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Discussie en toekomstvisie

Positron emissie tomografie (PET) is een beeldvormende techniek in de nucle-

aire geneeskunde. Met PET kunnen specifieke processen in het lichaam worden

bestudeerd. Hiertoe worden moleculen, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn

bij het proces, voorzien van een radioactief “label”: aan het molecuul wordt een

radioactief atoom vastgeplakt dat (bij radioactief verval) positron deeltjes uit-

zendt. Deze “tracer” wordt vervolgens intraveneus toegediend aan de patiënt

en door de bloedsomloop door het gehele lichaam verspreid. Idealiter zal de

tracer vervolgens specifiek daar accumuleren of binden waar het te bestuderen

biologische proces een verhoogde activiteit vertoont. De straling die door de

radioactieve labels wordt uitgezonden (“emissie”), wordt geregistreerd met een

PET scanner. Met behulp van computersoftware worden de verzamelde data

omgezet naar een 3D beeld. Dit 3D beeld geeft de radioactiviteitsconcentraties,

en daarmee de verdeling van de tracer over het lichaam, weer.

Sinds de introductie van PET in 1977 en de succesvolle implementatie van

deze techniek in het ziekenhuis, worden steeds meer nieuwe PET tracers ontwik-

keld, elk gericht op het visualiseren van een specifiek biologische proces. Na suc-

cesvolle preklinische evaluatie worden tracers eerst in klinisch patiëntonderzoek

geëvalueerd voordat ze kunnen worden gebruikt voor patiëntdiagnostiek. Tech-

nisch gezien is PET in staat om zeer nauwkeurig de radioactiviteitsconcentra-

ties in het lichaam te bepalen (“kwantificeren”). Echter, voordat uit het re-

sulterende 3D beeld klinische conclusies kunnen worden getrokken, moet men

rekening houden met verscheidene factoren die van invloed kunnen zijn op de

gemeten radioactiviteitsconcentraties. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is de

hoogte van de gëınjecteerde dosis: een hogere dosis zal leiden tot hogere radioac-

tiviteitsconcentraties in het lichaam, maar die verhoging heeft in dit geval niets

te maken met de activiteit van het biologische proces dat bestudeerd wordt.

Daarnaast kunnen ook andere processen of omstandigheden van invloed zijn

op de hoogte van de gemeten radioactiviteitsconcentraties. Denk bijvoorbeeld

aan lokaal verhoogde bloed- en dus tracertoevoer.

Een eerste stap in de vertaalslag van PET beeld naar klinische conclusies is
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dan ook het bepalen in hoeverre de gemeten radioactiviteitsconcentraties spe-

cifiek zijn toe te schrijven aan het te bestuderen proces (“specifieke opname”).

Om de gemeten radioactiviteitsconcentratie te kunnen opsplitsen naar de con-

tributies van specifieke opname en die van andere factoren, kan gebruik gemaakt

worden van farmacokinetische analyse. Deze methode vereist echter ingewik-

kelde kwantificatiemethoden en een zeer uitgebreid acquisitieprotocol, met o.a.

dynamische PET scans9 om het verloop van de radioactiviteitsconcentraties

over de tijd te meten (“tijdsactiviteitscurves”), en continue arteriële bloed-

sampling om de tijdsactiviteitscurves van het bloed te meten. Dit maakt de

methode minder geschikt voor routine patiëntdiagnostiek. Versimpelde kwan-

tificatiemethoden, zoals SUV (“simplified uptake value”) op basis van statische

PET scans10, verdienen de voorkeur. Dit proefschrift is gericht op het valide-

ren van klinisch toepasbare methoden voor het kwantificeren van traceropname

voor verschillende oncologische PET tracers met volledige farmacokinetische

analyse als referentie.

