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SULCUS SUPERIOR TUMOREN: RESPONS EVALUATIE EN KWALITEIT VAN LEVEN

SAMENVATTING & BESCHOUWING

Tegenwoordig vormen sulcus superior tumoren niet meer een diagnose waarbij alleen nog 

palliatieve opties resteren. Het aantal overlevenden op de lange termijn neemt toe, met 

een 5-jaars overleving tot boven de 50% voor patiënten met operabele tumoren.1-8 Met de 

onderzoeken beschreven in dit proefschrift wordt getracht de uitkomsten voor patiënten 

met operabele sulcus superior tumoren te verbeteren. Het proefschrift is verdeeld in 

4 delen. In het eerste deel wordt een inleiding over sulcus superior tumoren gegeven 

en de huidige stand van zaken met betrekking tot de behandeling en prognose van deze 

tumoren wordt besproken. Het tweede deel gaat over respons evaluatie en voorspelling van 

prognose waarbij het eindpunt pathologische respons wordt gebruikt.2-5,9-12 Onderzoek naar 

armfunctie en kwaliteit van leven bij patiënten die behandeld zijn met chemoradiatie en 

chirurgie ontbreekt. Dit onderwerp wordt onderzocht in het derde deel van dit proefschrift. 

In het vierde deel worden twee casus beschreven die de complexe multidisciplinaire 

chirurgische behandeling en haar uitdagingen illustreren. In de volgende paragrafen wordt 

van de hoofdstukken van dit proefschrift een samenvatting en beschouwing gegeven. Aan 

het eind van dit hoofdstuk worden de hoofdconclusies van dit proefschrift getrokken en 

worden de toekomstperspectieven besproken.

DEEL I: Introductie

De huidige stand van zaken met betrekking tot de behandeling van sulcus superior 

tumoren, gebaseerd op de beschikbare actuele literatuur, wordt besproken in Hoofdstuk 

2. De klinische presentatie, diagnostiek, stadiering, behandeling en prognose worden 

achtereenvolgens beschreven. Sulcus superior tumoren onderscheiden zich van niet-

kleincellige longcarcinomen (NSCLC) door hun ligging in de long apex en hun neiging tot 

invasie van omringende structuren. Sulcus superior tumoren worden zelden vroegtijdig 

ontdekt door de lage incidentie en het laat optreden van symptomen.10,13 Schouder pijn, 

al dan niet uitstralend naar de ipsilaterale arm of hand, en het syndroom van Horner zijn 

vaak de eerste verschijnselen.10,14 Door de perifere lokalisatie in de long zijn er nauwelijks 

pulmonale klachten, zoals hoesten, dyspneu of een postobstructie pneumonie.8,10 In veel 

centra bestaat de standaard behandeling voor patiënten met operabele tumoren uit 

inductie chemoradiatie gevolgd door chirurgie, wat leidt tot een 5-jaars overleving van meer 
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dan 50%.1-3,8,10,13 De neiging tot invasie van omringende structuren kan ernstige, moeilijk 

behandelbare, pijn veroorzaken. Dit rechtvaardigt een agressieve aanpak voor het verkrijgen 

van lokale controle.13 Daarom zijn lokaal invasieve groei, mediastinale lymfekliermetastasen 

en, in geselecteerde patiënten, metastasen op afstand niet noodzakelijkerwijs contra-

indicaties voor chirurgie. Behandeling dient plaats te vinden in een multidisciplinaire 

setting, bij voorkeur in gespecialiseerde centra.13 Een complete resectie en een complete 

pathologische respons zijn geassocieerd met een significant betere overleving.1-3,10

Tussen verschillende centra in de wereld bestaat een aanzienlijke variatie met betrekking 

tot selectie van patiënten, stadiering en inductie therapie schema’s.3,5-7,15-17 Het VU 

