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Samenvatting van introductie en doel van het 
proefschrift

Vóór de zeventiger jaren was operatief ingrijpen de enige beschikbare therapie 

voor patiënten met een hooggradig osteosarcoom van een extremiteit. In 90% van 

de gevallen betekende dit amputatie van het aangedane ledemaat. De overleving 

was slechts 10 tot 15%(1-3). Deze situatie is veranderd met de introductie van 

chemotherapie in de zeventiger jaren. Sinds de tachtiger jaren resulteert de, nog 

steeds vigerende, standaard behandeling met chemotherapie preoperatief, resectie 

van de tumor en tenslotte chemotherapie postoperatief in een overleving van 

rond de 70% van de patiënten(4-9). Als er een goede reactie is op preoperatieve 

chemotherapie wordt de tumor soms kleiner (down-staging) waardoor de resectie van 

de tumor technisch makkelijker wordt. De verdere ontwikkeling van beeldvormende 

technieken, in het bijzonder van de Magnetic Resonance Imaging (MRI) heeft het 

mogelijk gemaakt preoperatief de resectie van een tumor goed te plannen(10;11).

Tegenwoordig kan in 90% van de gevallen het ledemaat na resectie van de tumor 

behouden blijven(4;6;7). De mogelijkheden voor reconstructie zijn sterk verbeterd en 

variëren van biologische tot compleet endoprosthetische oplossingen. Elk van deze 

heeft voor- en nadelen(12;13). Een complete biologische reconstructie kent op de 

lange termijn een goed resultaat met levend bot. Dit staat een actief leven toe, vrijwel 

zonder beperkingen wat betreft het ledemaat(14;15). Vaak is dit hierbij echter een 

lange periode niet belastbaar, soms tot 18 maanden na de operatie. Soms zijn ook 

re-operaties nodig(16;17). Anderzijds kan een reconstructie met een gecementeerde 

endoprothese snel volledig belast worden, meestal na 1 tot 2 weken. Op de lange 

termijn echter blijft er bij deze optie altijd risico op peri-prothetische fractuur, infectie 

en uiteindelijk loslating(12;18;19). 

De verbetering in overleving heeft geleid tot een groeiend aantal overlevenden(20). 

Dezen kunnen te maken krijgen met lange termijn gezondheidseffecten van de 

behandeling, vooral als ze behandeld zijn in hun kinderjaren. Late effecten kunnen 

mild zijn maar kunnen ook de kwaliteit van leven compromitteren of zelfs fataal 

zijn(21;22).

In de besluitvorming bij osteosarcoompatiënten is de combinatie van bovengenoemde 

factoren leidend. Voor elke patiënt moet de optimale behandeling worden gezocht, 

met de grootste kans op overleving, het best mogelijke functionele resultaat en 

de kleinste kans op ongunstige late effecten van de behandeling. Bij de gekozen 

chirurgische behandeling moet een balans worden gevonden tussen de verwachte 

revalidatie tijd en de kans op overleving.
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Om deze overwegingen goed te kunnen maken is een adequate inschatting van de 

kans op overleving van de individuele patiënt essentieel. Idealiter zou dit mogelijk 

moeten zijn in een vroeg stadium zodat voor patiënten op tijd de best passende 

chemotherapie en chirurgische strategie kunnen worden gekozen en eventueel 

aangepast. Helaas blijkt voorspellen van het beloop voor de individuele patiënt nog 

steeds moeilijk te zijn. Er zijn veel prognostische factoren beschreven in de literatuur 

maar de waarde van veel factoren voor individuele voorspellingen is onbekend(23). 

Daarnaast is er nog veel onduidelijk over het voorkomen en de etiologie van late 

effecten van behandeling.

Het doel van dit proefschrift was vast te stellen welke factoren er beschikbaar zijn om 

de overlevingskans na behandeling van een hooggradig osteosarcoom in te schatten 

en om de waarde van deze factoren voor de individuele patiënt te bepalen. Speciale 

aandacht was gericht op factoren die vóór, of vroeg in de behandeling kunnen 

worden bepaald en op factoren die eenvoudig te bepalen zijn. Daarnaast werd 

onderzocht welke ongunstige late effecten van behandeling optraden bij patiënten 

die langer dan 5 jaar na het einde van de behandeling overleefden. Zowel de ernst 

van deze effecten werd bestudeerd als de relatie ervan met de behandeling die de 

patiënt onderging.