[18F]FCH PET

Samenvatting en discussie

Hoofdstuk 1 beschrijft een klinische studie naar de kinetiek van [18F]FCH

([18F]fluorocholine). Radiogelabeled choline is gëıntroduceerd als een veel-

belovende tracer voor prostaatkanker [10, 18, 207]. Aangenomen wordt dat de

verhoogde expressie van choline kinase in kankercellen in combinatie met het

verhoogde choline transport leidt tot verhoogde opname van choline in de cel-

membranen van kankercellen. Vanwege zijn actieve transport en specifieke

opnamemechanisme voor tumorcellen lijkt [18F]FCH een ideale tracer voor

prostaatkanker diagnostiek. De studie beschreven in hoofdstuk 1 toont ech-

ter aan dat kwantificering van [18F]FCH opname niet zo eenvoudig is. Van

8 patiënten met uitgezaaide prostaatkanker werd een dynamische PET scan

gemaakt in combinatie met continue arteriële bloedsampling. Uit farmacoki-

netische analyse bleek dat het 2T3k+VB model het best past bij de met PET

geobserveerde kinetiek van [18F]FCH in lymfeklier metastasen. Dit model bleek

echter geen nauwkeurig onderscheid te kunnen maken tussen twee parameters

van het model met hoge onzekerheid in de resultaten tot gevolg. Hierdoor kon

voor meerdere lymfeklieren de traceropname niet precies bepaald worden. Een

eenvoudiger model dat dit onderscheid niet probeert te maken (1T1k+VB), gaf

9 Dynamische PET scan: een serie van direct opeenvolgende PET scans gestart op het
moment van injectie.

10 Statische PET scan: een enkele PET scan uitgevoerd op een bepaald tijdspunt na
injectie.
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numeriek vergelijkbare resultaten maar met veel hogere precisie. Het is dan

ook aan te bevelen om dit laatste model te gebruiken.

Bovenstaande methoden vereisen dynamische PET scans en arteriële bloed-

sampling, en zijn daarom minder geschikt voor routine patiëntdiagnostiek dan

een methode als SUV. Helaas bleek de correlatie tussen SUV en de resultaten

afgeleid met 1T1k+VB teleurstellend laag (R2 < 0.34) en kan SUV dus niet wor-

den gebruikt om [18F]FCH opname te kwantificeren. Waarschijnlijk is dit het

gevolg van verschillen tussen patiënten in tracerverdeling over het lichaam en

de snelle afbraak van [18F]FCH door de lever. We hebben daarom gezocht naar

een alternatieve versimpelde kwantificatiemethode: door de lymfeklier radioac-

tiviteitsconcentraties te delen door de cumulatieve radioactiviteitsconcentratie

in het bloed verkrijgen we een andere kwantificatiemaat die we SUVAUC,WB heb-

ben genoemd. Hier is geen ingewikkeld protocol voor nodig: eerst een 30 min

durende statische PET scan van de aortaboog (gelijktijdig gestart met injectie

van de tracer) voor de bepaling van de cumulatieve radioactiviteitsconcentra-

tie in het bloed, en vervolgens een 10 min durende statische PET scan van het

gebied waarbinnen de metastasen zich bevinden. Voor SUVAUC,WB werd een

betere correlatie gevonden (R2 = 0.65).

Echter, SUVAUC,WB houdt, net als de standaard SUV methode, geen re-

kening met afbraak van de tracer door de lever. Uit de PET scan van de

aortaboog kan niet worden opgemaakt welk deel van de gemeten radioactivi-

teitsconcentratie in het bloed daadwerkelijk afkomstig is van [18F]FCH en welk

deel van radiogelabelde metabolieten. Aangezien metabolieten doorgaans een

andere kinetiek in het lichaam vertonen, wordt in farmacokinetische analyse

de bloed-radioactiviteitscurve gecorrigeerd voor de aanwezigheid van radiogela-

belde metabolieten. Hiertoe werden op gezette tijden bloedsamples afgenomen,

die vervolgens in een laboratorium werden geanalyseerd. De snelheid waarmee

[18F]FCH wordt afgebroken bleek zeer hoog en bleek bovendien sterk te variëren

tussen patiënten. Dit maakt individuele metabolietencorrectie noodzakelijk.

Inderdaad bleek de correlatie met de resultaten van farmacokinetische analyse

hoger voor SUVAUC,PP, waarbij de cumulatieve radioactiviteitsconcentratie in

het bloed is corrigeerd voor metabolieten (R2 = 0.92).

Toekomstvisie

[18F]FCH opname in lymfeklier metastasen bleek irreversibel. Daardoor zal

traceropname waarschijnlijk direct afhankelijk zijn van perfusie11. Of dit tot

klinisch relevante kwantificatiefouten leidt, moet nog worden onderzocht.

