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Inn improving radiation treatment of lung cancer, two factors have to be taken into 
account.. First, treatment plans, currently applied in an on-going phase l/ll dose 
escalationn study, are designed using a simple inhomogeneity correction algorithm. 
Thiss algorithm does not accurately take into account the effects of low-density lung 
tissuee on the dose distribution. Knowledge of the accuracy of this algorithm and its 
effectt on clinically applied treatment plans is essential when designing conformal 
radiotherapyy (CRT) treatment plans and even more important when applying 
intensityy modulation. Second, data are available at The Netherlands Cancer 
Institutee for systematic set-up errors, random set-up errors and respiration-induced 
tumourr motion for non-small cell lung cancer patients (NSCLC). Each of these 
parameterss has a different effect on the dose distribution over the clinical target 
volumee (CTV) and on the design of the optimum treatment plan, both with and 
withoutt the use of intensity modulation. 

Currentt applied radiation treatments of patients suffering from NSCLC have a 
poorr outcome with a median survival time of 8 to 10 months. Clinical trials for 
radiationn treatment of patients with NSCLC indicate that treatment intensification by 
dosee escalation leads to improved local control and patient survival (Chapter 1). 
However,, toxicity of organs at risk (OARs), especially the lung, sets a limit to dose 
escalation.. The broad beam fringe (distance between field edge and 90 % isodose 
level)) in low-density lung tissue, combined with the constraint of a homogeneous 
dosee in the target volume, necessitates the use of large field sizes. This results in 
aa high dose in the OARs. Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is expected 
too be a tool to perform dose-escalation studies of radiation treatment of patients with 
inoperablee NSCLC. Compensation of the broad beam fringe allows a substantial 
reductionn in field sizes without compromising the dose in the target volume. 
Furthermore,, OARs can be more effectively spared by 'blocking' out these organs. 
Currentt clinically applied simple inhomogeneity correction algorithms are, however, 
unsuitablee for designing intensity-modulated treatment plans in inhomogeneous 
mediaa because broadening of the beam-fringe in low-density lung tissue is not 
predictedd correctly (Chapter 2). For medium-sized fields, the deviations between 
calculatedd and measured dose at the ICRU reference point are small. The 
measuredd dose in other parts of the planning target volume (PTV) can, however, be 
ass much as 20 % lower than the calculated dose values. For small fields, as used 
inn IMRT, these differences can even be larger. Furthermore, calculation of the mean 
lungg dose, an estimator for the probability of radiation pneumonitis, is inaccurate. 
Thiss will influence the choice of prescribed dose levels in dose escalation studies. 

AA positive side-effect of the increased width of the beam fringe in low-density 
tissuee is that the dose in the CTV, taking into account set-up errors and tumour 
motion,, is acceptable despite the choice of field sizes that would be considered too 
smalll even for a static CTV (Chapter 3). Random set-up errors and respiration-
inducedd tumour motion have only a limited influence on the cumulative dose in the 
CTV.. The low dose in parts of the CTV due to short-time presence of the CTV 
outsidee the 95 % isodose level is limited because of the broad beam fringe. This too 
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loww dose is largely compensated during the long period of time that this part of the 
CTVV receives a higher dose. 

Fieldd sizes can be optimised with respect to the probability of tumour control 
underr constraint of a constant probability of lung complications. Allowing an 
increasee in dose inhomogeneity in the target volume, the equivalent uniform dose 
off the CTV can be increased with about 30 %, without the use of IMRT to sharpen 
thee beam fringe (Chapter 4). As an extension of this work, a numerical simulation 
off geometrical errors was performed to assess the gain in probability of tumour 
controll by using intensity modulation to sharpen the beam fringe (Chapter 5). This 
allowss the use of smaller field sizes. The gain is largest if dose homogeneity in the 
CTVV is pursued. If dose homogeneity is compromised, the probability of tumour 
controll can be further increased regardless the use of intensity modulation, but the 
benefitt of sharpening the beam fringe decreases. 

Anotherr method to allow dose escalation without increasing the probability of 
complicationss is to confine as much dose as possible to non-functioning lung. 
Functionall lung information (SPECT perfusion data) can be incorporated into the 
processs of treatment planning and treatment optimisation. This results in treatment 
planss causing less radiation damage to functioning lung for patients with large 
perfusionn defects only (Chapter 6). Planar perfusion scans can be used to select 
patientss that may benefit from 3-D perfusion-weighted optimization. 

