal, door huid, fascie en spieren. M. rectus abdominis 
dwars gekliefd. Peritoncum geopend. Colon descendcns naar mediaal gelegd, peritoncum 
parietale geopend en naar mediaal afgeschoven. Vaatsteel opgezocht en vena en arteria renalis 
afzonderlijk geligccrd en doorgesneden. Niertumor verwijderd. Geen klieren in de buurt te 
zien en te palperen. Sluiting peritoncum pariëtale na drain ingelegd te hebben, die aan de 
rugzijde naar buiten wordt geleid. Sluiting peritoneum, spieren in lagen, daarna fascie en huid. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patholoog-allatomisch o11derzoek no. 66324 :  De nier is in de lengte opengesneden en weegt roo 
gram. Het kapsel laat gemakkelijk van het oppervlak los. In het centrum van de nier wordt 
een ronde, scherp begrensde tumor gevonden met een middellijn van 4-5 cm. Het gezwel is 



1 1  cm 

Figuur JJ. Adenosarcoma renis (Wilms-tumor) opengesneden operaticpreparaat (P.A. 663 24}. 

W.B., ()', 6 mnd., H.M. 30-5-' 5 2 .  

omgeven door een smal wit kapsel. Het tumorweefsel is op doorsnee bruingrijs gekleurd met 
vele rode streepjes. Buiten het gezwel wordt een smalle zoom van gaaf nierparenchym ge
vonden (fig. 33). 

Microscopiich onderzoek: De tumor bestaat grotendeels uit celrijk ongedifferentieerd mesen
chymaal weefsel, waarin vele epitheliale vormsels zijn gelegen, die soms gelijkenis tonen met 
tubuli, soms met glomeruli (fig. 34). 

Diagnosis allalomica : adenosarcoma rcnis (Wilms-tumor). 
Naonderzoek 3-4-'65 :  De jongen is thans 1 3  jaar en voelt zich uitstekend. Bij lichamelijk 
onderzoek worden geen afwijkingen gevonden ; de lichaamshouding (wervelkolom) is goed. 
Thoraxfoto : geen longmetastasen te zien. 
lnlravmeus pyelogran1 : rechts normale functie, goede afbeelding van kelkjes, pyelum en ureter. 
Na afloop goede blaasvulling. 
Overleving van de risicoperiode volgens Collins : 1 1  t jaar. 

4· Patient A.T., meisje, 5 jaar, H.M. z6-1-' 5 3 .  

Opneming z6-1- 1 9 5 3  vanuit de  Universiteitskliniek Kindergeneeskunde (prof. dr. J . H. P. 
Jonxis) . 
A11amnese: Vier weken geleden plaste het kindje vers bloed. De volgende dag kwamen er 
stolsels. Zij braakte en had buikpijn. Patientje werd direct opgenomen in de Kinderkliniek 
en een week geobserveerd. Zij plaste toen weer bloed met stolsels. De eetlust was goed en de 
ontlasting kwam regelmatig. 



Figuur }4· Adenosarcoma renis (Wilms-tumor) met abortieve glumcruli en tubili. (P.A. 66324, 
H.E., zoo x )  
W.B., 0, 6 mnd., H.M. 30-5-'p. 

F)'Siscb onderzoek : Het kind maakt geen zieke indruk, maar ziet er wel bleek uit. De buik is 
niet opgezet en voelt soepel aan. In de linker flank is bij bimanuclc palpatie onder de ribbe
boog een gladde, met de ademhaling bewegende tumor te voelen. Een vcrgrote linker nier? 
Laboratoriumgegevens: Hb 1 1  mg% ; lcucocyten I 5 jOO, differentiatie : co. 4, staaf. 4, segm. 70, 
lymf. zo, mon. z ;  urine : alb. pos., red. neg., scd. zeer veel erythrocyten ; BSE 39-Sz. De 
reacties van Pirquet en van Mantoux zijn negatief. 
Ccldiagnostick: Er werden geen tumorcellen in de urine gevonden. 
Buikoverzicbtsfoto : geen bijzonderheden. 
Tboraxfoto : geen metastasen te zien. 
Intravmeus pyelogram : Na IO minuten toont alleen de rechter nier uitscheiding van het contrast. 
Er is thans een grote nierschaduw te zien. 
Cystoscopie : Blaasslijmvlies normaal. Urctcrostia normaal. Sondagc links gaat vlot, de catheter 
loopt goed. 
Relrograad pyelogram : Het linker pyelum is plomp ; de calices zijn niet fraai. Pathologische nier! 
K/iniscbe diagnose: Wilms-tumor. 
Voorbeslraling, Radiologisch Instituut no. zr I 5 7 :  Röntgendieptetherapie werd gegeven wegens 
een tumor in de bovenbuik links, waarschijnlijk een Wilms-tumor (zoo kV, I mm Cu, FHA 
40 cm) op 3 velden van Jo x 1 5  cm, van links lateraal, van schuin rechts ventraal en van 



schuin rechts dorsaal op de linker nierloge gericht. De totaal gegeven oppervlaktedosis per 
veld bedroeg 1 250  R. 

Operatie : 1 8-z-195  3 (Van Essen). 
Narcose: intratracheaaL 
Lumbale snede links, vanaf spina il iaca over de 1 1de rib met resectie van 8 cm rib. Scherpe 
klieving van de spieren, waarbij de pleura geopend en weer gcsloten wordt. Het peritoneum 
naar mediaal afgeschoven ; dit is vergroeid met de tumor. De bovenpool wordt vrijgeprcpa
rcerd. Vcrvolgens de vaatsteel afgeklemd, onderbonden en gekliefd. De nier losgemaakt 
en de ureter geligccrd en doorgeknipt. Er wordt een klein draintje in het wondbed achter
gelaten. Daarna reconstructie van de spierlagen en de fascie met catgut. De huid met zijde 
gesloten. 
Patholoog-allatomisch o11derzoek, no. 7 1 3 5 7 :  De linker nier weegt 65 gram. In het midden ervan 
wordt een stuitergrote tumor gevonden, die enerzijds uitpuilt boven het oppervlak, maar 
anderzijds in het pyelum is doorgcwockcrd. De tumor lijkt ten opzichte van het nierparenchym 
vrij scherp begrensd. 
A1icroscopisch o11derzoek : hier en daar veldjes met veel tumorcellcn. Overigens is vrijwel het 
gehele nierparenchym vcrvangen door losmazig bindweefsel, wel een bewijs voor een goede 
reactie op de bestraling. Plaatselijk worden eigenaardige groepen klierbuizen gevonden, 
zoals beschreven zijn als kenmerkend voor een bestraalde Wilms-tumor. Soms lijkt het 
tumorweefsel op een goedaardig tcratoom. 
Diagnosis anatomica : Tumor Wilms sinister post irradiationem. 
Nabestrali11g, Radiologisch Instituut, no. z 1 1 5 7: Röntgendieptetherapie werd gegeven, op 
dezelfde velden als tijdens de voorbestraling en met gelijke stralenkwaliteit. De totale opper
vlaktedosis bedroeg r zoo R. 
Nao11derzoek: augustus 1 964. Patiente is r6 jaar, voelt zich goed en ziet er uitstekend uit. 
BSE 3 mm. De leverfuncties zijn normaal. 
liltraveneus pyelogram : de rechter nier scheidt het contrast goed uit. Er zijn geen bijzonderheden. 
Patiente heeft een geringe laagthoracale scoliose, convex naar links. Op de röntgenfoto is deze 
afwijking duidelijk zichtbaar. De thoraxfoto toont geen longmetastasen. 
Overleving van de risicoperiode van Collins: 5 jaar. 

5· Patient B.K., meisje, 3 jaar, H.M. r 6-z-' 5 3 .  

