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HOOFDSTUK X. 

Slolbeschouwing en samenvatting. 

Wat leer en ons de in het vorige hoofdstuk beschreven 
epithelia Ie veranderingen van portio en cervicaalepithelium, 
tijdens den geslachtsrijpen leeftijd - met name tijdens de 
zwangerschap -, met betrekking tot de pathogenese van het 
collum, (portio en cervix,) carcinoom? 

Uitvoerige statistische gegevens hebben aangetoond, dat 
er een betrekking bestaat tusschen zwangerschap en baar, 
moederkanker. 

Het carcinoma corporis uteri is veelvuldig bij vrouwen, 
die niel gebaard hebben; het carcinoma portionis uteri is 
veelvuldig bij vrouwen, die kinder en hebben gehad. Het 
collumcarcinoom neemt met den leeftijd af, het corpuscar' 
cinoom toe. Corpuscarcinoom is in de jonge jaren een zeld, 
zaamheid, boven de 50 jaar is 'I" van aIle carcinomen bij de 
vrouw corpuscarcinoom. Nulligravidae krijgen ± driemaal 
zoo vaak corpus" ovariaar, en vaginaalcarcinoom dan collum, 
carcinoom. De eerste graviditeit is reeds voldoende, om het 
frequentieverschil tusschen collumcarcinoom en aIle andere 
genitaalcarcinomen bij nulligravidae en I gravidae grondig te 
verschuiven. (D eel man) '). De totale morbiditeit aan 
kanker van de geslachtsorganen gezamenlijk, wordt evenwel 
niet veranderd door de eerste zwangerschap (P ell e r) 2). 
AIleen bij zeer veel zwangerschappen, treedt er een bevor, 
derend moment voor carcinoom der genitalia op, in het bij, 
zonder der portio vaginalis uteri. Een zeer snelle frequentie 
van zwangerschappen - zoowel voldragen als onvoldragen 
-, binnen een kleine tijdsruimte der voortplantingsperiode, 
bleek het manifest worden van collumcarcinoom te bevor, 
deren. Een te snelle her haling der veranderingen aan portio 

') Ned. Tijdsehr. v. Gen. (1920). II, Bldz. 2867. 
~ed. Tijdsehr. v. Gen. (1921), II. Bldz. 3073. 

') Arch. f. Gynaek. Bd. 118. S. 59, (1923). 
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en cervix brengt het neoplasma uit zijn latente stadium tot 
activiteit. 

De door de eerste graviditeit aan het collum uteri teweeg, 
gebrachte processen - in den zin der traumatische theorie 
opgevat als rekking, scheuren, litteekens, - zijn als carci, 
nogene factor en van grootere beteekenis beschouwd, dan aIle 
veranderingen door volgende graviditeiten (D eel man) '). 
S c hot t 1 and e r en K e r m a u n e r ') verklaren het fre, 
quentieverschil tusschen nulliparae en I parae door de 
aanwezigheid van het laceratie,ectropium aan het ostium 
uteri externum bij vrouwen, die gebaard hebben. Dit zou bij 
de ontwikkeling van het collumcarcinoom een locus minoris 
resistentiae vormen.· 

Dat de traumata van den partus en de litteekens der cervix 
evenwel niet het essentieele kunnen zijn in de aetiologie van 
het collumcarcinoom, blijkt wellicht uit het minder frequent 
voorkomen van vaginaalcarcinoom bij I parae, dan bij nulli, 
gravidae en dat ook het hymencarcinoom zeer zeldzaam is. 
S tie v e 3) ontkertt zelfs het ontstaan van traumata aan 
cervix en portio als gevolg van de baring. Aan het slot van 
zijn uitvoerig anatbmisch onderzoek over de cervicale ver, 
anderingen gedurende de zwangerschap, partus, en puer, 
perium, schrijft hij: "Niemals fand ich im Bereiche des 
Halsteiles oder Scheidenfortsatzes griiszere N arb en oder 
lIuch nur derbe Ziige von straffem Bindegewebe, die als 
Reste der friiheren Cervixrisse gedeutet werden kiinnten; 
auch da nicht, wo der auszere Muttermund mehrfach gelappt 
erschien. Die Muttermundslippen sind stets gleichmaszig 
von geschichtetem Plattenepitheliiberzogen, der Cervical, 
kanal von hohem Zylinderepithel ausgekleidet." 

In het licht gezien van de beteekenis der hormonale epi, 
theelprikkels voor de regeneratieprocessen aan portio en 
cervix, als mogelijke aetiologische factor in het complex van 
factoren, dat aan het collumcarcinoom ten grondslag ligt, 
zouden de vermelde conclusies, uit de statistische gegevens, 

') I.e. 
2) Cecit. n. Peller, I.e, 
,) I.e. 
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kunncn worden verklaard. Immers, in Hoofdstuk VIII werd 
gewezen op de beteekenis, die de regeneratie in het algemeen 
he eft voor de aetiologie van de maligne nieuwvorming. 

