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Summary Summary 

Samenvatting g 

Radiotherapiee is een belangrijke behandelmodaliteit bij patiënten met 
borstkanker.. In vergelijking met veel andere vormen van kanker is de kans 
opp lokale controle en ziektevrije overleving na chirurgie en radiotherapie 
groott voor de meeste borstkankerpatiënten. Maar omdat het aantal nieuwe 
patiëntenn met borstkanker per jaar erg groot is, kan een kleine verbetering 
inn de radiotherapie bestralingstechniek al leiden tot een groot aantal extra 
patiëntenn waarbij lokale controle kan worden bereikt en waarbij de periode 
vann ziektevrije overleving kan worden vergroot. 

Longontstekingen,, (a-symptomatische) hartafwijkingen, fatale 
hartproblemenn 10-20 jaar na bestraling en een verminderd cosmetisch 
resultaatt zijn bekende bijwerkingen van borstkankerbestraling. Hoewel de 
kanss op late fatale hartafwijkingen klein is, rechtvaardigt de ernst van de 
complicatiee de voortdurende inspanningen om de bestralingstechnieken nog 
verderr te verbeteren. In dit proefschrift is een aantal verbeteringen van 
bestaandee bestralingstechnieken voor borstkanker beschreven. 

Inn hoofdstuk 1 wordt de ontwikkeling van behandelmethodes voor 
borstkankerr kort besproken, waarbij de nadruk ligt op bestralingstechnieken. 
Dee toename in lokale controle en ziektevrije overleving als gevolg van 
radiotherapiee wordt gekwantificeerd per doelgebied dat voor bestraling in 
aanmerkingg komt. De bijwerkingen van radiotherapie, zijnde huidreacties, 
verminderdee arm- en schouderfunctie, veranderende longfunctie, niet-
symptomatischee hartafwijkingen en late fatale hartafwijkingen, worden 
besproken.. Hoewel huidreacties vrij vaak voorkomen, zijn deze complicaties 
vaakk van voorbijgaande aard en niet ernstig. De andere bijwerkingen treden 
alleenn op in een klein percentage van de patiënten, maar deze bijwerkingen 
zijnn veel ernstiger. 

Inn hoofdstuk 2 is de nauwkeurigheid van het intekenen van het 
planningg borst doelvolume (PTV: planning target volume) op CT scans 
gekwantificeerd.. De patiëntgemiddelde afwijkingen in de extensie van het 
PTVV waren groter in de posterior (bereik: 42 mm), craniale (bereik: 28 mm) 
enn mediale (bereik: 24 mm) richtingen dan in de anterior (bereik: 6 mm), 
caudalee (bereik: 15 mm) en laterale (bereik: 8 mm) richtingen. De inter-
waarnemervariatiee daalde met een factor 4 voor CT scans waarop een 
looddraadd om de palpabele borst was geplaatst, ten opzichte van CT scans 
waaropp geen looddraad zichtbaar was. Daarom dient het aanbeveling om 
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eenn looddraad om de palpabele borst te plaatsen indien men het PTV op 
CTT scans wil intekenen. 

Inn hoofdstuk 3 is de nauwkeurigheid van echografie, lymfoscintigrafie 
enn CT met betrekking tot de lokalisatie van de mamaria interna lymfeklieren 
gekwantificeerd.. Het gebruik van echografie wordt niet aanbevolen, omdat 
dee nauwkeurigheid waarmee de lateralisatie kan worden bepaald slechts 10 
mmm (1 SD) is, en er een systematische afwijking in de bepaling van de 
dieptee van 5 mm is gevonden, welke bij meer gedetailleerde analyse ook 
patiënt-- en waarnemerafhankelijk blijkt te zijn. 

Lymfoscintigrafiee en CT hebben een vergelijkbare nauwkeurigheid van 5 
mmm (1 SD) in de diepte en 6 mm (1 SD) in lateralisatie, welke toereikend is 
voorr radiotherapie. 

