
 

 

 

Reduction of rectal toxicity in prostate cancer
radiation therapy by implantable rectum spacers
Citation for published version (APA):

Vanneste, B. G. L. (2018). Reduction of rectal toxicity in prostate cancer radiation therapy by implantable
rectum spacers. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20180704bv

Document status and date:
Published: 01/01/2018

DOI:
10.26481/dis.20180704bv

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20180704bv
https://doi.org/10.26481/dis.20180704bv
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/70b3eb38-4c73-4526-b5dd-aeb274ffb567


264

SUMMARY

This thesis focuses on gastrointestinal (GI) toxicity caused by prostate cancer external beam 
radiotherapy (RT), and gives an overview to introduce an implantable rectum spacer (IRS) 
implantation, and to improve patient selection for IRS implantation in order to reduce GI toxicity 
in those patients that are expected to benefit most from IRS implantation. 

In Chapter 2, the results of a literature overview on prostate cancer radiotherapy are presented. 
Overall, technical advances have led to maximizing the radiation dose to the tumor, while 
minimizing the dose to healthy tissues, with improved biochemical disease-free survival and 
overall survival. Current literature reveals that all possible treatment modalities have the same cure 
rate, but a different toxicity pattern. We recommend explaining the possible different treatment 
modalities, each with their own advantages and side effects, to the individual patients. Clinicians 
and patients should make treatment decisions together (shared decision-making) while using 
patient decision aids.

Chapter 3 describes the GI toxicity of prostate cancer RT. A well-known complication of RT is 
called chronic radiation proctitis (CRP). The chapter provides a literature review of the optimal 
prevention and treatment of CRP. This is a relatively frequent late (3–6 months after RT) side effect 
that affects 5–20% of RT treated cancer patients. Symptoms include diarrhea, constipation, 
mucus discharge, urgency, spasms, cramps, bleeding, and rectal pain. Bleeding can be so 
dominant that blood transfusions are required. CRP is mainly dependent on the dose and volume 
of irradiated rectum. RT techniques to prevent CRP are constantly improving, thanks to image-
guided RT and intensity-modulated RT. Also, newer techniques like protons and new devices 
such as implantable rectum spacers (IRS) and balloons have been developed to spare rectal 
structures. Biopsies do not contribute to diagnosing CRP and should be avoided because of 
the risk of severe rectal wall damage, such as necrosis and fistulas. Furthermore, an algorithm is 
provided for the treatment of CRP.

Chapter 4 is a cost-effectiveness analysis of an IRS. This investigation revealed how the costs of 
spacers are related to the reduction in rectal side effects in patients with prostate cancer. If all the 
assumptions of the used model are correct, IMRT+IRS is less toxic and more effective than IMRT-
IRS for all prostate cancer patients. The spacer is cost-effective for prostate cancer patients, due 
to less severe toxicity and a reduction in treatment costs associated with these side effects. If we 
acknowledge patient heterogeneity and we can select a population of patients with a high risk of 
late rectal complications, the cost-effectiveness of the spacer will most likely improve since those 
patients will benefit even more from the use of a spacer.

Chapter 5 is about discovering which patients are expected to benefit most from IRS 
implantation. Scenarios of clinical risk factors were identified for which implantation of an IRS is 
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predicted to significantly reduce Grade 2 and Grade 3 acute and late rectal toxicity rates with 
IMRT prior to implantation of the IRS. This introduces the opportunity to better select patients for 
IRS implantation, avoid unbeneficial implantations and possible complications, enhance quality 
of life, and consequently improve the cost-effectiveness of the treatment.

In Chapter 6, the results of a planning study revealed the most beneficial location of an IRS on 
the anal and rectal wall by spatially analyzing the 3D dose distributions dose surface maps. An 
IRS significantly reduces the lateral and longitudinal extent of high-dose areas (>50 Gy) in anterior 
and superior-inferior directions in high-dose IMRT, and consequently decreases the predicted 
NTCP for late rectal bleeding and sphincter control. 

Chapter 7 is a summary of an easy introduction of an IRS: step-by-step instructions for 
optimization of the transperineal implantation procedure. For a safe implantation of an RBI, such 
a procedure should be performed by urologists and/or radiation oncologists who are experienced 
with prostate brachytherapy and the use of TRUS. The theoretical advantages of rectal balloon 
implants are discussed. Perioperative side effects are reported as low to absent.

