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nEDErlanDsE saMEnVaTTinG

Biologische informatie uit beeldvormende modaliteiten, zoals Positron Emissie Tomografie (PET), kan 

waardevolle informatie geven die gebruikt kan worden voor het optimaliseren en aanpassen van de 

radiotherapie behandeling [1]. PET biedt de mogelijkheid om biologische karakteristieken zoals het 

glucose metabolisme en hypoxie te monitoren en kan daarom gebruikt worden om het bestralingsplan 

aan te passen [1]. Deze biologische informatie kan de radiotherapeut-oncoloog helpen om een hogere 

bestralingsdosis te geven aan de radioresistente, metabool actieve en/of hypoxische subvolumes, in 

de tumor. Deze behandelstrategieën kunnen geschikt zijn om de therapeutische ratio te vergroten, 

namelijk door het verbeteren van de tumor controle zonder de bijwerkingen van de bestraling te 

verhogen. Tumor hypoxie is een belangrijke factor die invloed heeft op de radioresistentie van het 

tumorweefsel. Dit is aangetoond voor verschillende tumor typen [2-4]. Tumor hypoxie ontstaat door 

een abnormale structuur en functie van de tumor microvasculatuur waardoor er een verstoorde 

balans tussen zuurstof aanvoer en consumptie optreed [5-7]. De reactie van tumorcellen op 

ioniserende straling is grotendeels afhankelijk van de zuurstofconcentratie [7]. De toegenomen 

schade door ioniserende straling wordt gebruikelijk de ‘oxygen-fixation’ hypothese genoemd. 

Wanneer straling wordt geabsorbeerd in biologisch weefsel vormen zich zuurstofradicalen. Dit zijn 

hoog reactieve moleculen die een cascade van gebeurtenissen in gang zetten met als gevolg DNA 

schade [8]. Wanneer er een tekort aan zuurstof is, verkleint de kans op de vorming van zuurstofradicalen. 

Als een gevolg daarvan is er een hogere bestralingsdosis nodig om in hypoxische tumoren een 

vergelijkbare tumor controle te krijgen [7-8]. 

De gouden standaard om tumor hypoxie te meten is het gebruik van Eppendorf elektroden [9]. Deze 

methode kan gebruikt worden om patiënten te stratificeren op basis van de mediane pO2 waarde. 

Echter, deze methode is invasief en kan alleen gebruikt worden voor gemakkelijk toegankelijke en 

oppervlakkige tumoren. Deze beperkingen hebben ervoor gezorgd dat men zich geconcentreerd heeft 

op het gebruik van non-invasieve technieken, zoals PET beeldvorming met specifieke hypoxie tracers. 

Recent heeft Busk et al. [10] in een proefdiermodel de zuurstofspanning, gemeten met Eppendorf 

elektroden, vergeleken met de hypoxische gebieden, zoals bepaald met FAZA PET T/B ratio. Er werd 

een significante correlatie geobserveerd tussen de FAZA T/B ratio en de pO2 waarden. Daarnaast biedt 

hypoxie PET beeldvorming verschillende voordelen ten opzichte van de Eppendorf elektrode 

metingen; het is een niet-invasieve procedure; het genereert driedimensionale beeldvorming; en het 

biedt de mogelijkheid om meerdere tumoren tegelijkertijd te meten. Daarnaast geeft PET de 

mogelijkheid om de heterogene pO2 verdeling in de tumor te visualiseren, zonder dat er meerdere 

elektrode metingen uitgevoerd dienen te worden [11, 12]. 
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Het is bekend dat tumor hypoxie, door de toegenomen radioresistentie van hypoxische tumorcellen, 

een grote risicofactor is voor het falen van radiotherapie of chemoradiatie. Een strategie om de 

therapeutische ratio te verhogen, zonder de bijwerkingen te vergroten, zou gebaseerd kunnen zijn op 

een exacte afgifte van hogere bestralingsdosissen per fractie aan de hypoxische subvolumes 

gedurende de gehele bestralingsperiode. Hiervoor is er een methode gewenst die spatiële informatie 

biedt van tumor hypoxie voorafgaand en gedurende de radiotherapie. 

In dit proefschrift is vooral gekeken naar een aantal methodologische punten die gerelateerd zijn aan 

de ontwikkeling van hypoxie gerichte dosis escalatie strategieën in plaveiselcelcarcinoom in het 

hoofdhals gebied (HNSCC) en niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

In Hoofdstuk 2 is de literatuur van de verschillende hypoxie tracers samengevat, met de focus op 

tumor hypoxie detectie in patiënten met NSCLC. Het doel was vast te stellen of de aanwezigheid van 

tumor hypoxie de uitkomst kan voorspellen. De huidige klinische data geven onvoldoende bewijs om 

de superioriteit van een specifieke hypoxie tracer vast te stellen. Fluoromisonidazole (FMISO) is een 

eerste generatie hypoxie tracer en is veelvuldig gebruikt om hypoxie te detecteren in mensen en 

dieren.

