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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

ANTIBODY IMAGING AS BIOMARKER IN EARLY CANCER DRUG
DEVELOPMENT AND TREATMENT
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Zr-immunoPET kan de vroeg klinische ontwikkeling van nieuwe medicijnen
ondersteunen door de aanwezigheid, bezetting en heterogeniteit van het target te
visualiseren, evenals de biodistributie van het antilichaam in het lichaam. (Dit proefschrift)
Het mesotheline antigen is aanwezig bij een klein deel van de niercel- en schildkliertumoren
en is een mogelijk nieuw doel voor nieuwe medicijnen tegen deze kankersoorten.
(Dit proefschrift)
Met 89Zr-MMOT0530A-PET kunnen orgaandistributie en opname in tumorlesies bij
patiënten met gemetastaseerd pancreas- en ovariumcarcinoom gevisualiseerd en
gekwantificeerd worden. (Dit proefschrift)
De combinatie van een 89Zr-trastuzumab PET met een vroege 18F-FDG PET kan respons
op trastuzumab-emtansine voorspellen bij patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde
borstkanker. (Dit proefschrift)
Het fluorescent gelabelde bevacizumab kan in een microdosis veilig aan patiënten met
borstkanker gegeven worden en er is bewezen opname van deze tracer in tumorweefsel ex
vivo. (Dit proefschrift)
Drie genetische loci betrokken bij colitis ulcerosa zijn tevens geassocieerd met de
leveraandoening primair scleroserende cholangitis en wijzen op een belangrijke rol voor
de genen REL, IL2 en CARD9. Omdat deze genen coderen voor eiwitten betrokken bij het
immuunsysteem, suggereren zij betrokkenheid van zowel het aangeboren als het adaptieve
immuunsysteem bij de pathogenese van deze aandoeningen. (Janse et al. Hepatology 2011)
Patiënten met primair scleroserende cholangitis hebben in 71,4% van de gevallen ook een
andere auto-immuunaandoening, niet alleen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, maar
ook auto-immuunhepatitis, sarcoïdose, schildklieraandoeningen en type 1 diabetes
mellitus. (Lamberts et al. Digestive and Liver Disease 2011)
Hoewel het bepalen van effectiviteit niet het primaire doel van fase 1 studies is, kunnen
patiënten wel degelijk baat hebben bij de behandeling, zowel in fysiek als psychisch opzicht.
(Agrawal at al. JAMA 2003)
Fietsen geeft plezier, energie en soms kopstoten.
It is health that is real wealth and not the pieces of gold and silver. (Mahatma Gandhi)
In the long history of humankind, those who learned to collaborate and improvise most
effectively have prevailed. (Charles Darwin)
89

Titia Lamberts