Samenvatting van Hoofdstuk 2 tot en met 6

Hoofdstuk 2: Systematische review van de literatuur
Hoofdstuk 2 presenteert een systematische review van de literatuur betreffende 

prognostische factoren bij het hooggradig osteosarcoom. Hierin wordt getracht 

evidence-based prognostische factoren te identificeren in de literatuur sinds 1992 

en om “pooled” relatieve risico’s (RR) van deze factoren te bepalen. Uit 1777 “hits” 

bij de literatuur search werden 93 artikelen diepgaand bestudeerd. Slechts 7 hiervan 

waren van voldoende kwaliteit om in een meta-analyse te betrekken. Slechte respons 

op chemotherapie (“pooled” RR = 2.37), groot tumor volume (“pooled” RR = 1.36) 

en ablatieve chirurgie (“pooled” RR 2.18) bleken onafhankelijke voorspellers van een 

slechte prognose te zijn. Andere factoren die waarschijnlijk een slechte uitkomst 

voorspellen maar die niet in een “pooled analysis” konden worden betrokken zijn 

inadequate resectie marge, leeftijd (bij diagnose) lager dan 14 jaar, mannelijk geslacht, 

hoog serum alkalisch phosphatase, locaal recidief, p-Glycoproteine expressie en 

afwezigheid van Erb2 expressie.

Conclusie: Slechte respons op chemotherapie, groot tumor volume en ablatieve 

chirurgie zijn onafhankelijke voorspellers van een slechte prognose. Hoewel de 
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literatuur overvloedig is zijn slecht enkele artikelen van voldoende kwaliteit om harde 

conclusies te trekken. Vanwege de heterogeniciteit van de studies is “pooling’ van de 

resultaten nauwelijks mogelijk. Omdat de meeste studies een relatief kleine patiënten 

populatie betreffen kan het zijn dat zelfs vrij sterke prognostische parameters niet 

significant naar voren komen daarom niet worden gerapporteerd. 

Hoofdstuk 3: Overleving, prognostische factoren en late effecten van 
behandeling bij kinderen
Hoofdstuk 3 evalueert overleving, prognostische factoren en ongewenste late 

effecten van behandeling in kinderen die in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ/AMC) 

werden behandeld voor een niet gemetastaseerd hooggradig osteosarcoom van een 

extremiteit.

Voor de analyse van overleving en prognostische factoren werd een retrospectief 

onderzoek verricht onder alle opeenvolgende patiënten, jonger dan 18 jaar bij 

diagnose die behandeld werden tussen 1985 en 2006. Voor onderzoek naar de 

late effecten van behandeling werden patiënten met een overleving langer dan 5 

jaar na het einde van de behandeling gezien op een speciaal ingestelde polikliniek. 

Ongewenste late effecten van behandeling werden gegradeerd volgens de “Common 

Terminology Criteria for Adverse Events” versie 3.0 (CTCAE), variërend van graad 1 

(mild) tot graad 5 (dodelijk).

Zeventig patiënten werden geïncludeerd. De 5 jaars overleving was 75%. Grootte 

van de tumor en chemotherapie respons waren de enige factoren waarvan een 

onafhankelijke voorspellende waarde voor overleving kon worden vastgesteld.

Negenendertig van de 40 patiënten, met een overleving van 5 jaar of meer, hadden 

een of meerdere ongewenste effecten van behandeling. In 2 patiënten was dit effect 

dodelijk (1 maal cardiaal en 1 maal beenmerg gerelateerd). Ongewenste late effecten 

van het steun- en bewegingsapparaat werden gevonden in 95% van de overlevenden. 

In 70% hiervan betrof dit een graad 4 effect (invaliderend). Dit heeft te maken met de 

behandelingsstrategie, waarbij resectie van de tumor met een ruime marge obligaat 

is. In de bestudeerde periode werd in een groot deel van de patiënten na resectie 

gereconstrueerd door middel van een omkeerplastiek. Dit telt in de CTCAE als een 

graad 4 effect. De tweede meest voorkomende soort van ongewenste late effecten 

betrof het auditieve systeem (in 35% van de patiënten). Meestal was dit een mild of 

matig invaliderend effect maar sommige patiënten bleken een ernstig gehoorsverlies 

in frequenties van het spraakgebied te hebben.

