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In de huidige tijd waarin met grote snelheid nieuwe anti-kanker medicijnen op de markt

zou nuttig kunnen zijn. In de volgende twee hoofdstukken hebben we de potentiële rol van

komen, is er een grote behoefte aan voorspellende biomarkers om behandelbeslissingen

VEGF-A scans in het voorspellen van het behandeleffect onderzocht.

te ondersteunen en te vergemakkelijken. De selectie van potentiële biomarkers wordt
Hoofdstuk 3 beschrijft een pilot studie waarbij we seriële

bemoeilijkt door heterogeniteit van tumorkarakteristieken.

89

Zr-bevacizumab PET scans

verrichtten in patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom. Het primaire doel was
Het doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan de zoektocht naar biomarkers en optimale

om tumor uptake te kwantificeren van deze aan VEGF-A bindende tracer vooraf aan en

diagnostiek op het gebied van niercelcarcinoom en borstkanker. Het proefschrift gaat

tijdens behandeling om zo de verandering in opname van de tracer te meten gedurende

hoofdzakelijk over beeldvormende technieken en de potentiële rol van deze technieken in de

de behandeling met angiogeneseremmers. Zesentwintig patiënten met gemetastaseerd

besluitvorming voor behandeling. Twee hoofdstukken concentreren zich op diagnostiek van

niercelcarcinoom werden geïncludeerd, van wie 22 patiënten evalueerbaar waren. De

botmetastasen door middel van beeldvormende technieken en pathologisch onderzoek in

helft van hen werd behandeld met Bevacizumab 10 mg/kg intraveneus elke 14 dagen in

borstkanker en één hoofdstuk staat in het teken van oudere patiënten met niercelcarcinoom.

combinatie met interferon-α (IFNα) drie miljoen IU drie keer per week, wat werd opgehoogd

Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over niercelcarcinoom, het

na twee weken tot zes en daarna tot negen miljoen IU indien dit goed werd verdragen door

tweede deel over borstkanker.

de patiënten. De overige 11 patiënten werden behandeld met sunitinib 50 mg, eenmaal
per dag oraal gedurende vier van elke zes weken. Patiënten ondergingen PET scans vooraf

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie op het onderwerp en schetst de opbouw van

aan start van de behandeling, na twee weken en na zes weken behandeling. We vonden

het proefschrift.

opvallende heterogeniteit van

89

Zr-bevacizumab opname in tumoren binnen en tussen

patiënten bij baseline. Bevacizumab/IFNα verminderde de 89Zr-bevacizumab tumor opname
PART I

sterk terwijl sunitinib behandeling leidde tot een geringe afname na twee weken behandeling

In hoofdstuk 2 hebben we de laesiedetectie van baseline CT met contrast,
girentuximab PET/CT en

89

Zr-DFO-

met een overshoot op de laatste scan na twee behandelvrije weken. Hoge baseline tumor

F-FDG PET geëvalueerd in nieuw gediagnosticeerde patiënten

SUVmax lijkt geassocieerd met een langere tijd tot progressie. Hoge tumor SUVmax bij baseline

met gemetastaseerd niercelcarcinoom. In deze multicenter studie werden niercelcarcinoom

was geassocieerd met langere tijd tot progressie. Er was geen verband tussen SUVmax en

patiënten geïncludeerd met een goede of intermediaire prognose die in aanmerking

de hoeveelheid VEGF-A in het plasma ten tijde van de drie scanmomenten.

18

kwamen voor een afwachtend beleid. Bij baseline ondergingen patiënten CT-scan, 89Zr-DFOgirentuximab en 18F-FDG PET/CT. Alle scans werden onafhankelijk van elkaar beoordeeld.