Een meer recent ontwikkelde hypoxie tracer is fluoroazomycinarabinoside (FAZA). Deze tracer behoort 

ook tot de nitroimidazole groep. Preklinische studies in verschillende tumor modellen lieten zien dat 

FAZA een veelbelovende hypoxie tracer is [13]. Deze studies laten zien dat FAZA snel geklaard wordt 

uit de bloedsomloop en normoxische weefsels, en dat FAZA voornamelijk geklaard wordt via de nieren, 

waardoor er een betere tumor-to-background (T/B) ratio ontstaat in vergelijking met FMISO [13]. 

Daarnaast heeft FAZA een hoge stabiliteit in-vivo en kan om deze reden aangeraden worden als een 

potentiële tracer voor tumor hypoxie in klinische studies [15].

FAZA-PET/CT beeldvorming biedt naast het identificeren van de aanwezigheid van hypoxie ook een 

waardevolle tool om de spatiële verdeling van hypoxie over het gehele tumor volume te bepalen. Het 

fractionele hypoxische volume, gebaseerd op de FAZA-PET/CT liet zien dat de hypoxische regio’s 

heterogeen verdeeld zijn over het tumor volume, wat weergeeft dat er een sterk heterogeen 

micromilieu aanwezig is [15]. Deze informatie is noodzakelijk om radiotherapeutische dosis escalatie 

strategieën toe te passen gericht op de hypoxische (sub)-volumes. 

FDG (2-[18F]fluoro-2-deoxy-d-glucose) wordt standaard gebruikt om het glucose metabolisme in de 

tumor te bepalen [17]. De mate van FDG accumulatie in solide tumoren is primair afhankelijk van de 

overexpressie van glucose transporter 1 (GLUT-1) en glycolytische enzymen [18, 19]. In de 

hypoxische regio’s wordt er ook een overexpressie van glucose transporters (GLUTs) geobserveerd, 
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welke ontstaat door een verhoogde hyperglycolyse onder invloed van hypoxia inducible factor (HIF) 

[20]. Tumoren met een hoge maximum standardized uptake value (SUV max) op de FDG-PET hebben een 

hogere HIF en glucose transporter (GLUT-1) expressie dan tumoren met een lage SUVmax [21]. Om deze 

reden wordt er verondersteld dat de mate van FDG opname in de tumor informatie zou kunnen geven 

over de mate van hypoxie, en daarom gebruikt zou kunnen worden als een surrogaat marker voor 

tumor hypoxie. We hebben dit onderwerp bestudeerd en presenteren de resultaten hiervan in 

Hoofdstuk 3 en 4.

In Hoofdstuk 3, wordt de potentiële klinische waarde van de specifieke hypoxie tracer FAZA vergeleken 

met FDG. FDG wordt routinematig gebruikt in de diagnostiek, maar ook in de response evaluatie en 

radiotherapie planning in patiënten met lokaal uitgebreid stadium NSCLC. In deze prospectieve studie, 

werden elf patiënten geïncludeerd met stadium III of IV NSCLC die FDG- en FAZA-PET ondergingen 

alvorens chemoradiotherapie te ondergaan. De spatiële correlatie tussen FDG en FAZA uptake werd 

onderzocht door middel van een voxel gebaseerde analyse. Alle 11 patiënten lieten een duidelijke 

FAZA opname zien in de primaire tumor. Geen significante correlatie werd gevonden tussen FDG 

SUVmax en FAZA T/B ratio. De patroon van FDG opname in de tumor was vrij homogeen, terwijl de FAZA 

uptake meer heterogeen was. Deze bevindingen ondersteunen het idee dat FDG en FAZA signalen 

inderdaad twee verschillende biologische functies meten binnen dezelfde tumor micro-omgeving. 

Een duidelijke correlatie werd gevonden tussen FDG SUVmax en laesie grootte (P=0.002), wat 

indicatief is dat grotere tumoren over het algemeen meer metabool actief zijn dan kleinere tumoren.

Deze studie liet zien dat het patroon van FAZA uptake erg varieerde tussen de verschillende tumoren. 

Daarnaast was de FAZA distributie meer heterogeen vergeleken met FDG. FAZA PET-CT kon ook 

heterogene hypoxische subvolumes detecteren binnen een homogene FDG achtergrond [16]. 

