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Samenvatting 
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Samenvatting Thesis 

 

 Het onderzoek in dit proefschrift behandelt onderwerpen die van belang zijn voor de behandeling 

van patiënten met hersenmetastasen, waaronder een vergelijking van de verschillende gepubliceerde 

prognostische indices (PI), voorspelling van lokale tumor controle na stereotactische radiochirurgie (SRS) 

en de rol van gefractioneerde stereotactische bestraling (fSRT) geïntegreerd met totale schedelbestraling.  

 

 Hoofdstuk 1 beschrijft de klinische achtergrond van hersenmetastasen en prognostische indices 

die kunnen worden gebruikt bij de bepaling van optimale behandeling voor patiënten, evenals selectie 

voor SRS/fSRT behandeling. Vervolgens worden in dit hoofdstuk de onderzoeksvragen van dit 

proefschrift geformuleerd. Daarnaast wordt in dit inleidende hoofdstuk een overzicht gegeven van de 

gebruikte definities en de klinische onderzoek databases die werden gebruikt in de verschillende 

artikelen.  

 

 Hoofdstuk 2 presenteert een vergelijking van PI systemen voor hersenmetastasen gebaseerd op 

‘operating characteristics’, afgeleid van gepubliceerde primaire- en validatie rapporten. Nadat een 

systematische literatuurstudie werd uitgevoerd teneinde de relevante publicaties te identificeren, werden 

de ‘operating characteristics’ berekend met behulp van een innovatieve Kaplan-Meier 

digitaliseringsprocedure. Bij beoordeling van de literatuur bleek er een aanzienlijke heterogeniteit van de 

gebruikte ‘operating characteristics’, de onderzochte patiënten populaties’en behandelingsmethoden, 

gebruikte statistische methodieken. Een vergelijking van alle beschikbare PI identificeerde geen PI met 

ideale statistische eigenschappen voor de voorspelling van overleving van patienten met 

hersenmetastasen. Gezien deze bevinding, lijkt het aan te bevelen om de RTOG recursive partitioning 

analysis (RPA) classificatie te blijven gebruiken voor de patiënt management, vanwege haar relatieve 

eenvoud, uitgebreide validatie in populaties met verschillende behandelmodaliteiten, en het brede gebruik 

in de klinische praktijk. 

 

 Als vervolg op de vergelijking van PI op basis van literatuur zoals beschreven in hoofdstuk 2, 

rapporteert Hoofdstuk 3 over de vergelijking van de verschillende PI voor hersenmetastasen met behulp 

van een gecombineerde SRS en fSRT klinische database bestaande uit 501 patiënten. De PI werden 

vergeleken met behulp van traditionele statistische methoden, evenals diverse nieuwe methodieken zoals 

‘net reclassification improvement’ (NRI), ‘integrated discrimination improvement’ (IDI) index en 

‘decision curve analysis’ (DCA). De uitgevoerde multivariabele analyse bevestigt dat de traditionele 

prognostische factoren zoals die zijn opgenomen in gepubliceerde PI indexen statistisch significant 

gecorreleerd zijn met overleving, met de mogelijke uitzondering van de activiteit van de primaire tumor. 
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De evaluatie van alle negen gepubliceerde PI toonde een superioriteit van de RTOG RPA-, Rotterdam-, 

Basic Score Brain Metastases (BSBM) en de vier-categorie score van Rades et al. in meerdere 

traditionele en/of nieuwe metrische vergelijkingsmethoden. Daarnaast bleken de disease-specific GPA en 

de Rotterdam PI te hebben de laagste major misclassificatie rate te hebben voor de voorspelling van 

goede- en slechte prognose patiënten. Deze studie bevestigt de bevindingen uit de systematische review 

analyse (zoals beschreven in Hoofdstuk 2) dat geen van de nieuwere PI tot een aanzienlijke verbetering 

leidt in vergelijking met de meer gevestigde en gevalideerde RTOG RPA-score. 

 

 Gezien de consistente bevinding dat geen van de onderzochte PI’s duidelijk superieur was, verkent 

Hoofdstuk 4 een nieuwe aanpak voor prognostische modellering van overleving met behulp van 

kunstmatige neurale netwerken (ANN). Een directe vergelijking van verschillende optimalisaties van de 

ANN versus traditionele logistische regressie van de PI werd uitgevoerd bij een subset van de SRS/fSRT 

database die ook gebruikt werd voor de analyse in Hoofdstuk 2. Deze gezamenlijke database van 460 

patiënten (met voldoende potentiële follow-up voor een binaire analyse) werd onderverdeeld in datasets 

voor het testen, cross-validatie (training) en validatie. Hoewel verschillende ANN strategieën wat betreft 

de accuracy superieur waren aan de gepubliceerde PI, werd er geen verbetering van de misclassificatie 

ratio ontdekt. ANN was niet superieur aan traditionele logistische regressietechnieken met betrekking tot 

het voorspellen van overleving.  