In hoofdstuk 4 hebben we de potentiële rol van

Laesies ≥10 mm en lymfeklieren ≥15 mm op CT-scan werden geanalyseerd. Voor alle verdachte

het voorspellen van de effectiviteit van everolimus in patiënten met gemetastaseerd

laesies op 89Zr-DFO-girentuximab en 18F-FDG PET/CT werden maximum standardized uptake

niercelcarcinoom. Bij start, na twee en na zes weken behandeling ondergingen 13 patiënten

values (SUVmax) gemeten. In 42 patiënten werd een totaal van 449 laesies geïdentificeerd.

de PET scan. Het primaire eindpunt was verandering in tumor tracer opname na start van

De laesiedetectie varieerde tussen de verschillende modaliteiten: 56% werd gevisualiseerd

everolimus. Vierennegentig evalueerbare laesies werden gevisualiseerd bij baseline, met

door de CT-scan (95% CI: 50-62), 18F-FDG PET detecteerde 59% (95% CI: 53-65, p = 0.37),

een mediane SUVmax van 7.3 (range, 1.6-59.5). Na twee weken behandeling was sprake van

Zr-bevacizumab PET onderzocht in

Zr-DFO-girentuximab PET/CT visualiseerde 70% (95% CI: 64-75), wat meer was dan CT-scan

een gemiddelde afname van 9.1% (p < 0.0001). Na zes weken werden nog 10 patiënten

(p < 0.001) of 18F-FDG PET (p < 0.005). Gecombineerde 89Zr-DFO girentuximab PET/CT en CT-

behandeld met everolimus. Een afname in SUVmax van 23.4% werd gezien in 70 evalueerbare

scan visualiseerde meer laesies dan F-FDG PET/CT en CT-scan, respectievelijk 91% (95% CI:

laesies ten opzichte van baseline, wat resulteerde in een mediane SUVmax van 5.4 (range,

87-94) en 84% (95% CI 79-88). Tumor SUVmax van Zr-DFO-girentuximab PET/CT varieerde fors,

1.1-49.4). We konden niet evalueren of

met een range van 3.8 tot 230.8. 89Zr-DFO-girentuximab opname was voornamelijk afhankelijk

vroege identificatie van progressieve ziekte, omdat alle 10 patiënten die nog de behandeling

van de locatie van de laesie en in mindere mate afhankelijk van de grootte van de laesie. Er

kregen, stabiele ziekte hadden ten tijde van de eerste respons evaluatie. Twee van de drie

was geen relatie tussen Zr-DFO-girentuximab opname en F-FDG opname.

patiënten die vroegtijdig stopten met de behandeling, deden dit vanwege bijwerkingen. De

Er bestaan geen gevalideerde biomarkers voor behandeling met angiogeneseremmers van

derde patient had zeer vroeg klinisch progressie van ziekte. De PET scans van deze patiënt

gemetastaseerd niercelcarcinoom. Vasculair endotheel groeifactor A (VEGF-A) in de tumor

lieten geen uitzonderlijk patroon zien in vergelijking met de andere patiënten. Echter, dit

89
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Zr-bevacizumab PET gebruikt kan worden voor
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was wel de enige patiënt die een toename van plasma VEGF-A liet zien na twee weken

PART II

behandeling. Explorerende analyses lieten een correlatie zien tussen de gemiddelde tumor

In hoofdstuk 6 hebben we alle beschikbare data over de

SUVmax bij baseline en behandelduur (r = 0.63, p = 0.02).

fluorothymidine ( F-FLT) en
18

18

18

F-FDG, 3’-deoxy-3-18F-

F-fluoroestradiol ( F-FES) PET geanalyseerd en tevens
18

alle lopende studies met andere experimentele PET tracers in borstkanker samengevat.
Ongeveer 50% van de patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom is een oudere.

