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An introduction and outline of this thesis is given in chapter one. Both Hyperthermic 
IntraPEritoneal Chemotherapy (HIPEC) and Hyperthermic IntraTHOracic Chemotherapy 
(HITHOC) are discussed. The advantage of hyperthermic intracavitary chemotherapy is the 
possibility to use a high local dose of cytostatic drugs in the cavity with limited systemic up
take. Hyperthermia is used to potentate the cytotoxicity of the used chemotherapy. Because 
the penetration depth of the cytostatic drugs is limited, preceding cytoreductive surgery is 
mandatory. Chapter two provides a literature review on the surgical management of Malig
nant Pleural Mesothelioma (MPM) so far. MPM is a disease of the pleura and remains loco-
regional for a long time before metastasising. The most common features are pleural 
thickening, nodularity and pleural effusion. The growth pattern is characterised by involving 
the entire pleura and interlobular space. Untreated the median survival is less than one year. 
Surgery alone, pleurectomy or pleuropneumonectomy, is accompanied with a high recur
rence rate. Radical resection is almost impossible, leaving microscopic residual disease be
hind. Systemic chemotherapy has been studied, however MPM is rather chemo-insensitive 
and when there is a response, the duration is rather limited. Radiotherapy has no place as a 
curative option for MPM since the tumour load is too extensive and adjacent structures like 
oesophagus, lung and liver prevent the application of an effective dose. In recent years more 
efforts have been put on combination therapies such as surgery and some forms of adjuvant 
therapy in order to eradicate microscopic tumour residue. Surgery followed by hemithorax 
radiotherapy, intrapleural chemotherapy instillation or photodynamic therapy shows survival 
benefit only in selected patients. There is a lack of well-conducted prospective randomised 
studies. Intrathoracic chemotherapy has been studied in only a few centres with promising re
sults. Based on our experience with hyperthermic intracavitary chemotherapy in the abdomen 
we planned to perform hyperthermic intrathoracic chemotherapy perfusions. Chapter three 
shows the early results of a feasibility and toxicity study of cytoreductive surgery and 
HITHOC. In this study both patients with MPM and pleural thymoma were included. Cis-
platin and doxorubicin were perfused during 90 minutes under mild hyperthermic conditions 
(40-41°C). Intrapleural administration of cisplatin has been described in other reports. Dox
orubicin was chosen because its enhanced activity under hyperthermic conditions, although 
penetration depth is limited. Radiotherapy (3x8Gy) on thoracotomy scar and drainage tracts 
was given to MPM patients to prevent scar recurrences. This combined treatment modality 
appears feasible but is accompanied by considerable toxicity. The longest MPM survival time 
without disease is 8 months, the longest thymoma survival time without disease is 31 months 
after radiotherapy for a local recurrence. The promising results of this feasibility study 
prompted us to extend the inclusion of patients to a proper phase II study. The results of these 
20 HITHOC procedures in MPM patients are presented in chapter four. There were 19 
males and 1 female with a median age of 57 years (range 38-67). The median duration of the 
operation was 7 hours (range 5-8.5). A pneumonectomy was necessary in eight patients 
(40%). Fifteen patients were optimally debulked (75%). The median blood loss was 1.8 litres 
(range 0.4-4.6). The median hospital stay was 17 days, including 4 days in the intensive care 
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unit. There was no peri-operative mortality, but significant morbidity was seen in 13 patients 
(65%). Complications included bronchopleural fistula, diaphragm rupture, wound dehis
cence, persistent air-leakage and chylous effusion. No hair loss or leucopenia was noticed. 