Chapter 8 is a feasibility trial of the rectal balloon implant. The maintenance of an RBI is proven 
with low acute toxicities, resolving 3 to 6 months after treatment.

Chapter 9 is an illustration of a possible workaround for the problem of active IBD for a patient 
in need of prostate cancer radiotherapy. We conclude that the treatment strategy of using EBRT 
in combination with an IRS should be considered in this specified high-feature patient population 
to obtain the best outcome and survival. 

In Chapter 10 and Chapter 11, two new decision support systems are developed: a novel 
method to predict the dose gain, toxicity reduction, and the cost-effectiveness of an IRS by 
implanting a “virtual” IRS based on a CT scan without an IRS. Further, an iso-toxic model with 
integrated genetic biomarkers is produced to predict the gain of an IRS in a certain patient before 
the real implantation of an IRS.
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SAMENVATTING (NEDERLANDS)

Prostaat kanker is in Nederland de meest gediagnosticeerde kanker bij mannen: meer dan 
11.000 nieuwe patiënten per jaar. Hoofdstuk 2 beschrijft de evolutie die radiotherapie de laatste 
20 jaar heeft doorgemaakt, meer toegespitst op de prostaat bestraling. Radiotherapie (inwendig 
en uitwendig) is één van de mogelijk genezende behandelingen voor lokaal prostaatkanker, 
naast een operatie en een actief volgen beleid. Alle behandelingen hebben dezelfde, heel hoge 
genezingskans (> 90%), echter de bijwerkingen zijn verschillend. Een bestralingsbehandeling 
wordt bijna altijd over een periode van verschillende dagen toegediend en elke toediening wordt 
een ‘fractie’ genoemd. Tijdens iedere behandelfractie kan de prostaat bewegen en ook tussen 
iedere fractie onderling kan de prostaat zich op een andere positie bevinden. Er worden daarom 
marges rond de prostaat ingecalculeerd om de prostaattumor voldoende goed te bestralen. 
Hierdoor kunnen echter ook omliggende organen bestraald worden, waardoor er bijwerkingen 
kunnen optreden: plasklachten, defecatie klachten en erectiestoornissen. Deze klachten zijn 
meestal van voorbijgaande aard, maar soms ook blijvend (5-20%), dewelke de kwaliteit van 
het leven erg negatief kunnen beïnvloeden. Verder wordt in hoofdstuk 2 verwezen naar een 
gezamenlijke therapie beslissing door middel van een patiënten keuzehulp, die mede ontwikkeld 
is door de auteur van dit proefschrift (http://www.treatmentchoice.info/decision-aid-tools.html). 
Gezamenlijke therapie beslissing is een manier van werken waarbij arts en patiënt samen tot een 
beleid komen dat het beste aanleunt bij de individuele keuzes en voorkeuren van een patiënt. 
Bij gezamenlijke besluitvorming wordt er expliciet rekening gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden van de patiënt. Daardoor levert dit meer patiënttevredenheid op, minder co-
morbiditeit en draagt dit bij tot een betere arts-patiëntrelatie. 

Hoofdstuk 3 richt zich voornamelijk op de rectale (endeldarm) bijwerkingen van een radiotherapie 
behandeling: rectaal bloedverlies, diarree, constipatie, slijm afscheiding, krampen, rectale pijn, 
toegenomen frequentie, fecale urgentie (drang) en incontinentie (verlies van ontlasting). Het 
bloeden kan zo fulminant zijn dat bloedtransfusies noodzakelijk zijn. Biopsies dragen niet bij 
tot een diagnose en moeten absoluut vermeden worden vanwege het risico op initiatie van 
ernstige rectumwand schade, met desbetreffende iatrogene necrose (celdood) en fistelvorming 
(niet natuurlijk kanaal tussen 2 lichaamsholten) tot gevolg. Een overzicht van de mogelijkheden 
ter preventie en een behandeling algoritme voor die klachten zijn ontwikkeld, dewelke nu als 
standaard gehanteerd wordt. Eén van de preventie mogelijkheden is een implanteerbare rectum 
‘spacer’ (IRS). Met een IRS wordt de afstand tussen de prostaat en het rectum vergroot. Dit 
kan door een rectale ballon of een hydrogel ‘spacer’ te implanteren in het vetweefsel tussen 
de endeldarm en de prostaat. Ander beschreven producten zijn collageen en hyaluronzuur 
implantaten.

