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Ditt proefschrift beschrijft een aantal experimentele behandelingen van patiënten 
mett een glioblastoma multiforme. Het glioblastoma multiforme (gbm) is een 
kwaadaardigee tumor die uitgaat van de steuncellen in het hersenweefsel (glia 
cellen)) Het gbm is niet alleen de meest kwaadaardige hersentumor, maar helaas 
ookk de meest voorkomende. De standaard behandeling bestaat uit chirurgische 
verwijderingg gevolgd door radiotherapie (bestraling). Omdat het gbm heel grilli g 
groeitt en diffuus in het gezonde weefsel infiltreert kan de neurochirurg nooit al 
hett kwaadaardige weefsel weghalen zonder teveel gezond hersenweefsel te 
beschadigen.. Door de snelle aangroei van het achtergebleven weefsel heeft de 
operatiee over het algemeen weinig effect op de overleving van de patiënt. De 
chirurgiee is belangrijk voor een snelle vermindering van de klachten en voor het 
verkrijgenn van tumorweefsel, waarmee de patholoog-anatoom de exacte diagnose 
kann vaststellen. De toevoeging van radiotherapie verlengt de overlevingsduur van 
dee patiënt. Helaas is de levensverlenging door de radiotherapie beperkt tot 
gemiddeldd 4 maanden en echte genezingen kunnen zelden bereikt worden. De 
gemiddeldee overleving (in klinische studies is het beter te spreken over mediane 
overleving,, d.w.z. de periode waarna de helft van de patiënten nog in leven is) 
ligtt na het stellen van de diagnose tussen de 6 en 9 maanden. Uiteindelijk zal 
meerr dan 95% van de patiënten overlijden aan deze tumor. Dat radiotherapie de 
levensduurr verlengt werd al aangetoond in een studie uit 1978. Sindsdien zijn er 
wereldwijdd vele tientallen goed opgezette grote studies geweest waarin getracht 
werdd het effect van de radiotherapie verder te verbeteren. Hierbij denkt men niet 
alleenn aan allerlei verschillende radiotherapie schema's, maar ook aan toevoeging 
vann stoffen die het effect van de radiotherapie versterken (radiosensitizers) en 
stoffenn die naast de radiotherapie een extra celdodend effect hebben 
(chemotherapie).. Dit was hoopgevend omdat deze experimentele behandelingen 
inn het laboratorium leken te werken. Helaas hebben al deze onderzoeken niet 
geleidd tot een zinvolle bijdrage aan de sombere toekomstverwachting van deze 
patiënten.. De standaard behandeling anno 2002 is nog steeds dezelfde als die uit 
1978.. De geschiedenis van radiotherapiestudies over de afgelopen 20 jaar bij het 
gbmm wordt in hoofdstuk 1 beschreven. 

Dee hoofdstukken 2 t/m 8 beschrijven de resultaten van een aantal patiëntgerichte 
onderzoekenn die voortborduren op hetgeen de afgelopen 20 jaar tevergeefs 
geprobeerdd is, namelijk het modificeren van het effect van radiotherapie in de hoop 
dee overleving van deze patiënten groep te verbeteren ofwel de bijwerkingen te 
verminderen. . 
Inn hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de behandelingsresultaten zoals 
diee in het AMC zijn behaald bij 198 patiënten met een gbm over de afgelopen 10 
jaar.. Onze resultaten zijn goed vergelijkbaar met die uit de literatuur. Helaas lijk t er 
ookk bij ons geen verbetering in overleving te zijn opgetreden gedurende de 
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onderzochtee periode, ondanks verfijningen in diagnostische, neurochirurgische en 
radiotherapeutischee technieken. Ook de invloed van een aantal factoren die de 
prognosee bepaalt, zoals leeftijd, tumorgrootte en conditie van de patiënt, zijn niet 
anderss dan uit de literatuur bekend In hoofdstuk 3 wordt het effect van twee 
stoffenn (nicotinamide en carbogeen) op de doorbloeding van de tumor en het 
gezondee hersenweefsel bestudeerd. Al in het begin van de vorige eeuw was bekend 
datt vermindering van de doorbloeding het biologische effect van bestraling 
vermindert.. Verbetering van de doorbloeding van een tumor, en dus een betere 
zuurstofvoorziening,, zou het effect van de radiotherapie vergroten. Van 
nicotinamidee en carbogeen werd in proefdierexperimenten al aangetoond dat de 
doorbloedingg en zuurstofvoorziening van een tumor toenam en inderdaad trad een 
verbeteringg van het radiotherapie effect op. Door tijdens de bestraling stoffen toe te 
dienenn die selectief de doorbloeding in de hersentumor versterken, zou de 
genezingskanss na bestraling wellicht verbeteren. In onze studie werd de 
doorbloedingg gemeten met behulp van een vetoplosbare stof (HMPAO) dat direct 
naa injectie in de bloedbaan in het hersenweefsel vast blijf t zitten en beschouwd 
wordtt als een maat voor de doorbloeding. Door dit HMPAO te koppelen aan een 
radio-actievee stof (Technetium-99m), kan met het meten van deze radioactiviteit 
eenn maat voor de doorbloeding verkregen worden. Helaas konden wij geen 
consistentee toename van de doorbloeding waarnemen na toediening van 
nicotinamidee en carbogeen, noch in de tumor, noch in het gezonde weefsel. Onze 
resultatenn ondersteunen een later gepubliceerd klinisch onderzoek waarin beide 
stoffenn tijdens de bestraling aan patiënten werden toegediend. Hierin werd geen 
winstt in overleving of versterking van de tumor reactie aangetoond. Aan dit 
Europesee onderzoek bij gbm patiënten, heeft de afdeling radiotherapie in het AMC 
meegewerkt. . 
