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abstract
New case of West-Nile fever in the Netherlands: a man with
encephalitis following a trip to Canada. – Shortly after his return to the Netherlands from a trip to Ontario, a part of Canada
where infection with West-Nile virus has been reported, a 69year-old man became increasingly confused and generally unwell, accompanied by fever. The clinical picture was compatible with viral encephalitis and this was supported by EEG
findings and the results of the cerebrospinal-fluid examination.
MRI of the brain did not contribute to the diagnosis. The patient was treated with aciclovir because herpes simplex encephalitis was suspected, and he recovered from his illness
within a few days. The EEG normalised as well. The most
important remaining symptom was diminished short-term memory function. After the patient was discharged, rising antibody
titres against West-Nile virus were found in two consecutive
sera; there were no antibodies to other encephalitis-causing
viruses (such as Q fever virus and St. Louis encephalitis virus).
This case report concerns the second imported case of West-

Nile fever in the Netherlands and the first one with encephalitis.
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Casuïstische mededelingen

Een zegelringcelcarcinoom van de maag als eerste uiting van een
mammacarcinoom
f.a.r.m.warmerdam, j.l.g.blaauwgeers, b.de valk en k.j.roozendaal
Bij het mammacarcinoom is metastasering naar de maag
met het beeld van een linitis plastica zeldzaam, maar dit
proces is wel eerder beschreven.1 Wij zagen een patiënte die zich presenteerde met een linitis plastica en multipele osteolytische en osteoblastische afwijkingen in het
skelet op basis van een zegelringcelcarcinoom. Bij nadere analyse bleek het te gaan om metastasen van een
occult mammacarcinoom. Deze situatie is – voorzover
wij konden nagaan – niet eerder in de literatuur beschreven.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 73-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, presenteerde zich met een sinds 5 maanden bestaande doffe pijn in epigastrio, een snel optredend gevoel van verzadiging
bij de maaltijd en een gewichtsverlies van 10 kg in een half jaar
tijd. Bij lichamelijk onderzoek werden er behoudens tekenen
van anemie en voor de leeftijd opvallend dicht klierweefsel van
de mammae geen afwijkingen gevonden. Het laboratoriumonderzoek toonde een normocytaire anemie; de overige uitslagen waren normaal. Bij gastroscopie werd het beeld van een
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samenvatting
Een 73-jarige vrouw presenteerde zich met doffe pijn in epigastrio, een snel optredend gevoel van verzadiging bij de maaltijd en een gewichtsverlies van 10 kg in 6 maanden. Aanvullend
onderzoek toonde linitis plastica op basis van een zegelringcelcarcinoom in de maag, multipele skeletmetastasen en een occult, klein mammacarcinoom. Immunohistochemische vergelijking van de tumoren wees uit dat het in alle gevallen ging om
een gemetastaseerd mammacarcinoom. Bij controle na een
jaar behandeling met tamoxifen waren de klachten verdwenen
en was de activiteit van de tumormarker gedaald. Hoewel
metastasering van mammacarcinoom naar de maag zeldzaam is,
moet men deze mogelijkheid in gedachten houden bij vrouwen
die zich presenteren met een maligniteit van de maag en mastopathie. Hormonale behandeling en chemotherapie kunnen
resulteren in redelijke palliatie.
linitis plastica gezien. Biopten van het maagslijmvlies toonden
een slecht gedifferentieerd adenocarcinoom van het zegelringceltype passend bij een primair maagcarcinoom (figuur 1).
Er werd een in opzet curatieve maagresectie overwogen,
maar eerst werd computertomografie van het abdomen verricht. Daarbij werden geen lymfomen of levermetastasen gezien, maar wel multipele osteolytische en osteoblastische afwijkingen, passend bij metastasen in de ruggenwervels (figuur
2). Een cristabiopsie liet massale infiltratie van het beenmerg
met zegelringcellen zien. Er werd geconcludeerd dat het hier
ging om een zegelringcelcarcinoom van de maag met skeletmetastasen en er werd afgezien van een operatie.
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figuur 1. Maagslijmvliesbiopt van patiënt A: het oppervlak is geülcereerd; tussen enkele preëxistente foveolaire structuren is er
diffuse infiltratie door tumorcellen met een zegelringcelaspect (HE-kleuring; 130 maal vergroot).
Met de gedachte dat bij een vrouw van deze leeftijd dit
tamelijk uitzonderlijke metastaseringspatroon van een maagcarcinoom ook gebaseerd zou kunnen zijn op een occult
mammacarcinoom, lieten wij op het maagbiopt een immunohistochemische kleuring op oestrogeenreceptor verrichten.
Deze bleek positief (figuur 3).
Het mammogram en het echogram van de mammae toonden wel dicht klierweefsel, maar geen afwijkingen die maligniteit deden vermoeden. Een MRI echter liet centraal in de