De voorgestelde alternatieve kwantificatiemethode SUVAUC,PP vereist het

afnemen en analyseren van arteriële bloedsamples om te kunnen corrigeren

11 Perfusie is een maat voor de hoeveelheid bloedaanvoer ten opzichte van het volume van
het te beschouwen weefsel.
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voor metabolieten. Veneuze bloedsamples bleken hiervoor namelijk te onbe-

trouwbaar. Het plaatsen van een arteriële lijn is invasief en de benodigde ana-

lysemethode voor het bepalen van de metabolietenfractie, specialistisch. In de

toekomst zal dus ook moeten worden onderzocht of SUVAUC,WB, ondanks het

negeren van afbraak van de tracer, niet toch voldoende nauwkeurige kwantifica-

tieresultaten biedt voor klinische toepassingen. Daarnaast zijn momenteel we-

tenschappelijke studies gaande naar alternatieve choline-tracers [30, 31]. Mocht

een choline-tracer gevonden worden met eenzelfde kinetiek als [18F]FCH, maar

die minder snel wordt afgebroken, dan zal SUVAUC,WB waarschijnlijk ook beter

presteren.

In hoofdstuk 1, werden alleen lymfeklier metastasen beschouwd. Van [18F]FCH is

echter aangetoond dat het ook wordt opgenomen in goedaardige lymfeklieren.

Onderscheid maken tussen goedaardige en kwaadaardige lymfeklieren is dan

ook niet zonder meer mogelijk en dit zou een belangrijke beperking betekenen

voor gebruik van [18F]FCH PET voor patiëntdiagnostiek. Oprea-Lager et al.

hebben aangetoond dat uit het relatieve verschil in [18F]FCH opname tussen 2

en 30 min na injectie de betreffende lymfeklier kan worden geclassificeerd als

kwaadaardig of goedaardig [20]. Dit zou kunnen betekenen dat het kinetisch

model voor [18F]FCH kinetiek in goedaardige lymfeklieren anders is dan voor

kwaadaardige lymfeklieren. Dit verschil, en de implicaties hiervan voor kwanti-

ficatie en classificatie, zou verder moeten worden onderzocht m.b.v. kinetische

analyse. Voor dit onderzoek zal het nemen van bloedsamples niet strikt nood-

zakelijk zijn, aangezien uitsluitend gekeken wordt naar verschillen in kinetiek

tussen verschillende structuren binnen patiënten. Variabiliteit tussen patiënten

in afbraak van de tracer e.d. is dan niet relevant.

Behalve [18F]FCH, worden momenteel ook andere prostaatkanker PET tracers

onderzocht. Bijvoorbeeld:

1. [11C]acetaat. Deze tracer heeft een vergelijkbaar opname-mechanisme in

tumor cellen maar kan, vanwege de zeer korte halveringstijd van 11C,

alleen gebruikt worden in ziekenhuizen met een eigen of nabijgelegen cy-

clotron [208].

2. anti-[18F]FACBC. Deze tracer wordt minder snel afgebroken dan [18F]FCH.

Opname in tumorweefsel is vergelijkbaar snel maar, in tegenstelling tot

[18F]FCH, reversibel [209].

3. PET tracers die binden aan membraan prostaat-specifiek antigeen (PSMA).

PSMA is een glycoprotëıne met verhoogde expressie in prostaatkanker-

cellen. Verhoogd PMSA wordt bovendien geassocieerd met progressie

van de ziekte. Om die reden wordt verwacht dat de opname van PMSA

gerichte PET tracers zeer specifiek zal zijn voor prostaatkanker [210].
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De in hoofdstuk 1 geschetste resultaten met [18F]FCH tonen aan dat het erg

belangrijk is om voor elke nieuw ontwikkelde tracer eerst een volledige farma-

cokinetische analysestudie in patiënten uit te voeren, voordat de tracer wordt

gebruikt in klinische studies die conclusies trekken op basis van versimpelde

kwantificatiemethoden, zoals SUV. De aannames die ten grondslag liggen aan

de versimpelde kwantificatiematen, kunnen dan voor die tracer worden geveri-

fieërd voordat mogelijk ten onrechte veel tijd, arbeid en geld wordt gëınvesteerd.

Hypoxie

Samenvatting en discussie

Tumorcellen met een te lage zuurstofspanning kunnen “hypoxisch” worden.

