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Samenvatting 

Introductie 

Interventionele oncologie is een opkomend en snel groeiend medisch veld. Ablatieve 

therapieën hebben bewezen zeer effectief te zijn tegen primaire en gemetastaseerde ziekte 

in het gehele lichaam. Daardoor is het conventionele armamentarium van 

kankerbehandelingen aanzienlijk uitgebreid sinds de implementatie van beeldgeleide 

tumorablatie. Tegenwoordig staan op hitte gebaseerde ablatietechnieken in de richtlijnen 

als behandelingsopties voor verschillende tumoren. Helaas gaat thermische ablatie van 

laesies in de nabijheid van hittegevoelige structuren gepaard met een hoge complicatiegraad 

en is daarom gecontra-indiceerd. Eerder hebben verschillende onderzoeken elektroporatie 

als een veelbelovende techniek aangewezen om lokale tumorcontrole te bereiken bij 

patiënten die vanwege veiligheids- en / of werkzaamheidsproblemen niet in aanmerking 

komen voor traditionele behandelingsopties. Hoewel elektroporatie in toenemende mate is 

onderzocht in de (pre-) klinische setting, moet de precieze rol ervan nog worden bepaald. Dit 

proefschrift heeft als doel ons begrip van het werkingsmechanisme van elektroporatie en de 

(bijwerkingen ervan) te vergroten om de veiligheid van de behandeling te verbeteren en om 

te verkennen of de klinische indicaties kunnen worden uitgebreid. 

Hoofdstuk 1. 

Tumorablatie met zowel thermische (radiofrequente ablatie [RFA], microwave ablatie 

[MWA] en cryoablatie) als niet-thermische (irreversibele elektroporatie [IRE]) technieken 

krijgt steeds meer aandacht voor de behandeling van vele focale maligniteiten. Elke techniek 

heeft zijn eigen principe en biofysica, wat grotendeels de klinische toepasbaarheid bepaald. 



Vertrouwdheid met de werkingsmechanismen en hun behandeleffecten stellen artsen in 

staat om de procedurele veiligheid te verbeteren en de oncologische resultaten te 

maximaliseren. In lijn hiermee was het doel van het eerste hoofdstuk uit dit proefschrift om 

de werkingsmechanismen van IRE, RFA, MWA en cryoablatie uiteen te zetten en hun 

behandelingseffecten te beschrijven zodat clinici in staat zijn de meest geschikte techniek te 

kiezen in verschillende situaties. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

kenmerken van de verschillende ablatietechnieken. 

 Ablatie techniek Ablatie effect Behandeleffect 

   Long-

tumoren 

Lever-

tumoren 

Nier-

tumoren 

Bot-

tumoren 

RFA Toepassing van een 

hoogfrequent 

oscillerend elektrisch 

veld 

Hyperthermie 

van het weefsel 

+++ +++ +++ +++ 

MWA Toepassing van 

elektromagnetische 

energie 

Hyperthermie 

van het weefsel 

+ +++ ± + + 

Cryoablatie Toepassing van 

vloeibare stikstof of 

argongas 

Kristalvorming 

en osmotische 

shock 

+ + − +++ +++ 

IRE Toepassing van 

elektrische pulsen 

Irreversibele 

verstoring van 

de 

celmembraan 

± + + ± ± 

 

Hoofdstuk 2. 

Gezien IRE’s werkingsmechanisme, zouden hittegevoelige structuren die in of nabij het 

ablatiegebied liggen hun integriteit moeten behouden.  Om deze hypothese te verifiëren, 

worden in hoofdstuk 2 de reeds beschikbare gegevens uit talrijke (pre-) klinische 

onderzoeken beschreven die het effect op bloedvaten, galwegen, urinewegen, darmen en 



fzenuwen hebben onderzocht. Over het algemeen waren de klinische gegevens consistent 

met de preklinische data en ondersteunen ze de hypothese dat IRE geen significant effect 

heeft op vasculaire- en biliaire structuren. Hoewel gegevens over IRE als behandeling voor 

kwaadaardige laesies in de buurt van neurale structuren, darmen en urineleiders schaars 

zijn, ondersteunen ze de gedachte dat IRE veilig en effectief is.  

