
Chapter

1
Chapter

2
Chapter

3
Chapter

4
Chapter

5
Chapter

6
Chapter

7
Chapter

8
Chapter

9
Chapter

10
Chapter

11
Chapter

12

C
h

ap
ter

12

samenvatting





163

Samenvatting

Chapter

12

Hoofdstuk 1, de inleiding van dit proefschrift, bevat een overzicht van de kennis over DIPG op het 

moment van de start van dit onderzoek. De prognose van DIPG is slecht; minder dan 10% van 

de patiënten is na 2 jaar nog in leven. Ondanks vele klinische studies naar behandelingen met 

oplopende doseringen radiotherapie, verschillende combinaties van chemotherapie en diverse 

“targeted” therapieën is de prognose niet verbeterd. Wel bestaat er enige variatie in de uitkomst 

tussen verschillende studies. Het is onduidelijk of deze verschillen veroorzaakt worden door de 

gegeven behandeling of als gevolg van selectiebias; wellicht zijn DIPG patiënten geïncludeerd met 

een verschillend natuurlijk ziektebeloop. Een belangrijk obstakel in het verbeteren van de selectie 

van potentiele geneesmiddelen is het ontbreken van tumorweefsel. Hierdoor wordt preklinisch 

onderzoek tot dusverre ernstig belemmerd. Een ander probleem in de behandeling van DIPG 

is de afgifte van geneesmiddelen in de tumor. Hier was tot voor kort niets over bekend. De 

belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift zijn het vaststellen van de incidentie van DIPG in 

Nederland, het verkrijgen van in vitro en in vivo modellen uit autopsiemateriaal, het definiëren van 

voorspellers van de prognose op basis van klinische en radiologische criteria en het verkrijgen van 

kennis over de mate waarin geneesmiddelen de tumor bereiken bij DIPG.

Hoofdstuk 2 geeft een systematisch overzicht van alle klinische studies naar DIPG van 2005 tot 

2011. In totaal werden 26 prospectieve klinische studies in deze periode gepubliceerd, met inclu-

sie van 561 kinderen met DIPG. Er was aanzienlijke variabiliteit in inclusiecriteria tussen studies, 

waaronder mate van functioneren, levensverwachting, symptomen bij diagnose, laboratorium-

bevindingen en, bij een minderheid van de studies, in de MRI-criteria. De prognose van DIPG 

is niet verbeterd in de afgelopen zes jaar. De hoge verwachtingen van temozolomide zijn niet 

ingelost. Slechts één trial liet duidelijk een verbetering van de mediane overlevingsduur zien: 

chemotherapie voorafgaand aan de bestraling bestaande uit hoge dosis methotrexaat, BCNU, 

cisplatine en tamoxifen, maar selectiebias kan in deze studie niet worden uitgesloten en de lange 

termijnoverleving was slecht.

In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de patiënten behandeld in Nederland tussen 1990 

en 2010. De incidentie is 0.54/1.000.000, wat neer komt op 9 nieuw gediagnosticeerde DIPG 

patiënten per jaar. Meer dan 20 verschillende radiotherapie- en chemotherapiebehandelingen 

werden toegepast bij 157 patiënten in 9 verschillende ziekenhuizen, waarvan slechts 18% in 

studieverband. Deze resultaten benadrukken de noodzaak om patiënten met een zeldzame ziekte 

als DIPG in (inter)nationale studies behandelen.

In hoofdstuk 4 wordt een overlevingspredictiemodel gepresenteerd voor DIPG in een multina-

tionaal cohort. Multivariate Cox analyse leverde vijf voorspellende variabelen op. Leeftijd ≤ 3 

jaar, langere symptoomduur bij diagnose, en het gebruik van orale en intraveneuze chemothe-

rapie zijn voorspellers van een langere overlevingsduur, terwijl ringaankleuring op de MRI bij 
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diagnose een ongunstige voorspeller is. De combinatie van deze variabelen resulteren in een 

DIPG risicoscore. De DIPG risicoscore van individuele patiënten voorspelt de overlevingsduur. In 

niet-gerandomiseerde onderzoeken kan het een verkorting of verlenging van de overlevingsduur 

verklaren die anders zou worden toegeschreven aan de toegepaste behandeling (selectiebias). 

In toekomstige studies zouden patiënten op basis van de DIPG risicoscore gestratificeerd kunnen 

worden in een standaard-, gemiddeld- en hoog-risicogroep.

