
VU Research Portal

Optimization of image-guided radiotherapy (IGRT) for lung cancer

Spoelstra, F.O.B.

2010

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Spoelstra, F. O. B. (2010). Optimization of image-guided radiotherapy (IGRT) for lung cancer. [PhD-Thesis -
Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/f2109007-eb04-4e8d-983d-459f21fa0e7a


In hoofdstuk 2 wordt de prominente rol van de radiotherapie in de behandeling van 

kanker besproken aan de hand van de ontwikkeling van nieuwe bestralingstechnieken. 

Wanneer deze worden geïmplementeerd in combinatie met verbeteringen in de 

beeldgestuurde radiotherapie (image-guided radiotherapy [IGRT]), een techniek 

waarbij de tumor zowel direct voor als tijdens de bestraling in beeld wordt gebracht, 

kan dit mogelijk tot betere behandelresultaten leiden. 

 

De Lung Adjuvant Radiotherapy Trial (LungART) is een nieuwe fase 3 studie waarin 

patiënten met mediastinale lymfekliermetastasen na een resectie worden 

gerandomiseerd tussen postoperatieve radiotherapie (PORT) en een expectatief 

beleid. In het geval van PORT is bekend dat het intekenen van doelvolumina tussen 

verschillende radiotherapeuten aanzienlijk kan verschillen, hetgeen invloed heeft op 

zowel de toxiciteit als het risico op een lokaal recidief. Om deze variaties voor 

aanvang van de LungART in kaart te brengen is een internationale intekenstudie 

verricht. Hierbij werden radiotherapeuten met veel ervaring op het gebied van de 

behandeling van longkanker gevraagd om hun postoperatieve doelvolumina in te 

tekenen op planning CT scans van 2 patiënten met behulp van een gevalideerd 

intekenprogramma (hoofdstuk 3). Onder de experts werd een significante 

intekenvariatie gezien, welke aanzienlijk kon worden gereduceerd nadat aan dezelfde 

radiotherapeuten een intekenprotocol werd verschaft. Dit laatste benadrukt het belang 

van gestandaardiseerde intekenprotocollen en van kwaliteitsbewaking onder andere 

met behulp van de beeldgestuurde radiotherapie (IGRT).  

 

De behandeling van keuze bij het locaal gevorderd stadium longkanker is gelijktijdige 

chemoradiatie. Om de aanzienlijke bijwerkingen van deze behandeling zoveel 

mogelijk te reduceren, wordt gebruik gemaakt van kleinere bestralingsvelden. De 

ademhalingsgestuurde bestraling is een techniek die dit mogelijk maakt door de tumor 

te bestralen in een geselecteerde fase van de ademhaling waarin de tumor niet of 

nauwelijks beweegt. Idealiter dient de tumor gedurende de ademhaling continu te 

worden vervolgd, echter longtumoren zijn vaak slecht zichtbaar op conventionele 

kilo- en megavolt foto’s. Om de ademhalingsgestuurde bestraling te reguleren worden 

dan ook vaak externe surrogaten zoals de buikwandbeweging gebruikt. Een 

regelmatig ademhalingspatroon is hierbij wenselijk, maar lang niet altijd mogelijk. De 

invloed van een veranderd ademhalingspatroon op zowel de longvolumina als de 



tumorpositie werd onderzocht in 22 patiënten die zowel een 4-dimensionale CT 

(4DCT) tijdens vrije ademhaling als met behulp van ademinstructies (audio-coaching) 

ondergingen (hoofdstuk 4). Longvolumina namen gemiddeld met 10% toe als gevolg 

van audio-coaching. De gemiddelde verplaatsing van longtumoren vond met name 

plaats in de lengterichting. Verplaatsingen groter dan 5 mm werden alleen gezien in 

tumoren die in eerste instantie al meer dan 10 mm bewogen. Deze resultaten 

impliceren dat het veranderen van ademhalingspatronen bijvoorbeeld door audio-

coaching kan leiden tot systematische fouten in de tumorpositie en daarom met veel 

zorg moet worden toegepast zowel tijdens planning als de uitvoering van de 

bestraling. 