The median follow-up was 14 months. The median survival (Kaplan-Meier) was 11 months 
with a 1-year survival of 42%. Most recurrences occurred in the ipsilateral hemithorax. Based 
on the high morbidity rate and the discouraging survival figures, cytoreductive surgery and 
HITHOC in the present form cannot be recommended for MPM patients. Increasing the dose 
of the cytostatic drugs, adding systemic chemotherapy or hemithorax radiotherapy could be 
considered in an attempt to improve the results. Chapter five deals with the pharmacokinet
ics of doxorubicin and cisplatin. used during HITHOC. Between 1998 and 2001 24 perfu
sions were performed. The dose was first based on square metres body surface area, whereas 
in later studies a fixed concentration per litre perfusion fluid was used. Samples of blood and 
perfusion fluid were collected for doxorubicin measurements. The penetration characteristics 
of doxorubicin in intercostal muscle specimens were determined by fluorescence mi
croscopy. The mean AUC _, /AUC , ratios for doxorubicin and cisplatin were 99 and 59 

* •* perfusate p asina r 

respectively. During the perfusion the concentration in the perfusate declined essentially ac
cording to first-order elimination kinetics for both doxorubicin and cisplatin with half-lives 
of 74 and 138 minutes respectively. At the end of the perfusion, about 35 and 52% of the dose 
of doxorubicin and cisplatin respectively, was recovered in the perfusion fluid. One patient 
developed a nephrotoxicity grade II. After improving per-operative hydration this complica
tion was not longer observed. Doxorubicin penetrated into the intercostal muscle specimen 
albeit that there was considerable variation in distribution throughout the specimen. 

Chapter six provides an overview of the pharmacokinetics of MMC used during HIPEC. 
Following intraperitoneal MMC administration, the affected peritoneal surface is exposed to 
high concentrations while the systemic toxicity is limited. Comparative analysis of reported 
MMC pharmacokinetics is not possible because the diversity of treatment techniques. 
Dosage based on milligram per square meter body surface area appears to be a good dose 
method. Three drug additions over time are preferable compared to a single administration. 
This chapter deals with several aspects of the pharmacokinetics of intraperitoneal chemother
apy. The population pharmacokinetics and pharmacodynamics of MMC are described in 
chapter seven. The observed concentration-time profiles in the 47 patients included were 
used to develop a population pharmacokinetic model using nonlinear mixed-effect modelling 
(NONMEM). The area under the plasma concentration versus time curve (AUC) was related 
to the hematological toxicity. Concentration-time profiles of MMC in perfusate and plasma 
were adequately described with a 1- and 2-compartment model, respectively. The relation
ship between the AUC in plasma and degree of leucopenia was described with a sigmoidal 
Emax model. In this series 28% grade III/IV leucopenia was observed. The pharmacokinet
ics of MMC during HIPEC could be fitted successfully to a multi-compartment model. The 
developed pharmacokinetic-pharmacodynamic model can be used to simulate different 
dosage schemes in order to optimise MMC dosing during HIPEC. Chapter eight deals with 
the evaluation of heat penetration in the abdominal wall during HIPEC. Temperature meas-
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urements were taken at 5 levels in the abdominal wall. Core temperature and room tempera
ture were also measured. At the start of perfusion, the temperature was estimated on average 
to be 40.6°C at the first level, then it decreased by 1.7°C (SD 1.0°C, p=0.0001) in the first 
mm. In outward direction, it decreased by a further 1.5°C per cm (SD 0.3°C/cm, pO.0001). At 
the end of perfusion, the temperature was estimated on average to be 40.1 °C at the first level, 
then it decreased by 0.8°C (SD 0.7°C, p=0.011) in the first mm. In outward direction, it de
creased by a further 1.7°C per cm (SD 0.4°C/cm, p=0.0001). Hyperthermia used during 
HIPEC shows a limited penetration depth. The slope in temperature seems related to core 
temperature. Chapter nine shows the pathology and the relation between pathological fea
tures and survival of patients with pseudomyxoma peritonei (PMP). Pathology was classified 
as disseminated peritoneal adenomucinosis (DPAM) or peritoneal mucinous carcinomatosis 
with intermediate or discordant features (PMCA-I/D). Sixty-two patients with PMP (24 
M/38 F) were included in this study. The appendix was normal in 1 patient (2%), adenoma