Inn hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van het verkorten van het 
bestralingsschemaa bij patiënten met een gbm die op basis van hun prognostische 
factorenn al een kortere overlevingsduur hebben dan het gemiddelde. De standaard 
bestralingsperiodee duurt 6 weken, waarin 5x per week een bestraling. Deze lange 
behandelingsperiodee ligt voor een patiënt echter niet goed in verhouding tot de 
kortee levensverwachting van deze geselecteerde groep (gemiddeld 4-7 maanden). 
Eenn kortere behandelingsduur bij gelijkblijvende resultaten zou dus wenselijk zijn. 
Inn dit onderzoek werd aangetoond dat een schema van slechts 4 bestralingen met 
eenn hoge doses per keer (hypofractionering) in een periode van 11 dagen, goed 
doorr de patiënten werd verdragen en geen verslechtering van de overleving liet 
zien.. Deze bestraling werd met een nauwkeurige techniek (conformele, CT-scan 
gebaseerdee planning) uitgevoerd. Sinds dit onderzoek wordt genoemd schema als 
standaardd beschouwd in ons instituut voor patiënten met een zeer slechte prognose. 
Inn andere artikelen werd ook de bruikbaarheid van hypofractionering aangetoond, 
zijj  het in een minder uitgesproken vorm dan in onze studie. Verkorte 
bestralingsschema'ss worden thans in vele instituten toegepast. 
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Inn hoofdstuk 5 wordt een methode beschreven waarbij een veel hogere 
bestralingsdosiss op de hersentumor wordt gegeven middels inwendige bestraling. 
Immers,, er is bewezen dat bestraling tot de standaarddosis (60 Gy) in beperkte 
matee levensverlengend werkt. Het lijk t dus logisch te onderzoeken of een 
verhogingg van de dosis tot een verhoging van het effect leidt. Verhoging van de 
dosiss middels uitwendige bestraling leidt tot overschrijding van de tolerantie van 
hett gezonde weefsel, met hersenbeschadiging als gevolg. Dit probleem kan 
vermedenn worden door de tumor inwendig te bestralen (brachytherapie). Bij 
brachytherapiee worden radioactieve bronnen in de tumor gebracht. Door een 
combinatiee van een nauwkeurige 'stereotactische' positie van de radioactieve 
bronnenn in de tumor en de eigenschap dat de dosis rond de bronnen snel afneemt, 
kann er een hoge dosis in de tumor gegeven worden met relatief sterk sparen van het 
omringendee gezonde weefsel. Deze techniek werd reeds in een aantal, met name 
Amerikaansee instituten gebruikt en de eerste publicaties hierover suggereerden een 
toenamee van de overleving. Als radioactieve bron werd meestal iridium-192 of 
jodium-1255 gebruikt. Ons hoofdstuk beschrijft de gebruikte stereotactische 
techniekk en laat zien dat de holle naalden (katheters) voor de radioactieve bronnen 
nauwkeurigg en veilig geplaatst konden worden. De inwendige bestraling, waarbij 
dee locale dosis tot 100 Gy werd verhoogd, verliep zonder veel bijwerkingen. Ook 
dee overleving van deze patiënten was duidelijk hoger dan de overleving van 
patiëntenn die alleen met de standaard uitwendige bestraling waren behandeld. Dit 
verschill  kon voor een deel verklaard worden door de selectie van patiënten bij wie 
dezee methode werd toegepast: alleen patiënten met kleine tumoren en in goede 
conditiee kwamen voor deze inwendige bestraling in aanmerking. Dat zijn de 
patiëntenn die op basis van die prognostische factoren sowieso al een langere 
overlevingg zouden hebben. Er konden geen grote verschillen in radiotherapie-
effectenn (overleving en bijwerkingen) aangetoond worden tussen de patiënten die 
inn het AMC met iridium-192 werden behandeld en een vergelijkbare groep 
patiëntenn die in Keulen met jodium-125 was behandeld. De bevinding dat binnen 
tweee jaar bijna alle patiënten toch een recidief van hun tumor kregen in het gebied 
datt een hoge dosis heeft ontvangen en dat er geen langdurige genezingen (langer 
dann 3 jaar overleving) optraden, bevestigt nogmaals dat een gbm zeer radioresistent 
is.. Geconcludeerd wordt dat deze vorm van brachytherapie geen verbetering van de 
toekomstverwachtingg van gbm patiënten met zich meebrengt, al zouden patiënten 
mett zeer kleine tumoren (< 2 cm) wellicht van deze techniek kunnen profiteren. 