Hoofdstuk 3. 

Hoewel verschillende onderzoeken de veiligheid van IRE in diverse organen hebben 

onderstreept, moet worden benadrukt dat ernstige post-procedurele morbiditeit en zelfs 

mortaliteit beschreven is, in het bijzonder voor IRE van de alvleesklier. Bewustzijn, vroege 

identificatie en vervolgens de implementatie van preventieve en interveniërende 

maatregelen kunnen de incidentie en ernst van complicaties verminderen. Daarom was het 

doel van dit hoofdstuk om voorbeelden te geven van preventieve en interveniërende 

maatregelen om de procedurele veiligheid van IRE te verbeteren. Over het algemeen zijn 

patiëntselectie, de voorbereiding van de patiënt en pre / per / post-procedurele monitoring 

essentieel. Bovendien is een zeer ervaren interventionist en een toegewijd multidisciplinair 

team essentieel voor een geslaagde behandeling. Nauwkeurige planning van de behandeling 

en accurate plaatsing van de elektroden zijn van cruciaal belang voor volledige tumorablatie. 

Direct contact tussen de elektrodepunt en bloedvaten, galwegen, darmen, maag en 

zenuwen moet echter worden vermeden, omdat dit kan leiden tot ernstige complicaties als 

gevolg van thermische schade. 

Hoofdstuk 4. 

IRE induceert celdood door apoptose met hoogfrequente elektrische pulsen. Hoewel de 

veiligheid ervan door verschillende onderzoeken in meerdere organen is bevestigd, 



ontbreken prognostische factoren die wijzen op volledige ablatie tijdens de procedure. Een 

waargenomen stroomstijging tijdens de pulsafgifte van 12-15 ampère is eerder 

gesuggereerd als een indicator voor IRE-succes. Deze voorgestelde methode is gebaseerd op 

de aanname dat elektrische eigenschappen van geablateerd weefsel worden veranderd door 

verstoring van de celmembranen in een ablatiezone. De studieresultaten gepresenteerd in 

dit hoofdstuk lieten zien dat de waargenomen geleidbaarheidstoename tijdens IRE niet 

alleen toe te schrijven is aan cellulaire permeabiliteit, maar ook aan een toename van de 

weefseltemperatuur die secundair is aan Joule-verwarming. Daarnaast hebben we 

aangetoond dat er een verband is tussen stroomstijging en oncologische uitkomst. De 

gesuggereerde stroomstijging van 12-15 ampère lijkt niet een voorspeller voor 

behandelsucces voor colorectale levermetastasen. 

Hoofdstuk 5. 

In dit hoofdstuk hebben we de haalbaarheid van katheter-gebaseerde endobronchiale 

elektroporatie voor de behandeling van peribronchiale tumoren geëvalueerd en de 

incidentie van behandelingsgerelateerde complicaties beoordeeld. Verder werd de 

cytotoxiciteit van elektroporatie met of zonder chemotherapie in vitro bepaald met 

longkanker en normale cellijnen. Een nieuwe katheter werd ontworpen voor endobronchiale 

elektroporatie en computersimulaties werden gebruikt om in vivo behandelingseffecten te 

voorspellen. Elektroporatie met de nieuw ontworpen katheter werd uitgevoerd in de 

hoofdbronchus van acht varkens op 11 locaties (2000 Volt, 70 pulsen). Sectie op de dieren 

met behulp van computertomografie-beeldvorming werd uitgevoerd na vier uur (zes dieren) 

en vier weken (twee dieren) na de behandeling werden opgeofferd. Behandeld en 

omringend parenchym werden vergeleken met niet-behandeld weefsel. Significante celdood 