Inn hoofdstuk 4 en 5 wordt een verbeterde techniek voor bestraling van 
dee borst en mamaria interna en medio-supraclaviculaire lymfeklieren 
beschreven.. De techniek wordt vergeleken met onze standaard techniek, 
waarbijj de lymfeklieren worden bestraald met een loodrecht invallende 
fotonenbundell en elektronenbundel, en met bestraling van de linkerborst 
alleen.. Voor laatstgenoemde techniek is de maximale afstand gemeten van 
dee hartcontour tot de dorsale veldgrens, zoals zichtbaar is op een beam's 
eyee view van een mediolateraal bestralingsveld. Deze maat is 
geïntroduceerdd als de maximale hartafstand (maximum heart distance: 

MHD). . 
Dee verbeterde bestralingstechniek maakt gebruik van schuin invallende 

fotonen-- en elektronenbundels ter bestraling van de mamaria interna 
lymfeklieren.. De medio-supraclaviculaire lymfeklieren worden bestraald met 
loodrechtt invallende fotonen- en elektronenbundels. In alle drie technieken 
wordtt gebruik gemaakt van tangentiële fotonenbundels voor bestraling van 
dee borst. 

Opp basis van de CT planningen kon worden vastgesteld dat beide 
locoregionalee bestralingstechnieken resulteerde in een goede dosering van 
dee lymfeklieren, waarbij de standaard techniek soms resulteerde in een 
onderdoseringg van een deel van het borstdoelgebied (gemiddelde borst 
PTVV volume dat een dosis van 95% of meer van de voorgeschreven dosis 
krijgt:: 90%, bereik: 69%-99%). 

Dee verbeterde en standaard locoregionale bestralingstechnieken 
resulteerdenn in een 1.7% en 1.0% hogere kans op cardiale mortaliteit in 
vergelijkingg tot bestraling van de linkerborst alleen. De kans op complicaties 
(normall tissue complication probability: NTCP) voor cardiale mortaliteit kon 
voorr de schampveldentechniek worden geschat met behulp van de MHD. 
Dee NTCP-waarden voor radiatiepneumonitis waren laag voor alle 
bestralingstechnieken;; tussen 0.0% en 1.0%. 
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Inn hoofdstuk 6 is de mogelijke reductie in hart- en longdosis door 
gebruikmakingg van conforme tangentiële velden met of zonder 
intensiteitsmodulatiee (IMRT) in plaats van gebruikmaking van rechthoekige 
tangentiëlee velden bij bestraling van de linkerborst gekwantificeerd. 

Bovendienn is bepaald of de MHD ook een goede maat is om patiënten 
tee selecteren tijdens conventionele simulatie die onacceptabel hoge NTCP-
waardenn voor cardiale mortaliteit zouden hebben bij bestraling met 
rechthoekigee velden of conforme velden zonder intensiteitsmodulatie (b.v. > 
2%).. De gemiddelde NTCP-waarde voor radiatiepneumonitis was lager dan 
0.6%% voor alle drie bestralingstechnieken. De NTCP-waarde voor fatale 
cardialee mortaliteit was 5.9% (SD: 2.2%) voor de rechthoekige velden 
techniek.. Deze waarde was verminderd tot 4.0% (SD: 2.3%) bij 
gebruikmakingg van de conforme techniek. Een verdere reductie tot 2.0% 
(SD:: 1.1%) kon worden verkregen met de IMRT-techniek. 

Dee NTCP-waarde voor late fatale hartschade kon met een hoge 
nauwkeurigheidd worden beschreven door een tweede orde polynoom als 
functiee van de MHD en deze polynoom was onafhankelijk van de 
bestralingstechniekk waarbij de MHD was gemeten. Om NTCP-waarden voor 
latee cardiale mortaliteit beneden 1%, 2% of 3% te verkrijgen, dient de MHD 
gelijkk te zijn aan of kleiner dan 11 mm, 17 mm of 23 mm, respectievelijk. Als 
dergelijkee hoge NTCP-waarden niet kunnen worden voorkomen door het 
plaatsenn van een blok om het hart af te schermen zonder dat daarmee een 
deell van het PTV wordt afgedekt, dient de toepassing van de IMRT-
techniekk overwogen te worden. 

Inn hoofdstuk 7 worden intensiteitsgemoduleerde en niet-
intensiteitsgemoduleerdee technieken voor bestraling van de linkerborst en 
bovenstee mamaria interna lymfeklieren (IM) vergeleken en geëvalueerd. Er 
zijnn drie verschillende bestralingstechnieken ontworpen: 1) tangentiële 
fotonenveldenn met schuin invallende IM elektronen-fotonenvelden met 
handmatigg geoptimaliseerde bundelgewichten en wighoeken, 2) wijde 
tangentiëlee fotonenvelden met een blok om het hart af te schermen en 
computer-geoptimaliseerdee wighoeken, en 3) IMRT tangentiële 
fotonenvelden. . 