Cardiale late effecten werden gevonden in 20% van de patiënten. Ook deze waren 

meestal mild of matig ernstig. Eén patiënt echter overleed aan de gevolgen ervan 

(cardiomyopathie), 18 jaar na het einde van de behandeling. Patiënten waarbij 

ifosfamide in het chemotherapie schema was gegeven hadden significant meer late 

cardiale effecten.
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Eén patiënt overleed aan een myelodysplastisch syndroom, 11 jaar na de beëindiging 

van de behandeling.

Andere soorten van ongewenste late effecten van behandeling waren zeldzaam en 

meestal niet ernstig.

Conclusie: De overleving in deze patiëntenpopulatie was goed (75%). Chemotherapie 

respons en tumor grootte ware van prognostische waarde. Late ongewenste effecten 

van behandeling kwamen veel voor, waren vaak invaliderend en betroffen vooral het 

steun- en bewegingsapparaat.

Hoofdstuk 4: De waarde van Colour Doppler Ultrasound (Echo-Doppler) voor 
het voorspellen van chemotherapie respons en overleving
Onderzocht werd of chemotherapie respons en overleving kunnen worden voorspeld 

met Colour Doppler Ultrasound (CDUS) na chemotherapie maar vóór resectie van 

de tumor. CDUS is een non-invasieve methode die relatief weinig tijd kost(24). De 

apparatuur die in ons onderzoek werd gebruikt is beschikbaar in de meeste moderne 

ziekenhuizen. CDUS werd vóór en na chemotherapie verricht in 21 opeenvolgende 

patiënten die in het AMC werden behandeld voor een hooggradig osteosarcoom van 

een extremiteit. De “Peak Systolic Velocity” (PSV) in de weke delen component van 

de tumor en het “Quotient of Resistive Index” (QRI) van de voedende arterie werden 

bepaald. Na resectie van de tumor werd de histologische respons op chemotherapie 

bepaald in het resectiepreparaat door een gespecialiseerde patholoog die niet op de 

hoogte was van de CDUS resultaten.

De verandering van QRI na chemotherapie was significant hoger in goede 

histologische responders vergeleken met non-responders. Er was geen significant 

verschil in PSV-verandering tussen de subgroepen. Nog QRI- nog PSV-verandering 

correleerde direct met overleving.

Conclusie: CDUS kan chemotherapie respons voorspellen (sensitiviteit 83%, 

specificiteit 86%), vooral slechte respons (voorspellende waarde voor slechte respons 

92%) maar heeft geen voorspellende waarde voor overleving.

Hoofdstuk 5: De voorspellende waarde van het serum alkalische phosphatase 
voor chemotherapie respons, locaal recidief en overleving
Alkalische phosphatase is eenvoudig in het serum te bepalen met weinig kosten. 

Doel in dit hoofdstuk was om de voorspellende waarde van het serum alkalische 

phosphatase voor chemotherapie respons, locaal recidief en overleving te bepalen.

Alkalische phosphatase wordt geproduceerd door de cellen van een osteosarcoom. 

Het serum gehalte ervan wordt echter ook beïnvloed indien er een fractuur optreedt 

en door groei. Om deze redenen werden patiënten, jonger dan 18 jaar, en patiënten 
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met een pathologische fractuur geëxcludeerd. Een retrospectief onderzoek werd 

uitgevoerd in een groep van 132 patiënten met een hooggradig, niet gemetastaseerd, 

osteosarcoom die opeenvolgend waren behandeld in het Royal Orthopaedic Hospital 

in Birmingham (United Kingdom) tussen 1983 en 1999.

Voor elke patiënt werden de serum waarden van alkalische phosphatase opgezocht 

van vóór aanvang van de chemotherapie (pre-ct AP), na chemotherapie maar 

vóór resectie  (post-ct AP) en het verschil tussen deze 2 waarden werd bepaald. 

De alkalische phophatase waarde werd verdeeld in 3 categorieën: Normaal (onder 

de bovenste normaalwaarde grens), Hoog (verhoogd maar minder dan 2x de 

bovengrens) en Zeer Hoog (meer dan 2x de bovengrens).