Hypoxische tumorcellen zijn agressiever en minder gevoelig voor (radio)therapie.

Er wordt daarom gezocht naar een minimaal-invasieve methode om de mate

van hypoxie in de tumor te kunnen bepalen, o.a. met PET. In hoofdstuk 3

en 5 is aangetoond dat voor zowel [18F]FAZA als [18F]HX4 versimpelde kwan-

tificatiemethoden vergelijkbare resultaten geven als kinetische analyse. Bo-

vendien vonden Wang et al. eerder al dat versimpelde methoden ook voor de

meest geëvalueerde tracer [18F]FMISO goede resultaten gaven [86]. Bij kwan-

tificatie van hypoxie PET beelden ligt de uitdaging niet zozeer in het vinden

van versimpelde kwantificatiemethoden maar meer in het correct interprete-

ren van de PET beelden: dit is complex vanwege de bijna uniforme hypoxie-

tracerverdeling over het gehele lichaam, de onvermijdelijke relatie tussen tra-

ceropname en perfusie, de heterogene verdeling van hypoxie in tumorweefsel,

en de vertaling van “traceropname” naar “mate van hypoxie”.

De moleculen van de tracers [18F]FAZA, [18F]HX4 en [18F]FMISO bevatten alle

een molecuulgroep genaamd “nitroimidazole”. Verondersteld wordt dat wan-

neer een dergelijk tracermolecuul een cel binnenkomt, het een reactie met zoge-

noemde nitroreductase enzymen ondergaat, waardoor het een radicaal wordt.

Deze reactie kan worden teruggedraaid door een reactie met zuurstof, waarna

het tracermolecuul de cel weer kan verlaten. Echter, wanneer de zuurstofspan-

ning in de cel te laag is (hypoxie), kan het radicaal binden aan één van de

in de cel aanwezige macromoleculen en daarmee in de cel blijven hangen [84].

Theoretisch gezien, zal het PET beeld van een dergelijke tracer dus verhoogde

radioactiviteitconcentraties weergeven voor hypoxisch weefsel. Men dient ech-

ter wel rekening te houden met het feit dat ook in niet-hypoxische weefsels

tracermoleculen aanwezig kunnen zijn, die niet aan een macromolecuul gebon-

den zijn maar gewoonweg de cel nog niet hebben verlaten. Het tijdsinterval
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tussen het toedienen van de tracer en de PET scan zal dus voldoende lang

moeten zijn opdat in hypoxische gebieden voldoende tracermoleculen in de cel-

len zijn vastgehouden en de niet-gebonden tracermoleculen de cellen hebben

verlaten. Een volgende complicerende factor is de relatie tussen traceropname

en perfusie. Hoe hoger de perfusie, hoe meer tracer aan het weefsel wordt ge-

leverd, dus hoe hoger de traceropname in het weefsel12. Andersom geldt: hoe

lager de perfusie, hoe minder tracer aan het weefsel wordt geleverd en hoe lager

de traceropname. Verlaagde perfusie is echter ook een belangrijke oorzaak van

hypoxie [211]. Juist in hypoxische weefsels zal de aanvoer van de tracer dus be-

perkt zijn, hetgeen kan kan leiden tot relatief lage radioactiviteitsconcentraties

(en daarmee een relatief laag signaal op het PET beeld).

In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de huidige status (tot 1 januari

2014) van het onderzoek op het gebied van hypoxie PET en perfusie PET in

longkanker. Voor het meten van perfusie met PET is de tracer [15O]H2O het

meest geschikt. Water kan namelijk volledig vrij diffunderen van en naar het

weefsel en bindt niet in cellen. Daardoor is de mate van perfusie direct te be-

palen uit farmacokinetische analyse. Over het gebruik van [15O]H2O voor het

bepalen van perfusie in longkanker is inmiddels al veel gepubliceerd. Over hy-

poxie PET bij longkanker is minder bekend. Bovendien is het niet gemakkelijk

om eenduidige conclusies te trekken uit de publicaties die er zijn, aangezien

verschillende scanprotocollen en verschillende kwantificatiemethoden gebruikt

zijn.

