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SAMENVATTING

Maligne tumoren van de larynx en hypopharynx (“keelkanker”) zijn de zesde meest 

voorkomende type kankers van het hele lichaam, en de meest voorkomende maligniteiten 

van het hoofd-hals gebied. Wereldwijd wordt deze diagnose bij ongeveer 500.000 nieuwe 

patiënten per jaar gesteld; in Nederland zijn er per jaar tussen de 700 - 800 nieuwe 

patiënten. 

 De behandeling van larynx- en hypopharynxtumoren bestaat uit radiotherapie, 

chemotherapie, chirurgie of een combinatie van deze behandelingen. Van de hele groep 

patiënten met een larynx- of hypopharynxcarcinoom is de gemiddelde 5-jaars overleving 

ongeveer 50%.

 Om voor deze patiëntenpopulatie tot een optimale behandelingsstrategie te 

komen is het van groot belang om exacte informatie te verkrijgen over de uitgebreidheid 

van de tumor en over de aanwezigheid van eventuele lymfekliermetastasen in de hals. 

Om dit te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethodes. Er 

vindt uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats met beoordeling van de mond-keelholte 

en palpatie van de hals ter beoordeling van eventuele metastasen. Onder algehele 

anaesthesie wordt een laryngoscopie verricht om de oppervlakkige uitbreiding van de 

tumor te beoordelen, en waarbij tevens enige biopten worden genomen om de mate van 

maligniteit door histologisch onderzoek (“microscopisch weefselonderzoek) te bepalen. 

Daarnaast wordt radiologisch onderzoek verricht bestaande uit een CT of MRI scan ter 

beoordeling van diepere uitbreiding van de tumor in omliggende weefsels in de hals 

en voor eventuele lymfekliermetastasen. Deze onderzoeksmethodes worden tevens 

gebruikt ter evaluatie van de behandeling en voor het beoordelen van een eventueel 

tumorrecidief. 

Ondanks deze moderne onderzoeksmethodes is de algehele overleving van 

patiënten met een larynx- of hypopharynxcarcinoom de afgelopen decennia niet gestegen. 

Mogelijk hangt dit samen met de beperkingen van de huidige onderzoeksmethodes en is 

men op zoek naar andere modaliteiten die additionele informatie kunnen verschaff en.

Een nieuwe vorm van diagnostiek in de oncologie is Positron Emissie Tomografi e (PET). 

PET is een onderzoeksmethode die het mogelijk maakt om activiteit van metabolismen 

in het lichaam visueel weer te geven in een scan. PET maakt hiervoor gebruik van radio-

actieve isotopen welke gekoppeld worden aan bouwstenen voor bepaalde metabolismen. 

Deze gekoppelde producten worden radio-tracers genoemd. Door toediening van deze 

radio-tracers in het bloed zal in gebieden in het lichaam waar een verhoogde metabole 

activiteit aanwezig is – bv. in een tumor waarbij een verhoogd metabolisme aanwezig is 

als gevolg van toegenomen celdelingen – hoge radio-activiteit (“hot-spot”) gedetecteerd 

worden door de PET scan. Naast het visualiseren van deze radio-activiteit is het tevens 

mogelijk deze activiteit te kwantifi ceren met PET.
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 Dit proefschrift beschrijft de onderzoeken die zijn verricht naar de mogelijkheden 

van PET voor larynx- en hypopharynxcarcinomen gebruik makend van de radio-tracer L-

[1-11C]-tyrosine (TYR).

In Hoofdstuk 2 wordt het onderzoek beschreven waarbij voor het eerst de radiotracer TYR 

wordt gebruikt voor PET onderzoek bij larynx- en hypopharynxcarcinomen. Tyrosine is 

een aminozuur dat in ons lichaam gebruikt wordt voor de eiwitsynthese. Bij kanker in het 

hoofd-halsgebied zal er door verhoogde celdelingen in de tumor tevens een verhoogde 

eiwitsynthese zijn en dus ook een toegenomen aminozuur opname in de cellen ontstaan. 

Door deze verhoogde opname van aminozuren zal ook het radio-actieve TYR verhoogd 

worden opgenomen. 

