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Dutch Summary

DUTCH SUMMARY
Radiotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van de, in de thorax 

gelegen tumoren. Ondanks dat moderne bestralingstechnieken ontworpen zijn om de 

dosis stralingsenergie optimaal in de tumor af te geven, komt er toch een hoeveelheid 

straling in de omliggend normale weefsels b.v. de longen en/of het hart. Dit kan schade 

toebrengen aan deze weefsels en aanleiding geven tot levensbedreigende complicaties. 

Een van de meest voorkomende complicaties na de behandeling met bestraling 

van thoracale tumoren is respiratoire dysfunctie. 5-20% van de patiënten met thoracale 

tumoren vooral patiënten met longkanker hebben na deze behandeling last van respira-

toire dysfunctie in de vorm van dyspneu. 

Longkanker is de meest voorkomende oorzaak van kankersterfte in de wereld. 

Lokaal uitgebreide niet-klein cellig longcarcinoom (NKCLC) is de meest voorkomende 

vorm van longkanker. Voor patiënten met deze tumoren is behandeling met radiotherapie 

in combinatie met chemotherapie de enige hoop op genezing. Ondanks deze behande-

ling sterft de meerderheid van de patiënten binnen twee jaar na de diagnose. Dit komt 

doordat de optimale dosis om het NKCLC te vernietigen hoger ligt dan tolerantie van 

het normale weefsels. 

Momenteel in de radiotherapie van NKCLC, wordt de voorgeschreven bestral-

ingsdosis bepaald door de dosis die de totale kankerpatiënten populatie kan verdragen, 

dus ook de 5% meest gevoelige. 

Om een efficiëntere behandeling met radiotherapie te bereiken moet een voor 

elk individu aangepaste specifieke behandeling de kans op respiratoire dysfunctie 

verminderen. Dit kan bereikt worden door nauwkeurige voorspelling van het risico, 

betere preventie en/of behandeling van respiratoire dysfunctie. Bijvoorbeeld in het geval 

van NKCLC wanneer de risicopopulatie (~ 20% van totale NKCLC patiënten) door 

nauwkeurige voorspelling van het risico van respiratoire dysfunctie adequaat geïdentifi-

ceerd kan worden, de overige 80% van totale NKCLC patiënten de mogelijkheid hebben 

om met een hogere bestraling dosis te behandeld worden en daardoor een betere tumor 

controle te krijgen. 
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Appendix

de verwachte respiratoire dysfunctie in de risicopopulatie voorkomen of verminderd 

kunnen worden. 

Er wordt al een aantal jaren gestreefd naar ontwikkelen van dergelijke meth-

oden. Maar vanwege onvoldoend inzicht in de fundamentele processen van respiratoir 

dysfunctie is er maar een beperkt succes geboekt. Daarom is deze studie bedoeld om over 

de pathofysiologie van deze complicatie meer kennis te verwerven.

De respiratoire dysfunctie na de behandeling van thoracale tumoren met bestraling 

wordt meestal toegeschreven aan radiatie-pneumonitis of te wel een stralingsgeïnduceerde 

longontsteking. Deze consensus wordt echter door de recente preklinische en klinische 

bevindingen niet ondersteund. De resultaten beschreven in dit proefschrift wijzen erop 

dat de ontstekingsreactie van de long wellicht niet de enige oorzaak van respiratoir 

dysfunctie zou kunnen zijn. 

De bevindingen zoals vermeldt in de hoofdstukken 2 en 3 tonen aan dat cardi-

opulmonaire fysiologische veranderingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling van deze complicatie. 

In een preklinische studie (hoofdstuk 2) wordt beschreven dat bestraling van de 

long pulmonale hypertensie kan veroorzaken. Dit kan afkomstig zijn van perivasculaire 

oedeem en vasculaire remodellering in de gehele long, eventueel geïnitieerd door bescha-

diging van pulmonale endotheelcellen. Dit is gebaseerd op de waarneming dat bescha-

diging van de pulmonale endotheelcellen eerder werd waargenomen dan beschadiging 

van het parenchym van de longen. Tevens bleek dat de ontwikkeling van straling-geïn-

duceerde pulmonale hypertensie sterk gecorreleerd was met de respiratoire functie. Deze 

resultaten suggereren dat de vasculaire respons kan leiden de ontwikkeling van stralings-

geinduceerde respiratoire dysfunctie.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven dat door straling geïnduceerde pulmonale 

hypertensie en pulmonale perivasculaire oedeem secundair linker ventrikel diastolische 

dysfunctie kan ontstaan. Linker ventrikel diastolische dysfunctie treedt ook op na hart 

bestraling, mogelijk geïnitieerd vanuit straling-geïnduceerde cardiale perivasculaire 

fibrose. Dit leidt vervolgens weer tot een secundair effect op de longen door het bevor-

deren van pulmonale interstitiële oedeem.
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Hieruit blijkt dat de schade aan de longen en het hart sterk met elkaar zijn 

verbonden door hun vasculaire verbindingen. De schade aan een van deze organen 

veroorzaakt schade aan de andere en visa versa. Respiratoire dysfunctie manifesteert zich 

door de fysiologische veranderingen in het hele cardiopulmonaire systeem en niet alleen 

door de veranderingen in de longen of het hart. 

Deze bevindingen introduceren nieuwe methoden niet alleen voor de preventie 

en behandeling van respiratoire dysfunctie, maar ook om accurate risico-modellen te 

ontwikkelen die deze complicatie beter voorspellen. Hiervoor moeten we echter ook in 

patiënten goed de verandering in de long die geïnduceerd worden door bestraling kunnen 

bepalen.

In de klinische praktijk van de radiotherapie zijn de gehanteerde criteria voor 

de beoordeling van respiratoire dysfunctie subjectief en niet-specifiek. Door gebruik 

te maken van objectieve kwantitatieve parameters, zoals verkrijgbaar met behulp van 

Computed Tomography (CT) scans van de longen, kan deze beoordeling verbeteren. 

Daarom hebben we in de hoofdstukken 4 en 5 een nauwkeurige methode 

ontwikkeld voor de detectie van longschade met behulp van CT-scans methode voor 

de beoordeling ontwikkeld. Deze methode is erop gebaseerd dat naast zoals gebruikelijk 

de dichtheid ook de standaard afwijking van de dichtheid meegenomen als parameter. 

Hierdoor kunnen we met grote nauwkeurigheid veranderingen in de long waarnemen die 

tot nu toe niet zichtbaar gemaakt konden werden. De in hoofdstuk 4 in een preklinisch 

onderzoek ontwikkelde methode, werd er in hoofdstuk 5 vertaald naar een methode die 

gebruikt kan worden bij longkankerpatiënten. Ook hier blijkt dat deze methode een hoge 

sensitiviteit voor detectie van longschade na een behandeling met bestraling heeft. 

Met de bevindingen beschreven in dit proefschrift zou er vervolg onderzoek 

gedaan kunnen worden naar een efficiëntere thoracale radiotherapie en een voor het indi-

vidu passende behandeling voor mogelijk toekomstige toepassing. 
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