Inmiddelss heeft ook een groter opgezet (gerandomiseerd) onderzoek vanuit 
Canada,, waarbij patiënten met en zonder brachytherapie vergeleken werden, geen 
duidelijkee verbetering van de overleving te zien gegeven. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt het bloedgehalte van een stof (TGF-JJ) bepaald en 
bestudeerdbestudeerd of deze van voorspellende waarde is voor de overleving. Ook het 
beloopp van dit gehalte tijdens en na de bestraling wordt geanalyseerd. Aanleiding 
hiervoorr was dat er is in de literatuur bij andere tumorsoorten gesuggereerd werd 
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datt Transforming Growth Factor-P (TGF-(3) gerelateerd was aan de uitbreiding van 
dee ziekte en de prognose van de patiënt. TGF-p bleek ook verhoogd in het bloed 
aanwezigg bij patiënten met een hersentumor. In onze studie werd ook een 
verhoogdee waarde van deze stof bij gbm patiënten aangetoond. Echter, we konden 
geenn prognostische waarde ontdekken van TGF-p bij gbm patiënten. Ook het 
beloopp van TGF-p na de bestraling leek niet voorspellend voor het beloop van de 
patiënt. . 
Hoofdstukk 7 beschrijft een kleine groep van patiënten die relatief lang na de 
bestralingg van een hersentumor nog in leven zijn en die hiervan hersenschade 
hebbenn opgelopen. Die schade was beperkt tot de hogere hersenfuncties 
(cognitievee functies) zoals bijvoorbeeld geheugen, associatief vermogen, 
herkenningg en snelheid van denken. Aan deze late bijwerkingen van de bestraling 
kunnenn we thans niets doen en patiënten moeten daarmee zien om te gaan. Bij 
bestralingsschadee aan andere organen, zoals bijvoorbeeld darm, bot en blaas, is 
bekendd dat langdurige blootstelling aan zuurstof onder hoge druk (hyperbare 
zuurstoff  behandeling) deze bestralingsschade kan verminderen en de klachten 
hiervann zelfs volledig kunnen doen verdwijnen. Het mechanisme hierachter is dat 
radiotherapiee schade geeft aan de kleine bloedvaatjes (vermindering van aantal en 
functie)) en dat hyperbare zuurstof een stimulerende werking heeft op de 
nieuwvormingg van deze kleine bloedvaten. Er zijn een paar kleine eerdere 
publicatiess die suggereren dat hyperbare zuurstof ook bij bestralingsschade aan de 
hersenenn een vermindering of stabilisatie kan geven van verschijnselen hiervan 
(necrose).. Ons onderzoek is de eerste die de effecten beschrijft van deze hyperbare 
zuurstoff  behandeling op stoornissen aan de hogere hersenfuncties aan de hand van 
zeerr uitgebreide neuropsychologische testen. Deze testen werden zowel vóór als na 
dee zuurstofbehandeling afgenomen. Helaas konden wij de positieve berichten uit 
eerderee studies niet bevestigen. Alhoewel er over de hele groep geen duidelijk 
(significante)) verbetering aantoonbaar was, was er bij één patiënt wel een 
duidelijkee verbetering aanwezig. Negatieve effecten konden niet worden 
aangetoond.. De groep was te klein om er verstrekkende conclusies aan te 
verbinden,, maar bij een individuele patiënt met cognitieve stoornissen kan deze 
behandelingg wel overwogen worden. 