 Deze studie onderzocht de mogelijkheid om larynx- en hypopharynxtumoren 

te visualiseren met TYR-PET en tevens te beoordelen of de activiteit van deze tumoren 

te kwantifi ceren was met behulp van de bepaling van de Protein Synthesis Rate 

(PSR; eiwitsynthesesnelheid). Bij dit onderzoek werd aangetoond dat alle larynx- en 

hypopharynxtumoren duidelijk konden worden gevisualiseerd met TYR-PET. Daarnaast 

was kwantifi ceren van de tumoractiviteit goed mogelijk en werd een signifi cant verschil 

gevonden tussen de activiteit van tumorweefsel en normaal weefsel.

Hoewel het kwantifi ceren van de tumoractiviteit met behulp van de PSR methode goed 

mogelijk bleek, wordt in Hoofdstuk 3 beschreven of er met andere, minder bewerkelijke, 

kwantifi catietechnieken vergelijkbare resultaten kunnen worden behaald. 

Om de PSR te kunnen bepalen is het noodzakelijk om herhaaldelijk arterieel bloed te 

verkrijgen via een infuus, en dient tevens de PET scan op vaste tijdstippen te worden 

herhaald. In de meeste PET studies met andere radio-tracers wordt voor kwantifi ceren 

gebruik gemaakt van de Standardized Uptake Value (SUV) methode. Hiervoor zijn geen 

arteriële bloedmonsters nodig en tevens geen verlengde scanningstijd, waardoor het 

onderzoek minder belastend is voor de patiënt.

De SUV methode kan weer op verschillende manieren berekend worden, waarbij 

we in dit onderzoek vier verschillende SUV methodes (SUV
BW

, SUV
BSA

 , SUV
LBM 

en SUV
QI

) 

hebben vergeleken met de PSR. Uit het onderzoek bleken er hoge correlaties te bestaan 

tussen de PSR en de diverse SUV methodes, wat de mogelijkheid geeft de tumoractiviteit 

van primaire onbehandelde larynxcarcinomen te kwantifi ceren met niet-invasief TYR-PET 

onderzoek.

De voorgaande twee onderzoeken toonden aan dat we primaire larynxcarcinomen 

goed kunnen visualiseren en ook de tumoractiviteit kunnen kwantifi ceren. De grootste 

klinische problemen in de hoofd-halsoncologie zijn echter niet zozeer het diagnosticeren 

van de primaire onbehandelde tumoren en halskliermetastasen, alswel de problemen 

die ontstaan in het traject nadat de patiënt behandeld is. Na therapie kan het soms 
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moeilijk zijn om met de huidige onderzoeksmethodes en radiologisch onderzoek (CT/

MRI) onderscheid te maken tussen recidief kwaadaardig tumorweefsel of goedaardige 

weefselveranderingen die zijn ontstaan door de behandeling (bv. ontsteking, oedeem, 

littekenweefsel of verbindweefseling).

 Het onderzoek naar de mogelijkheden van TYR-PET voor therapie-evaluatie van 

behandelde larynxcarcinomen wordt in Hoofdstuk 4 besproken. In het eerste deel van het 

onderzoek worden de resultaten van TYR-PET en CT vergeleken voor de beoordeling van 

de tumorstatus 3 maanden na behandeling met radiotherapie. Patiënten kregen zowel 

vlak voor behandeling als 3 maanden na behandeling een TYR-PET scan. De sensitiviteit 

en specifi citeit voor onderscheidend vermogen tussen tumorresidu (“resttumor”) en 

goedaardige weefselveranderingen na behandeling, waren voor TYR-PET beide 100% en 

voor CT respectievelijk 50% en 67%.