Medisch Centrum is een tertiair verwijzingscentrum voor sulcus superior tumoren en 

om de behandeling te standaardiseren werd een regionaal protocol ontwikkeld. In een 

retrospectieve studie werden de resultaten onderzocht van de behandeling volgens dit 

protocol, in een cohort van 54 patiënten met sulcus superior tumoren, die behandeld 

werden tussen januari 2003 en december 2009 (Hoofdstuk 3). Alle patiënten kregen inductie 

chemotherapie met gelijktijdige radiotherapie, gevolgd door en-bloc resectie van de tumor 

en betrokken structuren. In ons cohort werden patiënten met een klinisch verdacht of 

pathologisch bewezen N2-stadium geïncludeerd, terwijl in enkele eerder gepubliceerde 

grote studies deze patiënten geëxcludeerd werden.3,5 De 2-jaars overleving in het cohort 

bedroeg 50% (98%BI: 36.7 - 63.3). Voor patiënten met een complete pathologische respons 

was de 2-jaars overleving 81% (95%BI: 62.1 - 100.0), terwijl dit 37% (95%BI: 21.5 - 52.1) 

was in patiënten met resterende vitale tumorcellen in hun resectie preparaat (P < 0.003). 

Logistische regressie bevestigde dat een complete pathologische respons een significante 

voorspeller voor overleving is. Een complete pathologische respons werd verkregen in 

ongeveer 30% van de patiënten. Deze bevindingen komen overeen met eerder gepubliceerde 

studies en bevestigen dat complete pathologische respons een belangrijke prognostische 

factor is.3,5-7,15-17

DEEL II: Respons evaluatie bij sulcus superior tumoren

De beoordeling van de klinische respons na inductie behandeling is momenteel gebaseerd op 

de Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST), waar uni-dimensionele metingen 

(de langste diameter) worden gebruikt.18 In de literatuur word gesteld dat veranderingen in 

tumor volume mogelijk een sensitievere maat voor het beoordelen van de respons is.19 Echter, 

studies die de relatie tussen volume verandering en pathologische respons en overleving bij 
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NSCLC patiënten onderzochten vonden tegenstrijdige resultaten.19-21 Als de pathologische 

respons preoperatief betrouwbaar vastgesteld zou kunnen worden, zouden studies naar 

respons-afhankelijke behandelingsstrategieën uitvoerbaar worden. Voorbeelden daarvan 

zijn studies waarin onderzocht wordt of patiënten met een onvoldoende respons op inductie 

behandeling baat hebben bij intensievere inductie schema’s of onderzoek waarin gekeken 

word of bij patiënten met een complete pathologische respons een resectie nog wel nodig 

is. In Hoofdstuk 4, beschreven wij een retrospectieve studie waarin het gebruik van volume 

verandering voor respons evaluatie in een cohort van 30 patiënten met sulcus superior 

tumoren, behandeld met chemoradiatie en chirurgie tussen januari 2002 en december 

2011, werd onderzocht. Met behulp van CT-scans die werden verricht voor en na inductie 

behandeling werd volume verandering gemeten en vervolgens gecorreleerd met complete 

pathologische respons en overleving. Het uitvoeren van volume metingen is tijdrovend 

en gevoelig voor inter-observer variatie.22-24 Daarom werd tevens een semiautomatische 

methode voor volume metingen, welke gebruik maakt van deformable image registration 

(DIR) om contouren tussen de radiotherapie planning CT-scan en de post-inductie CT-scan 

over te zetten, geëvalueerd.23 Tumor volumes verkregen met alleen DIR waren vergelijkbaar 

met de volumes verkregen na handmatig aanpassing van de contouren verkregen met 

DIR (R2 = 0.99, P < 0.01), wat aantoonde dat DIR over het algemeen goed presteerde. We 

konden geen relatie aantonen tussen volume verandering en complete pathologische 

respons of overleving. Dit in tegenstelling tot enkele studies bij andere kankertypen waarbij 

volume verandering wel voorspellend was voor pathologische respons of overleving.25-28 

Dit suggereert dat volume verandering, afhankelijk van het type kanker of toegepaste 

behandeling, mogelijk verschillende betekenissen heeft.

