Appendix: Samenvatting

SAMENVATTING

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is het bijdragen aan een verbeterde
behandeling van epilepsie bij patiënten met een glioom, waarbij rekening
wordt gehouden met het moment in het ziektetraject waarin de epilepsie zich
voordoet. Hierbij heb ik mij toegespitst op twee onderwerpen: 1) het effect van
anti-tumorbehandeling op epilepsie en de klinische relevantie hiervan en 2) de
epidemiologie en behandeling van epilepsie in de laatste levensfase.

Anti-tumorbehandeling en aanvalsreductie

Radiotherapie en chemotherapie hebben beide een belangrijke rol in het bereiken
van aanvalscontrole bij glioompatiënten met epilepsie. In hoofdstuk 2 laten we zien
dat beide behandelingen kunnen leiden tot een aanvalsreductie en zelfs langdurige
aanvalsvrijheid. De huidige literatuur bestaat vooral uit retrospectieve studies
met kleine aantallen patiënten waarin bovendien een controlegroep ontbreekt.
In de studies van relatief hoge kwaliteit en met grotere aantallen patiënten zijn
aanvalsreducties gevonden variërend van 44-77%. Behalve behandeling met antiepileptica lijkt de behandeling tegen de tumor zelf dus van groot belang bij het
bereiken van aanvalscontrole bij glioompatiënten met epilepsie.
In een cohort van patiënten met een laaggradig glioom dat wij hebben onderzocht
vonden we een ≥50% aanvalsreductie na behandeling met temozolomide (TMZ)
bij 44% van de patiënten. Dit komt overeen met gegevens uit eerdere studies.
In hoofdstuk 3 en 4 tonen wij bovendien dat een ≥50% aanvalsreductie een
prognostische factor blijkt te zijn voor zowel de progressie-vrije als de totale
overleving. Patiënten met een laaggradig glioom die 6, 12 en 18 maanden na start
van behandeling met TMZ een significante afname van het aantal epileptische
aanvallen laten zien hebben in het algemeen een betere overleving vergeleken
met patiënten zonder aanvalsreductie. Deze bevindingen zijn van klinisch belang,
aangezien de radiologische beoordeling van de respons op anti-tumorbehandeling
in geval van een laaggradig glioom door diverse factoren wordt bemoeilijkt. In de
eerste plaats is het vaststellen van veranderingen in de omvang van de tumor op
opeenvolgende MRI’s lastig. Het inschatten van de tumorgrootte gebeurt meestal
op basis van lineaire metingen. Deze metingen zijn onderhevig aan foutmarges,
aangezien laaggradige gliomen vaak lastig afgrensbaar zijn door hun irregulaire,
infiltratieve groei. Ten tweede ontbreekt, in tegenstelling tot hooggradige gliomen,
bij laaggradige gliomen vaak aankleuring met contrast. Hierdoor is het inschatten
van de respons bij laaggradige gliomen afhankelijk van T2 of FLAIR opnames die in de
regel minder gevoelig zijn in het detecteren van tumorrespons of tumorprogressie.
Ten derde ontbreekt er ook geregeld een radiologische respons of is de radiologische
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respons vertraagd. In de huidige literatuur wordt na behandeling met TMZ bij 2150% van de patiënten met een laaggradig glioom met stabiele ziekte op de MRI
een ≥50% aanvalsreductie beschreven. Gezien de associatie tussen de overleving
en aanvalsreductie, ook bij het ontbreken van een radiologische respons, zou een
aanvalsreductie derhalve kunnen dienen als een vroege klinische marker voor
tumorrespons.
Een lage prevalentie van epileptische aanvallen is niet per definitie geassocieerd
met een betere overleving. Integendeel, de hoogste prevalentie van epileptische
aanvallen wordt juist gevonden bij patiënten met langzaam groeiende tumoren,
zoals het laaggradig glioom. In dat geval kan het optreden van epileptische aanvallen
juist ook worden gezien als een prognostisch gunstige factor. Hoewel een toename
van epileptische aanvallen vaak wordt geassocieerd met tumorprogressie, is de
relatie tussen een toegenomen aanvalsfrequentie en tumorrecidief controversieel.
Bovendien kunnen epileptische aanvallen ook optreden als een acute, maar tijdelijke
complicatie van een resectie of radiotherapie zonder dat dit direct een relatie heeft
met de prognose. Samengevat kan een aanvalsreductie na behandeling met TMZ
worden gezien als een positief prognostisch teken, maar kan deze observatie niet
worden geëxtrapoleerd naar het gehele ziektetraject.
De complexe associatie tussen het optreden van epileptische aanvallen of een
verandering in aanvalsfrequentie aan de ene kant en de overleving aan de andere
kant suggereert dat er waarschijnlijk diverse pathofysiologische mechanismen
ten grondslag liggen aan het ontstaan van epilepsie bij patiënten met een glioom.
Geleidelijke functionele veranderingen in het hersenweefsel veroorzaken mogelijk
de hoge epileptogeniciteit bij laaggradige gliomen. Bij hooggradige gliomen spelen
mogelijk abrupte weefselschade in combinatie met peri-tumorale ischemie en
het infiltratieve groeipatroon van de tumor een rol. De exacte oorzaak van een
aanvalsreductie na anti-tumorbehandeling is echter vooralsnog onbekend. Eerdere
studies hebben laten zien dat een aanvalsreductie zelfs al enkele dagen na de start
van de anti-tumorbehandeling kan optreden. Op basis hiervan zou kunnen worden
verondersteld dat acute structurele veranderingen van zowel de tumor zelf als van
de directe omgeving van de tumor een rol spelen in de aanvalsreductie, meer dan
functionele veranderingen zoals die mogelijk aan het ontstaan van epilepsie bij
laaggradige gliomen ten grondslag liggen. Het feit dat een aanvalsreductie ook
optreedt in afwezigheid van een objectieve radiologische respons op MRI suggereert
op zijn minst dat een aanvalsreductie niet alleen verklaard kan worden door een
afname van tumorgrootte.
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Naast de pathofysiologische mechanismen dienen ook andere vragen met betrekking
tot aanvalsreductie na anti-tumorbehandeling nog te worden opgehelderd. Zo is het
op dit moment nog onduidelijk in hoeverre radiotherapie of chemotherapie een vergelijkbaar effect hebben op de aanvalsfrequentie. Bovendien is de prognostische waarde
van een aanvalsreductie na radiotherapie nog niet onderzocht. Onze bevindingen tonen desalniettemin aan dat een aanvalsreductie een waardevolle klinische uitkomstmaat lijkt te zijn bij het evalueren van tumorrespons bij patiënten met een laaggradig
glioom die zijn behandeld met TMZ. Nieuwe studies zijn nodig om de waarde van een
aanvalsreductie als surrogaat marker voor tumorrespons te valideren en ook om de
waarde van mogelijke andere klinische uitkomstmaten vast te stellen.