Ondanks uitzonderlijke inspanning, is de rol van moleculaire beeldvorming in borstkanker

Daarom hebben we in hoofdstuk 5 een review geschreven over de behandeling van

nog beperkt. Gerandomiseerde onderzoeken leveren het sterkste bewijs ter ondersteuning

ouderen met niercelcarcinoom. Er zijn belangrijke verschillen tussen oudere en jongere

van een nieuw screeningsinstrument of voorspellende biomarker of om te laten zien dat

individuen die potentieel de tolerantie van de behandeling kunnen beïnvloeden. Een

de uitkomst voor de patiënt beter is indien er gebruik wordt gemaakt van een nieuwe

afname in normale orgaanfunctie, zoals de nierfunctie, kan resulteren in andere medicatie

diagnostische of prognostische marker. Echter, dit is extreem moeilijk binnen de moleculaire

metabolisme en klaring. Een afgenomen pulmonale of cardiale functie kan chirurgische

beeldvorming vanwege de hoge kosten en de gelimiteerde capaciteit van tracerproductie.

behandeling compliceren. Medicijnen voor comorbiditeiten kunnen interacteren met de

Om voldoende betrouwbaar bewijs te kunnen genereren, zouden alle prospectieve studies

anti-kanker behandeling en een relatieve toename van lichaamsvet en verminderde water-

op gestandaardiseerde wijze uitgevoerd moeten worden, zodat alle data samengebracht kan

en spiermassa beïnvloeden de distributie van medicijnen. Er worden maar erg weinig

worden voor meta-analyses. Vervolgens, wanneer er voldoende bewijs is om een nieuwe PET

oudere patiënten geïncludeerd in klinische onderzoek en daardoor is specifieke informatie

tracer te implementeren in de standaardzorg, kan een ‘stepped wedge cluster’ gerandomiseerd

over de behandeling van ouderen schaars. Het doel van dit review was om de beschikbare

onderzoek het definitieve bewijs kunnen leveren van het nut van de nieuwe tracer.

data samen te vatten over effectiviteit, complicatierisico en toxiciteit van chirurgische en

11

systemische behandeling van oudere patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom.

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of de evaluatie van botmetastasen met 18F-FDG PET

De data bestaat uit klinische fase III onderzoeken en expanded access programs voor

plus CT-scan leidt tot klinisch relevante verschillen in behandeladviezen voor patiënten

geregistreerde medicijnen. Daarnaast is PubMed geraadpleegd, met de termen ‘‘kidney

met nieuw gediagnosticeerd gemetastaseerde borstkanker in vergelijking met botscan (BS)

cancer/renal (cell) carcinoma”, ‘‘elderly”, ‘‘age/aging”, ‘‘PD-1”, ‘‘PDL1”, ‘‘CTLA-4” en

plus CT-scan. Klinisch relevante verschillen in behandeladviezen waren gedefinieerd als

‘‘immune checkpoint”. Gerelateerde abstracts die gepresenteerd zijn op recente congressen

andere behandelopzet (curatief versus palliatief of onduidelijk) en/of andere systemische

van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), ASCO urogenitaal en de Eruopean

of lokale behandeling. Honderdtwee patiënten die in het UMCG werden gerekruteerd

Society for Medical Oncology (EMSO) werden toegevoegd. Tevens werden richtlijnen van

voor de IMPACT-borstkankerstudie, werden bestudeerd voor deze retrospectieve analyse.

de National Comprehensive Cancer Network, European Association of Urology en ESMO

De CT-scan, BS en 18F-FDG PET die bij baseline werden gemaakt, werden beoordeeld op

gebruikt. Alle angiogenese remmers lijken een gelijke effectiviteit te hebben in oudere en

botmetastasen door gespecialiseerde radiologen en nucleair geneeskundigen. Een panel

jongere patiënten. Het meeste wetenschappelijke bewijs in ouderen is beschikbaar voor

van deskundigen, bestaande uit radiotherapeuten en internist-oncologen met ervaring in

sunitinib als eerstelijns behandeling en sorafenib als tweedelijns behandeling. Everolimus

borstkanker, gaven voor elke patiënt twee maal behandeladviezen, gebaseerd op klinische

heeft ook gelijke effectiviteit tussen oudere en jongere patiënten, maar oudere patiënten

gegevens, pathologisch onderzoek, de CT-scan en ofwel de BS ofwel de 18F-FDG PET. Bij 16%

ervaren wel meer bijwerkingen. Oudere patiënten met slechte prognose lijken geen baat te

van de patiënten was er verschil tussen de behandeladviezen die gebaseerd werden op de

hebben bij temsirolimus. Beperkte data suggereert dat nivolumab mogelijk minder effectief

