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Samenvatting

Samenvatting

Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van longkanker patienten. In dit proefschrift worden twee benaderingen onderzocht om de radiotherapie te verbeteren voor deze patiënten. De eerste benadering is het beter definieren van het doelvolume, gebruik makend van vernieuwende beeldvormingstechnieken zoals ademhalingsgecorreleerde CT (RC-CT) en ademhalingsgecorreleerde CT-PET (RC-CT-PET). Deze technieken houden rekening met de intra-fractie veranderingen en artefacts te wijten aan de ademhaling. In de tweede
benadering wordt het doelvolume gevolgd tijdens de behandeling gebruik makend van herhaalde (RC)-CT en CT-PET beeldvorming, met het uiteindelijke
doel om de radiotherapiebehandeling aan te passen tijdens de behandeling en
om de inter-fractie veranderingen aan te pakken.
In Hoofdstuk 2 hebben we bepaald welke methode om het interne doelvolume
(ITV) te bepalen, gebaseerd op een RC-CT, een optimale dekking van de tumor
toelaat. Daarom hebben we zowel een gewone ‘vrije ademhalings’ CT (CTfb) en
een RC-CT scan gemaakt. De RC-CT scan werd gebruikt om de tumorbeweging
te meten en om een 10 fasen CT te reconstrueren (CT10ph), waaronder de halfventilatie CT (CThv). Door de CT10ph te middelen werd een ‘trage’ CT scan bekomen (CTslow). Op basis van al deze scans werden ITVs ingetekend en behandelingen berekend, waarbij we voor het ITVhv een interne marge (marge voor de
tumor beweging) van bewegingsamplitude gedeeld door vier werd gebruikt. Al
de behandelplannen voor de verschillende ITVs werden geprojecteerd op de 10
ademhalingsfasen en vervolgens werd de geabsorbeerde dosis berekend over
alle 10 fasen om de reële dekking van de tumor in te schatten. Dit was een planningstudie gebaseerd op echte RC-CT patiënt gegevens. De CThv lijkt de optimale dataset te zijn voor intekening, gebruik makend van een voldoende grote
anisotrope interne marge.
Nauwkeurige kennis van de positie van de tumor en het omliggende weefsel is
nodig voor de radiotherapiebehandelingsplanning en het is belangrijk om de
CT-PET beeldvorming te verbeteren. In Hoofdstuk 3 hebben we de mogelijkheid geevalueerd om de acquisitie te verbeteren door gebruik te maken van gefaseerde verzwakkingscorrectie in RC-CT-PET, waar beide modaliteiten retrospectief opgedeeld zijn. Na het verzamelen van de ruwe CT gegevens, de listmode PET gegevens en het ademhalingssignaal, werden de CT-PET beelden
opgedeeld in 10 fasen met behulp van zelf geschreven software. Elke PET fase
was gecorrigeerd voor verzwakking met de CT gegevens van de overeenkomstige fase. Ter vergelijking was ook de verzwakkingscorrectie uitgevoerd met
CT data die niet ademhalingsgecorreleerd was. Met een standaard, niet ademhalingsgecorreleerde CT-PET scan werd het volume onderschat tot 46% in de CT
beelden en overschat tot 370% voor het PET volume, terwijl met de RC-CTPET de volumes konden bepaald worden met kleine afwijkingen ten opzichte

van het reële volume. Het evalueren van de maximale activiteitsconcentratie liet
een duidelijke verschuiving zien in de niet ademhalingsgecorreleerde beelden
van dit maximum. In deze fantoomstudie hebben we laten zien dat een combinatie van RC-CT-PET beeldvorming met toepassing van gefaseerde verzwakkingscorrectie, de beeldvorming kan verbeteren van bewegende voorwerpen en
kan leiden tot een verbeterde volumebepaling en een meer precieze lokalisatie
en kwantificatie van de activiteit.
Om de verzwakkingsfouten te kwantificeren en de parameters te identificeren
verbonden met deze fouten, hebben we een simulatie uitgevoerd gebaseerd op
ademhalingsgecorreleerde CT studies van vijf longkanker patiënten in Hoofdstuk 4. De CT werd geconverteerd naar 511-keV verzwakkingsmappen welke
voorwaarts geprojecteerd en geexponentieerd werden om sinogrammen te vormen van PET verzwakkingsfactoren voor elke fase van de ademhaling. De CT
beelden werden ook gesegmenteerd om een PET object te vormen met dezelfde
beweging als de CT data. In de bewegende PET objecten werden bolvormige
20mm bewegende tumoren aangemaakt in de buurt van de top van de lever en
niet bewegende tumoren in de buurt van het midden van de borstkas. De bewegende PET objecten werden voorwaarts geprojecteerd en verzwakt en daarna op
verschillende manieren gereconstrueerd: gefaseerde PET en CT, gated PET met
ungated CT, ungated PET met gated CT en conventionele PET. De gefaseerde
gated PET en CT gaf perfecte reconstructies in de simulatie. Gated PET met
ungated CT gaf tumoren met de correcte vorm maar de recuperatie van de
maximale activiteit was te groot, afhankelijk van de grootte van tumorbeweging, tot 90% voor bewegende tumoren en 60% voor niet bewegende tumoren.
Gated CT met ungated PET resulteerde in onscherpe tumoren en veroorzaakte
fouten in recuperatie tussen −50% en +75%. In klinische scans zou de recuperatie 0% tot 20% lager uitvallen. Kwantitatieve PET beeldvorming dichtbij het
diafragma vereist gepaste matching van verzwakkingsinformatie voor de emissie informatie.
Hoofdstuk 5 gaat over de verandering in tumorvolume, tumorbeweging en
ademhalingsfrekwentie tijdens een radiotherapiebehandeling voor patiënten met
uitgebreid niet-kleincellig longkanker. Drieëntwintig patiënten kregen een CTPET en RC-CT scan voor de behandeling die herhaald werd in de eerste en
tweede week volgende op de start van de radiotherapie. De patiënten werden
behandeld met een versneld fractionatieschema met een totale tumor dosis afhankelijk van voorgenomen dosisbeperkingen voor de longen en het ruggemerg.
Een opvallende heterogeniteit van de tumorvolume veranderingen werd waargenomen op alle tijdstippen. Voor sommige patiënten werd het volume meer
dan 30% kleiner, voor andere werd het meer dan 30% groter maar voor de
meerderheid van de patiënten veranderde het volume slechts gering. Geen signi-