Opneming r 6-z-'5 3  vanuit d e  Universiteitskliniek Kindergeneeskunde, (prof. dr. ) . H . P. 
Jonxis) . 
A11ai/J11ese: De laatste 4 weken is het kind lusteloos en hangerig; het klaagt over pijn in de 
buik. De moeder dacht dat het kind wormen had en gaf haar een wormkoekje. 
Fysisch o11derzoek : Het kindje maakt een zieke indruk en ziet er erg bleek uit. Bij onderzoek 
wordt een voetbalgrote tumor in de rechter buikhelft gevoeld (jig. 3 5). 
Bloeddruk 1 zoj9o. 
Laboratoriumgegevens: Hb 9 g%, erythrocyten z .ooo.ooo, leucocyten 1 3 300, BSE 46 mm, 
ureum (bloed) 3 30 mgfliter, urine geen afwijkingen. 
Celdiagnostiek: groepjes verdachte cellen ; men heeft echter te weinig ervaring om hierop 
een diagnose te stellen. 
Buikoverzichtsfoto: grote tumor in de rechter buikhelft. 
Thoraxfoto : geen metastasen te zien. 
liltraveneus pyelogram : De linker nier toont een normaal beeld. De calices van de rechter nier 
zijn door een grote tumor verdrongen. Ook de ureter is in het onderste derde gedeelte tot op 
de wervelkolom gedrukt. De functie is gocd(jig. 36). 



Figuur JJ. Zeer grote Wilms-tumor in de rechter buikhclft. 
B.K., , 3 jaar, H.M. r G-2-' 5 3 .  

Voorbestralzizg : Radiologisch Instituut no. 21  oS  5 : Röntgendieptetherapie werd wegens een 
grote tumor in de rechter buikhelft van 19-2 tot 2-3-195 3 (zoo kV, r mm Cu, FHA 40 cm) 
gegeven op een veld van rechts lateraal, een veld van schuin links ventraal en een veld van 
schuin links dorsaal, gericht op de rechter nicrlogc. In deze periode bedroeg de totaal gegeven 
oppervlaktedosis 1 2 50  R. De tumor is aanmerkeli jk kleiner geworden, hetgeen op het i.v.p. 
duidelijk tot uiting komt. De caliccs maken een minder vcrdrongen indruk. 
Operatie : 10-3-195  3 (prof. Ecrland). 
Narcose : intratracheaaL 
Huidsnede over de rode rib tot mediaan ter hoogte van de navel ; rode rib subperiostaal ge
reseceerd en de thorax geopend. Diafragma geopend in het vezel verloop. Vanaf de voorkant 
het peritoncum geopend. Er is een grote tumor, die door de lever wordt bedekt, de lever 
wordt stomp van het gezwel afgcprcparccrd. Het peritoncum is van de onderpool van de nier 
af te schuiven, waarbij de vaatsteel bloot komt en dubbel onderbonden wordt. De tumor 
bevindt zich in de bovenpool van de nier en hier is het peritoncum vastgegroeid met de tumor. 
De nier met tumor en een gedeelte van het peritoncum worden gcëxstirpccrd. Het blijkt ook, 
dat vrijwel de gehele bijnier verwijderd is. V crvolgcns wordt het peritoncum pariëtale ge
sloten, daarna sluiten van het diafragma met geknoopte zijden hechtingen en van het perito
ncum en de pleura. De spieren worden in lagen gehecht met catgut en de huid met linnen 
gesloten. 
Patholoog-anatomisch onderzoek : no. 7 I Soo. Macroscopisch : De gehele bovenpool wordt in
genomen door een eivormige tumormassa, die een lengte van 9! cm en een diameter van 
6 cm heeft. De tumor is door een kapsel gescheiden van de nier. Op doorsnede blijkt het 
gezwel te bestaan uit een ronde, zwarte haard met een middellijn van 5 , 5  cm, waarboven een 
holte ligt van 3 cm doorsnede. Rondom deze holte wordt tumorweefsel gevondcn(ftg. 37). 
Microscopisch : Het tumorweefsel bestaat deels uit necrotisch materiaal, deels uit bindweefsel. 
Slechts hier en daar worden velden tumorcellen gevonden, waarin echter blocdingen en 
degeneratie zijn opgetreden. Het beeld van de tumorcellen komt overeen met wat bij de 
Wilms-tumor wordt gevonden, hocwel door de bestraling de diagnose erg is bemoeilijkt. 
Diagnosis antomica : Adcnosarcoma rcnis (Wilms-tumor). 
Postoperatieve complicaties: Er is een pneumothorax rechts, die wordt afgezogen. Het beloop is 
vcrder vrijwel ongestoord. 



Figuur ;6. l.V.P. : Grote weke delen schaduw rechts ; calices en ureter van de 
rechter nier zijn verdrongen. 
B.K. of , 3 jaar, H.M. 1 6-2-' 5 3 .  

Nabeslrali11g: van 20-3 tot 1 8-4-1 9 5 3 .  De  totaal gegeven oppervlaktedosis i s  10 50  R. De  
bestral ing vond plaats op  dezelfde velden als voor de  operatic en  de dosis was van een zelfde 
kwaliteit. 
Nao11derzoek: Juni 1 964. Een dik meisje van 14 jaar; ziet er gezond uit. De rechter flank is 
wat minder gevuld. De bewegingen van de wervelkolom zijn volledig intact. Er is een 
minimale scoliose hoog lumbaal, convex naar rechts. Zij heeft geen pubisbeharing, maar de 
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1 2  cm 

Figuur J1· Adenosarcoma renis (Wilms-tumor), operatiepreparaat. 
B.K., , 3 j aar, H.M. r 6-2-'H ·  

mammae zijn goed ontwikkeld. D e  menses zijn nog niet begonnen. BSE 6 mm. O p  het i.v.p. 
komt de linker nier mooi op ; er zijn geen afwijkingen aan pyelum en calices. Op de thoraxfoto 
zijn geen metastasen te zien. 
Overleving van de risicoperiode van Collins : 7 jaar. 

6. Patient H.S., jongen, 7 jaar, H.M. 1 3- 10-'54. 

Opneming I 3-I o-' 54· 
A11a11111ese : De jongen heeft reeds 3 maanden intermitterend pijn in de bovenbuik links. De 
laatste 3 weken is de buik dikker geworden volgens de moeder. Hij voelt zich ziek, heeft 
diarrhee en is koortsig (39'). 
Fysüch o11derzoek : Hij ziet er bleek uit en maakt een zieke indruk. De linker buikhelft is bij 
palpatie pijnlijk ;  men voelt hier een grote tumor. 
Laboratoriumgegevens: Hb r 1 mg% ;  leucocyten 9000 ; BSE 20-40 ; ureum (bloed) 300 mgfliter; 
urine geen afwijkingen. 
Buikoverzichtsfoto : massieve schaduw in de I inker buikhclft. 
Thoraxfoto : sterke hilustekcning, vcrder geen bijzonderheden. 



lnt•·avellellf PJ•elogral!t : Het pyelum en de kelkjes van de linker nier zijn vcrplaatst naar mediaal 
en caudaal, en maken een vcrtrokken en uitgerekte indruk. De linker ureter loopt vlak langs 
de wervelkolom. 
Klinische diagnose : maligne nicrtumor. 
Voorbestraling, Radiologisch Instituut no. 1 8 57 1 : Röntgendieptetherapie van 1 5 -10-'54 tot 
1 5-1 1-' 54  wegens een tumor in de bovenbuik links (zoo kV, 1 mm Cu, FHA 40 cm) op 3 
velden van 1 5  zo cm, van links lateraal en van 30" schuin rechts ventraal en van 30° schuin 
rechts dorsaal, tot een totale oppervlaktedosis van 1900 R, hetgeen overeenkomt met een 
berekende haarddosis van 2750 R. Onder de bestraling slonk de tumor snel, zodat van 8 nov. 
af de veldgrootte werd beperkt tot 10  .< 1 5 cm. De bestraling werd goed verdragen. 
Operatie : 26-1 1-'54 (Van Essen). 
Narcose: pcntothal , N,0-0,, intratracheaaL 
Pararectale snede links vanaf symphysis tot aan de ribbeboog door huid en fascie. Peritoneum 
geopend. Colon naar mediaal gebracht. Peritoneum parietale geïncideerd ; aan de mediale 
zijde van de nier worden de vaten opgezocht. Er zijn veel vergroeiingen, die scherp worden 
losgcprcparccrd. De vaatsteel wordt in zijn geheel afgeklemd, onderbonden en gekliefd. Er 
ontstaat een flinke blocding uit de nier, die gestelpt wordt. De ureter wordt tussen twee 
klemmen doorgeknipt en onderbonden. De nier wordt verwijderd. Drain in de wond achter
gelaten met steekopening naar de rug. De buikwand wordt in lagen gesloten. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomisch onderzoek, no. 86369 : De linker nier weegt 250 gram en bevat veel ocdc
mateus celarm bindweefsel met klierachtige, en op glomcruli gelijkende formaties. Hier en 
daar bevindt zich een celrijk sarcomateus plekje. De tumor is niet door het kapsel of in het 
pyelum gegroeid. De vena rcnalis is vrij van tumorweefseL Op doorsnede blijkt er weinig 
nierweefsel over te zijn. Er is centrale regressie. Het grootste deel van het adenosarcomateuse 
weefsel is, naar aangenomen mag worden, door de bestraling verdwenen. 
Diagnosis antomica : adenosarcoma rcnis (Wilms-tumor). 
Naonderzoek : augustus 1 964; gezondheidstoestand uitstekend ; is 17 jaar, werkt als timmer
man en heeft geen klachten. 
Bij lichamelijk onderzoek geen afwijkingen gevonden behoudens een geringe thoracalc 
scoliose, convex naar links. Thoraxfoto : geen metastasen. BSE 3 mm. Urine geen bijzonder
heden. Intraveneus pyelogram : goede functie van de rechter nier, geen afwijkingen aan 
pyelum en calices. 
Overleving van de risicoperiode van Collins: 2 jaar. 