tous mucosal changes were present in 31 patients (50%) and the appendiceal status was un
known in 30 patients (48%). In females, the ovaries were normal in 5 patients (13%), 
pseudomyxoma ovarii was present in 20 patients (53%) and the ovarian status was unknown 
in 13 patients (34%). Of the patients with minimal atypia (n=52), those with 1% focal prolif
eration or less (n=38) had a better survival (p=0.0008) than those with more focal prolifera
tion (n=14). Patients with DPAM (n=38) had a better survival (p=0.0002) than patients with 
PMCA-I/D (n=24). Chapter ten provides interesting new data on the prognostic value of 
baseline and serial CEA and CA19.9 measurements in patients with PMP treated with 
cytoreductive surgery and HIPEC. The tumour markers CEA and CA19.9 of 63 patients were 
collected before therapy and at 3-monthly intervals during follow-up. Preoperative CEA and 
CA19.9 levels were elevated in respectively 75% and 58% of the patients. Baseline tumour 
marker values were related to the extent of tumour. Immediately after HIPEC both tumour 
markers decreased markedly (pO.0001). CA19.9 was shown to be a more useful tumour 
marker than CEA for follow-up. During follow-up, a high absolute CA19.9 level (p=0.0005) 
is predictive for imminent recurrence. Patients who never attain a normal CA19.9 level show 
a higher recurrence rate at 1 year (53%, SE 15%) in comparison to patients who do so (6%, 
SE 4%). The median lead-time of elevated CA19.9 to recurrence was 9 months. CA19.9 
showed to be a prognostic factor predicting recurrent disease. Chapter eleven discusses 
some of the remaining unsolved problems. Cytoreductive surgery and HITHOC showed 
discouraging survival figures for MPM. Possible adjustments could include increasing the 
cytostatic dose, adding systemic chemotherapy or hemithorax radiotherapy. However, it 
seems also likely that removing all gross tumour was not reached. Pleural thymoma has an
other consistency and may be easier to resect, and adjuvant HITHOC may be valuable in 
these patients. Larger series with more follow-up have to be awaited. Concerning HIPEC, this 
thesis contributes to the knowledge on hyperthermia and the pharmacokinetics of MMC. 
Furthermore the value of measuring CA19.9 in PMP patients treated by cytoreduction and 
HIPEC for follow-up purpose is stressed. With CA19.9 the frequency of performing 
CT-scans can probably be lowered. The question if HIPEC really takes account for improved 
survival in patients with peritoneal carcinomatosis of colorectal origin or that aggressive sur-
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gery alone is the most important part of the multi-modality treatment could be subject for fu
ture studies. 

160 



Samenvatting 

Samenvatting 

Een introductie en overzicht van dit proefschrift worden gegeven in hoofdstuk een. Zowel 
Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie (HIPEC) als Hypertherme IntraTHOracale 
Chemotherapie (HITHOC) worden uitgebreid besproken. Het voordeel van hypertherme in-
tracavitaire chemotherapie is de mogelijkheid om een hoge lokale dosis van de cytostatica te 
verkrijgen met daarbij weinig systemische opname. Hyperthermic wordt gebruikt om de cy-
totoxiciteit van de gebruikte cytostatica te verbeteren en deze middelen dieper in het tumor
weefsel te laten doordringen. Daarnaast heeft hyperthermic zelf ook een tumorcel-dodend 
effect. Omdat de penetratiediepte van de cytostatica beperkt is, is voorafgaande cytoreductie-
ve chirurgie noodzakelijk. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van de chirurgische behande
ling van maligne pleuraal mesothelioom (MPM) zoals tot nu toe in de literatuur vermeld. 
MPM is een ziekte van de pleura en blijft lange tijd een locoregionale aandoening voordat het 
metastaseert. De meest voorkomende kenmerken zijn pleurale verdikking, nodulariteit en 
pleuravocht. Het groeipatroon wordt gekenmerkt door betrokkenheid van de gehele pleura en 
de ruimte tussen de longkwabben. De mediane overleving is minder dan een jaar indien on
behandeld. Chirurgie alleen, bestaande uit pleurectomie of pleuropneumonectomie, gaat ge
paard met een hoog recidief percentage. Radicale resectie is bijna onmogelijk, bijna altijd 
blijven microscopische tumorresten achter. Systemische chemotherapie is uitgebreid getest, 
maar MPM blijkt tamelijk chemotherapieresistent te zijn en als er al een respons is, is de duur 
daarvan kort. Radiotherapie heeft geen plaats als een curatieve therapievorm voor MPM; de 
tumoruitbreiding is hiervoor te groot en de nabij gelegen organen zoals de slokdarm, de long 
en de lever beperken de dosis die gegeven kan worden. De laatste jaren wordt meer de nadruk 