Naa de enigszins tegenvallende voorafgaande studies wordt in Hoofdstuk 8 een 
mogelijkk veelbelovende nieuwe behandeling bij het gbm beschreven. In dit 
hoofdstukk worden de bevindingen beschreven van de eerste patiënten die met 
inwendigee hyperthermic (verwarming) werden behandeld in het AMC, 
gecombineerdd met uitwendige bestraling. Alhoewel inwendige hyperthermic op 
zichzelff  niet nieuw is, is de techniek waarmee dat uitgevoerd werd dat wel. Met het 
inn Utrecht ontwikkelde hyperthermie systeem (MECS-IHT systeem) kan ieder 
inwendigg warmtebronnetje apart worden aangestuurd. Dit aansturen geschiedt op 
geleidee van kleine thermometertjes die tussen iedere warmtebron aanwezig zijn. 
Perr implantatievolume dat gemiddeld iets meer dan 3 x 3 x 3 cm groot was, waren 
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err gemiddeld 19 warmtebronnen en 38 meetpunten. Dit in vergelijking tot een 
groott Amerikaans instituut waar gemiddeld slechts 4 warmtebronnen en 5 
meetpuntenn aanwezig waren. Met onze methode kan dus een goede indruk van de 
3-dimensionalee temperatuursverdeling verkregen worden en kan, via de individuele 
aansturing,, de temperatuurverdeling zo homogeen mogelijk gemaakt worden. De 
techniekk bleek goed uitvoerbaar bij patiënten en er waren amper klachten. Ondanks 
dee mogelijkheid van temperatuurregulatie bleek er binnen het implantatievolume 
tochh nog temperatuurverschillen van bijna 4 graden op te treden, met name aan de 
randd van het implantaat. Wel waren de verkregen temperaturen over de drie sessies 
heell  goed reproduceerbaar. Ook bleek dat er een leercurve was. Er werden aan de 
handd van de resultaten bij de eerste patiënten een aantal aanpassingen verricht die 
resulteerdenn in duidelijk betere temperaturen bij de laatste patiënten. Uit dit 
onderzoekk kan aangenomen worden dat bij afwezigheid van 
bijsturingsmogelijkheden,, de temperatuurverschillen nog groter zullen zijn. Over 
dee effecten op de tumor kunnen in deze kleine en heterogene patiënten groep nog 
geenn goede conclusies getrokken worden. 
Hoofdstukk 9 beschrijft geen gepubliceerd onderzoek maar bediscussieert de 
achtergrondenn van de zeer hoge bestralingsresistentie van deze hersentumor, zoals 
diee ook in de beschreven onderzoeken in dit proefschrift werd waargenomen. Na 
hett bewijs eind jaren zeventig dat radiotherapie een positief effect had op de 
overlevingsduurr van gbm patiënten werd verwacht dat het verder ontwikkelen van 
radiotherapiee technieken en modulering hiervan, tot een verdere verbetering zou 
leiden.. Dat bleek niet zo te zijn. De resultaten uit de eerste hoofdstukken van dit 
proefschriftt sluiten aan in de lange rij van teleurstellende studies bij patiënten met 
eenn gbm. Verder in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomstperspectieven in 
dee behandeling van, en het onderzoek naar deze tumoren. Nieuwe ontwikkelingen 
inn de moleculaire biologie en inzichten in de verschillende afwijkende signalen 
binnenn een kankercel met betrekking tot celdeling en celdood, gaan echter hard en 
zijnn veelbelovend. Ook bij hersentumoren en met name bij het meest kwaadaardige 
glioblastomaa muliforme zijn de afwijkingen van een aantal van deze 
"boodschapper""  stoffen ook meetbaar. Ook zijn medicijnen die hier specifiek op 
ingrijpenn deels al ontwikkeld en de eerste studies met deze stoffen zijn reeds van 
startt gegaan. Ingrijpen in deze zeer specifieke afwijkingen van de kankercel zal 
waarschijnlijkk met minder bijwerkingen gepaard gaan dan de veel grovere schade 
diee bijvoorbeeld radiotherapie of chemotherapie met zich meebrengt. Deze 
ontwikkelingg lijk t een grote toekomst te gaan krijgen in het kankeronderzoek en 
hopelijkk ook de patiëntenzorg. Radiotherapie kan ook hierin een rol spelen, maar 
hett tijdperk van pure radiotherapiestudies lijk t te kunnen worden afgesloten. 
Hett is niet waarschijnlijk dat de radiotherapie hierdoor overbodig wordt. Wel 
zullenn de grenzen tussen de verschillende kankerspecialismen, - neurochirurgie, 
radiotherapiee en inwendige geneeskunde -, vervagen, en zal toekomstig 
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wetenschappelijkk onderzoek nauwer op elkaar afgestemd moeten worden. 
Uiteindelijkk wordt de patiënt daar beter van. 
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