Patiënten met grote primaire tumoren lopen het risico om als niet curabel te worden 

beschouwd en worden mogelijk uitgesloten van radicale behandeling.29,30 We onderzochten 

of tumorgrootte een complete pathologische respons kan voorspellen en of ook grote 

tumoren kunnen worden gesteriliseerd met beperkte doseringen radiotherapie (Hoofdstuk 

5). In deze retrospectieve studie werden alle patiënten met sulcus superior tumoren die 

behandeld werden met 45-50 Gy tussen 2002 en 2011 geïncludeerd (n = 36). Met behulp 

van correlatie coëfficiënten en ROC-curve analyse konden geen relaties worden aangetoond 

tussen maximale axiale diameter, cranio-caudale diameter of volume, allen gemeten op 

CT-scans voor het starten van inductie therapie, en pathologische respons. Wanneer de 

studiepopulatie werd verdeeld in twee groepen met tumor-afmetingen boven en onder de 

mediaan (respectievelijk grote en kleine tumoren) werd geen significant verschil gevonden in 
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het wel of niet optreden van een complete pathologische respons. In overeenstemming met 

andere data, suggereert dit dat patiënten met een grote primaire tumor niet automatisch 

een radicale behandeling dient te worden onthouden.31,32 De resultaten beschreven in 

Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 onderstrepen de noodzaak tot het vinden van robuustere 

biomarkers voor het voorspellen van pathologische respons.

Tegenwoordig is de FDG-PET/CT-scan een vast onderdeel van de stadiering van NSCLC 

patiënten.13 Echter, de exacte rol van FDG-PET/CT-scans voor respons evaluatie na inductie 

chemoradiatie is nog niet vastgesteld. In Hoofdstuk 6 werd onderzocht of veranderingen 

in metabole activiteit, gemeten met behulp van FDG-PET/CT-scans, pathologische respons 

konden voorspellen. Maximale en gemiddelde gestandaardiseerde uptake values (SUVmax 

en SUVmean), een bol van 1 ml rond de pixel met de hoogste gestandaardiseerde uptake 

value (SUVpeak) en tumor-lever ratio’s (SUVTTL) waren de bestudeerde metabole parameters. 

Ook werden de bevindingen van de beeldvorming gecorreleerd met histopathologische 

bevindingen. Veranderingen in alle metabole parameters werden gecorreleerd met een 

pathologische respons met 10% of minder resterende vitale tumor cellen. De sterkste 

voorspeller was een 55% afname van SUVmax, welke een respons met 10% of minder 

resterende vitale tumor cellen kon voorspellen met een sensitiviteit en specificiteit van 

respectievelijk 85 en 100% (ROC-curve analyse, area under the curve (AUC): 0.962; P < 

0.002). Veranderingen in SUVmax konden echter geen complete pathologische respons 

voorspellen (ROC-curve analyse, AUC: 0.782; P = 0.054). Alleen veranderingen in tumor-

lever ratio’s (SUVTTL en SUVpeak-to-liver) waren voorspellend voor een complete pathologische 

respons. In patiënten met resterende vitale tumor cellen kwam de locatie van deze cellen in 

alle patiënten, met uitzondering van 1 patiënt (93%), overeen met de post-inductie SUVpeak 

regio op de FDG-PET/CT-scan. In tegenstelling tot eerdere studies33,34 werd er geen correlatie 

gevonden tussen post-inductie SUVpeak regio’s en de aanwezigheid van macrofagen, 

neutrofielen of lymfocyten. Aangezien SUVmax algemeen gebruikt wordt in de klinische 

praktijk, is deze parameter mogelijk een geschikte kandidaat biomarker voor pathologische 

respons na inductie therapie. Hoewel tumor-lever ratio’s in de dagelijkse praktijk meestal 

niet bepaald worden, kan verder onderzoek in grotere, prospectieve, studies nuttig zijn. 

Voordeel van deze parameters is dat kennis met betrekking tot het gewicht van de patiënt en 

de geïnjecteerde dosis FDG niet noodzakelijk is en dat het gebruik van ratio’s compenseert 

voor variaties in scanner kalibratie instellingen. Voorwaarde is wel dat de SUVmean van de 

lever stabiel blijft binnen patiënten.35,36 Bovendien corrigeert het gebruik van tumor-lever 

ratio’s niet voor variaties in PET acquisitie, correctie en reconstructie instellingen.
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DEEL III: Arm functie en kwaliteit van leven

Ten gevolge van de verbeteringen in de behandeling, beschreven in hoofdstuk 2, is de 

overleving van patiënten met sulcus superior tumoren verbeterd en neemt het aantal 

patiënten dat overleeft op de lange termijn toe. Er is niet veel bekend over de kwaliteit 

van leven van deze patiënten en bovendien kunnen chemoradiatie en chirurgie leiden tot 

beperkingen in de armfunctie. Op dit moment zijn er geen studies beschikbaar waarin de 

kwaliteit van leven van patiënten met een sulcus superior tumor werd onderzocht en in 

enkele studies wordt weliswaar wat gezegd over armfunctie maar dit werd niet formeel 

onderzocht.37,38 Meer gedetailleerde kennis over armfunctie en kwaliteit van leven kan 

nuttig zijn bij de voorlichting van patiënten voorafgaand aan de behandeling. Bovendien 

kunnen mogelijk factoren worden aangetoond die beïnvloed kunnen worden, bijvoorbeeld 

met fysiotherapie, om functionele uitkomsten te kunnen verbeteren.