gelegd op combinatietherapieën in de vorm van chirurgie gecombineerd met een adjuvante 
therapievorm om zo ook tumorresten te vernietigen. Chirurgie gevolgd door bestraling van de 
hemithorax, door intrathoracale chemotherapie installatie of door photodynamische therapie 
laat alleen bij een kleine geselecteerde groep overlevingsvoordeel zien. Er is een tekort aan 
goed georganiseerde, prospectief gerandomiseerde studies. Intrathoracale chemotherapie is 
slechts in een paar centra onderwerp van studie geweest. Mede door onze ervaring met HI
PEC zijn we ertoe overgegaan ook hypertherme intrathoracale chemotherapie perfusies uit te 
gaan voeren. Hoofdstuk drie laat de eerste resultaten zien van de uitvoerbaarheid en toxi
citeit van cytoreductieve chirurgie en HITHOC. In deze studie werden zowel patiënten met 
een MPM als met een pleuraal gemetastaseerd thymoom opgenomen. Cisplatina en adriamy-
cine werden toegediend gedurende 90 minuten perfusieduur onder milde hypertherme condi
ties (40-41°C). Cisplatina als toepassing bij perfusie is reeds uitgebreid beschreven in de 
literatuur. Voor adriamycine werd gekozen vanwege de verbeterde werking onder hyperther
me condities alhoewel de penetratiediepte beperkt is. Om littekenrecidieven tegen te gaan 
werd radiotherapie (3x8 Gray) op het thoracotomielitteken en drainagetrajecten gegeven. De 
behandeling blijkt uitvoerbaar maar gaat gepaard met aanzienlijke toxiciteit. De langste over
leving van een MPM patiënt zonder ziekte is tenminste 8 maanden, bij patiënten met thy
moom bedroeg deze periode tenminste 31 maanden, echter wel na behandeling van een 
lokaal recidief met bestraling. Deze gunstige resultaten leidden ertoe een fase II studie te star-
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ten om deze behandelingsmethode verder te testen. De resultaten hiervan bij 20 HITHOC 
procedures in PMP patiënten worden gepresenteerd in hoofdstuk vier. De groep bestond uit 
19 mannen en 1 vrouw met een gemiddelde leeftijd van 57 jaar (uitersten 38-67). De ge
middelde duur van de operatie bedroeg 7 uur (uitersten 5-8,5). Het verrichten van een pneu-
mectomie was noodzakelijk bij 8 patiënten (40%). Cytoreductieve chirurgie was optimaal bij 
vijftien patiënten (75%). Het gemiddelde bloedverlies was 1,8 liter (uitersten 0,4-4,6). De 
mediane opnameduur bedroeg 17 dagen inclusief 4 dagen verblijf in de intensive care afde
ling. Er was geen peri-operative sterfte; significante complicaties werden bij 13 patiënten 
waargenomen (65%). Deze bestonden uit bronchopleurale fistels, diafragmarupturen, een 
wonddehiscentie, persisterende luchtlekkage en chyluslekkage. Er werd geen haarverlies of 
leukopenic waargenomen. De mediane follow-up duur bedroeg 14 maanden. De mediane 
overleving volgens de Kaplan-Meier methode was 11 maanden met een 1-jaarsoverleving 
van 42%. De meeste recidieven traden in de ipsilaterale hemithorax op. Mede door het hoge 
complicatiepercentage en de tegenvallende overlevingsresulaten kan op dit moment cytore
ductieve chirurgie en HITHOC in de huidige vorm niet worden aanbevolen als therapie voor 
MPM patiënten. Verhoging van de concentratie chemotherapeutica in het perfusaat, toevoe
ging van systemische chemotherapie of hemithorax bestraling kunnen overwogen worden in 
een poging de resultaten de verbeteren. Hoofdstuk vijf behandelt de farmacokinetiek van de 
gebruikte cytostatica adriamycine en cisplatina. Tussen 1998 en 2001 werden 24 perfusies 
met deze middelen uitgevoerd. De dosis was in eerste instantie gebaseerd op het lichaamsop
pervlak in vierkante meters, terwijl in latere studies een vaste concentratie per liter per-
fusievloeistof werd gehanteerd. Er werden monsters van bloed en perfusievloeistof 
afgenomen voor het bepalen van de adriamycine concentratie. De penetratiekarakteristieken 
van adriamycine in de intercostale spieren werden bepaald met behulp van fluorescentiemi-
croscopie. De gemiddelde AUC rfMm/AUCibma ratio voor adriamycine en cisplatina bedroeg 
respectievelijk 99 en 59. Gedurende de perfusie daalde zowel de concentratie adriamycine als 
de concentratie cisplatina in het perfusaat volgens eerste-orde eliminatie kinetiek met half-
waardetijden van respectievelijk 74 en 138 minuten. Aan het einde van de perfusie werd on
geveer 35 en 52% van respectievelijk de dosis adriamycine en cisplatina teruggevonden in het 
perfusaat. Een patiënt ontwikkelde een graad II nefrotoxiciteit. Na verbetering van de per-
operatieve hydratietoestand werd deze complicatie niet meer waargenomen. Adriamycine liet 
penetratie zien in de intercostale spieren, echter met een aanzienlijke variatie. 

