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De doelstelling van dit proefschrift is de analyse van mTHPC gemedieerde photodynamische 

therapie (PDT) voor hoofd-halstumoren. Middels innovatieve technieken en klinisch 

onderzoek wordt naar verbetering van de behandelresultaten gezocht. Dit proefschrift 

beschrijft de resultaten van klinisch vergelijkend onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 

technieken om tekortkomingen in de behandeling bij bepaalde patiënten te identificeren. 

Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe belichtingstechniek 

waarbij het licht in het weefsel wordt gebracht, de zogenaamde interstitiële PDT.

Hoofdstuk 1 

Beschrijft de inleiding tot de photodynamische therapie en in het bijzonder de 

toepassingsmogelijkheden bij hoofd hals tumoren.

Hoofdstuk 2 is een retrospectieve studie waarbij middels een gepaard cohort PDT en 

chirurgie van beperkte oppervlakkige  mondholte tumoren wordt vergeleken. Uit het archief 

van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis werd een groep patiënten geïdentificeerd die 

statistisch (demografisch en oncologisch) identiek waren en trans-orale chirurgie zonder nek 

dissectie  (n = 43) of PDT (n = 55) hadden ondergaan. Beide groepen hebben dezelfde voor- en 

nabehandeling gehad. Alleen tumoren dunner dan 5 mm werden geïncludeerd (een selectie 

criterium voor PDT als gevolg van de beperkte lichtpenetratie in de tumor).  De eindpunten 

waren lokale ziektevrije overleving, algehele ziektevrije overleving, algehele overleving en 

de respons op de initiële behandeling. Er was geen verschil tussen de geteste parameters. 

Hoewel er waarschijnlijk een selectiebias was door het niet-prospectieve ontwerp van 

de studie, is de conclusie dat PDT van beperkte oppervlakkige mondholtecarcinomen 

vergelijkbaar is met trans-orale chirurgie zonder halsklierdissectie en dat deze behandeling 

kan worden aangeboden als een goed alternatief voor chirurgie.

PDT kan worden toegepast voor verschillende indicaties in het hoofd-halsgebied. Het kan 

worden gebruikt als primaire behandeling van kleine en oppervlakkige mondholte tumoren, 

alsmede voor recidieven of tweede primaire tumoren in eerder behandelde gebieden. 

Dysplastische gebieden van de mondholte kunnen ook worden behandeld met PDT. Dit 

creëert een ingewikkelde en heterogene groep van patiënten. In hoofdstuk 3 wordt een 

groep patiënten met beperkte oppervlakkige mondholte- en oropharynxcarcinomen (Tis-T2) 

geanalyseerd. Met deze studie wordt het klinisch resultaat van PDT aangetoond op basis van 

het T-stadium, primaire of niet-primaire behandeling en de locatie in de mondholte. In totaal 

werden er 170 patiënten met 226 laesies (95 primaire, 131 recidieven en tweede primaire) 

geïncludeerd. PDT lijkt het best te werken voor de primaire tong- en mondbodemtumoren 

en in mindere mate voor secundaire tumoren en complexe locaties, zoals het trigonum 

retromolare en de processus alveolaris.
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Hoofdstuk 4 bespreekt de mogelijkheden voor gebruik van verschillende optische 

spectroscopische technieken voor het monitoren van klinische PDT. PDT is afhankelijk van 

drie factoren: zuurstof, de photosensitizer en licht. Optische technieken, waaronder reflectie 

en fluorescentie spectroscopie kunnen inzicht geven in deze parameters. Bij evaluatie van 

de haalbaarheid van deze optische methoden is het belangrijk om rekening te houden 

met het karakteristieke meetvolume van deze technieken en de invloed van variaties in 

de optische eigenschappen van het weefsel. Ter illustratie van deze evaluatie wordt in dit 

hoofdstuk de toepassing van “fluorescence differential pathlength spectroscopy” (FDPS), bij 

een carcinoom in de tong beschreven tijdens interstitiële PDT (iPDT). 

Hoofdstuk 5 geeft gedetailleerde informatie over FDPS. Met deze techniek wordt reflectie 

spectroscopie gebruikt om de microvasculaire zuurstofsaturatie, bloedvolumefractie en 

bloedvat diameter te meten. Ook wordt er gebruik gemaakt van fluorescentie spectroscopie 

om de concentratie van de photosensitizer te meten. Het is een uitdaging om in de kliniek 

tijdens de behandeling van PDT kwantitatieve metingen te doen van licht, zuurstof en de 

photosensitizer. In dit hoofdstuk wordt de klinische haalbaarheid van de FDPS techniek 

getest op acht gezonde vrijwilligers en bij drie patiënten die middels PDT worden behandeld 

voor een mondholtetumor . De analyse van de gemeten spectra is gebaseerd op een model 

en biedt kwantitatieve parameters die zijn gecorrigeerd voor achtergrond weefsel absorptie, 

autofluorescentie en de overdracht van het optische systeem. Deze methode maakt een 

vergelijking van intra- en inter-individuele parameters mogelijk. FDPS heeft de afwezigheid 

van mTHPC in vrijwilligers aangetoond en detecteert ook de afname van de concentratie van 

de photosensitizer in het met PDT behandelde gebied. Deze studie bevestigt de haalbaarheid 

van het monitoren van PDT in de kliniek met behulp van optische spectroscopie.