Eerst werd een inventariserende studie verricht bij een cohort patiënten die reeds een 

behandeling met chemoradiatie en chirurgie hadden ondergaan vanwege een sulcus 

superior tumor (Hoofdstuk 7). Drie hypothesen werden getest: (1) armfunctie aan de 

behandelde kant is slechter ten opzichte van de niet-behandelde kant; (2) patiënten die 

aan hun dominante zijde werden behandeld zullen een slechtere kwaliteit van leven 

aangeven dan zij die aan hun niet-dominante zijde behandeld werden; (3) resectie van 

de T1 zenuwwortel leidt tot grotere beperkingen dan wanneer deze zenuw kon worden 

gespaard. Patiënten die nog in leven waren kregen gevalideerde vragenlijsten toegestuurd 

(SF-3639 en Disability of the arm and shoulder (DASH)40-42). Daarnaast werd de armfunctie 

objectief gemeten met behulp van de volgende tests: range of motion43, nine-hole peg 

test44,45 en de action-research-arm test.46 Helaas stuurde van de 39 benaderde patiënten 

slechts 19 de ingevulde vragenlijsten terug en slechts 15 patiënten stemde in met het 

ondergaan van metingen van de armfunctie. Wanneer de armfunctie van de behandelde 

zijde met de niet behandelde zijde werd vergeleken werden bij geen van bovengenoemde 

tests significante verschillen gevonden. Ook werden er geen verschillen gevonden tussen 

patiënten die aan hun dominante zijde werden geopereerd en patiënten bij wie de operatie 

aan de niet-dominante zijde plaatsvond. De enige uitzondering was dat patiënten meer 

pijn rapporteerden wanneer zij aan hun niet-dominante zijde werden geopereerd. Bij de 

vergelijking tussen het sparen of doornemen van de T1 zenuw wortel werden ook geen 

verschillen gevonden, wat enkele eerdere studies tegenspreekt37,38, maar overeenkomt met 

bevindingen in andere studies.2,47,48 Met de kwaliteit van leven vragenlijsten werd alleen een 

significant verschil gevonden voor het SF-36 domein pijn ten gunste van patiënten waarbij 
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de T1 tak kon worden gespaard. Belangrijke beperkingen van deze studie waren het lage 

aantal patiënten dat deel wilde nemen en het feit dat geen vergelijking kon worden gemaakt 

met de situatie voor de operatie.

Daarom werd vervolgens een prospectieve studie naar subjectieve armfunctie en kwaliteit 

van leven uitgevoerd (Hoofdstuk 8) in opeenvolgende patiënten die een resectie van een 

sulcus superior tumor ondergingen tussen april 2010 en oktober 2012 (n = 20). Alle patiënten 

werd gevraagd de SF-36 en DASH vragenlijsten in te vullen op de dag voor de operatie en 3 

en 12 maanden na de operatie. In vergelijking tot de preoperatieve scores gaven patiënten 

een significant grotere beperking van de armfunctie aan, zowel na 3 (P = 0.024) als na 12 

maanden (P = 0.011). Significant lagere scores werden ook gerapporteerd voor het SF-36 

domein fysiek functioneren na 12 maanden (P = 0.020). Scores voor het domein fysieke 

rol functioneren verslechterde aanvankelijk en waren significant lager na 3 maanden (P = 

0.041). Met verdere follow-up verbeterde deze scores echter en na 12 maanden waren ze 

weer vergelijkbaar met de uitgangswaarden. Patiënten gaven significant meer pijn aan na 

3 maanden (P = 0.006) en hoewel de pijnscores verbeterden was er na 12 maanden nog 

steeds sprake van significant meer pijn ten opzichte van de meting voor de operatie (P = 

