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Speeksel en intensiteitsgemoduleerde
radiotherapie
Een droge mond (xerostomie) is een ernstige complicatie van radiotherapie voor patiënten met een maligniteit in het hoofdhalsgebied. De mate van xerostomie is afhankelijk van de dosis op de speekselklieren. Nieuwe geavanceerde radiatietechnieken,
zoals intensiteitsgemoduleerde radiotherapie, zorgen voor een verlaging van de dosis in de glandulae parotideae met als gevolg
een significante verbetering van de functie van deze klieren ten opzichte van de functie na conventionele radiatietechnieken.
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Inleiding
Speeksel heeft tal van functies die voor het dagelijks functio
neren van groot belang zijn. Bij afnemende speekselsecretie
ontstaat een scala van klachten, zoals een droog en branderig
gevoel in de mondholte en problemen met spreken, kauwen,
slikken en slapen. Verder bevat speeksel een groot aantal com
ponenten dat betrokken is bij de bescherming van de gebits
elementen en de slijmvliezen in de mond. Een groot aantal
fysiologische en pathologische processen kan een afname van
de speekselsecretie veroorzaken, veelal echter in geringe mate.
De meest ernstige vormen van xerostomie worden gezien na
radiotherapie bij maligne tumoren in het hoofd-halsgebied,
bij het syndroom van Sjögren en na het gebruik van bepaalde
medicamenten (Jensen et al, 2003; Vissink et al, 2003).

Bij de behandeling van maligniteiten in het hoofd-halsge
bied speelt radiotherapie een belangrijke rol. Bij deze the
rapie liggen de speekselklieren vaak ten dele of geheel in
het radiatieveld. Deze speekselklieren zijn stralingsgevoelig,
met als gevolg dat patiënten na afloop van de radiotherapie
last kunnen hebben van een (permanent) droge mond. Het
effect van radiotherapie op de speekselklierfunctie kan op
verschillende manieren, zowel objectief als subjectief, wor
den gemeten. Gedurende stimulatie wordt speeksel vooral
geproduceerd door de glandulae parotideae. Het speeksel
van beide parotiden afzonderlijk kan worden opgevangen
met behulp van Lashley-cups die over de uitvoergang van
de glandula parotis worden geplaatst. Stimulatie vindt plaats
met citroenzuur. De metingen vinden plaats voorafgaand

Afb. 1. Transversale opname van een CT-intekening (blauw = tumorregio, paars = lymfeklierregio’s, zwart = parotiden) en de dosisverdeling van CRT
(conventionele radiotherapie) en IMRT (intensiteitsgemoduleerde radiotherapie). De dosis is in verschillende kleuren weergegeven. Bij CRT krijgen beide
parotiden in het geheel een hoge dosis, bij IMRT ligt alleen de diepe kwab in het hoge dosisgebied. Daarnaast is duidelijk te zien dat bij IMRT alleen het
tumorgebied de hoge dosis krijgt (in rood), terwijl bij CRT het hoge dosisgebied onnodig veel groter is.
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en op verschillende tijdstippen na de behandeling. Een
complicatie wordt gedefinieerd als de speekselvloed < 25%
van de uitgangswaarde bedraagt (Roesink et al, 2005).

parotisfunctie kan tot jaren na de radiotherapie nog (deels)
herstellen. Vijf jaar na de radiotherapie werd een verbetering
van 32% ten opzichte van 12 maanden na de behandeling
gemeten (Braam et al, 2005).