als gevolg van elektroporatie en verhoogde cytotoxiciteit in combinatie met chemotherapie 

werden in kankercellen waargenomen (p <0,05). Simulaties voorspelden penetratieve 

elektroporatie van peribronchiaal parenchym zonder weefselverwarming. Elektrische 

pulsafgifte in vivo veroorzaakt tijdelijke veneuze en bronchiale spasmen die zonder 

interventie verdwenen. Dwarsdoorsnedemeting van elektroporatie-effecten op 

computertomografie (14,4 ± 1,4 bij 10,5 ± 1,3 mm) en post-mortum preparaten (17,2 ± 3,0 

bij 8,8 ± 0,6 mm) waren representatief voor waarden die werden voorspeld door simulatie (P 

<.001). Celdood als gevolg van IRE werd waargenomen in bronchiaal en parenchymaal 

weefsel. Vier weken na de behandeling werd er een normale bronchiale doorgankelijkheid 

waargenomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat 

katheter-gebaseerde endobronchiale elektroporatie een reproduceerbare techniek is die, in 

combinatie met chemotherapie, kan worden gebruikt om peribronchiale tumoren te 

behandelen, zonder de doorgankelijkheid van de behandelde bronchiën te beïnvloeden. 

Desalniettemin zijn er klinische studies nodig om onze preklinische bevindingen te valideren. 

Hoofdstuk 6. 

Ablatie van tumoren die zich bevinden in of grenzend aan het urogenitale stelsel, is 

geassocieerd met het risico op strictuurvorming. Dit laatste is een ernstige complicatie 

omdat dit de normale flow belemmerd wat vervolgens kan resulteren in nierfalen. Door het 

risico op strictuurvorming wordt het aantal patiënten dat baat kan hebben bij minimaal 

invasieve niet-operatieve therapie beperkt. Als gevolg hiervan zouden nieuwe 

behandelingsregimes die postprocedurele strictuurvorming verminderen de behandeling van 

patiënten met urogenitale tumoren verbeteren. Pirfenidon is een krachtig farmacologisch 

middel waarvan is aangetoond dat het effectief fibrosevorming tegenhoudt. Het doel van 



deze studie was om te bepalen of pirfenidon (PFD) de fibrosevorming in de ureterwand na 

IRE vermindert. 

Hoofdstuk 7. 

Chirurgische modellen van unilaterale ureterobstructie (UUO) worden gebruikt om de 

pathogenese van renale fibrose te bestuderen.  Deze modellen induceren echter 

onmiddellijke UUO en zijn daardoor niet in staat om de geleidelijke ontwikkeling van de 

obstructie en de renale effecten ervan vast te leggen. Bovendien waren de meeste UUO-

modellen die momenteel veelvuldig gebruikt worden, ontworpen om de pathofysiologie van 

congenitale ureterobstructie te begrijpen en manipulatie in neonatale diermodellen te 

omvatten. Daarom is er behoefte aan een UUO model dat nauwkeuriger de verschillende 

klinische scenario's die veel voorkomen bij volwassenen zou kunnen nabootsen. In dit 

hoofdstuk hebben we verondersteld dat IRE een potentieel aantrekkelijke techniek is voor 

het genereren van een meer representatief UUO-model, aangezien littekenvorming van de 

tunica muscularis in het behandelde gebied vernauwing en een geleidelijke vermindering 

van de doorgankelijkheid van het lumen veroorzaakt. Om dit te onderzoeken, werd intra-

operatieve IRE (2000 V / cm, 90 pulsen, 100 μs) uitgevoerd in de rechter proximale ureter bij 

24 mannelijke ratten. Na beeldvorming middels MRI werden de ratten opgeofferd op 2, 5 of 

10 dagen na IRE. Het complete urinestelsel werd geëxtraheerd en op een vijfpuntsschaal 

gescoord op renale dilatatie en ureterverwijding. Concluderend kan worden gesteld dat IRE 

een gemakkelijke, veilige en reproduceerbare techniek is om een voorspelbare en klinisch 

relevante UUO rattenmodel te verkrijgen. 