7· Patient R.S., jongen, z jaar, H.M. 9-6-' 5 8 .  

Opneming 9-6-1 9 5 8  vanuit de  Universiteitskliniek Kindergeneeskunde, prof. dr. J . H . P. 
Jonxis. 
Anamnese : Het laatste jaar heeft paticnt recidiverende blaasontsteking met intermitterend 
haematurie. Hij kreeg hiervoor sulfatabletten van de huisarts. In 19 57  werd hij in het infectie
paviljoen voor kinderen opgenomen wegens paratyfus ; de urineafwijkingen traden toen aan 
het licht. Na genezing van de salmonellosc werd de ouders gevraagd zich op de polikliniek 
te vcrvoegen voor een nader onderzoek van de nieren. Dit werd helaas door de ouders ver
onachtzaamd. Het buikje werd dikker en het kind plaste 8-6- ' 58  puur bloed. 
Fysisch onderzoek : Het jongetje is bleek. In de rechter buikhelft is een grote tumor palpabel. 
Laboratoriumgegevens : Hb 8 mg00 ; leucocytcn 1 1 4oo ; BSE 1 7-3 5 ;  de leverfuncties zijn normaal ; 
urine: macroscopische haematurie. 
Buikoverzichtsfoto : vcrgrote nicrschaduw. 
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Tboraxfoto : geen afwijkingen. 
Intraveneus pyelogram : De rechter nier scheidt geen contrast uit. Aan de linker nier worden 
geen afwijkingen gezien. 
C;•stoscopie : Uit de rechter ureter komt geen urine. 
Relrograad pyelogram :  Het rechter pyclum is sterk uitgezet en de caliccs maken een vcrdrongen 
indruk. 
Klbziscbe diagnose: \XIilms-tumor. 
Operatie : I 2-6-' 5 8 (Van Essen). 
Narcose: ether intratracheaaL 
Lumbale snede rechts, door huid, fascie en spieren. Het peritoncum naar mediaal afgeschoven. 
De fascie van Gerota wordt geopend. De bovenpool wordt vrijgcprcpareerd. De nier ziet er 
normaal uit. Het pyelum maakt een gezwollen indruk. Artcria en vena rcnalis afzonderlijk 
onderbonden met catgut. Vcrvolgens de onderpool losgemaakt en de nier geluxccrd. De 
ureter distaalwaarts vrijgeprepareerd ; deze is normaal van dikte. Het totale preparaat in het 
kleine bekken begraven. De wond gcsloten : de spieren en fascie met geknoopt catgut, de 
huid met linnen. 
Het paticntjc wordt op de rug gelegd. Schuine snede vanaf symphysis van lateraal in de 
richting van de spina i liaca door huid en fascie. De spieren worden in hun vezelverloop 
geklierd. Peritoneum naar mediaal afgeschoven. Nier gevonden en geluxccrd. Bij het vcrder 
losprepareren van de ureter scheurt deze plotseling af; het distale stuk niet meer teruggevon
den. Er wordt een draintje in de wond achtergelaten. Sluiting van spieren en fascie met ge
knoopt catgut, de huid met linnen. 
Postoperatief beloop : ongestoord. 
Patboloog-anatomiscb onderzoek no. I 205 2 I : De nier weegt zoo gram, waaraan 9 cm ureter. De 
kapsel laat gemakkelijk los. Het oppervlak is glad met enige ondiepe groeven. Het nier
parenchym toont geen duidelijke schors-mergtekcning. Boven is de breedte I cm, onder 2 cm. 
In het parenchym van het onderste i deel van de nier bevinden zich knikkcrgrotc, gele 
tumorknobbels en een sinaasappclgrotc, bruine tumormassa, die uitpuilt in het sterk uit
gezette pyelum en kelkensysteem. Microscopisch onderzoek: celrijk tumorweefsel bestaande 
uit bindwcefsclachtige cellen met polymorfe kernen. Hier en daar zijn klicrbuisachtigc for
maties aanwezig. Het weefsel in het nierbekken is necrotisch en bloederig. 
Diagnosis anatomica : adenosarcoma s. embryoma renis. 
Nabestraling, Rad. Inst. na. 5 8 p 8 :  Röntgendieptetherapie van I 8-6-' 5 8 tot 9-7-' 5 8 wegens een 
\XIilms-tumor (zoo kV, I mm Cu, FHA 40 cm) gegeven op 3 velden van 8 X IC cm; van rechts 
lateraal, schuin van links ventraal en schuin van links dorsaal op de rechter nierloge gericht. 
De oppervlaktedosis die gegeven werd bedroeg respectievelijk Iooo, I 6oo en I 6oo R, waar
mee een berekende haarddosis van ruim 2000 R overeenkwam. 
Naonderzoek : januari I965 .  De jongen is ruim 8 jaar en ziet er goed uit ; gewicht 25 kg. Bij 
lichamelijk onderzoek worden geen bijzonderheden gevonden. Thoraxfoto : geen long
metastasen. BSE I I mm. 
Intraveneus pyelogram : goede functie van de linker nier, geen afwijkingen aan pyclum en 
calices. 
De leverfuncties zijn normaal. 
Overleving van de risicoperiode van Collins : 3 jaar. 

De 1 3 padenten bij wie het nefroblastoom inoperabel bleek te zijn, of bij 
wie van de voorgestelde operatie door de ouders werd afgezien, over
leden allen binnen één jaar na ontslag. Opvallend is dat z6 padenten die 



zijn overleden na nefrectomie al of niet in combinatie met röntgenbestra
ling, binnen de risicoperiode van Collins stierven, terwijl I patient na het 
verstrij ken van deze periode is gestorven. Van deze z6 parienten stierven 
er z4 in het eerste jaar na de operatie. 

Resultaten van de behandeling 

Operatiemortaliteit = sterfte gedurende de operatie of binnen z weken na 
de operatie 

1 909-1 964 34 parienten ondergingen nefrectomie, al of niet 
gecombineerd met radiotherapie 
operatiemortaliteit 6 ( 1 8  °,{,) 

I 909- I 9 3 9 I 6 pa tienten ondergingen nefrectomie 
operatiemortaliteit 6 (3 8 %) 

I 9 3 9-1 964 1 8 pa tienten ondergingen nefrectomie, 
gecombineerd met radiotherapie 
operatiemortaliteit geen 

Bij het merendeel van de patientjes werd de Wilms-tumor transperi
toneaal verwijderd. De incisie varieerde van een paramediane, een dwarse, 
tot een winkelhaaksnede. Lumbotomie bleek ook voor het exstirperen 
van het nefroblastoom minder geschikt te zijn wegens het risico van het 
perforeren van de tumor, het afscheuren van de vena renalis en de kans 
van uitzaaiing van tumorcellen tijdens de vele manipulaties. 