Hoofdstuk 6 presenteert de resultaten van FDPS van 27 patiënten met een 

plaveiselcelcarcinoom van de mondholte die behandeld zijn met PDT. De verwachte afname 

van de concentratie van de photosensitizer werd in 24/27 behandelde laesies gezien. 

Het gemiddelde afname van de concentratie van de photosensitizer was 81% met een 

standaarddeviatie van 17%. De resultaten van de FDPS spectra gekoppeld aan klinische 

resultaten toonden 3 soorten corrigeerbare fouten in de PDT techniek aan. Twee patiënten 

hadden zeer lage concentraties van de photosensitizer. De reden hiervoor kan een fout zijn 

bij de injectie van de mTHPC of een onregelmatige verdeling van de mTHPC over het lichaam. 

Bij één tumor was er geen afname van de concentratie van de photosensitizer zichtbaar. 

Wel was hier een hoge bloed volumefractie aanwezig. Dit suggereert dat het bloed als een 

filter heeft gewerkt en dat tijdens de behandeling het licht het tumorweefsel onvoldoende 

kon bereiken. Alle drie de laesies hadden geen klinische respons op PDT.  Bij 4 patiënten 

werd in de tumorranden minder dan 50% afname van de concentratie photosensitizer 
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waargenomen.  Dit suggereert dat de tumorranden onderbehandeld kunnen zijn geweest 

bij deze patiënten. Eén van deze patiënten had een recidief binnen 2 maanden na een initiëel 

goede respons. Integratie van FDPS tijdens PDT van het hoofd-halsgebied levert relevante 

informatie op en kan helpen bij het identificeren van fouten tijdens de behandeling die dan 

nog kunnen worden gecompenseerd.

Hoofdstuk 7 beschrijft een groep patienten, die behandeld werden met (iPDT) van lokaal 

recidiverende tongbasiscarcinomen na (chemo-)radiotherapie. Twintig patiënten met een 

lokaal recidiverend tongbasiscarcinoom na bestraling, die niet meer in aanmerking kwamen 

voor chirurgie of herbestraling of deze behandelingen weigerden, werden behandeld met 

iPDT. De planning van de behandeling werd gedaan op basis van MRI beelden. De lichtbronnen 

werden geïmplanteerd met behulp van aangepaste brachytherapie technieken. Na 6 

maanden hadden 9 patiënten een complete respons. Vier patiënten hebben langdurende 

ziekte vrij periode (46 tot 80 maanden). Lange termijn complicaties waren pharyngocutane 

fistel vorming in 6 gevallen, ernstige bloedingen in 1 patiënt en cutane metastasen bij 2 

patiënten. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Er is echter ruimte voor verbetering om 

het destructieve potentieel van iPDT te beheersen door middel van verbeterde planning en 

controle-instrumenten.

Hoofdstuk 8 beschrijft een behandelingsalgoritme om iPDT te verbeteren.  Dit algoritme 

bestaat uit een simulatie van de behandeling met implantatie van de lichtbronnen en 

verificatie hiervan. Indien nodig worden aanpassingen van het behandelplan en de belichting 

gedaan.  De tumor wordt afgetekend op afbeeldingen die verkregen zijn middels CT, MRI en/

of PET/CT. De behandeling wordt gesimuleerd door virtuele invoering van de lichtbronnen in 

speciaal aangepaste software voor brachytherapie. Dit geeft een indicatie of de behandeling 

technisch haalbaar is en verstrekt informatie over het geschatte aantal en de locatie van de 

lichtbronnen. Wanneer de katheters voor de lichtbronnen bij de patiënt geïmplanteerd zijn, 

wordt nog een CT of MRI gemaakt om de exacte locatie van de geïmplanteerde katheters te 

verifiëren. De verificatie-CT wordt geïmporteerd in het programma en gecombineerd met 

de beelden van de simulatie om afwijkingen hiertussen te observeren. De simulatie wordt 

opnieuw uitgevoerd met de werkelijke positie van de lichtbronnen om te bepalen of extra 

lichtbronnen noodzakelijk zijn en of de lengte van deze bronnen eventueel moeten worden 

aangepast. Daarna kan de tumor worden belicht. De voorgestelde techniek kan gebruikt 

worden om de behandeling met iPDT te standaardiseren en documenteren.

Hoofdstuk 9 is algemeen discussie dat brengt alle eerdere hoofdstukken samen en beschrijft 

een toekomst perspectief.