Een Zeer Hoog prechemotherapie alkalische phosphatase bleek voorspellend te 

zijn voor een lagere overlevingskans. De voorspellende waarde van een Zeer Hoog 

alkalische phosphatase voor een slechte chemotherapie respons was 80%. De waarde 

van alkalische phosphatase na chemotherapie maar vóór resectie bleek van nog meer 

prognostisch belang. De overleving nam stapsgewijs af met postchemotherapie 

AP waarden die Normaal, Hoog, of Zeer Hoog waren. De voorspellende waarde 

van een verhoogd postchemotherapie AP in welke mate dan ook voor een slechte 

chemotherapie respons was 100%. Het dalen van de alkalische phosphatase na 

chemotherapie bleek niet te correleren met een betere overleving tenzij de waarde 

tot normaal terug kwam. In de groep patiënten waarbij de alkalische waarde wel 

tot normaal daalde was de overleving gelijk aan die in de groep met normaal AP 

bij diagnose. Er kon geen significante correlatie worden aangetoond tussen de AP 

waarde op enig moment en het ontstaan van locaal recidief.

Conclusie: De alkalische phosphatase serum waarde vóór chemotherapie, na 

chemotherapie en de verandering van de waarde na chemotherapie zijn waardevolle 

voorspellers van chemotherapie respons en overleving bij volwassen patiënten met 

een hooggradig osteosarcoom.

Hoofdstuk 6: De invloed van een pathologische fractuur op chirurgische 
strategie, locaal recidief en overleving
Dit werd onderzocht door middel van een retrospectief onderzoek onder 770 

patiënten met een hooggradig ossaal sarcoom van een extremiteit zonder 

metastasen bij diagnose. Het betrof 484 patiënten met een osteosarcoom, 130 met 

een chondrosarcoom en 156 met een Ewing’s sarcoom. 

Andere prognostische factoren die werden bestudeerd waren proximaliteit van de 

tumor, subtype (voor osteo- en chondrosarcoom), chemotherapie respons (voor 

osteo- en Ewing’s sarcoom), type resectie (ablatief vs. ledemaatsparend) en de 

chirurgische marge na resectie.
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Een pathologische fractuur werd gezien in 12% van de osteosarcoom patiënten, 

25% van de chondrosarcoom patiënten en 10% van de patiënten met een Ewing’s 

sarcoom. De groepen patiënten met en zonder fractuur waren bij alle 3 de 

tumoren vergelijkbaar voor geslacht, leeftijd en behandeling, inclusief de bereikte 

resectiemarge. Bij alle drie tumor soorten echter bleek dat in de groep patiënten 

met een fractuur de tumoren meer proximaal waren gelokaliseerd (significant 

verschil in osteo- en Ewing’s sarcoom). In de osteosarcoom patiënten was er 

een groter percentage teleangiectatische subtypes in de fractuur groep en in de 

chondrosarcoom patiënten was er een tendens naar meer gededifferentieeerde 

subtypes in de fractuurgroep. Ledemaat sparende chirurgie werd verricht in 79% van 

de patiënten met een fractuur en in 84% van de patiënten zonder fractuur (p=0.17). 

In geen van de drie tumor soorten werd een verschil gezien in het optreden van 

locaal recidief tussen fractuur en controle groep. Vergelijking van de groep die met 

ledemaatsparende chirurgie werd behandeld met de ablatief behandelde groep gaf 

evenmin een verschil in locaal recidief te zien.

In een univariate analyse bleek het overlevingspercentage significant lager te zijn 

in de fractuur groep vergeleken met de controle groep bij het osteosarcoom(34% 

versus 58%, p<0.01) en het chondrosarcoom (35% versus 63%, p=0.04) maar niet 

bij het Ewing’s sarcoom (75% versus 64%, p=0.80). In een multivariate analyse bleef 

pathologische fractuur een significante voorspeller voor een slechtere prognose 

voor het osteosarcoom maar niet voor het chondrosarcoom. Bij de laatste bleek de 

aanwezigheid van een gededifferentieerd subtype bepalend te zijn. 