Het stoppen van anti-epileptica na anti-tumorbehandeling

Behandeling van de tumor door middel van een resectie, radiotherapie of
chemotherapie kan leiden tot langdurige aanvalsvrijheid. Bij patiënten met een
glioom is er slechts zeer beperkte informatie over het afbouwen en stoppen van
anti-epileptica. Daarom zijn we een prospectieve, observationele studie gestart naar
de behandeling met anti-epileptica van patiënten met een glioom en langdurige
aanvalsvrijheid, waarvan de opzet staat beschreven in hoofdstuk 5. De studie
richt zich op het in kaart brengen van de bereidheid onder glioompatiënten en
hun behandelend arts om de anti-epileptica te stoppen in geval van langdurige
aanvalsvrijheid. Nadat patiënt en arts een gezamenlijk besluit hebben genomen
over het al dan niet stoppen van anti-epileptica zullen wij zowel de patiënten die hun
medicatie stoppen als patiënten die hun medicatie continueren voor ten minste twee
jaar blijven volgen. Aangezien patiënten met een hersentumor en epilepsie een risico
blijven houden op nieuwe aanvallen, komen alleen patiënten met een laaggradig
of anaplastisch glioom met stabiele ziekte en aanvalsvrijheid voor ten minste 1 jaar
na het einde van de laatste anti-tumorbehandeling in aanmerking voor inclusie. De
niet-gerandomiseerde studieopzet heeft primair tot doel om de haalbaarheid van
het stoppen van anti-epileptica bij glioompatiënten te evalueren. Op die manier
hopen we bij te dragen aan een meer op de maat gemaakte behandeling van de
epilepsie. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat een meerderheid van de
patiënten bereid is tot het stoppen van de anti-epileptica. De definitieve analyse
moet uitwijzen welke argumenten doorslaggevend zijn in het uiteindelijke besluit
om de anti-epileptica al dan niet te stoppen.