In de periode I 909- 1939  werd bij r 6  patienten een Wilms-tumor ver
wijderd. Tijdens en vlak na de operatie stierven er 6 van hen. De operatie
mortaliteit was 3 8 °�.  De doodsoorzaak was bij 3 parienten een verbloe
ding tijdens de operatie ; achteraf beschouwd waren de tumoren inope
rabel. V oor 3 pa tien ten, in een toch al slechte conditie, bleek de operatie 
een te grote lichamelijke belasting. Zij overleden spoedig na nefrectomie. 
In deze periode hadden z van de I 6 pa tienten een overleving van de 
periode van Collins. Eén pa ti ent overleed 5 î jaar na deze risicoperiode, 
zodat slechts I patient als genezen mag worden beschouwd, (tabel XI) . 

In de periode 1 939- 1964 werd bij 1 8  patienten een Wilms-tumor ver
wijderd. In deze periode overleden geen padenten in de postoperatieve 
fase. Zes van de I 8 pa tienten zou men als genezen mogen beschouwen, 
terwijl I patient zich nog binnen de risicoperiode van Collins bevindt. 
Bij I van de patienten, een meisje van 4 jaar, werd een jaar na de voor
bestraling en nefrectomie een metastase ontdekt in de rechter longhilus. 



Deze uitzaaiing werd bestraald. Het meisje is momenteel r 6  jaar en maakt 
het goed ; zij heeft echter een ernstige thoracale scoliose als gevolg van de 
bestraling (tabel x, patient no. z). 
De stijging van het genezingspercentage moet vooral worden toegeschre
ven aan de chirurgische behandeling in combinatie met de radiotherapie 
en aan de verbeteringen, zowel in de operatietechniek als in de pre
en postoperatieve voorzieningen ten behoeve van de patient. Het aantal 
patienten is echter te klein om het effect van een gecombineerde therapie, 
als nefrectomie met bestraling, t.o.v. nefrectomie alleen, reeds significant 
te noemen (tabel xr, xn) . 

TABEL XI. Rem/talm van nefrectomie m die van nefrectomie met röntgmbestraling bij 34 patimtm met 
em operabel, niet gemetastaseerd nefroblastoom, opgmomm in de Chirurgische Universiteitskltiziek te 

Gromizgm in de ;arm 1 909-1 96-1-

Overleving 
van 

Therapie Aantal 2 jaar 

Nefrectomie 1 909-1 939  !6  2 
Nefrectomie gecombineerd 

met röntgenbestraling 
1939-1 964 , g  7 

TABEL XII. Overlevingspercmtages i.v.m. de periode van behandeling 

Kliniek 

I. R. E. GROSS ( 19 5 3 )  

Boston Childrens Hospita! 
nefrectomie 
nefrectomie en bestraling 

2. D. I. \VILLIAMS (I 964) 

Great Ormond Street Hospita! 
nefrectomie 
nefrectomie en bestraling 

3 ·  CHIRURGISCHE UNIVERSITEITSKLINIEK 

GRONINGEN ( 1965)  
nefrectomie 
nefrectomie en bestraling 

I 914-1 939 
1 940- 1947 

1925- 1944 
1 945- 1959  

1 9°9-1939  
1 939-1 964 

Overleving 
van periode 

Collins 

2 

6 

Totaal 
aantal 

pa tienten 

\\' .s. genezen 

6 

Aantal 
patienten 
in leven 
na 2 jaar 

14 (24°o)  
1 8  (47 °o) 

5 ( 1 3 %) 
28 (38 °�) 

2 (1 3 %) 
7 (33  %) 
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Het is de bedoeling uit een kort literatuuroverzicht een indruk te krijgen 
over de ervaring die men momenteel heeft met de behandeling van de 
lokaal inoperabele en gemetastaseerde Wilms-tumor. 

De Wilms-tumor is lokaal inoperabel 

De chirurgische ingreep blijft beperkt tot een biopsie. Bij bevestiging van 
de diagnose wordt de tumor bestraald ; deze kan dan eventueel later onder 
bescherming van actinomycine D alsnog worden verwijderd. Wanneer de 
vena cava echter gevuld is met tumorweefsel, of als er levermetastasen 
zijn, wordt in het Kinderziekenhuis te Philadelphia afgezien van een 
verdere behandeling (KOOP, I 964). 

De Wilms-tumor met multipele metastasen in de long 

KOOP ( I 964) past bij de zeer grote gemetastaseerde niertumoren een 
voorbestraling toe. De haarddosis voor de nierloge bedraagt 2ooo-2 5oo R 
en die voor het longweefsel I zoo R. De nefrectomie vindt 6 weken later 
plaats. Bij een klinisch operabel lijkende Wilms-tumor met longmetasta
sen verricht hij spoedig nefrectomie, terwijl tijdens de operatie begonnen 
wordt met toediening van actinomycine D. De spoedig na de operatie 
gegeven röntgenbestraling betreft zowel de nier ( 2000-2 5 oo R) als de long 
( 1 200 R). FARBER, D'ANGIO, EVANS en MITUS (I 96o) behandelden 3 7  pa
tienten met een gemetastaseerd nefroblastoom. Bij 29 van hen werd na de 
nefrectomie een gecombineerde therapie van röntgenbestraling en acti
nomycine D gegeven. De haarddosis voor de nierloge, in 3 weken gege
ven, bedroeg 3000 R. Het longweefsel werd gedurende IO  dagen bestraald 
en kreeg een haarddosis van I 200 R. Van de 3 7 pa tienten waren er 6 na 2l 
jaar nog in leven. Er waren geen tekenen van lokaal recidief en de long
metastasen waren verdwenen. 

De Wilms-tumor met een solitaire metastase in de long 

WILLIAMS (I 964) beschrijft een patientje van 3 jaar met een nefroblastoom 
en een solitaire longmetastase, bij wie nefrectomie werd verricht en na de 
operatie de nierloge en de longmetastase werden bestraald (dosis niet 
vermeld). De metastase verdween geheel, maar na 3 maanden was op de 
thoraxfoto op dezelfde plaats wederom een ronde schaduw te zien. Over 
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het ziektebeloop is verder niets bekend. BODIAN en RIGBY (I 964) hadden 
een soortgelij ke ervaring bij een jongetj e van 2 jaar. De longmetastase en 
de nierloge werden na de nefrectomie bestraald. De metastase in de long 
scheen volledig te zijn verdwenen, doch I 7 maanden later was er op 
dezelfde plaats weer een uitzaaiing te zien. Toen vond lobectomie plaats. 
Het patientje had 3 jaar na de operatie geen klachten, geen recidief en 
geen metastasen. 