0.019). Subgroep analyse van patiënten met en zonder resectie van de T1 zenuwwortel 

toonde alleen significant lagere scores voor het domein gezondheidsverandering na 3 

maanden voor patiënten bij wie de T1 wortel was doorgenomen. Na 12 maanden verdween 

dit verschil echter. Verder konden er geen verschillen worden aangetoond tussen patiënten 

die al dan niet aan hun dominante zijde werden geopereerd en er werden geen correlaties 

gevonden tussen kwaliteit van leven en radiotherapie dosis, geslacht, leeftijd of operatieve 

benadering. Bovenstaande bevindingen suggereren dat resectie van de T1 zenuwwortel 

over het algemeen goed verdragen wordt.2,47,48 Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: (1) 

chemoradiotherapie heeft mogelijk een grotere impact op armfunctie dan chirurgie; (2) de 

functie van de T1 zenuwwortel is voor de operatie mogelijk al grotendeels verloren door 

compressie of invasie door de tumor; (3) door de subjectieve aard van de vragenlijsten kan 

het zijn dat patiënten hun functie en kwaliteit van leven mogelijk als bevredigend inschatten, 

rekening houdend met het feit dat ze een potentieel dodelijke aandoening hebben overleefd. 

Ondanks het feit dat de subjectieve armfunctie (DASH) postoperatief verslechterde, werden 

er geen of slechts minimale verschillen gevonden in kwaliteit van leven. Hoewel dit de 

grootste studie naar kwaliteit van leven en arm functie bij patiënten met sulcus superior 

tumoren is, kent deze studie wel enige beperkingen die bij interpretatie van de resultaten 

mee moeten worden gewogen. Door het lage aantal patiënten is de studie mogelijk niet 
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robuust genoeg om kleine verschillen aan te tonen die toch klinisch relevant kunnen zijn. 

Bovendien kon geen multivariate analyse worden verricht om prognostische factoren te 

kunnen aantonen die als aangrijpingspunt zouden kunnen dienen voor het verbeteren 

van functionele uitkomsten en kwaliteit van leven. Ten slotte kon met deze studie alleen 

het effect van chirurgie op armfunctie en kwaliteit van leven worden onderzocht omdat 

patiënten pas na de inductie chemoradiatie werden geïncludeerd. Het precieze effect van 

inductie chemoradiatie op armfunctie en kwaliteit van leven blijft daarom onduidelijk.

DEEL IV: Complexe chirurgie en de uitdagingen van uitgebreide resecties

In dit aanvullende deel werden twee interessante casus beschreven. De eerste casus 

(Hoofdstuk 9) betrof een patiënt die een uitgebreide resectie van de tumor, betrokken 

borstwand en 3 wervels. De casus illustreert dat een complete resectie en curatie mogelijk 

is ondanks uitgebreide invasie van omringende structuren. Hoofdstuk 10 demonstreerde 

een voorbeeld van technisch falen na een partiële resectie van de eerste en tweede 

thoracale wervel. De patiënt ontwikkelde een progressieve kyfose en scoliose met als 

resultaat symptomatische compressie van het ruggenmerg. Repositie onder tractie en, in 

tweede instantie, dorsale laminectomie en anterieure en posterieure spondylodese werden 

verricht en de uitvalsverschijnselen herstelden. De casus illustreert dat vroege stabilisatie 

aangewezen is wanneer angulatie of dislocatie optreedt na (partiële) wervelresectie.

CONCLUSIES

Sulcus superior tumoren zijn een subtype NSCLC die zich onderscheiden ten gevolge van 

hun lokalisatie in de long apex waar zij omring worden door belangrijke vitale structuren. 

Hoewel lokale controle en overleving over de jaren verbeterden, vormen afstandsmetastasen 

nog een belangrijk probleem. Naast andere factoren, zoals tumor stadium en complete 

resectie, is pathologische respons een belangrijke prognostische factor met een superieure 

overleving voor patiënten waarbij een complete pathologische respons wordt verkregen. 

Tumorgrootte en volume, gemeten met behulp van CT-scans, zijn niet sensitief genoeg om 

complete pathologische respons te kunnen voorspellen. Daarnaast sluit een grote tumor 

het verkrijgen van een complete pathologische respons niet uit. Tumorgrootte kan dus 

niet worden gebruikt als argument om patiënten uit te sluiten van radicale behandeling.  