Hoofdstuk zes laat een overzicht zien van de farmacokinetiek van MMC, het cytostaticum 
dat wordt gebruikt tijdens HIPEC. Na toediening van MMC intraperitoneaal wordt het peri-
toneale oppervlak bloot gesteld aan een hoge concentratie chemotherapie, terwijl de syste
mische toxiciteit beperkt blijft. Het is lastig MMC farmacokinetiek gegevens uit 
verschillende analyses met elkaar te vergelijken aangezien de gebruikte perfusietechnieken 
divers zijn. Dosering gebaseerd op milligrammen per vierkante meter lichaamsoppervlak 
blijkt de beste methode te zijn. Drie chemotherapiegiften gedurende anderhalf uur zijn te ver
kiezen boven een eenmalige gift. Verder wordt in dit hoofdstuk ingegaan op diverse andere 
aspecten van de farmacokinetiek van MMC gedurende intraperitoneale chemotherapie perfu-
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sie. De populatie farmacokinetiek en de farmacodynamiek van MMC worden beschreven in 
hoofdstuk zeven, waarbij 47 patiënten werden bestudeerd. De geobserveerde concentratie
tijd profielen werden gebruikt om een populatie farmacokinetiek model te ontwikkelen met 
behulp van een computerprogramma genaamd 'nonlinear mixed-effect modelling' (NON-
MEM). De area under the curve (AUC) bleek gerelateerd te zijn aan de hematologische toxi
citeit. Concentratie-tijd profielen van MMC in perfusaat en plasma konden adequaat 
beschreven worden middels respectievelijk een 1- compartiment en een 2-compartiment mo
del. De samenhang tussen de AUC in plasma en de mate van leukopenic kon worden be
schreven door middel van het sigmoidale Emax model. In deze serie werd 28% graad III/IV 
leucopenie waargenomen. De farmacokinetiek van MMC gedurende HIPEC kon met succes 
worden beschreven in een multi-compartiment model. Het op deze wijze ontwikkelde farma-
cokinetiek-farmacodynamiek model kan gebruikt worden om verschillende doseringssche
ma's te simuleren om zo te komen tot de optimale dosis die gegeven moet worden voor 
intracavitaire perfusie. Hoofdstuk acht behandelt diverse aspecten van hyperthermic zoals 
die wordt toegepast tijdens HIPEC. Temperatuurmetingen werden verricht op 5 punten in de 
buikwand, terwijl ook de lichaamstemperatuur en de kamertemperatuur werden gere
gistreerd. In het begin van de perfusie was de temperatuur gemiddeld 40,6°C op het eerste ni
veau gerekend vanuit de buikholte en daalde daarna met 1,7°C (SD 1,0°C, p=0,0001) in de 
eerste millimeter. Verder naar de oppervlakte daalde deze verder met 1,5°C per cm (SD 
0,3°C/cm, pO.0001). Aan het eind van de perfusie bedroeg de temperatuur gemiddeld 40,1°C 
op het eerste meetpunt en daalde daarna met 0,8°C (SD 0,7°C, p=0,011) in de eerste milli
meter. Verder naar de oppervlakte daalde de temperatuur verder met 1,7°C per cm (SD 
0,4°C/cm, p=0,0001). De penetratiediepte van hyperthermie bleek dus beperkt te zijn, waar
bij de helling van de temperatuurscurve gerelateerd leek te zijn aan de lichaamstemperatuur. 