a

rechter mamma een vroeg en snel aankleurende afwijking van
1,5 cm doorsnede zien met een duidelijke plateaufase, passend
bij maligniteit.
Pathologisch onderzoek na een echogeleide dikkenaaldbiopsie uit deze afwijking toonde een oestrogeenreceptorpositief, gemengd ductaal-lobulair mammacarcinoom met focaal
een zegelringcelaspect (figuur 4). De mogelijkheid van een synchrone dubbeltumor, namelijk een lobulair mammacarcinoom
– deels van het zegelringceltype – met skeletmetastasen en een
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figuur 2. CT-scans van patiënt A: (a) op het niveau van de bovenbuik: een lever zonder metastasen; (b) op het niveau van het
bekken: meerdere osteolytische en sclerotische haarden.
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oestrogeenreceptorpositief zegelringcelcarcinoom van de
maag, moest worden uitgesloten. Dit was mogelijk met aanvullend immunohistochemisch onderzoek. Bij patiënte waren
de tumorcellen in alle biopten (van mamma, maag en bot)
positief voor cytokeratine 7 (CK7) en ‘gross cystic disease fluid
protein’(GCDFP)-15 en negatief voor cytokeratine 20 (CK20),
waarmee bevestigd werd dat het ging om een primair mammacarcinoom met metastasen in de maag en het skelet (tabel).2 3
Er werd begonnen met een behandeling met tamoxifen 20 mg
1 dd.
Bij controle meer dan een jaar nadat de maligniteit in de
maag gediagnosticeerd was, ging het goed met patiënte. Het
gevoel van snelle verzadiging was verdwenen, haar gewicht was
stabiel, ze had geen botpijnen en de hemoglobineconcentratie
was zonder bloedtransfusies in het laatste halfjaar rond de
6,5 mmol/l stabiel gebleven. Tevens was er een daling van de
activiteit van de tumormarker voor het mammacarcinoom
– het CA-15.3 – van 108 naar 64 U/ml.

beschouwing
Metastasering van het mammacarcinoom naar de maag
komt relatief weinig voor. Het skelet, de longen, de
hersenen en de lever zijn de bekende doelorganen voor
de hematogene verspreiding van borstkanker. In grote obductiereeksen werden prevalenties van maagmetastasen
tot 15% beschreven, maar het merendeel van de literatuur over bevindingen gedurende het leven laat veel
lagere cijfers zien.4 5

