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Geen toename van het aantal mammacarcinomen bij silbciitaan 
estradiolgebruik 

E.M..DAVELAAE, G-GEESEXSEK E K J.RELyYEr,D 

I n de zomer van 198.9 veisclieen' een geruchtmafcend 
artikel v a n Bergfcvist et aL over de freqnentiB van Iiet 
mannnacardnoom bij vrouwsn in de menopatize die met 
gesiaclitssteroiden waren bebandeld.^ De conninsie van 
dit Zweedse onderzoek was dat langdniige toediemng 
van oestrogenen mogelijk een gcotere kans gaf op iiet 
ontstaan van mnnrm acarcrnoom: na 6 jaar gebmifc een 
toename van de fcans m e t 10% en na 5 jaar met 70%». I n 
combinatie met progestativa zon de kans zetfe tnmnen 
vervfeivDudigen. Bij vrouwen- die overstapten van nrt-
diiitend oestrageengebrtnknaax een gecombineetrie the-
lapie -was ook spiake van een gxotere kans. Vooral de 
estiadi)lbeva±teiidBpjs5)arai^,werdea,a]£OOEzaakMer--
vaabsschonwd. 

De uitkomst van dit onderzoek was niet ia overeen-
stemming met onze indruk betreffende het voorkomen 
van het mammacaidnoom bij padentea die na na tdtale 
axtkpatie van ntems en adnexa oestrogeensabstitutie 
krijgen in de voim van snbcntane estcadiol-implantaties, 
zoals op onze poiadiniek gebruike0.jk is. 

AangBzien in Nederland circa 16.500 vronwen per jaar 
faonnonaJesttbstitutieia devoim van estradiol-implanta-
ties krijgen (J.Pe2ie, sduiSelijke mededeling, 1990), 
leek het ons wenselijfc bij deze groep vrouwen de 
freqtientie van het njannaacarcmoom na te gaan. Wan-
n§er een groter percentage gevonden zou worden dan 
verwacht mocht warden, zon deze dierapie, vanwege 
iaar lange weridngsdnnr/ vooiiopiggestaafct dienen-te 
•worden en zon nader onderzoek geboden zijn. 

PATIENTEN EN METHOEE 
Van 1972 tot 1987 werden 290 overwegeadpremenopan-
iale vronwen op de gynaecologische polikliniek van ons 

3^eiiluiis Ijrsreobvirg, a£d. Gynacccdo^e, Leyweg 275, 2545 C H 
-̂Gravcnitagc^ 

^ . E J i L D a v e l a a r , ca-assistcnt; dr.G.Geueiseii, gynaecoloog. 

J-Ke!yvdd, 

SAMEKVATTtNG 
Bij eea groep T a n a6l overwegead premenopanzale TTOnwers 
•ran de gynaecologische afdeKng van een a l g e m e e t t zieteatmis 
werd het voorkomen v a n mammacarctaooni bij gebruik van 
estiadiol-implaatataes in de periode v a n 1372 tot medfo 1930 
QBdETznatt. Het bcttof i n gevaa&n vrOnwen bij T»ie een 
totale ovariohysterectamie W E B vetricht. 

Op basis van een gestratificeerde ovedeving^t^el met de 
-cnnmlatiare inddsntJedjfersvciorTnaTnrnacarcrnoom in Neder
land weid voor de oniterzociite groep, met .e.en gemiddelde 
observatiedaur van 8,25 jaar, een te verwacfaten inddentie-
dfchaieid van 2 p e r looo persoonsjaren bepaald. Bi j evalaade 
bleeicbij3 vronwen spiake van sen njamniacaicinoDni,heigeeri 
sen feddentiedichtheid van 1,4 per lODO perSOOnSjaren bete-
kende. 

Aangeriee de tiilkomst birmen (Je verwachtrng bleef hiidt de 
conctijsie dat deze vorm van oestrogeensubstitutie geen toe
name van de kans op mainmacardnooin met rich mee lijkt te 
brengea. 

riekehhnis tngeschreven voor behandeHng met subcu-
taantoe te dienen estradioltabletten (Dimenfoimon^ 20 
mg), gemiddeld eenmaal per 4 maanden (vaiietend van 
2- tot 6-maandelijks). Het betrof i n alle gevallen patien
ten bij wie in 6en of meerdere operatiss uterus en adnexa 
waien verwijderi De nidicalies die leidden tot de totale 
exticpatie staan vermeld in de tabeL Aan de hand van de 
gegevfias van de poMini&k werd nagegaan of ach bij 
deze patienten een maminacarcinoom had ontwikkeld. 
Van 8 patienten kon op de poSkEniek de states niet 
teraggevonden worden. 