In Hoofdstuk negen wordt bij patiënten met pseudomyxoma peritonei (PMP) de relatie be
schreven tussen pathologische kenmerken van deze aandoening en de overleving. De patho
logie werd geclassificeerd als gedissemineerde peritoneale adenomucinose (DPAM) of 
peritoneale mucineuze carcinomatose met intermediaire of discordante kenmerken (PMCA-
I/D). Tweeënzestig patiënten met PMP (24 mannen, 38 vrouwen) werden opgenomen in de
ze studie. De appendix was normaal bij 1 patiënt (2%) en toonde adenomateuze mucosale 
veranderingen bij 31 patiënten (50%). Bij 30 patiënten (48%) kon de histologie niet achter
haald worden. Bij vrouwen waren de ovaria normaal bij 5 patiënten (13%), toonden een 
pseudomyxoma beeld bij 20 patiënten (53%) en bij 13 patiënten (34%) kon de histologie niet 
achterhaald worden. Van de patiënten met minimale atypie (n=52), toonden degenen met 
minder dan 1% focale proliferatie (n=38) een betere overleving (p=0,0008) dan degenen met 
meer focale proliferatie (n=14). Patiënten met DPAM (n=38) hadden een betere overleving 
(p=0,0002) dan patiënten met PMCA-I/D (n=24). In Hoofdstuk tien worden nieuwe gege
vens gepresenteerd over de prognostische waarde van de tumormerkers CEA en CA 19.9 bij 
patiënten met PMP die behandeld werden met cytoreductieve chirurgie en HIPEC. Het CEA 
en het CA 19.9 van 63 patiënten werden bepaald voor de behandeling en met 3-maandelijkse 
intervallen erna gedurende de follow-up. Preoperatieve CEA en CAI9.9 waarden bleken ver
hoogd te zijn bij respectievelijk 75% en 58% van de patiënten. De hoogte van de tumormer-
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kers bleek gerelateerd te zijn aan de tumoruitbreiding, waarbij CA 19.9 een meer bruikbare 
tumormerker is dan CEA. Een absoluut gezien hoge CA 19.9 waarde tijdens follow-up is zeer 
voorspellend voor een recidief op korte termijn (p=0,0005). Patiënten die na therapie geen 
normale CA 19.9 waarde bereiken laten een hoger recidief percentage zien na 1 jaar (53%, SE 
15%) in vergelijking met patiënten die wel een normale waarde bereiken (6%, SE 4%). De 
mediane iead-time' vanaf het moment van een verhoogd CA19.9 tot een recidief was 9 
maanden. Geconcludeerd kan worden dat CAI 9.9 een belangrijke prognostische factor is met 
betrekking tot het ontdekken van een recidief na HIPEC voor PMP. Hoofdstuk elf behandelt 
nog onopgeloste problemen met betrekking tot intracavitaire chemotherapie. De combinatie 
cytoreductieve chirurgie en HITHOC liet teleurstellende overlevingsdata zien voor MPM pa
tiënten. Mogelijke aanpassingen die tot verbetering zouden kunnen leiden zijn: verhoging 
van de chemotherapiedosis, toevoeging van systemische chemotherapie en toevoeging van 
radiotherapie gericht op de aangedane hemithorax. Echter, het grootste probleem wordt ge
vormd door het feit dat het waarschijnlijk niet mogelijk is alle tumor weg te nemen. Pleuraal 
gemetastaseerde thymomen zijn wat dat betreft beter te reseceren en adjuvante HITHOC lijkt 
bij deze patiëntengroep in studieverband wel op zijn plaats. Grotere series met langere fol-
low-up zijn wenselijk. 

Getracht is om met dit proefschrift de kennis op het gebied van hyperthermic bij HIPEC te 
vergroten. Hetzelfde geldt voor de farmacokinetiek van MMC, wanneer deze wordt toegepast 
bij deze methodiek. De tumomerker CA 19.9 bleek bij PMP van belang voor het opsporen van 
recidief tumorgroei. Hierdoor kan de frequentie van het verrichten van CT onderzoek worden 
verminderd. Tot slot blijft de vraag of het de HIPEC procedure of de agressieve cytoreductie 
is geweest die resulteerde in de vermelde gunstige overlevingscijfers van patiënten met peri
tonitis carcinomatosa van colorectale oorsprong. Meer onderzoek hiernaar is gewenst. 
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