Longmetastasen na verwijdering van de Wilms-tumor 

KERR ( I939) verrichtte bij een meisje van 4 jaar met een Wilms-tumor 
nefrectomie. Na de operatie ontstonden multipele longmetastasen, die na 
röntgenbestraling verdwenen. Het patientje maakte het 5 jaar later uit
stekend. SILVER (I 947) bespreekt een kindje van I �  jaar met een adenosar
coma renis, dat hiervoor nefrectomie en nabestraling onderging. Zeven 
maanden na de operatie ontwikkelden zich longmetastasen, die na 
röntgenbestraling verdwenen. Twee jaar later maakte het patientje het 
goed ; er waren geen metastasen op de thoraxfoto te zien. WILLIAMS ( 1 964) 
beschrijft 4 patienten, die resp. 24, 2 3 ,  2 I  en r 8  maanden na het verwijde
ren van een nefroblastoom een solitaire metastase in de long kregen. 
Bij alle 4 werd lobectomie verricht en resp. 4, 5 ,  6 en 6� jaar na de long
operatie waren deze padenten zonder recidief en zonder metastasen. 
RICKHAM (1 964) beschrijft 6 padentjes bij wie na het verwijderen van een 
Wilms-tumor longmetastasen waren ontstaan. Bij 2 van hen, die multipele 
longmetastasen hadden, werd het longweefsel bestraald. De uitzaaiingen 
verdwenen volledig. De overlevingstermijn van deze padenten is momen
teel I O  en I 5 jaar. De derde patient, een jongen van I �  jaar, had 6 maanden 
na de operatie een solitaire metastase in de onderkwab van de rechter long. 
Er vond lobectomie plaats ; 6 jaar later is de jongen zonder recidief en zijn 
er geen andere metastasen. De vierde padent met multipele longmetasta
sen kreeg röntgenbestraling van beide longen en actinomycine D. Drie 
jaar na deze behandeling waren er geen symptomen van lokaal recidief of 
uitzaaiingen elders. De vijfde en de zesde padent stierven na bestraling 
van het longweefsel aan een longfibrose (de haarddosis werd niet ver
meld). Bij obductie werd geen tumorweefsel aangetroffen ; er was echter 
weinig normaal longweefsel meer over. 
KOOP (I 964) behandelt de patienten, bij wie na het verwijderen van de 
primaire tumor longmetastasen ontstaan, wederom met actinomycine D, 
een kuur van 5 dagen, en bestraalt de longmetastasen met een haarddosis 
van I 200 R. Hij beschrijft I padent van 6 jaar, die 6 maanden na het ver
wijderen van een nefroblastoom metastasen kreeg in beide longen. Hij 
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behandelde de j ongen met actinomycine D, I 5 microgram per kg lichaams
gewicht gedurende 5 dagen. Het longweefsel werd bestraald ; het kreeg 
I 5 o R per dag tot een totale dosis van I zoo R. Na 4 jaar verkeerde de 
jongen in een goede gezondheidstoestand en waren er geen verschijnselen 
van metastasen aflokaal recidief. 
HOWARD (I 964) verrichtte bij 7 padenten wigexcisies of lobectomie 
wegens solitaire en multipele longmetastasen, die na nefrectomie en na
bestraling van een Wilms-tumor waren ontstaan. 
Bij 4 patienten is de overleving thans resp. 3 ,  4i ,  5 en 6 jaar, en zij zijn 
zonder metastasen of lokaal recidief. De vijfde patient, bij wie bilateraal 
wigexcisies uit de long waren genomen, overleed na 4 jaar aan een 
bestralingsnefritis. Bij obductie werd nergens tumorweefsel gevonden. 
De zesde patient stierf aan een solitaire hersenmetastase, terwijl er geen 
recidief of metastasen werden gevonden. De zevende patient, die I 7 

maanden na het verwijderen van de Wilms-tumor z metastasen in de 
bovenkwab van de rechter long had, werd bestraald (dosis onbekend) en 
kreeg actinomycine D. Op de thoraxfoto bleek dat I metastase verdwenen 
was ; de andere werd echter groter, maar bleef op een gegeven moment 
geli jk van grootte. Na 6 maanden werd een tweede kuur van actinomyci
ne D en röntgenbestraling gegeven. Er traden geen veranderingen op in 
de uitgebreidheid van de longmetastasen. Men heeft toen lobectomie 
verricht van de rechter long. In het histologische preparaat was I meta
stase geheel vervangen door macrofagen, de andere metastase bevatte 
tumorweefseL De patiente maakt het na 5 jaar uitstekend en is zonder 
recidief of longmetastasen. HOW ARD meent dat de pa ti ent met long
metastasen eerst een kuur van actinomycine D en bestraling van de 
desbetreffende longvelden moet ondergaan. Wanneer de metastase echter 
niet verdwijnt, is lobectomie aangewezen. Hij merkt op dat de padenten 
die reeds eerder behandeld zijn met actinomycine D, en bij wie zich na de 
operatie longmetastasen voordoen, soms resistent blijken te zijn voor 
actinomycine D en bestraling. KOOP ( 1 964) beschrijft een dergelijke 
resistentie bij z padenten met longmetastasen na het verwijderen van 
een Wilms-tumor ; deze pa tienten hadden tevens een na bestraling in 
combinatie met actinomycine D gehad. Men behandelde de kinderen 
vervolgens met vincristine, een antibioticum dat ook een selectieve in
vloed heeft op het nefroblastoom, doch waarvan de bijwerkingen veel 
onaangenamer en gevaarlijker zijn (suTow, I963) .  De metastasen in de 
long verdwenen. 
GRAAFLAND (I964) beschrijft een patientje van z jaar met een oefroblas
toom en multipele longmetastasen . Dit meisje  kreeg in de zomer van I 963 
een palliatieve bestraling van de primaire tumor, terwijl men ten aanzien 



van de longmetastasen een afwachtende houding aannam. Op de eerste 
bestratingsserie reageerde de tumor prompt met een aanzienlij ke regressie. 
Enkele maanden later ontstond een groot recidief. Mede op grond van de 
mededeling van de moeder dat het kindje niet hoestte, stelde GRAAFLAND 

weer dezelfde behandeling met röntgenstralen in. Tevens kreeg de patient 
in deze periode le11rocristine, een alcaloid, dat, evenals o.a. reserpine, 
serpentine, vindoline en velbon, gewonnen wordt uit de vinca rosea, de 
maagdepalm. Het patientje kreeg wekelijks r mg intraveneus toegediend. 
Een thoraxfoto, vervaardigd op de dag van de eerste injectie, toonde 
talrijke grote metastasen in beide longen. Vóór de derde injectie was ge
geven, dus na 2 weken, maakte men in Rotterdam wederom een thorax
foto en het resultaat hiervan was 'dramatisch' te noemen : slechts hier en 
daar was nog een enkel vlekje te zien ! De niertumor werd toen langs ab
dominale weg verwijderd (Prof. Donker). De patholoog-anatomische dia
gnose luidde : Wilms-tumor. Het postoperatieve beloop werd gestoord 
door een ongeveer 1 4  dagen aanhoudende aanzienlij ke temperatuurs
verhoging, waarvoor geen andere verklaring kon worden gevonden dan 
dat deze het gevolg moest zijn van de leukopenie van 2 3 00 cellenfmm3• 
De oorzaak hiervan was waarschijnlij k gelegen in de toegediende leuro
cristine. Dë behandeling bestond uit het toedienen van hoge doses 
tetracycline (Reverin). De patient herstelde in vrij korte tijd van de 
leukopenie, de temperatuur daalde lytisch tot normale waarden, en 4 
weken na de operatie kon het patientje worden ontslagen. Vier maanden 
later maakte het meisje het voortreffelij k en waren er geen metastasen 
aantoonbaar. De toediening van leurocristine was na 3 maanden gestaakt. 
Wel was er een matige alopeda opgetreden. In augustus 196 5  was de 
gezondheidstoestand zeer goed. Het kind had weer een krullende haardos. 
Op de thoraxfoto van het (thans) 4-jarige meisje waren geen metastasen 
te zien (mondelinge mededeling van GRAAFLAND, 196 5 ) .  
Conclusie : Bij de behandeling van gegeneraliseerde processen lijkt de 
palliatieve waarde van het actinomycine D en het leurocristine onbetwist
baar. De toekomst zal echter moeten leren of deze resultaten blijvend zijn. 
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Multum adhuc res/al operis 111111t11mqfle 
restobit; nee ui/i praecludetur occatio aliq11id 
adhuc adicimdi. 

S E N E C A  

In dit proefschrift gaat de belangstelling uit naar verbeteringen in 
diagnostiek en behandeling van het carcinoma renis en het nefroblastoom 
(Wilms-tumor) . Er worden 96 patienten met een carcinoma renis en 
47 patienten met een nefroblastoom besproken, die in de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen werden behandeld in de jaren 1909-
1 964. 
HOOFDSTUK r :  Bij de chirurgische therapie van het nierneoplasma zijn 
het benaderen en ligeren van de arteria en de vena renalis, benevens het 
opzoeken en onderbinden van anastomosen met vaten van andere 
organen, voordat de tumor wordt verwijderd, essentiële onderdelen van 
de niertumorchirurgie. De bloedvoorziening en de lymfe-afvoer van de 
nier worden in dit hoofdstuk toegelicht met een tekening. 
HOOFDSTUK rr : Hier worden genoemd die factoren, welke het ontstaan 
van het niercarcinoom bij de mens zouden kunnen bevorderen. De 
resultaten van een studie over een hormonale beïnvloeding van het 
carcinoma renis met oestrogene stoffen bij de goudhamster, en de reacties 
van de sinds kort met testosteron behandelde patienten met een ge
metastaseerd nierneoplasma doen een hormonale afhankelijkheid van het 
carcinoma renis sterk vermoeden. 
HOOFDSTUK rrr : Hoewel in de literatuur weinig overeenstemming heerst 
over de benaming van het carcinoma renis, is men wel eensgezind in de 
opvatting dat deze tumor uitgaat van het tubulusepitheel van de nier. 
Uit een literatuuronderzoek is gebleken dat deze kwaadaardige niertumor 
abusievelijk Grawitz-tumor wordt genoemd, hoewel DR. P. GRA WITZ 
( 1 8 8 3) zijn naam uitsluitend verbonden zag met een goedaardig schors
element van de bijnier dat in het parenchym van de nier voorkomt, het 
echte hypernefroom, en niet, zoals wordt verondersteld, aan het carei
noma renis. Vervolgens worden het macroscopische en het microsco
pische beeld van de tumor geschetst. Het zijn meestal grote, gelobde 
gezwellen, die een vaste consistentie hebben en op doorsnede een 
mengeling van gele en witte velden tonen, veelvuldig onderbroken door 