Farmacokinetische analyse is een meer objectieve methode voor het kwan-

tificeren van traceropname: kwantificatie is in dit geval namelijk gebaseerd

op het verloop van de radioactiviteitsconcentraties in het weefsel gedurende de

tijd (de tijdsactiviteitscurves), in plaats van gebaseerd op een enkele statische

scan. Voor hypoxie-tracers wordt dan ook aanbevolen gebruik te maken van

farmacokinetische analyse methoden voor kwantificatie [212, 213, 214, 215]. In de

hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn de resultaten van farmacokinetische analyse voor

de hypoxie-tracers [18F]FAZA en [18F]HX4 gegeven.

Hoofdstuk 3 beschreef de resultaten van een studie met negen patiënten met

niet-kleincellig longcarcinoom. Om de kinetiek van hypoxie-tracer [18F]FAZA

te bestuderen werden van deze patiënten data verzameld middels 70 minu-

ten durende dynamische PET scans en continue arteriële bloedsampling. Het

2T4k+VB model bleek het best te passen bij de kinetiek van [18F]FAZA in tu-

morweefsel. Bovendien bleek dat het voor het kwantificeren van [18F]FAZA op-

name in tumorweefsel niet strikt noodzakelijk is om arteriële bloedsamples af te

nemen: de radioactiviteitsconcentraties in het bloed kunnen ook direct worden

afgeleid uit de dynamische PET scan en de correctiefactoren voor plasma-bloed

12 Uitgaande van de “tracer aanname”: de hoeveelheid tracermoleculen is zodanig laag dat
verondersteld mag worden dat geen saturatie optreedt.
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ratio en metabolieten kunnen ook worden bepaald uit veneuze bloedsamples.

Sterker nog, aangezien de hoogte van de correctiefactoren niet veel verschilden

tussen patiënten, zou wellicht zelfs een algemene (populatiegemiddelde) correc-

tie kunnen volstaan. In dat geval zou het afnemen van bloedsamples niet nodig

zijn. Echter, deze hypothese zal eerst moeten worden geverifieërd in een grotere

studiepopulatie. Versimpelde kwantificatiemethoden bleken een redelijk goed

alternatief voor farmacokinetische analyse voor kwantificatie van [18F]FAZA

opname in tumorweefsel. Het beste resultaat werd gevonden voor tumor-bloed

ratio (TBr; R2 = 0.87 voor TBr bepaling op basis van een statische PET scan

op 50-60 min na injectie).

In hoofdstuk 3 werd gebruik gemaakt van niet-lineaire regressiemethoden voor

de farmacokinetische analyse. Deze methoden zijn zeer gevoelig voor ruis en

daarom niet geschikt voor het kwantificeren van traceropname in kleine re-

gio’s. Er zijn andere methoden, “parametrische methoden”, beschikbaar die,

middels een aantal slimme aannames, wel geschikt zijn voor farmacokinetische

analyse van kleine regio’s, zelfs op voxel-niveau13. Aangezien hypoxische ge-

bieden waarschijnlijk juist kleine regio’s binnen de tumor zullen zijn, verdienen

deze methoden de voorkeur. Echter, voordat een dergelijke methode gebruikt

kan worden, moet eerst worden onderzocht of de daarmee gemoeide aannames

geen kwantificatiefouten veroorzaken. Hoofdstuk 4 vergeleek de resultaten van

enkele parametrische methoden, “Logan plot analyse” en “spectraal analyse”,

met de resultaten van niet-lineaire regressie analyse. Beide methoden bleken

geschikt (R2 = 0.88, ICC = 0.93; en R2 = 0.79, ICC = 0.81, respectievelijk).

“Logan plot analyse” en “spectraal analyse” vereisen een dynamische PET

scan. Een versimpelde kwantificatiemethode op basis van een statische PET

scan zou dus beter bruikbaar zijn voor routine patiëntdiagnostiek. Daarom zijn

in dit hoofdstuk de prestaties van de versimpelde methode TBr opnieuw onder-

zocht, maar nu ook voor kleinere regio’s. De resultaten waren consistent met

de resultaten gevonden in hoofdstuk 3 (R2 = 0.85; ICC = 0.80). Wel bleek dat

in regio’s met relatief hoge traceropname, TBr de opname onderschat. Versim-

pelde methoden hebben nog een nadeel: zelfs een voxel zal naast weefsel ook

bloedvaten omvatten en dit bëınvloedt de gemeten radioactiviteitsconcentratie.