De obseivatiepeiiode strekte zich mt van 1973 tot 
medio 1990. Indien de peiiode vanaf de laatste controle 
meer dan een halffaar bedroeg, werd de hnisarts van de 
desbefreSende paJiente bsnaderd voor infonnatje. In 21 
•gevallen faleek deze informaiie niet te acbterhalen. De 
ondeizocbte groep bestond dus nit 261 vronwen. 

I n dit onderzoek wildcn wij nagaan of bij de onder-
zochtegroep patienten die behandeld warden met suboi-
taae oestradioT-impIantaties meer gevaHen van marmna-
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Indicatics voor totals extijpatie vm taeros em adnesabij ago wotrwta in 
hetZietenhuislJ^cnbBrgte's-Gravciitiagc, 1973-1936-

Tstenis myomatDsus S4 
sadometriosis Cntetaa. Bit (of) ejterna) ^ _ 45 
combinade van ulcnis jstyoinatostis en eadomctriods 19 
bemgne DVafflaatQEBJisa 55 
inalignc ovaritiiiilmiiorKi 17 
strass-inconttncirtic _ 20 
onbegrepen ondeibuiksHaditEn cn (oQ dysparetmie l i 
adaexife (actrat en (of) cfertmisdi) 12 
meristniasiestooi3iBsea(menorra^c£B,(^smenQrme) 3 
aoite brak (steeldiaEJing van o f bloeding ill t^ste) 7 
dimmsche endometrits en (og cersddtis 6 
cervixcardttoma i a situ 4 
iStttcaditeA^en ' ? 

carcinoom -waren opgetreden dan vooraf verwacht mocht 
worden. Op baas van een gestratiSceerde ovedevin^ta-
bel met de cumulatiBve inddenliecijfeis voor mamma-
carcinbbia.fn Neaefiatd^ded, iegenrngSondeadmet de 
leefdjdsopbonw van de ondeizochts groep en bet aantal 
observatiejaren per iodividn, een te verwachten cnmnla-
tieve inddentiB bepaald (PJSJiO ' eeters , schiiftelijke 
mededeling, 1990). Deze bedroeg 1,64.% bij een gemid
delde observatiednnr van 8,25 jaar (95%-BI; 7 , 9 ^ ^ . 
Omwille van standaardisatie hedeidden wij de comtda-
tieve- mcidenfie -tot de, iaddCTliedidrdiffli. i s t ajaital 
nieuwe ziektegevaBen over het totale aantal observatie
jaren, Naar verwacbtibctg zon deze in oa2B groep 2 per 
1000 observatiejaren bedragen. 

IBt ds comnlatieve verdeling volgens Poisson kon 
worden afgelezen dat Jaj waameming van 6 of meer 
gevallen van mammacardnoom per 1000 peisoonsjaren 
inde ondexzodjte.gipep dit met 95% zekerheidnietmeer 
binnen de toevalsmarge kon vaU'en. 

EEStH-TATEN 
Bionen de gtoep van 361 vronwen werdsn 3 mammacar-
dnomen gevonden. Bij een patient ontwikkelde het 
mammacarciBoom z idi 7 jaar na het staken van de 
bstmidelittg (observatiediitir 10,5 jaar), Bij beide andere 
patienten ontstond bet mammaoardaoora il|dens 3e 
behandeling, respectieveljk in het 6e en in het Se 
observatiejaar. Op een totaal aantal observatiejaren van 
2154 betekende ifit een inddentiedichtheid van per 
IDOO observatiejaren-

BESCHOtrWING 
Destrogeentherapie heaft bfehava h&t tfegBntaan Vafi 
dimacteiiele Machten en de profylaxe van osteoporose 
ook nog een ander positief effect, namelijfc de besdier-
ming tegen coronairsderose, waardoor de kans op isdbe-
mische hartziekten vermujdert.* Behalve de kans op 
trombo-emboHsche processen en gajstenen (afhankelijk 
van de dosering en vaniet type oestrogeen), bestaan er 
ook lisico's in oncolo^sck opzidit ten -aaoaeG vmi hst 
endometrinm (bij achtexwege laten van behandeling met 
progestati-»/a) en de mammae. Uit Kteratunrondeizoek 
blijkt dat de kans op mammacardnoom toeneemt bij 

langdurig gebmifc van oestrogenen.̂ '̂ ^ SpedEek onder
zoek naar de freqnentie van het mammacarcinoom bij het 
gebruik-van estradiol-implantatie is editsr nooit-ver-
richt. 