rode partijen, als gevolg van bloedingen in de tumor. In het micro
scopische preparaat onderscheidt men o.a. waterheldere cellen ( clear 
cells) en gekorrelde cellen (granular cells), die zowel afzonderlij k als 
gezamenlijk in een tumor worden aangetroffen. Ook komen neoplasmata 
voor, waarin de carcinoomcellen hun epitheliale karakter hebben ver
loren en het carcinoom een sarcoomachtig aspect heeft gekregen. 
Uit het interessante onderzoek van BÖTTIGER (I 96o) is komen vast te 
staan dat er niet alleen een histologisch onderscheid, maar ook een verschil 
in biochemische structuur bestaat tussen het clearcell en het granularcell 
carcinoma renis. Dit hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van 
histologische factoren, die de prognose van deze niertumor beïnvloeden, 
zoals de bouw van de tumorcel, de doorsnede, de lokalisatie en de 
uitbreiding van het carcinoom. 
Uit het patholoog-anatomische onderzoek, verricht bij de patienten die 
in de jaren I 909-1964 waren opgenomen in de Chirurgische Universiteits
kliniek te Groningen, blijkt dat de prognose van het clearcell carcinoma 
renis beter is dan die van het carcinoma renis waarin de waterheldere 
cellen niet overwegend zijn. Uitbreiding van de tumor door de kapsel, in 
de vena renalis en in het pyelum kwam in hoofdzaak voor bij grote 
neoplasmata, die in een vergevorderd stadium verkeerden. 
HOOFDSTUK rv : Het carcinoma renis heeft een bedrieglijk klinisch aspect, 
tenzij haematurie, pijn en een palpabele tumor op de voorgrond staan. 
BÖTTIGER (I 96o) heeft aangetoond dat het clearcell carcinoma renis een 
stof produceert waarvan koorts, een hoge BSE en een verandering in de 
(Y.1 en de (Y.2 globuline fractie van het eiwitspectrum het gevolg zijn. 
De combinatie van een niercarcinoom met polycythaemie zou het gevolg 
kunnen zijn van een woekering van de juxtaglomerulaire cellen, die als 
korrelcellen in de wand van de vasa afferentia in de nier aanwezig zijn. 
V oor de diagnostiek zijn onder meer van belang de C-reactieve proteïne
test en de celdiagnostiek van de urine. De percutane nierbiopsie als 
onderzoekmethode bij het carcinoma renis wordt sterk afgeraden om 
het grote gevaar voor versleping van tumorcellen. 
Het klinische beeld en de diagnostiek bij 96 patienten, opgenomen in de 
Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen in de jaren I 909- I 964, 
worden uitvoerig besproken en toegelicht met markante ziektegeschie
denissen. Ook in deze parientenreeks valt meermalen op dat veron
achtzaming van een kenmerkend ziekteverschijnsel als haematurie 
dikwijls de oorzaak is van het niet tijdig stellen van de juiste diagnose. 
Negen patienten (9° 0) werden opgenomen met klachten of symptomen 
van een inmiddels gemetastaseerd carcinoma renis. Bij hen bestond een 
'silent hypernephroma'. De prognose was slecht. 
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HOOFDSTUK v :  Het belang van het röntgenologische onderzoek voor de 
diagnostiek van het carcinoma renis is zonder meer groot te noemen. 
In het bijzonder bij nierparenchymprocessen, waar de diagnose cyste of 
carcinoom met behulp van pyelografie, tomografie of perirenale in
sufflatie moeilijk gesteld kon worden, bracht arteriografie van de nier 
uitkomst. Om een 'en bloc' exstirpatie van de maligne niertumor na te 
streven is het noodzakelij k  dat men geïnformeerd is over de lokalisatie 
en uitbreiding van de lymfekliermetastasen ; hierbij kan lymfografie van 
veel nut zijn. 
HOOFDSTUK VI : Het is geen zeldzaamheid dat bij een parient het nier
carcinoom pas ontdekt wordt als de metastase klachten geeft. Uit een 
onderzoek van ROBERTS ( 1 96 1 )  is gebleken, dat manipulaties aan de tumor 
tijdens de operatie een grote kans op uitzaaiing van tumorcellen be
tekenen. De metastasen van het carcinoma renis kunnen op de meest 
wonderlijke plaatsen opdoemen ; sommige manifesteren zich nog 
zo jaar na het verwijderen van de primaire tumor. De mogelijkheid wordt 
geopperd dat het laat tot ontwikkeling komen van dergelijke uitzaaiingen 
zou berusten op een stoornis in het fysiologische, biochemische of 
hormonale evenwicht van het macro-organisme. 
HOOFDSTUK vn : Bij de chirurgische behandeling wordt de keuze van de 
lumbale toegangsweg voor het exstirperen van het carcinoma renis 
afgeraden wegens het grote risico van een haematogene metastasering. 
De transperitoneale toegang daarentegen biedt het voordeel, dat de 
operateur met een minimum aan manipulaties aan de tumor de arteria 
en de vena renalis kan bereiken. Wat betreft de radiotherapie bij het 
carcinoma renis is een voorbestraling geïndiceerd bij lokaal inoperabele 
tumoren, terwijl zeker nabestraling gegeven moet worden : 1 °  aan 
parienten bij wie de primaire tumor en de nierkapsel niet in toto zijn 
verwijderd, 2° bij ingroei van tumorweefsel in de vena renalis en 3° 
wanneer de lymfeklieren in de nierloge tumor weefsel bevatten. Lokale 
pijn en haematurie bij het gemetastaseerde carcinoma renis reageren 
soms zeer gunstig op bestraling, waardoor het lijden van de padent 
draaglijker wordt. Bij het carcinoma renis met longmetastasen is het 
gerechtvaardigd de primaire tumor alsnog te verwijderen. Wanneer de 
waarschijnlijkheid groot is dat er zich slechts één metastase in de long 
bevindt, zal een lobectomie overwogen moeten worden. 
Bestudering van de resultaten verkregen bij de behandeling van 96 
padenten met een carcinoma renis, opgenomen in de Chirurgische 
Universiteitskliniek te Groningen, wees uit dat ook in ons materiaal de 
meest dramatische complicaties waargenomen werden bij die padenten 
bij wie de tumor via een lumbotomie verwijderd was. De laatste jaren 
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wordt dan ook in Groningen uitsluitend de transabdominale nefrectomie 
verricht. Een thoracale verlenging bleek in de meeste gevallen niet 
nodig te zijn. De vooruitgang van de chirurgische techniek, de goede 
leiding bij de narcose, alsmede de uitgebreide pre- en postoperatieve 
voorzieningen ten behoeve van de padent hebben het aantal complicaties 
vanaf 1 948 tot heden van 26% tot nul teruggebracht. Uit de resultaten 
die in de Groninger Kliniek verkregen werden bij Go padenten met een 
operabel, niet gemetastaseerd niercarcinoom blijkt, dat een tumor
recidief of metastasering meestal optreedt vóór het vijfde jaar na de 
operatie. De prognose van het carcinoma renis kan men na een 5 -jaars 
overleving dan ook als goed aanmerken (42° 0 van onze patienten) . De 
ro-jaars overleving omvatte 1 3  padenten (1 2°0), van wie de ziekte
geschiedenissen uitvoerig worden besproken. 
HOOFDSTUK VIII : De hypothese van de oorsprong en de ontwikkeling 
van het nefroblastoom luidt, dat het 'Zwischenblastem' van SCHREINER 
normaliter in het metanefrogene weefsel wordt opgenomen, maar bij een 
onvolledige inductieve invloed van de ureterknop tot tumorweefsel 
degenereert. De onderzoekingen van NICHOLSON ( 193  r ) en GRUENWALD 
( r 9 3 8) zouden voor deze veronderstelling pleiten. 
HOOFDSTUK IX : De nefroblastomen vertonen vele variaties in hun cellu
laire structuur, als gevolg van de multipotentiële eigenschappen die 
kenmerkend zijn voor de mesenchymcellen waaruit het nierbiasteem is 
opgebouwd (BELL, 1 9 3 8) .  De groei van de Wilms-tumor is evenwel 
meer expansief dan infiltratie[, waardoor in het vroege stadium weinig 
metastasen worden aangetroffen. Factoren die volgens de literatuur en 
gegevens uit ons eigen padentenmateriaal invloed op de prognose 
hebben, zijn, behalve de grootte van het gezwel, ook de lokalisatie en, 
niet in de laatste plaats, de doorgroei van de tumor in de nierkapsel, in de 
vena renalis en in het pyelum. V oor de beoordeling van de genezings
kansen van de padenten met een operabele Wilms-tumor na nefrectomie 
en bestraling wordt aan de overleving van de risicoperiode van COLLINS 
een grotere waarde toegekend dan aan de 2-jaarsoverleving zonder 
recidief of metastasen. 
Een histologische onderverdeling van de nefroblastomen was in ons 
materiaal moeilijk te verwezenlijken, o.a. omdat na een voorbestraling 
van de tumor het histologische beeld niet in alle gevallen in finesses kon 
worden beoordeeld. Wel viel op dat de patienten met een overleving van 
minstens de periode van risico van COLLINS vaker een hoger gedifferen
tieerd nefroblastoom hadden dan zij die reeds binnen deze termijn waren 
overleden. 
HOOFDSTUK x :  De Wilms-tumor komt vrijwel uitsluitend voor bij het 