Daardoor kan FAZA toegevoegd aan FDG meer specifieke informatie geven over tumor hypoxie, 

verschillend van FDG. Gebaseerd op deze resultaten, concludeerden wij dat FAZA PET-CT toegevoegde 

informatie geeft bij FDG PET-CT en mogelijk kan worden gebruikt bij geïndividualiseerde therapie van 

NSCLC. Hypoxie imaging gedurende de behandeling kan een veelbelovend manier zijn om patiënten 

te stratificeren voor studies met hypoxie modificatie of radiotherapie dosis escalatie.

Hoofdstuk 4. De resultaten uit hoofdstuk 4 lieten zien dat de locregionale effecten van chemotherapie 

op tumor hypoxie en tumor glucose metabolisme beter kan worden gekwantificeerd en gevisualiseerd 

wanneer FAZA uptake wordt gemeten per voxel. Behalve de traditionele SUVmax, T/Background of T/

Blood ratio, werd de voxel-by-voxel analyse methode gekozen om de tumor heterogeniteit nader te 

evalueren. In deze studie werd door ons onderzocht hoe onder chemotherapie de individuele tumor 

hypoxische gebieden veranderen, gemeten met FAZA voxel-by-voxel analyse. Daarnaast, hoe deze 
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veranderingen gepaard gaan met andere metabole effecten gemeten met FDG.

Een voxel-by-voxel analyse tussen twee verschillende scans is alleen valide als bijbehorende tumor 

voxels met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiervoor zullen verschillen in patiëntenposities bij de 

verschillende scans, beweging van de tumor, als ook behandeleffecten op de tumor moeten worden 

gecorrigeerd. Een manier om deze problemen op te vangen, is het gebruik van lasers bij patiënt 

positionering. Echter, deze imaging procedures gaan gepaard met additionele training van personeel 

en complexere patiëntvoorbereiding. Een andere optie is om volledig op software gebaseerde correctie 

methodes te vertrouwen. Onze methode bestond uit twee stappen, waarbij ten eerste een rigide 

registratie werd toegepast op de “whole body” CT scan. En wel op zo’n manier dat voor de verschillen 

tussen de twee PET scans voor wat betreft de patiëntpositie wordt gecorrigeerd. Eenmaal dat de 

translatie- en rotatieparameters zijn geoptimaliseerd om te compenseren voor veranderingen in 

patiëntenpositie, werd een deformable image registration toegepast op de CT data om te compenseren 

voor beweging van de tumor en tumor volume verandering. Om vervolgens een voxel-by-voxel analyse 

te kunnen doen, moet de tumor volume verandering dusdanig gelimiteerd blijven dat deformable 

registration alleen compenseert voor locale tumorbewegingen [22, 23]. Compensatie voor tumor 

volume veranderingen moet worden vermeden omdat het niet duidelijk is hoe de deformable 

registratie omgaat met discrepanties in de hoeveelheid tumor voxels. Om te kijken of de functionele 

informatie binnen de tumor volume niet door de deformable registratie werd beïnvloed, werd door ons 

eerst een inverse consistentie check gedaan door de deformable registration twee maal te doen, heen 

en terug naar het oorspronkelijk beeld, met als doel om te kijken naar de correlatie tussen de 

oorspronkelijke en de aangepaste voxelwaardes. Voor deze studie waren de correlatie coëfficiënten 

significant en acceptabel. Dit suggereert dat de functionele informatie binnen de tumor wordt bewaard. 

Echter, grotere tumor volume veranderingen door succesvolle therapie kunnen een beperking zijn van 

deze methode.

We lieten zien dat FDG opname zoals gemeten door de SUVmax significant daalde na 2 cycli van 

chemotherapie (p=0.02). De voxel-by-voxel techniek liet een algemene daling zien in de FDG opname 

na 2 cycli chemotherapie. Er was geen overlap tussen de FDG SUV gemeten voor behandeling met de 

FAZA T/B (R2=0.05) noch met FAZA T/Blood ratio (R2=0.08). Na 2 cycli chemotherapie werd ook geen 

relatie gevonden tussen FDG SUV en FAZA (R2=0.03 en R2=0.08, respectievelijk). Onze resultaten 

lieten geen significante associatie zien tussen hypoxie en glucose metabolisme. Hoewel hypoxie 

resulteert in HIF activiteit en daardoor ook in verhoogd glucose metabolisme, was de hypoxie zoals 

gemeten met FAZA niet gerelateerd aan FDG, zelfs niet na chemotherapie. De traditionele maximum 

intensiteits uptake meting methodes (SUVmax, T/Bmax of T/Bl max) reflecteerden niet de 

daadwerkelijke veranderingen van de activiteit binnen de volledige tumor. De voxel-by-voxel analyse, 
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daarentegen, kan heterogeniteit meten binnen de tumor. Deze methode laat ook toe om heterogene 

response tussen hypoxie en (hoog) metabole tumor gebieden te kunnen detecteren. Daardoor 

moeten toekomstige studies volumetrische analyse door middel van de voxel-by-voxel methode 

gebruiken in plaats van een enkel hypoxische plek meting, aangezien dit meer begrip brengt van de 

tumor biologie en de heterogene response van behandeling laat zien.