Dosis-volume-effecten
De verminderde speekselproductie is afhankelijk van de radi
atiedosis en de hoeveelheid van het speekselklierweefsel dat
radiotherapie ondergaat, anders gezegd: het volume van de
speekselklier gelegen binnen het radiatieveld (Valdez et al,
1993). Meerdere onderzoeken hebben de radiatietoleran
tie van de parotiden als functie van de dosis en het volume
dat radiotherapie ondergaat, beschreven. Twee dosis-volu
meresponscurves zijn inmiddels bekend van grote groepen
patiënten bij wie prospectief de parotisfunctie werd vastge
legd (Roesink et al, 2001; Li et al, 2007). Aan de hand van een
CT-scan, met daarin exact driedimensionaal aangegeven de
grenzen van het gebied dat radiotherapie onderging, werden
de dosis en het volume berekend van het deel van de glandula
parotis dat werd bestraald. Zo werden op een nauwkeurige
manier de effecten van de gegeven dosis en het parotisvolume
dat radiotherapie onderging, vastgelegd. In beide onderzoe
ken werd een sterke correlatie gevonden tussen de gemid
delde dosis in de glandula parotis en de parotisfunctie zoals
bepaald door middel van gestimuleerde speekselvloedmetin
gen met Lashley-cups. De speekselproductie nam af met het
toenemen van de dosis. De grootste afname van speekselvloed
trad op 1-3 maanden na de radiotherapie met herstel van de
functie in de loop van de tijd. Wanneer de gemiddelde dosis
in de glandula parotis onder de 25 Gray (Gy) bleef, trad in het
merendeel van de klieren volledig herstel van de functie op.
Met een gemiddelde dosis boven de 45-50 Gy hadden bijna
alle patiënten een ernstige afname van de speekselvloed. De
Tabel 1. Functie van de glandula parotis voor patiënten met een
orofarynxtumor, behandeld met conventionele radiotherapie (CRT) of
intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT).
		
Dosis

Gemiddeld
Range
6 weken
Flow ratio (%)
Complicaties (%)
6 maanden Flow ratio (%)
Complicaties (%)
12 maanden Flow ratio (%)
Complicaties (%)