Deel II bestaat voornamelijk uit modellering en individualisering van de IRS. Hoofdstuk 4 
behandelt een kosten-batenanalyse van een IRS implantatie bij prostaat kanker over de gehele 
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populatie. Dit onderzoek toont aan hoe de kosten van een IRS zich verhouden tegenover de 
beperking van de kosten van de behandeling van deze darm bijwerkingen. Als alle aannames 
correct zijn is een radiotherapie behandeling met IRS minder toxisch en effectiever dan een 
radiotherapie behandeling zonder IRS. Een IRS heeft 77 % waarschijnlijkheid om kosteneffectief 
te zijn bij een grens van €80.000,- per gewonnen levensjaar in een perfecte gezondheid. Deze 
grens werd door de Gezondheidsraad in Nederland vastgelegd in 2006. Deze afkapwaarde 
wordt toegepast om een nieuw medicijn of behandeling te evalueren op zijn kosteneffectiviteit. 
Als we uit de patiëntenpopulatie een selectie kunnen maken van patiënten met een hoger 
risico op late rectale complicaties, zal de kosteneffectiviteit van de IRS nog verhogen. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt welke patiënten het meest zouden profiteren van een IRS implantatie. 
Klinische risicofactoren zijn geïdentificeerd waarvoor een implantatie van een IRS de graad 
2-3 acute en late rectale bijwerkingen vermindert. Het gevolg hiervan is een betere selectie 
met desbetreffend het vermijden van onnodige implantaties en mogelijke complicaties. 

Hoofdstuk 6 stipuleert de resultaten van een planningsstudie, waaruit blijkt dat een 
bestraling met een IRS een lagere bestralingsdosis heeft op zowel het anale (kringspier) 
kanaal als de rectumwand tegenover een bestraling zonder IRS. Dit is bestudeerd door 
een ruimtelijke analyse van de 3D dosisverdelingen met zogenaamde dosis oppervlakte 
mappen. Een IRS vermindert de laterale en longitudinale hoge dosis gebieden (> 
50 Gy) in het anterieure deel van de endeldarm. Derhalve zijn de voorspelde late 
bijwerkingen voor rectaal bloedverlies minder, en verbetert de controle over de sluitspier. 

Deel III behandelt de klinische implementatie van een rectaal ballon implantaat (RBI). 
Hoofdstuk 7 is een samenvatting van een introductie van een RBI: het is een stap voor stap handleiding 
voor een optimale implantatieprocedure. Voor een veilige implantatie van een RBI, wordt geadviseerd 
dat een dergelijke procedure uitgevoerd wordt door urologen en / of radiotherapeut oncologen 
die ervaring hebben met prostaat brachytherapie en het gebruik van transrectale echografie. De 
theoretische voordelen van een RBI worden besproken. De perioperatieve bijwerkingen zijn laag. 
Hoofdstuk 8 is een haalbaarheidsstudie van RBI bij 15 patiënten die bestraald werden. Het 
behoud van het volume van een RBI is er toegelicht met een laag voorkomen van acute toxiciteit, 
en een lage predictieve en geobserveerde late toxiciteit.
Hoofdstuk 9 is een mogelijke oplossing voor een prostaatkanker patiënt met een actieve IBD. 
Een behandelstrategie van EBRT met een RBI wordt er beschreven. 

Deel IV is een blik naar de toekomst. In hoofdstuk 10 is een geïntegreerd systeem ontwikkeld 
(en gepatenteerd door de auteur) voor het ontwikkelen van een virtuele IRS: een CT-scan 
wordt voor de behandeling genomen. Een virtuele IRS wordt gereconstrueerd. Daarop kan een 
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kosteneffectiviteit en bijwerkingen voorspelling op uitgevoerd worden zonder dat de IRS effectief 
geïmplanteerd is. Hierdoor kan voorspeld worden of de IRS inderdaad kosten effectief zal zijn bij 
deze specifieke patiënt vooraleer de IRS geïmplanteerd is. Daarenboven wordt in hoofdstuk 11 
een proefconcept beschreven van zogenaamde iso-toxische behandeling: er wordt berekend 
hoeveel bestraling moet toegediend worden zonder het rectum overmatige schade toe te 
brengen.
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