Hoofdstuk  5 beschrijft een prospectieve cohort studie die werd uitgevoerd door gebruik te maken van 

hypoxie beeldvorming voor de aanvang van de behandeling en op verschillende momenten tijdens 

(chemo) radiatie bij patiënten met een HNSCC en bij NSCLC patiënten. Dit met als doel een beter beeld 

te krijgen van de dynamiek van tumor hypoxie in ruimte en tijd. De informatie die met hypoxie 

beeldvorming op achtereenvolgende tijdstippen wordt verkregen zou het voor ons mogelijk kunnen 

maken om het optimale tijdstip vast te stellen waarop hypoxie FAZA-PET/CT informatie geïntegreerd 

kan worden in de radiotherapie planning, om op die manier voordeel te kunnen behalen uit hypoxie 

modificatie of dosis escalatie. In deze studie werden de dynamiek van tumor hypoxie in ruimte en tijd 

en de fractionele hypoxische volumes (FHV) geëvalueerd door gebruik te maken van een voxel-by-

voxel analyse. Dit werd gebaseerd op een FAZA-T/B ratio van 1.4, op vier tijdstippen bij HNSCC patiënten: 

voor aanvang van de behandeling (FAZA-BL); in week één (FAZA-W1); twee (FAZA-W2); en vier 

(FAZA-W4) tijdens CHRT en op drie tijdstippen bij NSCLC patiënten (voor aanvang van de behandeling; 

W2; W4).

Een gedetailleerde voxel-by-voxel analyse van FAZA-PET/CT spreidingsdiagrammen toonde een 

heterogene verdeling van hypoxie in de tumor. In het kort, werden er vier verschillende typische 

patronen onderscheiden: 1) toenemende hypoxie; 2) afnemende hypoxie; 3) stabiele hypoxie; en 4) 

stabiele afwezige hypoxie. Tien van de twaalf patiënten lieten voor aanvang van de behandeling een 

substantiële tumor hypoxie zien met een FHV ≥ 1.4 op de FAZA-PET/CT. Stabiele tumor hypoxie werd 

gezien bij drie van de vijf HNSCC patiënten en twee van de vijf NSCLC patiënten op FAZA-W2. Bij drie 

HNSCC patiënten en twee NSCLC patiënten daalden de FHV’s tot een niet detecteerbaar niveau op 

FAZA-W4 tijdens CHRT, terwijl twee NSCLC patiënten een stijging van de FHV’s lieten zien.

Op basis hiervan kan dosis escalatie het best worden toegepast in het geval van een goed begrensde 

hypoxische regio op FAZA-W2 tijdens CHRT. Hierbij wordt de dosis in de ruimte zodanig geconformeerd 

dat de hypoxische regio’s nauwkeurig worden bestraald tot een hogere dosis.

Hoofdstuk 6. Bij het NSCLC wordt de behandelingsrespons gewoonlijk vastgesteld aan de hand van 

thorax CT scans volgens de RECIST criteria [24]. Echter, een afname van de tumorgrootte kan enkele 

maanden duren en veranderingen ten gevolge van stralingsgeïnduceerde longschade, zoals 
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ontsteking en fibrose, kunnen de evaluatie van tumorrespons en locale controle bemoeilijken. FDG 

ophoping in tumorcellen is gerelateerd aan de biologische karakteristieken van de tumor. 

Veranderingen ten gevolge van de behandeling, zoals celdood of gestopte groei, resulteren in een 

verminderde opname van FDG. Daarom kan dit fenomeen gezien worden als een gevoelige marker 

voor de behandelingsrespons. De toepassing van metabole beeldvorming met FDG-PET kan ons 

helpen om onderscheid te maken tussen stralingsgeïnduceerde longontsteking en tumorveranderingen 

bij longkanker. Daarbij is gezien dat bij longkanker veranderingen in tumormetabolisme meer 

significant zijn dan veranderingen in anatomie. 