ficante veranderingen in gemiddelde tumorbeweging of ademhalingsfrekwentie
werd waargenomen tijdens de behandeling. Deze resultaten onderstrepen de
noodzaak om herhaalde beeldvorming tijdens de radiotherapiebehandeling uit te
voeren. De veranderingen in tumorbeweging waren klein, daarom lijken herhaalde ademhalingsgecorreleerde CT scans niet noodzakelijk voor de primaire
tumor.
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F-fluoro-2-deoxy-glucose (FDG) opname op PET beelden is een voorspellende factor voor de uitkomst voor patiënten met niet-kleincellig longkanker. We
hebben de veranderingen onderzocht in deze FDG opname tijdens gefractioneerde radiotherapie in relatie tot de metabole respons met het uiteindelijke doel
de behandeling aan te passen volgens de vroege respons (Hoofdstuk 6). Dezelfde patiëntpopulatie als in het vorige hoofdstuk werd onderzocht. Bijna alle
patiënten hadden ook een CT-PET 70 dagen na het einde van de behandeling.
Veranderingen in de maximale gestandaardizeerde opname waarde (SUVmax)
zijn beschreven. Het meest opvallende resultaat was de grote heterogeniteit in
evolutie van de SUVmax tussen de patiënten. Verschillende tijd trends werden
gezien voor responders (geen verandering tijdens radiotherapie) en voor nietresponders (48% toename in de eerste week). Niet-responders hadden op ieder
onderzocht tijdspunt een hogere SUVmax. Tijd trends in SUVmax lieten een grote
intra-individuele heterogeniteit en verschillende patronen voor metabole responders en niet-responders zien. Deze nieuwe bevindingen weerspiegelen mogelijks intrinsieke tumoreigenschappen en kunnen uiteindelijk bruikbaar zijn om
de behandeling aan te passen.
Hoofdstuk 7 beschrijft de tijd trends in kliervolume en klierbeweging op de CT
scan. Twaalf patiënten, met in totaal 22 positieve klieren, ondergingen herhaalde CT-PET scans voor de behandeling en de eerste en tweede week na de start
van de radiotherapie. Volumeveranderingen konden gemeten worden voor alle
klieren. Voor 21 klieren was de beweging gemeten op basis van een RC-CT
scan. Herhaalde RC-CT scans waren beschikbaar voor 11 klieren om de bewegingsveranderingen te evalueren. In 27% van de patiënten nam het kliervolume
toe met meer dan 30% terwijl in 14% het volume daalde meer dan 30%. Deze
volumeveranderingen hebben echter weinig klinisch impact gezien de volumes
en dus ook de volumeveranderingen klein zijn en gemiddeld veranderde het
kliervolume niet significant. De gemiddelde beweging van de klierregio’s was
initieel 5.6 mm ± 2.8 mm. Deze beweging verminderde lichtjes tijdens de radiotherapiebehandeling maar niet statistich significant. Grote verschillen in beweging tussen de patiënten en tussen klierregio’s binnen dezelfde patiënt werden
waargenomen. Vanwege de grote variabiliteit in klierbeweging tussen de patiënten onderling, moeten de interne marges voor deze klierregio’s individueel berekend worden voor de start van de behandeling gebruik makend van een RC-

CT. Herhaalde beeldvorming voor de klieren lijkt echter van weinig nut, gezien
de geobserveerde individuele veranderingen in kliervolume en klierbeweging
lijkt omvat te zijn binnen de huidige toegepaste marges.
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