Thee work described in this thesis shows that a dose calculation algorithm that 
accuratelyy predicts the dose in inhomogeneous media, is indispensable in 
designingg radiation treatment plans for NSCLC-patients (Chapter 7). 

Forr lung tumours, an increase in the probability of tumor control for a specific 
valuee of the complication probability of the lung can be achieved by allowing an 
increasedd inhomogeneity in dose distributions over the target volume (i.e. the CTV). 
IMRTT provides further means to maximise the probability of tumour control for lung 
tumourss while limiting the dose in organs at risk. The dose in these OARs can also 
bee reduced, and prescribed dose levels increased, by minimizing tumour motion 
andd set-up errors. For most lung tumours, reduction of systematic errors allows a 
muchh larger decrease in field sizes and sparing of OARs than control of breathing 
motionn during irradiation. 

Evaluationn of treatment plans should be based on incorporating all uncertainties 
andd assessing the cumulative dose in the CTV instead of using a static geometrical 
volumee (i.e., the PTV). Especially if dose homogeneity is compromised, knowledge 
andd control of all errors and uncertainties, e.g., organ motion, set-up errors and 
targett delineation errors, is a prerequisite in order to allow the safe introduction of 
optimisedd CRT/IMRT treatment plans into clinical practice. 
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Bijj het verbeteren van de bestraling van longkanker moet rekening worden 
gehoudenn met twee factoren. Ten eerste worden de huidige bestralingsplannen 
ontworpenn met behulp van een eenvoudig inhomogeniteitscorrectie algoritme. Dit 
algoritmee houdt onvoldoende rekening met de effecten van long weefsel, dat een 
lagee dichtheid heeft, op de dosisverdeling in de patiënt. Kennis van de 
nauwkeurigheidd van dit algoritme en de gevolgen voor het bestralingsplan van 
patiënten,, is essentieel voor het ontwerpen van conforme bestralingsplannen (CRT) 
enn nog belangrijker als intensiteitsmodulatie wordt toegepast. Ten tweede zijn er in 
hett Nederlands Kanker Instituut data verzameld met betrekking tot systematische 
enn toevallige instelfouten en de grootte van het effect van ademhaling op de 
tumorbewegingg bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Elk 
vann deze parameters heeft een verschillend effect op de dosisverdeling in het 
klinischh doelvolume (CTV) en op het ontwerp van het optimale bestralingsplan, 
zowell met als zonder intensiteitsmodulatie. 

Dee huidige bestraling van patiënten met NSCLC leidt tot een slecht resultaat met 
eenn mediane overlevingsduur van 8 tot 10 maanden. Klinische trials laten zien dat 
intensiveringg van de behandeling, door middel van dosisescalatie, tot een 
verhoogdee lokale controle en verlengde overlevingsduur van de patiënt leidt 
(Hoofdstukk 1). Toxiciteit van risico organen (OAR), met in het bijzonder de longen, 
limiteertt echter dosisescalatie met de huidig toegepaste bestralingstechnieken. De 
bredee "bundelschouder" (afstand tussen 50 % en 90 % isodose-niveau) in 
longweefsel,, in combinatie met het streven naar een homogene dosisverdeling in 
hett doelvolume, vereist het gebruik van ruime bestralingsvelden. Dit resulteert in 
eenn hoge dosis in de OAR. Van intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) 
wordtt verwacht dat het de mogelijkheden tot dosisescalatie bij patiënten met niet-
operabelee NSCLC vergroot. Compensatie van de brede bundelschouder staat een 
substantiëlee reductie van veldgroottes, en dosis in de OAR, toe zonder verandering 
vann de dosis in het klinisch doelvolume. Bovendien kan de dosis in OAR effectiever 
beperktt worden door het 'uitblokken' van deze organen. De huidige klinisch 
toegepastee eenvoudige inhomogeniteitscorrectie algoritmes zijn echter ongeschikt 
voorr het ontwerpen van intensiteitsgemoduleerde bestralingsplannen in 
inhomogenee media omdat het verbreden van de bundelschouder in longweefsel 
niett correct voorspeld wordt (Hoofdstuk 2). Voor velden met een gemiddelde 
groottee is het verschil tussen berekende en gemeten dosis in het ICRU-
referentiepuntt klein. De gemeten dosis in andere delen van het te plannen 
doelvolumee (PTV) kan echter tot 20 % lager zijn dan de berekende dosis. Voor 
kleinee velden, zoals gebruikt bij IMRT, kunnen deze verschillen nog groter zijn. De 
berekeningg van de gemiddelde longdosis, waarmee de kans op radiatiepneumonitis 
ingeschatt kan worden, is ook onnauwkeurig. Dit heeft direct invloed op de keuze 
vann prescriptie-dosis niveau's in dosisescalatie studies. 