kind ; 70% van de patienten is 2-5 jaar oud ; de gemiddelde leeftijd van de 
Groninger parientjes was 3 jaar. Het merendeel van de nefroblastomen 
wordt ontdekt op het moment dat de tumor palpabel is. Het symptomen
complex haematurie, tumor en pijn wordt bij patienten met een Wilms
tumor minder vaak aangetroffen dan bij volwassenen met een carcinoma 
renis. Het intraveneuse pyelogram toont meestal een verplaatsing van de 
nier. Bij 5 0% van de parientjes uit de Groninger Universiteitskliniek was 
er geen uitscheiding van het contrast. De haematogene metastasering 
van de Wilms-tumor komt het meeste voor. Vier padenten uit de 
Groninger Kliniek hadden reeds metastasen bij het eerste onderzoek ;  
zij werden niet geopereerd en overleden spoedig na opname. Bij de 
differentiële diagnostiek van het nefroblastoom dient vooral het neuro
blastoom te worden genoemd. 
HOOFDSTUK xr : Het is voor de patient met een nefroblastoom van het 
grootste belang dat de extirpatie van de tumor zo spoedig mogelijk wordt 
verricht. Er werd geen significant verschil in overlevingstijd waarge
nomen tussen de groep patienten die a) nefrectomie met alleen vóór
bestraling ondergingen en de groepen die b) nefrectomie met nabestraling 
en c) nefrectomie met vóór- en nabestraling ondergingen. Een primaire 
operatieve behandeling zonder vóórbestraling heeft het voordeel dat 
men de tumor zo vroeg mogelijk verwijdert en dus ook terstond de 
histologische diagnose weet. In die gevallen waarbij de diagnose Wilms
tumor bij de operatie niet bevestigd wordt, voorkomt men een over
bodige bestraling. 
De toegangsweg bij de chirurgische behandeling van het nefroblastoom 
is de transabdominale. Na de operatie is een bestraling van het operatie
terrein geïndiceerd indien de nefrectomie niet radicaal is geweest. Uit 
mededelingen in de literatuur is gebleken dat de laatste jaren cytostatica, 
als het actinomycine D, de prognose van de Wilms-tumor aanmerkelijk 
verbeteren. De verschillende behandelingsschema's in buitenlandse centra 
en in Nederland zullen echter moeten leren of de betere resultaten inder
daad blijvend zijn. In dit hoofdstuk wordt tevens een literatuuroverzicht 
gegeven van de therapeutische mogelijkheden bij het lokaal inoperabele 
en gemetastaseerde nefroblastoom. 
Van de 47 padenten met een Wilms-tumor, opgenomen in de Chirur
gische Universiteitskliniek te Groningen in de jaren 1 909-1964, hebben er 
3 4  een nefrectomie, al dan niet gecombineerd met röntgenbestraling, 
ondergaan. Van hen waren 9 padenten twee jaar na de operatie nog in 
leven. Bij 8 padenten kon men spreken van een overleving van de risico
periode van COLLINS, terwijl 7 van hen waarschijnlijk als genezen mogen 
worden beschouwd. 



S U M M A R Y  

The present thesis is mainly concerned with improvements in diagnostics 
and treatment of the carcinoma renis and of the nephroblastema (Wilms 
tumour). It discusses 96 patients with carcinoma renis and 47 with a 
nephroblastema, all of them treated in the Surgical Clinic of Groningen 
University in the course of the years 1 909 to 1 964. 
CHAPTER r :  In the surgical therapy of renal neoplasm, the approach to 
and the ligation of arteria and vena renalis, tagether with vessels from 
other organs, prior to the remaval of the tumour, are essenrial elements 
of kidney-tumour surgery. In this chapter the supply of blood to the 
kidney, as well as its lymph excretory system are illustrated by means of 
a drawing. 
CHAPTER rr : Contains an enumeration of those factors which are apt to 
give rise to renal carcinoma in man. The results of a study of the effect of 
hormonal treatment by means of oestragens on carcinoma renis in gold 
hamsters, and the reacrions of patients with metastasized nephroneo
plasm recently treated with testosteron, strongly suggest a hormonal 
depence of the carcinoma renis. 
CHAPTER rrr : Although there is very little agreement in the literature 
with respect to the denominarion of carcinoma renis there is a consensus 
of apinion that this tumour has its origin in the tubulous epithelium of 
the kidney. A study of the literature has proved that this malignant 
kidney-tumour is wrongly called Grawitz-tumour, in spite of the fact 
that DR. P. GRAWITZ ( r 8 8 3) had his name conneered exclusively with a 
benign element of the adrenal cortex hypernephroma, and not with 
carcinoma renis, as is being assumed. 
This is foliowed by an outline of the macroscopie and the microscopie 
image of the tumour. They are mostly extensive lobulated tumours, 
firm in consistenee and on transversal section presenting a mingling of 
yellow and white fields, frequently interrupted by red patches, caused 
by hemorrhages in the tumour. In the microscopie slide, clear and granual 



cells are distinguished, which occur separately as well as jointly in one 
tumour. 
Neoplasmata, in which the carcinoma-cells have lost their epithelial 
character, and the carcinoma has assumed a sarcomatic aspect, are also 
met with. By means of an interesting investigation, BÖTTIGER (I 96o) 
established that there is nat only a histological distinction, but also a 
difference in biochemical structure between the clear cell and the granular 
carcinoma renis. 
In conclusion, this chapter gives a survey of the histological factors 
affecting the prognosis of this renal tumour, such as the structure of the 
tumour-cell, the transversal section, the localization and the extent of the 
carcinoma. 
From the pathological-anatomical investigation of patients admitted to 
the surgical clinic of Groningen University in the period I 909 to I 964, 
it appears that the prognosis for the clearcell carcinoma renis is more 
favourable than for the carcinoma renis in which the clear cells do nat 
predominate. Extension of the turnout through the capsule into the vena 
renalis and the pyelum mainly occurred in large neoplasmata at an 
advanced stage of their development. 
CHAPTER IV : Apart from cases of evident haematuria, pain, and a palpable 
tumour, the clinical aspect of carcinoma renis is deceptive. BÖTTIGER 
(I 96o) demonstrared that clearcell carcinoma renis produces a substance 
inducing fever, a raised BSE and a change in the 1X1 and 1X2 globuline 
fractions of the protein spectrum. The combination of carcinoma renis 
with polycythaemia might he the outcome of a morbid growth of the 
j uxtaglomerular cells found in the kidney in the wall of the vasa afferentia 
in the shape of clear cells. Inter alla, the C-reactive proteintest and uninary 
cell diagnostic are of importance for its diagnostic. It is strongly re
commended to refrain from kidney-biopsy in investigating carcinoma 
renis, because of the imminent risk of displacement of tumour-cells. 
The clinical picture and the diagnostics in respect of 96 patients admitted 
to the surgical clinic of Groningen University in the course of the years 
I 909 to I 964, are discussed at great length and illustrated by means of 
outstanding case-histories. 
Also in this series of patients one is frequently struck by the fact that a 
timely diagnosis was aften unduly retarded because characteristic 
symptoms of the disease, such as haematuria, were overlooked. Nine of 
the patients (9 per cent) were admitted with complaints or symptoms 
of a carcinoma renis that had by that time metastasized. They suffered 
from a 'silent hypernephroma' with an unfavourable prognosis. 
CHAPTER v :  There is nat a shadow of doubt that röntgenological in-