Hoofdstuk 8. 



Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het huidige bewijs voor IRE als behandeling voor 

hepatopancreaticobiliaire (HPB) tumoren en de toekomstige trends voor deze indicatie. Over 

het algemeen vertegenwoordigt IRE een veelbelovende techniek met betrekking tot 

veiligheid en lokale controle voor HPB-maligniteiten die vanwege hun ongunstige 

tumorlocatie niet in aanmerking komen voor chirurgie of thermische ablatie. Artsen moeten 

zich er echter van bewust zijn dat ernstige bijwerkingen, waaronder mortaliteit, vooral na 

IRE van de alvleesklier, zijn beschreven. Bovendien moeten de momenteel beschikbare 

gegevens voorzichtig worden geïnterpreteerd, aangezien de meeste resultaten zijn 

gebaseerd op retrospectieve, niet-vergelijkende studies van een relatief kleine groep 

ervaren onderzoekers. Niettemin ondersteunen de voorlopige resultaten de opzet van 

grotere fase II en III klinische studies om de precieze rol van IRE in de behandeling van HPB-

tumoren verder te definiëren. 

Hoofdstuk 9. 

Alvleesklieradenocarcinoom is een van de meest agressieve vormen van kanker, waarvan de 

overleving de afgelopen 40 jaar nauwelijks is verbeterd. Chirurgische resectie is de enige 

potentieel curatieve optie. Echter, ongeveer 40% van de patiënten presenteren zich met 

niet-gemetastaseerd lokaal gevorderd pancreascarcinoom (LAPC; AJCC stadium III); deze 

patiënten komen niet in aanmerking voor chirurgische resectie omdat de tumor zich begeeft 

om grote bloedvaten. Als gevolg hiervan worden ze momenteel behandeld met palliatieve 

chemotherapie, waarbij de mediane totale overleving slecht blijft (ongeveer 11 maanden). 

Daarom zijn verschillende innovatieve lokale therapieën onderzocht als nieuwe 

behandelingsopties voor LAPC. Een van deze technieken is IRE. Hoofdstuk 9.1 beschrijft de 

resultaten van het onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van IRE voor LAPC in de 



prospectieve fase I / II PANFIRE-studie (clinicaltrials.gov registratienummer NCT01939665). 

Tussen januari 2014 en juni 2015 werden 38 patiënten met LAPC geëvalueerd voor 

deelname; 13 kwamen niet in aanmerking, terwijl de resterende 25 patiënten werden 

behandeld met percutane IRE. De mediane grootste tumordiameter was 4,0 cm (bereik, 3,3 - 

5,0). Geen van de patiënten had eerder radiotherapie ondergaan, terwijl 13/25 patiënten 

eerder chemotherapie hadden gekregen (10 FOLFIRINOX, 2 gemcitabine, 1 gemcitabine plus 

nab-paclitaxel) met een mediaan van 7 cycli (bereik, 2-12). De mediane tijd van diagnose tot 

IRE was 5 maanden (bereik, 1-16). Over het algemeen was het aantal complicaties 

acceptabel: in totaal vonden 23 bijwerkingen plaats, allemaal reversibel. Er waren geen 

sterfgevallen en er traden twee graad IV-complicaties op. Tot zes maanden na IRE waren de 

algehele kwaliteit van leven en pijnperceptie onaangetast. Na een mediane follow-

upperiode van 12 maanden (IQR 7 - 16), was de mediane totale overleving na diagnose 17 

maanden (95% CI 10 - 24), de mediane totale overleving van IRE was 11 maanden (95% BI 9 - 

13) . Mediane event-free overleving na diagnose was 15 maanden (95% CI 10 - 20); mediane 

event-free overleving van IRE was 8 maanden (95% CI 4 - 12). De mediane tijd tot lokale 

progressie van IRE was 13 maanden (95% CI 11 - 15). Deze resultaten suggereren een 

verlengde progressievrije en algehele overleving in vergelijking met alleen chemotherapie, of 

geen behandeling. 