The prognostische waarde van residuale FDG opname is nog niet vastgesteld bij longtumoren die met 

SABR (stereotactic ablative body radiotherapy) zijn behandeld. Daarom onderzochten wij de 

prognostische waarde van FDG opname 12 weken na SABR in relatie tot locale controle (LC), 

mediastinaal falen (MF), falen op afstand (DF), totale overleving (OS), en ziekte specifieke overleving 

(DSS) in resectabele, maar medisch gezien inoperabele, patiënten (bijvoorbeeld vanwege een 

gelijktijdige cardiovasculaire aandoening) met stadium I NSCLC en FDG-PET positieve primaire 

longtumoren. Onze resultaten suggereren dat de residuale FDG opname 12 weken na SABR een 

voorspeller is voor LC [25]. Er werd een trend gevonden naar een verbeterde DSS en zelfs OS bij 

waarden voor SUVmax < 5.0 na SABR.

Daarom kan een enkele FDG-PET scan na 12 weken worden gebruikt om verdere follow-up af te 

stemmen voor individuele patiënten. Patiënten met SUVmax waarden na SABR groter of gelijk aan 5.0 

zouden moeten worden beschouwd als patiënten met een verhoogde kans op lokaal falen. Daarom 

zou bij hen de follow-up geïntensiveerd moeten worden. Onze resultaten komen overeen met die van 

anderen [26-28].

Sasaki et al. [26] vond dat SUVmax 5.0 de beste grenswaarde was om bij patiënten met NSCLC de totale 

overleving na 2 jaar te voorspellen (n = 162; 2-jaars OS: 94% vs. 65%; P = 0.02). In een serie van 44 

patiënten die chirurgisch werden behandeld voor een stadium I NSCLC vonden Higashi et al. [29] dat 

patiënten met een SUVmax ≤ 5.0 een verbeterde 5-jaars ziektevrije overleving hadden (88% vs. 17%) in 

vergelijking met patiënten met een SUVmax van > 5.0. Hamamoto et al. [28] verdeelden stadium I 

NSCLC patiënten ook in een “hoge” en “lage” SUVmax tumor groep op basis van de grenswaarde voor 

SUVmax van 5.0. In hun studie werd een hoge SUVmax van de primaire tumor op FDG-PET geassocieerd 

met een matige locale controle. Dit wijst op het nauwe verband tussen de SUVmax van de primaire tumor 

en de uitkomst voor patiënten. Patiënten met een verhoogd glucose metabolisme in tumorcellen 

worden geassocieerd met een slechtere prognose. Daarom zou de SUVmax, een indicator voor locale 

FDG opname, een van de mogelijke prognostische factoren kunnen worden. Patiënten met een FDG 
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SUVmax > 5.0 zouden kunnen worden beschouwd als patiënten met een verhoogd risico op lokaal falen 

en zouden kunnen profiteren van effectievere benaderingen, bijvoorbeeld een hogere bestralingsdosis 

met als gevolg daarvan een verbeterde efficiëntie van de behandeling. 

ConClusiEs

Concluderend, voor HNSCC en NSCLC patiënten is het in beeld brengen van tumor hypoxie door PET/CT 

goed mogelijk. Het in kaart brengen van heterogene verdeling van hypoxische subvolumes kan met 

FAZA PET, zelfs met een FDG homogene achtergrond. Om deze reden kan de toevoeging van FAZA aan 

FDG informatie geven van tumor hypoxie en tumor heterogeniteit. Deze informatie kan gebruikt 

worden voor de ontwikkeling van een geïndividualiseerde behandeling van lokaal uitgebreid NSCLC en 

HNSCC. We hebben gezien vanuit onze prospectieve observationele cohort studie dat de tumor 

hypoxie redelijk stabiel is tijdens de chemoradiatie in FAZA-week 2 (W2) vergeleken met de FAZA die 

voor de behandeling (baseline) gemaakt wordt. Om deze reden is tijdens de chemoradiatie FAZA-W2 

het beste bruikbaar voor dosisescalatie. Verder zou het integreren van FAZA-PET/CT informatie met 

radiotherapie planning een betrouwbare basis kunnen zijn voor hypoxie gestuurde dosisescalatie 

strategieën. Meer studies zijn nodig naar de spatiële dynamiek van tumor hypoxie om patiënten te 

kunnen selecteren die baat hebben bij een hypoxie gestuurde radiotherapie planning.

Het implementeren van PET beelden voor een individuele adaptieve radiotherapie planning is 

potentieel een veel belovende benadering. Dit zou de manier van voorschrijven en geven van de 

behandeling veranderen en de uiteindelijk behandelresultaten verbeteren. 
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