Dee gemiddelde standaarddeviatie van de differentiële dosis-volume 
histogrammenn van het borst PTV was 4.6, 3.9 en 3.5% en de gemiddelde 
dosiss in de IM lymfeklieren was 97.2, 108.0 and 99.6% voor de schuin 
invallendee elektronen, wijde schampvelden en IMRT-techniek, 
respectievelijk.. De gemiddelde NTCP-waarden voor hart- en longschade 
warenn vergelijkbaar tussen de schuin invallende elektronen en IMRT-
techniekenn (< 0.7%). De wijde schampvelden resulteerden in hogere NTCP-
waardenn (> 2%) voor hartschade. 
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Inn hoofdstuk 8 is het effect van het gebruik van twee verschillende 
armsteunenn op de hoeveelheid long en hart in linkszijdige tangentiële 
veldenn voor bestraling van de borst bestudeerd. De vergelijking is 
gebaseerdd op simulatorfoto's van medio-laterale tangentiële velden 
gemaaktt in twee posities: 1) De ipsilaterale arm gepositioneerd in een L-
vormigee armsteun en 2) met beide armen gepositioneerd boven het hoofd in 
eenn onderarmsteun. Zowel de gemiddelde MHD als de centrale long 
afstandd verminderde significant, met 3.4 (SE = 0.9) en 4.7 (SE = 1.1) mm, 
respectievelijk,, wanneer de nieuwe onderarmsteun werd gebruikt. Bij 
sommigee patiënten kwam evenwel een groter deel van de oksel in het veld. 
Hett gebruik van een onderarmsteun bij borstkankerbestraling met 
tangentiëlee velden wordt op basis van deze studie aanbevolen om de 
hoeveelheidd long en hart binnen de velden te verkleinen. Het gebruik van 
dee onderarmsteun maakt het tevens mogelijk een CT scan van de patiënt te 
makenn in bestralingspositie. 

Inn hoofdstuk 9 zijn de resultaten beschreven van de 'dummy run' 
kwaliteitscontrolee procedure van een grote European Organisation for 
Researchh and Treatment of Cancer (EORTC) radiotherapie-studie naar de 
roll van Internal Mammary - Medial Supraclavicular (IM-MS) bestraling bij 
stadiumm l-lll borstkanker. De dosis in het IM-MS doelgebied verschilde 
significantt van de voorgeschreven dosis in 10% van de gevallen zonder IM-
MSS bestraling en in 2 1 % van de gevallen met IM-MS bestraling. Met de 
'dummy-run'' werden een aantal potentiële systematische afwijkingen van 
hett studieprotocol gevonden. Er werden aanbevelingen verzonden naar de 
deelnemendee instituten die de inter-institutionele consistentie vergrootte. 

Inn hoofdstuk 10 zijn de implicaties van de resultaten uit voorgaande 
hoofdstukkenn besproken voor de klinische praktijk en richtingen voor verder 
onderzoek: : 

 De maximale hartafstand (MHD) zou gebruikt kunnen worden om 
patiëntenn te selecteren tijdens conventionele simulatie bij welke het 
gebruikk van standaard linkszijdige tangentiële velden ter bestraling 
vann de borst zal resulteren in onacceptabele NTCP-waarden voor 
latee fatale hartschade. Voor deze patiënten dient het gebruik van 
conformee tangentiële velden overwogen te worden. 

196 6 



Summary Summary 

 Intensiteitsgemoduleerde tangentiële velden zouden gebruikt kunnen 
wordenn indien het gebruik van niet-intensiteitsgemoduleerde 
conformee velden niet resulteert in een voldoende afname van de 
NTCP-waardee voor late fatale hartschade. Voordat een dergelijke 
techniekk klinisch kan worden geïmplementeerd, dient de invloed van 
instell onnauwkeurigheden op de dosisverdeling te worden 
gekwantificeerd.. Het gebruik van hoog kontrast CT beelden zou 
bruikbaarr kunnen zijn bij het verminderen van de intekenvariatie van 
hett borstdoelvolume. 

 De techniek ter bestraling van de IM-MS lymfeklieren en borst dient 
tee worden gebaseerd op individuele lokalisatie van de lymfeklieren 
mett behulp van lymfescintigrafie of computer-tomografie. 

 Klinische studies naar de exacte positie van lokale recidieven ten 
opzichtee van de primaire tumor en de veldgrenzen zijn nodig om de 
werkelijkee waarde van conformatietechnieken te kunnen bepalen. De 
resultatenn van dergelijke studies kunnen gebruikt worden om 
borstkankerbestralingg nog verder te optimaliseren. 
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