Naast het onderzoeken van de veiligheid en werkzaamheid van IRE in de alvleesklier in de 

PANFIRE-studie, zijn de specifieke beeldvormingseigenschappen van de tumor- en 

ablatiezone voor en na IRE geëvalueerd met behulp van contrastversterkte (ce) CT en ceMRI 

(hoofdstuk 9.2). Post-IRE, diffusie-gewogen beeldvorming (DWI) -b800 signaalintensiteiten 

namen in alle gevallen af (p <0,05). Zowel ceMRI als ceCT toonden afwezige of verminderde 

contrastaankleuring, met een hyperintese rand op ceMRI. Er werd een volumetoename van 



de ablatiezone gezien op beide modaliteiten in de eerste 6 weken, gevolgd door een afname 

(p <0,05). Daarnaast hebben we onderzocht of er een verband was tussen verschillen in 

aankleuring en de ontwikkeling van lokaal recidief. Inderdaad, in de patiënten die 

tumorrecidief ontwikkelden (5/25), was een focale DWI-b800 hyperintense spot te zien op 

de MRI zes weken na de behandeling. We concludeerden dat deze vroege 

beeldkarakteristieken nuttig kunnen zijn om technisch succes vast te stellen en de 

behandelresultaten te voorspellen. Hoofdstuk 9.3: IRE is een relatief nieuwe 

ablatiemodaliteit voor de behandeling van lokaal gevorderde alvleesklierkanker. IRE wordt in 

het algemeen toegepast naast systemische chemotherapie (FOLFIRINOX), maar de 

toegevoegde waarde van IRE voor FOLFIRINOX met betrekking tot totale overleving blijft 

onbekend. We vergeleken de overleving van patiënten met LAPC behandeld met 

FOLFIRINOX plus IRE versus FOLFIRINOX alleen om de toegevoegde waarde van IRE voor 

FOLFIRINOX te bepalen. Een post-hoc vergelijking van gegevens van een prospectief 

studiecohort (IRE-FOLFIRINOX; PANFIRE-onderzoek; NCT01939665) met een gematched 

retrospectief FOLFIRINOX-alleen cohort werd uitgevoerd en liet een toename zien van 4,6 

maanden in mediane totale overleving en een toename van 9,0 maanden in mediane tijd 

voor progressie over FOLFIRINOX alleen. 

Hoofdstuk 10. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de eerste ervaring met IRE om tumorrecidieven in het kleine 

bekken te behandelen. Acht patiënten (negen tumoren [recidief van primaire rectale (n = 4), 

anale (n = 1), sigmoid (n = 1), cervicale (n = 1) en niercelcarcinoom (n = 1)]) onderging 

percutane IRE. Na IRE trad één ernstige complicatie op en vonden er acht bijwerkingen 

plaats. Er werd geen resterend tumorweefsel waargenomen bij een follow-up van 3 



maanden bij alle patiënten. Na een mediane follow-up van 12 maanden werd lokale 

progressie waargenomen bij 5/9 laesies (4/5 was> 3 cm pre-IRE); één laesie werd met succes 

opnieuw behandeld. Door deze resultaten te capituleren, concludeerden we dat IRE een 

geschikte techniek kan zijn om recidieven in het kleine bekken te behandelen, echter, in 

tegenstelling tot dierstudies, kan permanent verlies van neurale functies optreden. Volledige 

ablatie lijkt realistisch voor kleinere laesies (≤ 3 cm); voor grotere laesies moet 

symptoomcontrole de focus zijn. 

 

 

 