Het aantal maromacardnomen in ons onderzoek was 
kleia (1,4 per 1000 persoonsjaren) en week niet bedni-
dend af van het te verwaditisn aantal in de naar leeMjds-
verdeling overeenkomstige Nederlandse popnlatie (2 per 
rooopersoonsjaren). Van een toenamekan dan ookniet 
gesproken Worden. I n ons onderzoek hadden wij te 
maken met een geselecteerde groep: overwegend preme
nopanzale vrouwen die, zij het om verschillende rede-
nen, een totale extirpaTie van ntems en-adnexa mdergin-
gea. Bij im ms -derhalve ds endogene aasmsak van 
estradiolkomen te vervaSen. Ondernivloedvanparente-
rale oestrogeensubstitutie ondersch Bidden deze vrouwen 
zich met betrekking tot het vooricomen van marmnacaid-
noom dus niet van de algemene bevoMng. 

Door verschillende autenrs is idtiek geleverd op het 
genoemde adifcel van Bergfcvist et ai.̂ "̂ ^ Toch blijft er 
oBzefcerhfiid bestaaaovsr de w a g of hosiaoGmnbatitu-
tie invloed heeft op het ontstaan van mammacardnoom. 
Ons onderzoek leverde een geruststellend resullaat dp. 
TCj menen te mogen conduderen dat het gebruik van 
estradiol-hnplantaties bij patiSnten die een totale estir-
patie van ntems en adnexa hebben ondergaan vooralsnog 
geen grotere kans'op het ontstaan van mammacardnodm 
met zich ineebxengt. 

Ons onderzoek is echter niet van toqpassing op de 
gangbareperi- en postmenopauzaiehormoonsnbstitaSe. 
Dienaaagaandei^ nog veel epideroiologisc'h en biolo-
gisch ondeizoek nodigzijn alvorens van veilige substibi-
tie kan worden gesproken. 

4 _ A B S T K A C T V 
Nd'TtccriSsfof the iitddence of breast ameer during vsz of 
subcutaneous nestradioL - Between 1972 and iiiid-i590 the 
frequency of breast cancer was saidied in a group of 261 mostty 
premenopansalwomBa of die gynaecolo^cal department of the 
Mnnidpal Hospital in TTie Hague, the Nerherlands. A H the 
patients had had a toral kystero-adnexectomy after wMch they 
were S B b s f i u l * d wilh estradid-iinpianSSt 

D D the basis of a stratified lifetable giving f b e cmnnlative 
inddence of breast cancer in the ll^etherlands, an expected 
inddence of a per looo person-years was estimated for the 
observed, grotq) (mean observation period: 8,35 yeais). There 
•were t h r e e cases of breast c a n c e r in t h e observed group. This 
means an inddence density of 1 4 per lOoo peison-yeais. I t is 
conduded that this form of oestrogen siibstitation does not 
iBGrease -file r i ^ of breast caiKSEi^ 

^ Bergivistl., AdamiHO.I'erssonl.HooverE.SchaiTcrC.TheiiskQf 
breast cancer after csttogca and estrogen-progesnn replacement. 
N Engl J Med ipSj; 32.1; 293-7. 

' Ganger K F , FrascrD, WMrebead MI, et al. Prolonged endometriat 
sSss^mas assocated ^ai.s£Eeadiol i ^ i l a i K S , Br Med J1590; 351; 
203-3-

JBon^vlanens MIH •ran, Verbeefc ALM, Peetcis PHM, Lumng P, 
"Wene JM. Een o-rerdcht vaa de cpidcmiologie •ran boEtkanfcer in 
Nedcrlend. NcdHidsclir Geneeskd iggo; 134:287-91. 

tsteros myomatosus 
eadometriosis (interna, BB (of) ejtema) 
combinade van ulenis jayomatosns en eadometiioas 
bemgne DVafflaatQEEBJisa 
malignc ovaritnnlnmOrKi 
strass-inconttneirtic 
onbegrepen ondeibuiksHaditEn en (oQ dysparetmle 
adaexife (aarat en (of) cferonisdi) 
menstruasiestooinissen (menorra^cen, (^smenorme) 
aoite buik (steeldiaEJing -van of bloeding in t^ste) 
cSrronische endometrits en (of) cersddtis 
cervixcardttoma in situ 
iSeitcaditeA^en 

"Bij sumiHige padenten fcwamen meerdere dtagnosen voor. 
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