Metabole activiteit gemeten met behulp van FDG-PET/CT-scans lijkt, vergeleken met 

tumorgrootte en volume, sensitiever en kan pathologische respons voorspellen. Tenslotte 
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zijn armfunctie en kwaliteit van leven na chemoradiatie en chirurgie verminderd. Resectie 

van de T1 zenuwwortel wordt goed verdragen en leidt niet tot een significant afgenomen 

armfunctie of kwaliteit van leven.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Ontwikkelen in de afgelopen decades hebben de overleving van patiënten met sulcus superior 

tumoren verbeterd met een 5-jaars overleving tot boven de 50%. Desalniettemin blijven 

afstandsmetastasen een belangrijk probleem. Hoewel metastasen en hun behandeling niet 

werden onderzocht in dit proefschrift, is het toch een belangrijk onderwerp om bij stil te 

staan en verbeteringen in behandeling zijn noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is het recente 

onderzoek naar profylactische bestraling van het brein teneinde hersenmetastasen bij NSCLC 

patiënten te voorkomen.49,50 Langetermijnresultaten zijn nodig om een overlevingsvoordeel 

aan te tonen. De zoektocht naar effectievere chemotherapie, biologicals en radiotherapie 

schema’s gaat door.51-54 Bovendien worden methoden onderzocht om het immuunsysteem 

dusdanig te beïnvloeden zodat het beter in staat is kankercellen te doden.55  

De optimale combinatie van chemotherapie en meest effectieve dosering radiotherapie 

moet nog worden vastgesteld. In een studie door Kappers et al, werd een hoog percentage 

pathologisch complete respons bereikt (62%), hoewel de 5-jaars overleving slechts 37% 

was.7 Vergelijkbare percentages pathologisch complete respons werden gevonden in een 

grotere studie, waar de radiotherapie dosering 45 Gy en de 5-jaars overleving 54% was.3 

Daarbij vonden Maas et al. een pathologisch complete respons in slechts 17% van de 

patiënten met een 5-jaars overleving van 30%.56 De meerderheid van de patiënten (30/42) 

in de laatste studie kreeg 45 Gy. Voor het vinden van het optimale behandelingsschema lijkt 

het probleem complexer dan alleen de dosering van de radiotherapie. De combinatie en het 

type van de gekozen chemotherapie, technieken bij het toedienen van de radiotherapie, 

tumorkarakteristieken en patiëntselectie zijn waarschijnlijk belangrijke factoren die 

bijdragen aan het verschil in resultaten welke hierboven beschreven werden.

Tenslotte kan centralisatie van de behandeling in gespecialiseerde centra, door ziekenhuis-

volume en chirurgische specialisatie, verder bijdragen om uitkomsten te verbeteren. 

Evidence-based minimale volume-normen voor chirurgische resectie ontbreken echter.57

Anatomische eigenschappen, zoals tumorgrootte en volume, zijn waarschijnlijk niet sensitief 

genoeg voor respons evaluatie en kunnen het optreden van complete pathologische respons 
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niet voorspellen. Metabole activiteit, gemeten met FDG-PET/CT-scans, lijkt een veelbelovend 

alternatief, maar grotere studies met gestandaardiseerde protocollen voor PET acquisitie 

en timing zijn nodig om de toepassing voor respons evaluatie in de klinische praktijk te 

onderbouwen. Wanneer de betrouwbaarheid van metabole activiteit voor het preoperatief 

voorspellen van een complete pathologische response is bevestigd, worden toekomstige 

studies die response-gestuurde behandelingsstrategieën onderzoeken mogelijk haalbaar. 

Voorbeelden van deze strategieën zijn onder andere: intensificatie van inductie schema’s 

bij geen of onvoldoende respons op de follow-up FDG-PET/CT-scan, of zelfs het achterwege 

laten van een resectie bij een voorspelde complete pathologische respons. In toekomstige 

studies zou het gerechtvaardigd zijn om vroegtijdig gedurende de inductie therapie een 

FDG-PET/CT-scan te verrichten om te controleren of een respons optreed en zo niet, het 

inductie regiem (type, dosering, modaliteit) aan te passen .