 

 Hoofdstuk 5 beschrijft het onderzoek dat is uitgevoerd om te komen tot een nieuw RPA 

classificatiesysteem voor het voorspellen van lokale tumorcontrole na behandeling met SRS. Dit nieuwe 

RPA systeem verschilt van dat beschreven in de hoofdstukken 2-4, die met name zijn gericht op 

voorspelling van overleving. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe RPA classificatie voor lokale 

controle werd de eerder beschreven SRS-database (Hoofdstukken 3 en 4) gebruikt. Deze RPA stelde drie 

prognostische risicocategorieën vast voor kans op lokale controle na SRS, gebaseerd op combinaties van 

SRS dosis en morfologie van de laesie op MRI-scans. Het gegeven dat deze nieuwe RPA classificatie niet 

alleen prognostisch is voor lokale controle maar ook voor overleving, suggereert een gunstig effect van 

lokale laesie controle op de overleving van patiënten behandeld met SRS. 

 

 Hoofdstuk 6 presenteert een systematische literatuur review met betrekking tot gefractioneerde 

stereotactische radiotherapie (fSRT). In totaal 36 gepubliceerde artikelen werden opgenomen in de 

definitieve review na een systematische opeenvolgende beoordeling van titel, abstract, en het volledige 

artikel. Deze review toonde belangrijke klinische winst in overleving, laesie controle en aanvaardbare 

toxiciteit na behandeling met fSRT. Lokale controle bleek gecorreleerd aan de biologische equivalente 

bestralingsdosis, terwijl regionale controle elders in de hersenen met name gecorreleerd was aan het 
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toepassen van totale schedelbestraling. De review van de literatuur toonde ook aan dat er leemte bestaat 

in de vergelijking van SRS en fSRT wat betreft klinische resultaten. Toekomstige klinische trials en 

gematchte analyses tussen beide vormen van stereotactische bestraling zijn noodzakelijk. 

 

 Hoofdstuk 7 beschrijft een afgeronde fase I studie naar de maximaal haalbare dosis bij het gebruik 

van fSRT toegediend als simultaneous integrated boost (SIB) in combinatie met totale schedelbestraling 

voor patiënten met 1-3 hersenmetastasen. Totale schedelbestraling met een dosis van 30Gy in 10 fracties 

werd toegediend met een geïntegreerde SIB dosis van 5-30Gy in opeenvolgende fase I cohorten. 

Aangezien geen graad 3-5 toxiciteit (volgens NCICTC v3.0) werd gezien, werd de maximaal te verdragen 

dosis van de SIB voor het testen van toekomstige fase II studies vastgesteld op 60Gy in 10 fracties bij 

patiënten met 1-3 hersenen, toegediend synchroon met schedelbestraling van 30Gy in eveneens 10 

fracties. 

 

 Hoofdstuk 8 presenteert de klinische resultaten van een pooled analyse van fSRT/SIB 

behandeling van twee instituten (LRCP en VUmc). LRCP patiënten (n=70) werden behandeld met SIB 

doses variërend van 35-60Gy/10 fracties (30Gy/10 fracties totale schedelbestraling) met behulp van 

helical tomotherapy. VUmc patiënten (n=50) werden behandeld met een SIB dosis van 40Gy/5 fracties 

(20Gy/5 fracties totale schedelbestraling) met volumetric modulated arc behandeling (RapidArc) op een 

lineaire versneller. Het gebruikte behandelingsplatform bleek niet voorspellend voor de overlevings- of 

intracraniële controle. Negatief voorspellende factoren voor overleving waren een diagnose van primaire 

longkanker, actieve systemisch metastatische ziekte en lagere performance score. Een groter cumulatieve 

volume van de bestraalde metastasen was gecorreleerd met een slechtere intracraniële controle. 

 

 Hoofdstuk 9 bevat de resultaten van een propensity score matched-pair analyse tussen fSRT (SIB 

met totale schedelbestraling) en SRS. Voor deze vergelijking werden de eerder beschreven databases 

voor fSRT (Hoofdstuk 8) en SRS (Hoofdstuk 5) gebruikt om een nieuwe matched-pair database van 178 

patiënten (89 matched SRS met 89 fSRT/SIB patiënten) met overeenkomende baseline kenmerken. 

Behandelingstoewijzing (SRS vs. fSRT/SIB) bleek niet significant gecorreleerd aan de overleving; 

fSRT/SIB was echter wel geassocieerd met een lagere intracraniële recidiefkans, hetgeen waarschijnlijk 

verband houdt met de toegediende totale schedelbestraling. 

 

 In een follow-up van de fase I klinische trial die werd beschreven in hoofdstuk 7, presenteert 

Hoofdstuk 10 een lopende fase II klinische trial met fSRT met de vastgestelde MTD van 60Gy in 10 

fracties SIB, geïntegreerd met 30Gy in 10 fracties totale schedelbestraling bij patiënten met 1-3 

hersenmetastasen. De primaire eindpunten voor deze fase II studie zijn overleving, intracraniële controle 
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en lokale controle gemeten 6 maanden na behandeling. Een sample size van 93 patiënten is noodzakelijk 

om vast te stellen of de overleving ten opzichte van historische SRS data is verminderd met twee 

maanden of meer en/of lokale controle percentages met 10% of meer zijn verlaagd. Secundaire 

eindpunten voor deze studie zijn toxiciteit, kwaliteit-van-leven, cognitieve verslechtering en 

radiologische response op MRI scans. 

 

 Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de huidige stand van kennis met betrekking tot PI en het 

gebruik van fSRT voor de behandeling van hersenmetastasen. Toekomstige onderzoekslijnen bestaan uit 

een verdere analyse van regionale controle in de hersenen na SRS alleen, alsmede het opzetten van 

nieuwe klinische trials ter bepaling van de optimale radiotherapie technieken en volgorde. 
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