De behandeling van symptomen in de laatste levensfase

Tijdens de laatste levensfase van patiënten met een glioom is behandeling van de
tumor zelf niet langer zinvol en is het belangrijkste doel van de medische zorg om
het lijden van de patiënt te verlichten en controle van de symptomen te bereiken. De
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laatste levensfase kan dagen, weken of zelfs maanden voor het overlijden aanvangen,
maar beperkt zich in de meeste gevallen tot de laatste drie maanden voor het
overlijden. In het algemeen wordt de symptoomlast van glioompatiënten hoog, met
name kort voor het overlijden. Symptomen zoals epileptische aanvallen, cognitieve
stoornissen en somnolentie zijn frequent aanwezig en kunnen interfereren met het
vermogen van de patiënt om zelfstandig besluiten te nemen in de laatste levensfase.
Bovendien kunnen focaal neurologische afwijkingen en cognitieve stoornissen
de kwaliteit van leven van patiënten negatief beïnvloeden en een grote belasting
vormen voor de naasten van de patiënt.
In hoofdstuk 6 laten we het belang zien van effectieve symptoombestrijding in de
laatste levensfase. Naast de informatievoorziening door de behandelend arts, bleken
de plaats van overlijden en effectiviteit van symptoombehandeling markers voor een
goede kwaliteit van zorg. Patiënten in Nederland, Schotland en Oostenrijk bleken in
gelijke mate tevreden met de kwaliteit van zorg. Om echter de kwaliteit van zorg
in de laatste levensfase verder te verbeteren moet ook rekening worden gehouden
met de culturele verschillen tussen de landen en de verschillende zorgsystemen.
Onze bevindingen tonen het belang van goede zorg in de laatste levensfase bij de
patiënt thuis. Eerdere studies lieten al zien dat het voorkomen van overplaatsingen
in de laatste levensfase kan bijdragen aan een waardig overlijden van de patiënt. Om
heropname in het ziekenhuis gedurende de laatste levensfase te vermijden, is het
van belang dat de medicatie die is gericht op symptoombestrijding ook eenvoudig in
de thuissituatie kan worden toegediend.
De diversiteit van symptomen bij glioompatiënten in de laatste levensfase wordt
beschreven in hoofdstuk 7. Ziekte-specifieke symptomen komen het meest voor en
vooral de prevalentie van een gedaald bewustzijn en slikklachten neemt toe kort voor
het overlijden. Slikklachten, al dan niet veroorzaakt door een gedaald bewustzijn,
apraxie of spierzwakte kunnen leiden tot het stoppen van orale medicatie. Wij
vonden dat gedurende de laatste levensfase anti-epileptica en corticosteroïden
werden gestopt bij respectievelijk 21% en 25% van de glioompatiënten. Of het
stoppen van deze medicatie daadwerkelijk een direct gevolg is van slikklachten zal in
de toekomst nog verder moeten worden onderzocht.

Epilepsie in de laatste levensfase: epidemiologie en behandeling

In hoofdstuk 8 en 9 beschrijven wij dat epileptische aanvallen één van de belangrijkste
symptomen zijn in de laatste levensfase. In een retrospectieve cohortstudie laten we
zien dat insulten voorkomen bij 29% van de patiënten met een hooggradig glioom,
een prevalentie die overeenkomt met eerdere studies en die beduidend hoger is
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dan bij patiënten met hersenmetastasen. Ongecontroleerde epilepsie is niet alleen
geassocieerd met een hogere morbiditeit, maar kan ook een extra belasting vormen
voor de naasten van patiënten.
Naast een status epilepticus hebben wij geen specifieke risicofactoren kunnen
aantonen voor insulten gedurende de laatste levensfase. Insulten kunnen zowel
voorkomen bij patiënten met en zonder epilepsie in de voorgeschiedenis. Van alle
patiënten met een hooggradig glioom had 22% voor het eerst aanvallen in de laatste
levensfase. Dit suggereert dat andere mechanismen een rol spelen in het optreden
van aanvallen dan eerder in het ziektebeloop. Mogelijk leidt de ontwikkeling van
oedeem en necrose van het omliggende hersenweefsel tot excitabiliteit. Multiorgaanfalen, wat resulteert in elektrolytstoornissen, kan acuut symptomatische
insulten veroorzaken. Bovendien kan het gelijktijdig gebruik van medicatie, zoals
anti-psychotica en tricyclische anti-depressiva, leiden tot het optreden van insulten.
Bij patiënten die al anti-epileptica gebruiken kunnen bovendien andere symptomen
in de laatste levensfase de reguliere orale behandeling in de weg staan. Vroeg of laat
kan dit subtherapeutische spiegels van anti-epileptica in het serum veroorzaken.
Vanwege het veelvuldig voorkomen van een gedaald bewustzijn en slikklachten in de
laatste levensfase in combinatie met een substantieel risico op het ontwikkelen van
epileptische aanvallen, zijn we een haalbaarheidsstudie gestart naar het gebruik van
niet-orale anti-epileptica bij glioompatiënten met bekende epilepsie. In hoofdstuk
10 laten we zien dat slikklachten inderdaad een groot probleem vormen in de laatste
levensfase, maar dat deze bij de meeste patiënten niet eerder dan een week voor het
overlijden optreden. Soms bleek snelle progressieve achteruitgang de behandeling
met niet-orale anti-epileptica in de weg te staan. Het onvermogen om te slikken lijkt
bij glioompatiënten in het algemeen pas in een vergevorderd stadium het gebruik
van orale medicatie in de weg te staan. Gezien de grote bereidheid onder naasten om
deel te nemen aan deze studie en hun tevredenheid met het gebruik van niet-orale
anti-epileptica in de thuissituatie, lijken niet-orale anti-epileptica in een duidelijke
behoefte te voorzien. Onze bevindingen ondersteunen onze hypothese dat het afzien
van behandeling met anti-epileptica in de laatste levensfase bij glioompatiënten
met epilepsie ongewenst is. Toekomstig onderzoek zou moeten uitwijzen of deze
medicatie ook daadwerkelijk bijdraagt aan een verbeterde aanvalscontrole en welke
risicofactoren er nog meer bestaan voor het ontwikkelen van epilepsie in de laatste
levensfase. Die bevindingen kunnen uiteindelijk leiden tot de verdere ontwikkeling
van richtlijnen voor de behandeling van epilepsie in de laatste levensfase.
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