Eenn positief effect van de brede bundelschouder in longweefsel is dat de dosis 
inn het CTV, rekening houdend met instelfouten en tumorbeweging, acceptabel is 
ondankss de keuze van veldgroottes die zelfs ais te klein beschouwd worden voor 
eenn statisch CTV (Hoofdstuk 3). Toevallige instelfouten en ademhalingsbeweging 
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vann de tumor hebben slechts een beperkte invloed op de cumulatieve dosis in het 
CTV.. Kortdurende onderdosering van een gedeelte van het CTV doordat het zich 
buitenn het 95 % isodose niveau bevindt, wordt grotendeels gecompenseerd in de 
langeree periode dat dit deel van het CTV een hogere dosis krijgt. 

Alss een toename in dosisinhomogeneiteit in het doelvolume wordt toegestaan 
kunnenn veldgroottes worden geoptimaliseerd met betrekking tot de kans op 
tumorcontrole,, onder voorwaarde van een constante kans op longcomplicaties. De 
equivalentee uniforme dosis (EUD) van het CTV kan met zo'n 30 % worden 
verhoogdd zonder gebruik van IMRT (Hoofdstuk 4). Als een uitbreiding van dit werk 
iss een numerieke simulatie van geometrische fouten uitgevoerd om de toename 
vann de kans op tumorcontrole te schatten bij gebruik van IMRT voor het 
"opscherpenn van de bundelschouders" (Hoofdstuk 5). Dit opscherpen staat het 
gebruikk van kleinere velden toe. De winst is het grootst als dosishomogeniteit in het 
doelvolumee wordt nagestreefd. Zonder de beperking van dosishomogeniteit kan de 
kanss op tumorcontrole verder worden vergroot, maar neemt het nut van het 
opscherpenn van de bundelschouders af. 

Eenn andere methode voor dosisescalatie zonder toename van de kans op 
(long)complicatiess is om zo veel mogelijk bundelrichtingen te kiezen die door niet of 
slechtt functionerend longweefsel gaan. Informatie over het functioneren van de 
longenn (SPECT perfusie data) kan gebruikt worden in het plannen en optimaliseren 
vann bestralingen. Met de huidige technieken resulteert dit echter alleen in betere 
bestralingsplannenn bij patiënten met grote ongeperfundeerde gebieden in de 
longenn (Hoofdstuk 6). Het vooraf maken van planaire perfusiescans kan leiden tot 
selectieselectie van patiënten die voordeel kunnen hebben van 3-D perfusie-gestuurde 
optimalisatie. . 

Inn dit proefschrift is aangetoond dat een dosisberekeningsalgoritme dat 
nauwkeurigg de dosis in inhomogene media voorspelt, onmisbaar is bij het 
ontwerpenn van bestralingsplannen van patiënten met NSCLC (Chapter 7). 

Voorr longtumoren kan, onder voorwaarde van een gelijkblijvende kans op 
longcomplicaties,, de kans op tumorcontrole worden vergroot door het toestaan van 
eenn inhomogene dosisverdeling in het doelvolume (d.w.z. in het CTV). IMRT biedt 
extraa mogelijkheden om de kans op tumorcontrole bij longtumoren te 
maximaliseren,, terwijl de dosis in risico organen beperkt blijft. De dosis in deze 
risicoo organen kan ook worden gereduceerd, en het prescriptiedosis niveau 
verhoogd,, door het minimaliseren van instelfouten en tumorbeweging. Voor de 
meestee longtumoren staat het reduceren van systematische fouten een grotere 
veldverkleiningg toe dan controle van de ademhaling van de patiënt tijdens de 
bestraling. . 

Bijj het evalueren van bestralingsplannen moeten alle onzekerheden in positie 
vann de tumor en patiënt in acht genomen worden en moet de cumulatieve dosis in 
hett CTV worden bepaald in plaats van gebruik te maken van een statisch 
doelvolumee (d.w.z., het PTV). Met name bij een vergrootte dosisinhomogeniteit in 
hett doelvolume is kennis en controle van alle fouten en onzekerheden, bijvoorbeeld 
orgaanbeweging,, instelfouten en intekenfouten, een absolute voorwaarde voor het 
veiligg in de klinische praktijk introduceren van geoptimaliseerde CRT/IMRT 
bestralingsplannen. . 
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