vestigation is of considerable importance for the diagnostics of carcinoma 
renis. It was particularly in the case of renal parenchymatous processes, 
in which it was difficult to diagnose cyst or carcinoma by means of 
pyelography, tomography or perirenal insuffl.ation, that arteriography of 
the kidney brough relief. Aiming at a total extirpation of the malignant 
renal tumour, it is essendal that one should be informed as to the 
location and the extent of the lymphatic gland metastases ; in this respect 
lymphography may be extremely useful. 
CHAPTER vr : It is by no means rare for a carcinoma renis to remain 
hidden right up to the time when its metastasis gives rise to complaints. 
An investigation by ROBERTS ( r96r)  has proved that manipulating the 
tumour in the course of the operadon greatly enhances the risk of 
metastasization of tumour-cells. Metastases of carcinoma renis may turn 
up in the most unexpected spots ; some even manifest themselves as late 
as zo years after the remaval of the primary tumour. It has been suggested 
that the late development of metastases of the kind might be due to 
disturbance of the physiological, biochemical, or hormorral equilibrium 
of the macro-organism. 
CHAPTER vu : With re gard to the surgical treatment, the choice of the 
lumbar approach for the extirpation of the carcinoma renis is frowned 
upon, in view of the imminent risk of haematogenous metastasization. 
The transperitoneal approach on the other hand has the advantage of 
enabling the operator to get at the arteria and the vena renalis with 
minimal manipulation of the tumour. As for radiotherapy in the case of 
carcinoma renis, a preliminary radiation is indicated for locally inoperable 
tumours, while postoperative treatment is mandatory : a for patients 
whose primary tumour and kidney capsule have not been removed in 
toto ; b in cases where tumour tissue has spread into the vena realis ;  
c whenever the lymphatic glands in the renal site contain tumour-tissue. 
Local pain and haematuria in cases of metastasized carcinoma renis 
occasionally react quite favourably to radiation, which renders patients' 
suffering more bearable. In carcinoma renis with lung metastases, it is 
still justifiable to remove the primary tumour. When it seems very 
likely that there is only one pulrnanar metastasis, lobectomy is a matter 
for consideration. 
An examination of the results obtained in the treatment of 96 patients 
with carcinoma regis, admitted to the Surgical Clinic of Groningen 
University, revealed that also in our material the most dramatic complica
tions were observed in those patients who had the tumour removed 
by way of lumbotomy. Herree of recent years, nephrectomy in Groningen 
has invariably been performed transabdominally. In a majority of cases 



thoracic extension proved to be unnecessary. The progress of surgical 
technique, the fine anaesthetic control, tagether with extensive pre- and 
post-operative provisions in behalf of the patient, have reduced the 
number of complications from 2.6 per cent in 1 948, to zero in 1 964. 
The results obtained in the Groningen Clinic in respect of 6o patients 
with operable, non-metastasized carcinoma renis show that recurrence of 
tumour or metastasis generally manifests itself prior to the fifth year 
after operation. Consequently, after 5 years of survival, the prognosis 
for carcinoma renis may be considered good (42. per cent of our patients). 
Survival by ten years was achieved by 1 3  patients (12. per cent), whose 
case-histories are discussed at some length. 
CHAPTER VIII : The hypothesis is as to origin and development of the 
nephroblastoma assumes that Schreiner's 'Zwischenblastem' is normally 
absorbed in the metanephrogenous tissue, but in cases of incomplete 
inductive effect of the ureter-head degenerates into tumour-tissue. 
The researches of NICHOLSON ( 19 3 1 )  and GRUENEWALD ( 1 93 8) are 
considered to give support to this hypothesis. 
CHAPTER IX : The nephroblastomas present numerous varia ti ons in their 
cellular structure in consequence of the multipotential qualities, character
istic of the mesenchymacelis that went into the structure of the nephro
blastema (BELL, 193 8). However, the growth of Wilms-tumour is 
expansive rather than infiltrative, in consequence of which few metastases 
are found at the earlier stages. Factors that according to the literature 
and to the data from our own padent-material affect the prognosis are, 
apart from the size of the tumour, its location and, last not least, the 
penetradon of the tumour into the renal capsule, into the vena renalis and 
into the pyelum.  For an estimate of the chance of cure with respect to 
patients with operabie Wilms-tumour after nephrectomy and radiation, 
greater value is attached to the survival of Collins' period of risk than 
to a 2. years' survival without recurrence or metastases. A histological 
subdivision of the nephroblastomas in our material was diffi.cult to realize : 
for one thing, because after preliminary ray-treatment the histological 
image of the tumour could not always be determined in full detail. But it 
did strike us that patients who at least survived Collins' period of risk, 
frequently presented a more differentiated nephroblastoma than did 
those who died inside of this period. 
CHAPTER x :  Wilms-tumour occurs practically exclusively in children ; 
70 per cent of the patients is between the a ges of 2. to 5 years ; the average 
age of the Groningen patients was 3 years. The majority of the nephro
blastomas is discovered as soon as the tumour is palpable. The symptom
complex ofhaematuria, tumour and pain occurs less frequently in patients 
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with Wilms-tumour than it does in grown-ups with carcinoma renis. 
The intravenous pyelogram generally shows displacement of the kidney. 
In 5 o per cent of the patients of the Groningen clinic the contrast could 
not be observed. Haematogenous metastasization occurs most frequently. 
Four patients of the Groningen Clinic already showed metastases when 
they were examined for the fïrst time ; they we re not operared and died 
soon after admission. In the differential diagnostics of the nephro
blastoma, the neuroblastoma should receive special mention. 
CHAPTER XI : Por the patient with a nephroblastoma it is of paramount 
importance that the extirpation of the tumour be performed at the earliest 
possible moment. 
With respect to the period of survival, no significant difference was 
observed between the group of patients who a) underwent nephrectomy 
preceded by ray-treatment, and the groups who b) received post-operative 
ray-treatment only, and c) those who received bath pre- and post
operative ray-treatment. 
A primary operative treatment without previous ray-treatment has the 
advantage of the tumour being removed at the earliest possible moment 
and the histological diagnosis being clear right from the start. In those 
cases, in which the diagnosis of Wilms-tumour is not confïrmed by the 
operation, unnecessary ray-treatment is precluded. 
In the surgical treatment of the nephroblastoma the transabdominal 
approach is applied. Post-operative ray-treatment is indicated if the 
nephrectomy was not radical. Communications in the lirerature have 
shown that of recent years cystostatica, such as actinomycine D, have 
considerably improved the prognosis of Wilms-tumour. Outlines of the 
various methods of treatment abroad as well as in the Netherlands, will 
have to show whether the improved results are actually lasting. This 
chapter also gives a survey from the lirerature of the therapeutic possi
hilities for the locally inoperable and metastasized nephroblastoma. 
Of the patients with Wilms-tumour, forty-seven in all, admitted to the 
Surgical Clinic of Groningen University in the years 1 909-1 964, 34  
underwent nephrectomy, either accompanied or  not accompanied by 
röntgen ray-treatment. Of these 8 were still alive 2 years after the oper
ation, 8 could be said to have survived Collins' period of risk, while 
7 of them may probably be considered to be cured. 
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