In hoofdstuk 5 wordt een referentie voor het glucosemetabolisme van de pons gegeven. De 18F-

FDG SUV ratio’s van de normale pons versus cerebellum en occipitaalkwab blijken zeer constant 

te zijn tussen controles, onafhankelijk van geslacht, leeftijd en het volume van de pons en zijn 

daarom geschikt als referentie voor 18F-FDG PET-studies bij DIPG. De referentiewaarde maakt het 

mogelijk subtiele veranderingen in glucose metabolisme bij DIPG te detecteren.

In hoofdstuk 6 hebben we gebruik gemaakt van PET scanning om de biodistributie van 89Zr-

bevacizumab te onderzoeken in muismodellen met een E98 DIPG- en striatumglioom versus 

een E98 subcutane tumor. We vonden geen significante opname van 89Zr-bevacizumab in de 

hersenen, noch in beide intracraniële tumoren. Daarentegen werd een hoge accumulatie van 
89Zr-bevacizumab waargenomen in de subcutane tumor. Aanvankelijk veronderstelden we dat dit 

uitsluitend te wijten was aan slechte distributie van bevacizumab over de bloedhersenbarrière. 

Echter, ook de expressie van het doeleiwit (VEGF) verschilde tussen de E98 glioomcellen: de 

E98 gliomen in het striatum en pons bleken VEGF-negatief, terwijl de subcutane E98 tumoren 

VEGF–positief waren. Dit is waarschijnlijk te verklaren door de afwezigheid van necrose in de 

intracraniale tumormodellen.

In hoofdstuk 7 worden de eerste drie kinderen wereldwijd beschreven die 89Zr-bevacizumab PET 

scans ondergingen. De techniek is bij kinderen goed uitvoerbaar zonder het gebruik van anes-

thetica, er traden geen bijwerkingen op en de kwaliteit van de beelden was goed. Opname van 
89Zr-bevacizumab werd waargenomen in het contrastaankleurende deel van de tumor bij twee 

patiënten, maximaal 144 uur na de infusie, terwijl de derde tumor geen significante opname liet 

zien. Het lijkt erop dat de opname van bevacizumab gerelateerd is aan de gadolineumopname 

in de tumor, en dus aan bloedhersenbarrière beschadiging. Er was daarnaast ook een duidelijk 

verschil in opname tussen de twee PET positieve tumoren, wat verklaard kan worden door een 

verschil in lokale VEGF expressie.

In hoofdstuk 8 beschrijven we de resultaten van een matched-pair analyse van patiënten die gehy-

pofractioneerde radiotherapie versus conventionele radiotherapie ondergingen. De studie had als 

doelstelling de belasting voor patiënten te verminderen door het beperken van de bestralingsduur 

van 6 naar 3 weken, zonder dat dit een vermindering in overleving zou geven. De mediane 
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totale overleving was respectievelijk 9,0 versus 9,4 maanden, wat niet significant verschillend was 

(p = .84). Hoewel ook niet statistisch significant, was er een trend naar een verminderde mediane 

tijd tot progressie (PFS) tussen gehypofractioneerde en conventionele radiotherapie: 5,0 versus 

7,6 maanden (p= 0,24). Kortom, gehypofractioneerde radiotherapietherapie lijkt een redelijk 

alternatief voor ouders die ervoor kiezen niet deel te nemen aan experimentele klinische studies, 

maar grotere studies moeten aantonen of er inderdaad sprake is van een vermindering van PFS.

In hoofdstuk 9 beschrijven we de resultaten van de eerste vijf patiënten met DIPG die een obduc-

tie ondergingen. Het tijdsinterval tussen overlijden en autopsie was kort (drie uur) in vergelijking 

met andere obductieprotocollen in Noord-Amerika. Het verkregen autopsiemateriaal stelde ons 

in staat een van de eerste DIPG celkweken te ontwikkelen en te karakteriseren. Evaluatie door de 

ouders toonde aan dat niemand spijt had van hun keuze om obductie toe te staan en leverde een 

aantal nuttige aanbevelingen op die zijn opgenomen in de procedure.

In hoofdstuk 10 worden de bevindingen van dit proefschrift in perspectief geplaatst. Daarnaast 

wordt een visie gegeven over DIPG onderzoek in de toekomst.