In Pen r i s' ') opvatting over het samengaan van "veel" 
collumkanker" met "weinig steriele vrouwen", als twee Yer, 
schijnselen met cen gemeenschappelijke oorzaak, kan het 
oorzakelijk verband tusschen beide worden teruggebracht 
tot de hormonale functies van de hypophysevoorkwab en 
het ovarium. Immers, of de vrouw itl of niet zwanger wordt, 
wordt mede bepaald door de juiste hormonale functies van 
kiemkliercn en hypophysis, terwijl, wanneer bij haar een 
dispositie aanwezig is tot het verkrijgen van carcinoma uteri, 
aan diezelfde hormonale invloeden op het portio,epitheel een 
beteekenis mag worden toegekend. 

Het dierexperiment geeft steun aan deze beschouwing, 
ontleend aan de statistische gegevens, over kanker der 
vrouwelijke geslachtsorganen in zijn betrekkingen tot zwan, 
gerschap en geboorte, vanuit het gezichtspunt der hormQnale 
regeneratieprocessen, als aetiologische factor in het ontstaan 
yan het collumcarcinoom. Immers, de experimenteel verkre, 
gen groeiverschijnselen aan het epitheel in Hoofdstuk VIII, 
die in den aanvang van de gemeenschappelijke werking van 
menformon en teer te voorschijn treden, zijn zeker z66 
merkwaardig, dat in de pathogenese van het collumcarcinoom 
bij den mensch aan zulk een hormonaal moment, onder 
invloed van cancerogene factoren, een aetiologische betee, 
kenis zal mogen worden toegekend. 

Samenvatting. 

In de publicaties van H 0 f b a u e r, waarin als experimen, 
teele leukoplakie van de portio vaginalis bij caviae epitheel, 
veranderingen, na implantatie van runderhypophysevoor, 
kwab in de spier en, worden vermeld, is de interpretatie der 
verkregen verschijnselen onjuist. 

Het blijkt inderdaad, dat hypophysevoorkwab een direct 
stimuleerenden invloed heeft op vagina, en cervixepithelium, 

') Ned. Tijdschr. v. Gen. No. 22, bldz. 2828, (1931). 
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zoowel bij normale geslachtsrijpe dieren, als bij castraten. 
Er komt epitheelvermeerdering met verslijming, soms van 
aile cellagen. Aan de cervix treden deze veranderingen het 
eerst op. Deze epitheelproliferaties zijn physiologisch te 
noemen. Verslijming van vaginaaL en cervix,epitheel is bij 
caviae typisch gedurende de graviditeit. 

Bij toediening van prolan (L a que u r) gaat het hyper, 
plastische epitheel van vagina en portio verhoornen, daaren, 
tegen bij castraten verslijmen. Er is verder een qualitatief 
verschil tusschen prolan en hypophysevoorkwabweefsel. 

Menformon (L a que u r) geeft aan de proximaal gelegen 
cervixklieren een duidelijke vermeer de ring met verslijming, 
nooit aan de vagina en de portio. Hier treedt steeds epitheeL 
hyperplasie met verhoorning op, zooals kenmerkend is voor 
den oestrus. De twee pote";ties dezer epitheelsoorten -- ver, 
slijming en verhoorning --, zooals wij die bij de knaagdieren 
afzonderlijk tot uiting zien komen, al naar gelang hct epitheel 
wordt geprikkeld door menformon of hypophysevoorkwab, 
hormoon, treden door den prikkel def teerapplicatie gelijb 
tijdig aan den dag. 

Noch prolan, noch menformon, noch teer geeft, ook niet 
na langdurige toediening, locale groeiverschijnselen van het 
epithelium; er treden epitheelveranderingen op, die zich 
diffuus over den geheelen tractus genltalis uitstrekken. 

Worden echter menformon en teer te zamen toegediend, 
dan ziet men in den aanvang der dierproef epitheelstructu, 
ren, die morphologisch weI zeer op malignen groei gelijken. 

Op de beteekenis van dit verschijnsel, als aetiologisch 
moment in de pathogenese van het collumcarcinoom bij den 
mensch, wordt gewezen. Er wordt aangetoond, dat ook bij 
de zwangere vrouw aan portio, en cervicaalepithelium zich 
belangrijke epithelia Ie prolifera tieverschijnselen voordoen. 
Daardoor is het tevens mogelijk een aantal betrekkingen 
tusschen graviditeit en collumcarcinoom, zooals deze uit 
statistische gegevens kunnen worden afgeleid, gemeenschap, 
pelijk uit een gezichtspunt te bezien. 