Bij een dynamische PET scan, zoals gebruikt voor “Logan plot” en “spectraal

analyse”, kunnen regio’s waarbinnen het bloedvolume erg hoog is, van te voren

geëxcludeerd worden. De tracer bevindt zich kort na injectie immers alleen

in het bloed en de PET beelden die gedurende die periode verzameld worden,

geven dus een indicatie van het in een regio aanwezige bloedvolume. Wanneer

alleen een statische PET scan gemaakt wordt (bijvoorbeeld na 60 minuten),

is dit niet mogelijk. Of deze nadelen tot klinisch relevante kwantificatiefouten

zouden leiden, moet worden onderzocht in een grotere studiepopulatie.

13 De software van de PET scanner verdeelt de data over “voxels” (“pixels” maar dan in
3D). Een voxel is dus de kleinst mogelijke regio die met PET kan worden weergeven.
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In hoofdstuk 5 zijn de resultaten gegeven van farmacokinetische analyse voor

een andere hypoxie-tracer: [18F]HX4. Acht patiënten met de diagnose niet-

kleincellig longcarcinoom ondergingen allen een serie van drie dynamische PET

scans verspreid over 4.5 uur. Net als bij [18F]FAZA in hoofdstuk 3 bleek de kine-

tiek van [18F]HX4 in tumorweefsel reversibel (2T4k+VB) en gaven versimpelde

kwantificatie methoden goede resultaten (TBr: R2 = 0.96). Farmacokinetische

analyse van de volledige 4.5 uurs dataset bleek bovendien gelijkwaardige re-

sultaten op te leveren als wanneer slechts data van de eerste 2.5 uur werden

beschouwd. Of deze conclusies stand houden op voxel-niveau, moet nog worden

onderzocht.

Hypoxie-tracers

Dertig jaar geleden is de hypoxie-tracer [18F]FMISO gëıntroduceerd en sinds-

dien uitvoerig onderzocht, met veelbelovende resultaten. Echter, de kinetiek

van [18F]FMISO is dermate langzaam dat het contrast tussen hypoxisch en

niet-hypoxisch weefsel in het PET beeld beperkt is. Er wordt daarom gezocht

naar soortgelijke tracers die een snellere kinetiek vertonen (zie tabel 2.1). De

meeste bevatten, net als [18F]FMISO, [18F]FAZA en [18F]HX4, een nitroimida-

zole groep, en zouden daarom theoretisch gezien hetzelfde opnamemechanisme

moeten laten zien. Het verschil zit hem in de partitiecoëfficient: de oplosbaar-

heid in olie ten opzichte van de oplosbaarheid in water. Een tracer die goed

oplosbaar is in water, zal relatief snel door het weefsel verspreiden en daarmee

hypoxische gebieden relatief snel bereiken. Echter, de matige oplosbaarheid in

vet kan maken dat de tracer de celmembranen (die vooral bestaan uit vetten)

niet goed kan passeren, en dus niet in die hypoxische gebieden vastgehouden

zal worden. Door de jaren heen is men naarstig op zoek naar een tracer met

de ideale balans tussen deze twee eigenschappen, wat zich uit in een heel scala

aan tracers met minimale verschillen. Om dit te illustreren toont figuur 7.3 een

grafiek met daarin het verloop over de tijd van de radioactiviteitsconcentraties

in tumorweefsel van [18F]HX4 en [18F]FAZA.

Het lijkt tegenstrijdig dat de kinetiek van [18F]FAZA en [18F]HX4 reversibel

bleek, terwijl voor [18F]FMISO vaak juist een irreversibel model14 gebruikt

wordt om te kwantificeren [111, 213, 214]. Dit laatste vanwege het verondersteld

irreversibele opnamemechanisme van nitroimidazole in hypoxische cellen.