De metabole activiteit gemeten met FDG-PET/CT-scans is gebaseerd op de opname van 

FDG door metabool actieve cellen en wordt gevisualiseerd als hotspots omdat de opname 

van FDG in deze cellen hoger is dan dat van het omringende weefsel.58,59 Een nadeel van 

deze techniek is dat FDG niet specifiek is.58 Niet-maligne aandoeningen, zoals infectie, auto-

immuun ziektes, chirurgische procedures en radiotherapie kunnen ook met toegenomen 

FDG opname gepaard gaan, voornamelijk door inflammatoire cellen.58.59 Daarnaast is bij 

sommige maligniteiten de opname van FDG gelijk aan dat van omringend weefsel, waardoor 

deze tumoren niet gedetecteerd worden met FDG-PET/CT-scans.59 De ontwikkeling van 

nieuwe radiofarmacons die specifiek binden aan tumorcellen, of misschien zelfs specifiek 

aan de cellen van de tumor bij de individuele patiënt zou daarom de betrouwbaarheid van 

responsevaluatie met behulp van deze technieken kunnen verbeteren.

Andere biomarkers die patiënten met een goede respons kunnen identificeren worden 

momenteel onderzocht.55,60 Een voorbeeld hiervan is het high-mobility group box 1 

(HMGB1) eiwit, dat vrijkomt uit stervende tumor cellen en anti-tumor immuun activiteit 

stimuleert. Studies toonden toegenomen serumspiegels van HMGB1 in patiënten die 

behandeld werden met chemoradiotherapie en hogere serumspiegels correleerde met 

verbeterde overleving waarop de hypothese dat HMGB1 expressie kan wijzen op respons op 

behandeling.55 Paradoxaal genoeg werden echter ook aanwijzingen gevonden dat HMGB1 

invasieve groei en metastasering stimuleert. De werkelijke waarde van deze biomarker moet 

daarom nog opgehelderd worden. Een ander voorbeeld van een biomarker die mogelijk 

respons op inductie behandeling kan voorspellen is het enzym aldehyde dehydrogenase-1 
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(ALDH-1).60 Toegenomen expressie van ALDH-1 werd gevonden in tumoren die meer 

resistentie vertoonden tegen inductie chemoradiatie bij verschillende kankertypen, 

waaronder NSCLC. Bovendien voorspelde een lage expressie van ALDH-1 het optreden van 

een complete pathologische respons. Het identificeren van deze en andere biomarkers 

kunnen bijdragen aan een robuustere methode om respons op behandeling en uitkomsten 

te kunnen voorspellen.

De studies naar armfunctie en kwaliteit van leven, beschreven in hoofdstuk 7 en 8 van dit 

proefschrift, tonen aan dat er een geringe verslechtering van armfunctie en kwaliteit van 

leven optreedt postoperatief voor patiënten met een sulcus superior tumor die behandeld 

worden met chemoradiatie en chirurgie. Over het algemeen is de kwaliteit van leven echter 

niet significant slechter na chirurgie. Idealiter zou onze studie herhaald worden in een 

groter prospectief cohort patiënten waarbij metingen starten op het moment van diagnose 

en herhaald worden voor, tijdens en na inductie therapie en voor, tijdens en na chirurgie. Bij 

een dergelijke studie zou de armfunctie ook objectief gemeten kunnen worden.

Door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten worden steeds belangrijker voor zowel 

het wetenschappelijk onderzoek als de klinische praktijk.61 De groeiende en verouderende 

populatie met toenemend complexe medische voorgeschiedenissen, het toegenomen 

aantal behandelingsopties met verschillende effectiviteit en mogelijke bijwerkingen, de 

toegenomen kosten van de gezondheidszorg en vereiste kosteneffectiviteit leiden allen 

tot een toename in de interesse voor deze door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten 

en kwaliteit van leven.61 Momenteel is er echter een gebrek aan gestandaardiseerde en 

gevalideerde instrumenten om deze uitkomstmaten te onderzoeken, wat vergelijkingen 

tussen verschillende studies en goed onderbouwde besluitvorming bemoeilijkt.61 

Standaardisatie van onderzoeksmethoden en verslaglegging voor onderzoek naar door 

patiënten gerapporteerde uitkomstmaten kan de vergelijkbaarheid en interpretatie van 

deze studies verbeteren en helpt bij het goed onderbouwd maken van beslissingen voor 

individuele patiënten.61
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