Van de andere onderzochte prognostische factoren bij het osteosarcoom lieten 

proximaliteit van de tumor, type chirurgie, resectiemarge en chemotherapie respons 

een significante onafhankelijke voorspellende waarde zien voor overleving. Bij het 

chondrosarcoom bleek uitsluitend de histologische graad cq het subtype van de 

tumor een onafhankelijke voorspeller van de prognose te zijn. Bij het Ewing’s sarcoom 

liet geen van de onderzochte factoren een correlatie met de overleving zien.

Conclusie: Een pathologische fractuur in de bestudeerde ossale sarcomen geeft geen 

verhoogde kans op locaal recidief. De kans op overleving is lager in patiënten met 

een fractuur in geval van een osteo- of chondrosarcoom maar niet in geval van een 

Ewing’s sarcoom. Alleen bij het osteosarcoom is een pathologische fractuur een 

onafhankelijke voorspeller van een slechtere prognose. Ledemaatsparende chirurgie 

bij patiënten met een fractuur lijkt geen invloed te hebben op locaal recidief of 

overleving en wordt daarom als veilig beschouwd mits een adequate resectiemarge 

kan worden verkregen.
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Aanbevelingen voor de kliniek

 1.  Er zou meer moeten worden gedaan om de overlevingskans in te schatten voor 

de individuele patiënt met een hooggradig osteosarcoom. Bij de behandeling 

moet een optimale balans worden gezocht tussen overlevingskans, investering 

door de patiënt (behandelingsgerelateerde morbiditeit en revalidatie) en late 

effecten van behandeling.

 2.  Speciale aandacht zou uit moeten gaan naar de chirurgische procedures bij 

resectie en reconstructie; ongewenste late effecten van behandeling worden 

voornamelijk veroorzaakt door de resultaten van deze chirurgie.

 3.  Inschatting van de prognose zou meer uitgebreid moeten worden gedaan na 

chemotherapie maar vóór resectie van de tumor. De inschatting van de kans op 

overleving en van de chemotherapie respons zou een belangrijker rol moeten 

spelen in de planning van de operatie.

 4.  Inschatting van de chemotherapie respons ná chemotherapie maar vóór resec-

tie zou routinematig moeten worden gedaan met Colour Doppler Ultrasound 

of met dynamische MRI. CDUS is over het algemeen beter beschikbaar en meer 

patiënt vriendelijk en zou daardoor de voorkeur kunnen hebben, afhankelijk 

van de klinische setting.

 5.  Bij volwassenen zou het serum alkalische phosphatase routinematig moeten 

worden bepaald vóór en na chemotherapie en moeten worden gebruikt bij het 

inschatten van de kans op overleving. 

 6.  Patiënten met een pathologische fractuur door een ossaal sarcoom moeten 

worden behandeld door middel van non operatieve stabilisatie van de fractuur, 

gevolgd door standaard behandeling van de tumor.

Aanbevelingen voor toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek

 1.  Bij de publicatie van onderzoek betreffende prognostische factoren bij het 
osteosarcoom moeten auteurs worden aangemoedigd om zowel significante 
als niet significante resultaten te vermelden om meta-analyse van de literatuur 
beter mogelijk te maken.

 2.  Er moet meer getracht worden studies methodologisch vergelijkbaar op te 
zetten in de zin van meer uniforme inclusie, end points en rapportage.
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 3.  Ruwe onderzoeksdata zouden beschikbaar moeten worden gemaakt. Een web-
based coöperatieve database zou veel informatie kunnen opleveren en moet 
worden nagestreefd.

 3.  De waarde van Colour Doppler Ultrasound, dynamische MRI en andere imaging 
technieken om de chemotherapie response te voorspellen vóór de resectie van 
de tumor moet verder worden geëxploreerd.

 4.  De prognostische waarde van het serum alkalische phosphatase en de subfrac-
ties daarvan moet verder worden geëvalueerd voor volwassen en pediatrische 
osteosarcoma patiënten.

 5.  Er moet prospectief onderzoek worden gedaan naar prognostische factoren 
in grote samenwerkingsverbanden. Met de hierin vastgestelde onafhankelijke 
factoren kan een nomogram worden ontwikkeld waarin de overlevingskans 
voor de individuele patiënt kan worden geschat.
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