 Na behandeling blijven alle patiënten 5 jaar onder controle (“follow-up”) om 

eventuele recidief tumoren tijdig te kunnen identifi ceren. Ook in deze periode kan 

het lastig zijn recidief tumorweefsel te onderscheiden van goedaardige weefsel. In het 

tweede deel van het onderzoek wordt de bruikbaarheid van TYR-PET in de follow-up 

beschreven. Bij klinische verdenking om een recidief tumor werd opnieuw een TYR-PET 

scan vervaardigd naast de huidige onderzoeksmodaliteiten. Ook hierbij bleek een hoge 

specifi citeit en sensitiviteit van TYR-PET voor het aantonen van recidief tumorweefsel 

(beide 100%) ten opzichte van CT, respectievelijk 75% en 50%. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat TYR-PET een goede, en misschien wel betere, onderzoeksmethode is voor 

therapie evaluatie in het aantonen van residu of recidief tumorweefsel ten opzichte van 

de huidige onderzoeksmethodes.

Hoewel we met de huidige onderzoeksmodaliteiten veel informatie verkrijgen over de 

locatie, de grootte, de uitbreiding en het type kwaadaardigheid van de tumor en op basis 

van die gegevens ook een keuze maken voor de behandeling, blijkt dit vaak niet voldoende 

om daarmee het beloop van de genezing en de overleving te kunnen voorspellen. 

 In Hoofdstuk 5 wordt het onderzoek met TYR-PET beschreven naar de 

voorspellende waarde van de PSR van primaire onbehandelde larynxcarcinomen op de 

uitkomst van de overleving en de behandeling van patiënten met deze aandoening. Uit 

de resultaten blijkt dat bij de groep patiënten met een larynxcarcinoom die behandeld zijn 

met alleen radiotherapie er een signifi cant verschil in overleving bestaat tussen patiënten 

met een hoge tumor PSR en patiënten met een lage tumor PSR. Daar de patiëntengroep in 

dit onderzoek relatief klein is dient eerst uitgebreider onderzoek plaats te vinden alvorens 

uitspraken over de klinische toepasbaarheid van TYR-PET bij het voorspellen van de 

overleving en de therapie uitkomsten voor larynxcarcinomen kunnen worden gedaan.

Het gedrag van kwaadaardige tumoren wordt mede toegeschreven aan de metabole 

activiteit van de tumoren. Bij histologisch weefselonderzoek in een laboratorium (“in 
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vitro”) kan via microscopische technieken de mitotische (“celdeling”) activiteit, de 

proliferatiesnelheid en de diff erentiatie van de tumoren worden beoordeeld, welke 

parameters zijn voor metabole activiteit op cellulair niveau. Aan de andere kant geeft PET 

metabole activiteit van tumoren in het lichaam weer (“in vivo”). In Hoofdstuk 6 wordt het 

onderzoek beschreven over de relatie van in vivo tumormetabolisme gebruik makend van 

TYR-PET en in vitro histologisch onderzoek van  larynxcarcinomen. Hoewel de resultaten 

een geringe relatie laten zien tussen de mate van diff erentiatie van de tumoren en de 

PSR waarden, en daardoor tussen de mate van groeiaggressiviteit van de tumoren en 

metabole activiteit, werden er geen statistisch signifi cante uitslagen gevonden.

Met deze thesis hebben we in diverse deelonderzoeken de bruikbaarheid van TYR-PET 

voor larynx- en hypopharynxcarcinomen beschreven. Hoewel toekomstig onderzoek 

de exacte klinische toepasbaarheid van TYR-PET in de hoofd-halsoncologie zal moeten 

beoordelen heeft PET al voor diverse andere tumoren een gevestigde additionele waarde 

in de klinische oncologie verworven door informatie te verschaff en over de metabole 

tumorprocessen. Voor het gebruik van TYR bij PET onderzoek gelden echter een aantal 

kanttekeningen. Voor de productie van TYR dient gebruik te worden gemaakt van een 

cyclotron, welke samen met de relatieve korte halfwaardetijd van TYR, slechts beperkte 

distributie mogelijkheden geeft en daardoor reductie in toepasbaarheid. Tevens zijn het 

relatief lange scanningstraject en het gebruik van een arterieel infuus nadelen van de 

toegepaste methode. 

 Desalniettemin is het van groot belang dat de ontwikkeling van nieuwe radio-

tracers voor diverse metabole systemen van tumoren wordt voortgezet. Als gevolg van de 

ontwikkeling van nieuwe specieke en sensitieve diagnostische en therapeutische tracers 

zal PET een prominente positie verwerven binnen de klinische oncologie.
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