figuur 3. Sterk positieve aankleuring in het immunohistochemische onderzoek op oestrogeenreceptor in het maagbiopt
(350 maal vergroot).
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Metastasen in de maag die afkomstig zijn van een
mammacarcinoom manifesteren zich meestal met aspecifieke symptomen als anemie, anorexie, pijn in epigastrio, snelle verzadiging, vomitus en melaena; zelden is
een massale maagbloeding het eerste teken van lokalisatie in de maag.6 Het mediane interval van de diagnose
van het mammacarcinoom tot aan de manifestatie van
de metastasen in de maag is 5 jaar;7 ook is een interval
van 30 jaar na mastectomie gerapporteerd.8 Bevindingen bij gastroscopie zijn het beeld van een linitis plastica of gelokaliseerde vormen als poliepen en ulcera, die
zowel bij gastroscopie als bij microscopisch onderzoek
doen denken aan een primair maagcarcinoom.1 Biopten
verkregen bij endoscopie zijn vaak fout-negatief omdat
bij hematogene disseminatie naar de maag de serosa en
de submucosa de eerste lagen zijn die worden aangedaan.8 Een klein mammacarcinoom in dicht klierweefsel
kan zowel klinisch als mammografisch worden gemist.9
Bij gastro-intestinale metastasering van borstkanker
gaat het meestal om een mammacarcinoom van het
lobulaire type, dat relatief minder frequent voorkomt:
10% van de mammacarcinomen behoort tot dit type.10 11
Ook is een synchrone dubbeltumor wel eens beschreven, namelijk een lobulair mammacarcinoom – deels
van het zegelringceltype – met skeletmetastasen en een
oestrogeenreceptorpositief zegelringcelcarcinoom van
de maag.12 Bij onze patiënte werd in de mamma een
gemengd ductaal-lobulair carcinoom met zegelringceldifferentiatie gezien.
Het zegelringcelcarcinoom van de mamma werd voor
het eerst in 1976 beschreven en wordt in het algemeen
gezien als een variant van het lobulair mammacarcinoom.13 14 Het kan, zoals bij onze patiënte, moeilijk zijn
metastasen van deze mammacarcinoomvariant in de
maag te onderscheiden van primair zegelringcelcarcinoom van de maag. Immunohistochemisch onderzoek
kan hierbij helpen, zoals in het voorgaande is beschreven. Dat een relatief kleine tumor al zo uitgebreid gemetastaseerd is, is niet ongewoon. Alhoewel metastasen
op afstand een directe correlatie hebben met tumorgrootte,15 zijn uitgebreide metastasen bij een occult
primair lobulair mammacarcinoom met een doorsnede
van slechts 1,5 cm eerder in de literatuur vermeld.16 Juist
van het lobulaire mammacarcinoom is bekend dat het
een omvangrijk, diffuus metastaseringspatroon kan laten
zien.
Bekende immunohistochemische kleuringen waarmee onder andere het mammacarcinoom en tumoren
van de tractus digestivus van elkaar kunnen worden
onderscheiden, zijn de cytokeratinen CK7 en CK20. Het
mammacarcinoom is vrijwel altijd CK7-positief en
CK20-negatief. De gastro-intestinale tumoren daarentegen zijn vaak CK7-negatief en CK20-positief – met uitzondering van het maagcarcinoom, dat een wisselend
expressiepatroon voor deze kleuringen heeft.2 Kleuring
voor het vrij onbekende GCDFP-15 is bij bijna alle
mammacarcinomen positief – ook bij het lobulaire mammacarcinoom met zegelringceldifferentiatie –, maar de
marker is nog nooit aangetoond in een maagcarcinoom.3
Voor patiënte was de consequentie van de uiteinde-
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figuur 4. Naaldbiopt van de rechter mamma van patiënt A: enkele buisstructuren van een ductaal carcinoom en los gelegen
cellen van een lobulair carcinoom, deels met een zegelringcelaspect (HE-kleuring; 175 maal vergroot).