18

is in patiënten ≥75 jaar. We ontwierpen gemodificeerde ‘evidence blocks’ voor oudere

scan. Bij negen van de 16 patiënten was er sprake van een verschil in de behandelopzet; in

patiënten ter illustratie. Helaas is bewijs voor het gebruik van verschillende behandelingen in

vijf patiënten verschoof de opzet van curatief op basis van de BS plus CT-scan naar palliatief

ouderen afwezig. Naast onder representatie van ouderen in klinisch onderzoek, worden vaak

op basis van de

resultaten van subgroep analyses voor ouderen die in het onderzoek hebben meegedaan

onduidelijk na BS plus CT-scan, wat curatief bij twee en palliatief bij twee patiënten werd

niet gepubliceerd. Een transitie is noodzakelijk waarbij het verzamelen en publiceren

op basis van de F-FDG PET plus CT-scan. Bij alle negen patiënten waren er ook andere

van data ten aanzien van de behandeling van ouderen vanzelfsprekend wordt.

adviezen voor systemische en/of lokale behandeling van de kanker. Bij zes patiënten was

F-FDG PET plus CT-scan ten opzichte van de behandeladviezen gebaseerd op de BS plus CT-

18

F-FDG PET plus CT-scan, bij vier patiënten was de behandelopzet nog

18

er een nieuwe indicatie voor bisfosfonaat, calcium en vitamine D en voor één patiënt werd
aanvullende palliatieve radiotherapie geadviseerd op basis van aanvullende bevindingen op

186

187
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de 18F-FDG PET. Patiënten met een hormoon receptor negatieve primaire tumor hadden de
hoogste kans dat 18F-FDG PET zou leiden tot verandering in behandeladviezen (29%, 95%
CI: 13-53). Bij 26% van de patiënten, wanneer gepresenteerd met BS plus CT-scan, werd
een aanvullende 18F-FDG PET gevraagd door het deskundigen panel om de botmetastasen te
evalueren.
In hoofdstuk 8 hadden we als doel om de optimale ontkalkingsmethode te bepalen en
vervolgens om de discordantie van de receptor status te bestuderen tussen gepaarde
primaire borsttumoren en -volgens de optimale methode- ontkalkte botmetastasen.
Allereerst simuleerden we ontkalking door middel van azijnzuur, zoutzuur/mierenzuur
en ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) van 12 primaire borsttumoren. Oestrogeen
receptor (ER), progesteron receptor (PR) en human epidermal growth factor receptor 2
(HER2) immuunhistochemie (IHC) en HER2 in situ hybridisatie (ISH) werden bepaald voor
en na blootstelling aan de drie ontkalkingsmethoden. EDTA bleek de optimale methode
omdat het de IHC niet beïnvloedde en de ISH in maar één van de 16 cases mislukte.
Zoutzuur/mierenzuur veranderde de ER en PR resultaten en na blootstelling aan azijnzuur
en zoutzuur/mierenzuur mislukte de ISH in respectievelijk 94% en 100% van de gevallen.
Vervolgens hebben we gekeken naar ER, PR en HER2 IHC in gepaarde primaire tumoren en
EDTA ontkalkte botmetastasen van patiënten met eerste presentatie van gemetastaseerde
borstkanker. Klinisch relevante discordantie was gedefinieerd als een verandering van
receptor status met gevolgen voor de behandeling. Gepaarde tumoren van 77 patiënten
die meededen aan de IMPACT-borstkankerstudie, waren evalueerbaar. Verandering van
hormoon receptor expressie was klinisch relevant bij zes patiënten (7.9%) en HER2 expressie
was anders bij één patiënt (1.3%). De verschillen in onze studiepopulatie waren lager dan
de verschillen die beschreven werden in andere cohorten tussen de primaire borsttumor en
zowel botmetastasen als niet-botmetastasen.
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