 

Wanneer externe surrogaten gebruikt worden voor de ademhalingsgestuurde 

bestraling kunnen er faseverschillen in de positie van de externe marker en de tumor 

ontstaan, hetgeen resulteert in een inconsistente relatie tussen beide. Verificatie van 

de reproduceerbaarheid van de interne anatomie tijdens ademhalingsgestuurde 

bestraling is daarom van groot belang. Dit werd onderzocht in 11 patiënten die 

ademhalingsgestuurd bestraald zijn gedurende eind-inademing met behulp van audio-

coaching (hoofdstuk 5). Voor dit doel werd gebruik gemaakt van ‘time-integrated 

electronic portal imaging’, een beeldvormingstechniek waarmee de gemiddelde 

positie van bewegende interne structuren zoals de tumor of een bronchus in/vlakbij de 

tumor gedurende een bestraling kan worden bepaald. De systematische en random 

fouten in tumorpositie waren respectievelijk 1.8 mm en 1.3 mm in de dwarsrichting 

en 1.7 mm en 1.7 mm in de lengterichting. Deze resultaten impliceren dat de interne 

anatomie reproduceerbaar lijkt tijdens deze vorm van ademhalingsgestuurde 

bestraling. 

 

Aangezien de correlatie tussen interne surrogaten en de tumorpositie mogelijk 

betrouwbaarder is dan die tussen externe surrogaten en de tumorpositie, is deze 

bestudeerd zoals beschreven in hoofdstuk 6. Zowel het diafragma als de hoofdcarina 

zijn altijd zichtbaar op conventionele kilo- en megavolt foto’s en de relatie tussen 

deze twee interne structuren en de 3-dimensionale (3D) tumorpositie werd onderzocht 

met behulp van herhaalde 4DCT scans. De positie van de hoofdcarina correleerde 

beter met de tumorpositie dan de positie van het diafragma. Een model om de 3D 

tumorpositie aan de hand van beide interne surrogaten te voorspellen toonde echter 



significante voorspellingsfouten, ook als de hoofdcarina als interne surrogaat werd 

gebruikt. Dit model dient dan ook eerst geoptimaliseerd worden voordat het klinisch 

toegepast kan worden. 

 

Het doelvolume en de dosisberekening van een bestralingsserie zijn gebaseerd op een 

4DCT scan die voorafgaand aan de bestraling is gemaakt, echter tot op heden is er 

nog weinig bekend over wat er met beide gebeurt tijdens een bestralingsserie. 

Veranderingen in anatomie en doelgebieden kunnen leiden tot een overdosering van 

gezonde organen, maar ook tot een onderdosering van het doelvolume, zeker wanneer 

kleinere bestralingsvelden worden gebruikt zoals bij de ademhalingsgestuurde 

bestraling. Een prospectieve studie werd opgezet waarbij gekeken is naar 

veranderingen op een 4DCT na 15 fracties in 24 patiënten die behandeld werden met 

gelijktijdige chemoradiatie (hoofdstuk 7). Het doelvolume nam af met gemiddeld 8% 

in 15 patiënten, terwijl een toename werd gezien in 6 patiënten. Dit laatste resulteerde 

slechts bij 1 patiënt in het aanpassen van het bestralingsplan. De zogenaamde 

‘adaptieve radiotherapie’ speelt dus een kleine rol in deze groep patiënten, echter het 

gebruik van meer conforme bestralingstechnieken leidt mogelijk tot een toename van 

over- of onderdosering.  

 

Gelijktijdige chemoradiatie is de behandeling van keuze in het locaal gevorderd 

stadium longkanker. Alleen een geselecteerde groep patiënten die na deze 

behandeling vermindering van de mediastinale klieruitzaaiingen vertoont heeft 

mogelijk baat bij een operatie. Bij patiënten die eventueel in aanmerking komen voor 

operatie wordt de dosis beperkt tot 46-50 Gy om de risico’s op peri-operatieve sterfte 

te beperken, waarna ze opnieuw gestadieerd worden. In geval van persisterende ziekte 

wordt de bestraling gecontinueerd tot een totaaldosis van 60-66 Gy. Herstagering leidt 

echter wel tot een onderbreking hetgeen mogelijk invloed heeft op de overleving. In 

hoofdstuk 8 wordt een strategie beschreven waarbij getracht is deze onderbreking zo 

kort mogelijk te houden. Er werden 3 cycli chemotherapie gegeven in combinatie met 

beeldgestuurde ‘involved-field’ radiotherapie (een strategie waarbij alleen de 

aangedane klieren bestraald worden) tot een maximale dosis van 50 Gy gevolgd door 

mediastinale herstagering. De bijwerkingen van dit schema waren acceptabel en de 

onderbreking van de bestraling in patiënten met persisterende mediastinale ziekte 

beperkt.  



 
 
 
 
 