lijk gestelde diagnose de mogelijkheid om palliatief te
worden behandeld met hormonale therapie voor het
hormoonreceptorpositieve mammacarcinoom; hierbij
kan een kwalitatief betere en ook langere overleving
worden bereikt dan bij een uitgebreid gemetastaseerd
maagcarcinoom. De gemiddelde overleving van patiënten nadat er metastasen in de maag waren ontdekt,
afkomstig van een mammacarcinoom, werd beschreven
als 10 maanden met een 2-jaarsoverleving van 23%.1 Bij
een linitis plastica daarentegen was er een overleving
van 10% na één jaar.1 17
Bij onze patiënte zagen wij het beeld van een linitis
Bevindingen bij immunohistochemische kleuringen van mammacarcinoom en carcinomen van de tractus digestivus,2 3 en van biopten van de
rechter mamma, de maag en bot van patiënt A
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plastica en skeletmetastasen, die bij nader onderzoek
metastasen bleken te zijn van een occult primair mammacarcinoom. Deze uitzonderlijke casus toont dat, als
een ziektebeeld afwijkt van de verwachting, een gezonde achterdocht ten opzichte van een reeds gestelde diagnose kan leiden tot andere inzichten, en eventueel zelfs
tot andere therapeutische mogelijkheden. Toch is de
boodschap die aan deze casus ontleend kan worden niet
dat men bij ieder maagcarcinoom ook aan een
mammacarcinoom moet denken. Wij zouden willen benadrukken dat metastasering van het lobulair mammacarcinoom naar de maag vaker voorkomt dan in het algemeen verwacht wordt. Indien een vrouw met een mammacarcinoom in de voorgeschiedenis zich presenteert
met een maagcarcinoom, dient men een metastase van
het mammacarcinoom in overweging te nemen, ongeacht de tijdsduur die verstreken is sinds de manifestatie
van de eerste tumor.
Dr.K.C.Kuijpers, patholoog, Ziekenhuis Leyenburg, Den
Haag, verrichtte de GCDFP-15-kleuring. Mw.Y.M.J.Krebbers,
assistent-geneeskundige, en mw.Y.T.van Aardenne, radioloog,
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, beoordeelden
figuur 2.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
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abstract
Breast cancer presenting as gastric signet ring cell carcinoma. –
A 73-year-old woman presented with dull pain in the epigastric
region, a rapid feeling of fullness upon eating and a weight loss
of 10 kg in 6 months. Further examination showed linitis plastica due to a signet ring cell carcinoma in the stomach, multiple bone metastases, and an occult, small breast tumour.
Immunohistochemical comparison of the tumours strongly
suggested that all cases involved a metastasised breast carcinoma. At check-up after one year of tamoxifen treatment, the
complaints had disappeared and the activity of the tumour
marker had dropped. Gastric metastases from breast carcinoma are rare. Nevertheless, this possibility should be kept in
mind in women presenting with malignancies of the stomach
and mastopathy. Hormonal treatment and chemotherapy may
result in reasonable palliation.
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Bladvulling
Tarieven en straffen voor den chirurg
Perzië. – Te Susa is in het vorige jaar het wetboek van Koning
hammurabi ontdekt, waarin elf artikelen voorkomen, die aantoonen, hoe vóór naar schatting 41 eeuwen de uitoefening der
heelkunde wettelijk geregeld was.
Wie een ernstige wonde opereerde met de bronzen stift, of
een vlek op het oog daarmede opende en daardoor het oog redde, werd beloond met 10 zilveren sikkelen; was de geopereerde een edelman, dan kreeg de arts 5, was een slaaf geopereerd,
dan kreeg hij 2 sikkelen.
Een vrijgeborene, genezen van een beenbreuk of een ziekte
der ingewanden, moest 5, een zoon van een edelman 3, een
slaaf 2 sikkelen betalen. Maar was de operatie der wonde door
den dood gevolgd, of was het oog verloren gegaan, dan werden
den chirurg de handen afgekapt. Was de overledene een slaaf,
dan moest de chirurg er een anderen slaaf voor betalen, en had
een slaaf zijn oog verloren, dan kwam de dokter er met de halve koopsom van een slaaf af.
Had een chirurg buiten weten van den meester een slaaf
voorzien van het kenmerk van lijfeigenschap, dan moest hij zijn
handen laten afkappen, maar kon hij bezweren, dat hij misleid
was door dengeen die hem tot de operatie had uitgenoodigd,
dan werd de misleider gedood.
Geen collega van onzen tijd zal het betreuren, dat de wet van
wijlen hammurabi obsoleet is geworden.

Autochirurgie
Londen. – The Lancet heeft de aardige gewoonte, in ieder nummer een stukje af te drukken uit een ouden jaargang, een tachtig jaar terug. In het nummer van 20 December staat een bericht uit 1824 over een lithotomie, door een Fransch chirurg
verricht aan zichzelf, met goed gevolg. Den 17den Januari
komt het Tijdschrift hierop terug en somt het een reeks van zulke bewijzen van moed en wilskracht op, zelfverminking van
zielszieken buiten beschouwing latend. Een Hollandsche smid
en een Duitsche kuiper hebben dezelfde operatie verricht. Een
lakenwever, die een perineaal-fistel had overgehouden van een
val, bemerkte later, dat hij een steen had en heeft die langzamerhand verbrijzeld met een beitel dien hij in den fistel bracht.
Een generaal heeft een steen gedurende een jaar bewerkt met
een metaaldraad, waarvan hij het uiteinde ruw gevijld had.
Murphy verhaalt van een man, die zelf zijn beklemde hernia
had ingesneden, maar die was vermoedelijk niet bij zijn verstand. Talrijk zijn de gevallen van kiezersnede aan het eigen lichaam, vooral bij de gekleurde menschenrassen. Het instrument was hierbij doorgaans een scheermes, ook wel eens een
gebroken slachtersmes. In vele gevallen is de geopereerde vlug
genezen, zelfs in één geval van een Italiaansche, die na de operatie vijf uur geloopen had met een sluitlaken, toen was flauw
gevallen en opgenomen werd met een uitgebreiden prolaps der
ingewanden.

(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1903;47I:1109.)

(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1903;47I:275.)
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