CRT (n = 26) IMRT (n = 30)
48,1
3,6-68,7
11
87
18
81
23
83

33,7
13,6-60,6
41
55
64
56
73
43

p
< 0,005

< 0,005
0,04
0,001

Flow ratio is gedefinieerd als de hoeveelheid speeksel gemeten na stimulatie met behulp van de Lashley-cups op de verschillende tijdstippen na
radiotherapie (6 weken, 6 maanden en 12 maanden) ten op zichte van
de meting voor de behandeling.
Een complicatie is gedefinieerd als de speekselvloed < 25% van de
uitgangswaarde is.
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Intensiteitsgemoduleerde radiotherapie
De meest voorkomende vorm van radiotherapie is een
behandeling met uitwendige radiatiebundels. De hoog
energetische straling zorgt voor schade aan het weefsel. Bij
radiotherapie wordt geprobeerd een hoge radiatiedosis in
de tumor te bereiken om de kankercellen te doden en tege
lijkertijd een lage dosis in het gezonde weefsel te bereiken
om daar zo min mogelijk schade te veroorzaken. Door de
ontwikkelingen in de digitale beeldvormingstechnieken,
zoals computertomografie en ‘magnetic resonance ima
ging’ (MRI), kan beter worden bepaald waar de tumor en
de risico-organen zich bevinden in het lichaam. Hierdoor
is het mogelijk om een meer conformale dosisverdeling te
krijgen, dat wil zeggen dat het hoge dosisgebied zich voor
namelijk in de tumor bevindt en dat het omringende weef
sel zo min mogelijk dosis ontvangt. Een geavanceerde vorm
van radiotherapie is intensiteitsgemoduleerde radiothera
pie (IMRT). Dit is een techniek waarbij in de radiatiebun
del de intensiteit kan worden gereguleerd en dus de dosis
preciezer kan worden toegediend. Door het variëren van de
intensiteit binnen een radiatiebundel kan de dosisverdeling
worden aangepast. Hierdoor is het mogelijk om een zeer
conformale dosisverdeling te verkrijgen, waarbij de dosis
in de tumor homogeen is verdeeld. IMRT toont voordelen
voor dosisvermindering in de speekselklieren, vooral ten
aanzien van de parotiden (afb. 1). Een gemiddelde dosis in
de glandula parotis, gebruikmakend van de IMRT-techniek,
varieert van 20 tot 40 Gy (Kwong et al, 2004; Saarilahti et al,
2005). Een reductie van de gemiddelde dosis tot onder de
25 Gy blijkt mogelijk. De dosis-responscurve laat zien dat
een dergelijke vermindering van de dosis de kans op ver
betering van de functie van de glandula parotis behoorlijk
doet toenemen.
De mogelijkheden tot reductie van de parotisdosis door
middel van IMRT en het feit dat er een dosis-responscurve
beschikbaar is die het effect van de verandering van de dosis
op de functie beschrijft, heeft ertoe geleid dat in een groeiend
aantal klinieken de nieuwe IMRT-techniek wordt ingevoerd.
Er zijn echter weinig onderzoeken verschenen die prospec
tief het effect op de functie van de glandula parotis hebben
gemeten. Er is 1 onderzoek waarin de voordelen van IMRT
boven de conventionele radiotherapietechniek met betrek
king tot de functie van de glandula parotis, zoals gemeten
met de Lashley-cups, is beschreven (Chao et al, 2001). Pros
pectief werden in dat onderzoek 27 IMRT-patiënten en 14
patiënten die conventionele radiotherapie ondergingen,
vergeleken. De speekselproductie bleek te correleren met
de gemiddelde dosis in de glandula parotis en de gemid
delde dosis in de glandula parotis was lager in de met IMRT
behandelde patiënten. In een meer recent onderzoek werd
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bij een totale groep van 56 patiënten met orofarynxtumo
ren objectief gezien dat patiënten na IMRT meer speeksel
produceren dan na behandeling met conventionele radio
therapie (Braam et al, 2006). Een dosisreductie van 30% voor
de glandula parotis kon worden bereikt (48,1 Gy versus 33,7
Gy), hetgeen resulteerde in een forse, significante verbetering
van de speekselproductie van de glandula parotis (tab. 1).
Complexe radiatietechnieken, zoals IMRT, zorgen dus
voor een betere functie van de glandula parotis. Er is echter
toch nog steeds een fors aantal complicaties bij sommige
patiëntengroepen na een speekselkliersparende behande
ling. Veel werk wordt verricht aan het verder optimalise
ren van de nieuwe techniek, zoals het gebruiken van meer
radiatiebundels, slimmere computeroptimalisaties en
nauwkeurigere positionering van de patiënt (Topolnjak et
al, 2007).

een inhomogene dosisverdeling over de speekselklieren
met mogelijke verschillen in stralingsgevoeligheid binnen
de klieren tot gevolg (Konings et al, 2005). Met nieuwe toe
passingen van MRI als afbeeldingstechniek, wordt gepro
beerd lokale radiatieschade binnen de speekselklieren vast
te leggen. Zo kunnen stralingsgevoelige onderdelen van het
speekselsysteem worden gelokaliseerd en later eventueel
worden gespaard (Astreinidou et al, 2007).
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is vooral de bijdrage van de glandula parotis aan de totale
hoeveelheid speeksel groot. De overige speekselklieren,
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hiervan de totale speekselproductie, ook in rust, toeneemt
en dat de klachten van de patiënten afnemen.
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therapie ondergingen de speekselklieren veelal volledig en
homogeen een radiatiedosis. IMRT-techniek zorgt voor
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Saliva and intensity modulated radiotherapy
A dry mouth (xerostomia) is a serious side effect for head and neck
cancer patients treated with radiotherapy. The degree of xerostomia
is dependent on the dosage in the parotid glands. New, advanced
radiation techniques, such as intensity-modulated radiotherapy, can
reduce the dosage in the parotid glands, resulting in a significant
improvement in the functioning of these glands by comparison with
conventional radiation techniques.
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