Dit is mogelijk een voorbeeld van verschillende benaderingen in farmacoki-

netische methoden: ontwikkelen we het model vanuit de theorie of direct vanuit

de data. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Bij theorie-gebaseerde me-

thoden wordt het model ontwikkeld op basis van theoretische hypothesen (vaak

ondersteund door in vitro data). Bij data-gebaseerde methoden, zoals gebruikt

in dit proefschrift, wordt het model bepaald aan de hand van metingen: van een

14 Bruehlmeyer et al. vonden overigens wel een reversibel model voor [18F]FMISO in glio-
blastomen [85]
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Figuur 7.3: Tijdsactiviteitscurves in tumorweefsel van [18F]HX4 (gemiddeld over
data van 8 patiënten, weergegeven in witte symbolen) en [18F]FAZA (gemiddeld
over data van 7 patiënten, weergegeven in grijze symbolen). Ten behoeve van eer-
lijke vergelijking zijn de radioactiviteitsconcentraties gedeeld door schattingen van de
lichaamsoppervlakte (SUVBSA) en bloedactiviteitsconcentraties (TBr). Voor tijdstip-
pen > 0.1 uur is bovendien de precisie van de gemiddelden weergegeven: + 2 SD
voor [18F]FAZA, − 2 SD voor [18F]HX4.

set standaardmodellen wordt gekeken welk model het best past bij de gemeten

data. Deze laatste methode kan dus heel gevoelig zijn voor kwaliteit van de

data (bijvoorbeeld de signaal-ruisverhouding, patiëntbeweging, hoe de tracer is

toegediend, etc.). Een theorie-gedreven methode is hier minder gevoelig voor,

maar het is natuurlijk wel zaak dat de hypothesen die ten grondslag liggen aan

het model, correct zijn.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de kinetiek van [18F]FMISO inderdaad geen

reversibele component kent, zoals wordt verondersteld in de theorie-gebaseerde

modellen. In dat geval zou het interessant zijn om te onderzoeken waarom dit

wel gevonden werd voor zowel [18F]FAZA als [18F]HX4. Mogelijke verklaringen

zijn:

1. Wellicht hebben [18F]FAZA en [18F]HX4 een te lage partitiecoëfficiënt

waardoor de tracers de celmembranen niet kunnen passeren en daardoor

niet kunnen worden opgenomen, laat staan vastgehouden, in de cellen.

Preklinische resultaten laten echter zien dat [18F]FAZA wel degelijk re-

latief hogere opname vertoont in hypoxische cellen [182], en dit zou niet

kunnen als de tracer de cellen niet in zou kunnen komen. Daarnaast zou

een positieve correlatie met perfusie gevonden moeten worden. Shi et al.

bevestigden de negatieve correlatie tussen perfusie en [18F]FAZA opname

(afgeleid met 2T4k+VB) [137].

2. Wellicht bevatten de in hoofdstuk 3, 4 en 5 geanalyseerde tumoren ge-
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woonweg geen hypoxisch weefsel. Dit is immers binnen de studie niet

geverifieërd. Echter, gezien de grootte van de tumormassa en de aanwe-

zigheid van necrotisch weefsel is dit onwaarschijnlijk. Bovendien blijkt

uit nog ongepubliceerde analyse waarbij [18F]FAZA met [15O]H2O PET

vergeleken wordt, dat de geanalyseerde tumoren clusters bevatten waarbij

de [18F]FAZA opname verhoogd is, terwijl de perfusie laag is.

3. Het kan een effect zijn van de heterogene verdeling van traceropname

in de tumor. Heterogeniteit in traceropname kan namelijk de tijdsac-

tiviteitscurve zodanig vervormen dat het ten onrechte lijkt alsof er een

reversibele component is [216]. In dit proefschrift zijn steeds verschillende

regio’s, o.a. van verschillende grootte, beschouwd en daartussen zijn geen

duidelijke verschillen in kinetiek gevonden die zouden kunnen duiden op

een dergelijke virtuele reversibele component. Echter, de laagst haalbare

regio is 4·4·4 mm3 en hierbinnen kan de traceropname nog steeds hete-

rogeen zijn. De hypothese kan dus niet geheel weerlegd worden op basis

van de data. Blijft echter de vraag waarom dit effect voor [18F]FMISO

niet aanwezig lijkt.

4. Het zou ook kunnen dat de kinetiek van [18F]FMISO wel reversibel is,

maar dat de reversibele component zodanig klein is dat de reversibili-

teit nog niet aantoonbaar is ten tijde van de scan. [18F]FMISO kinetiek

is namelijk langzaam terwijl het tijdsinterval tussen injectie van de tra-

cer en het maken van de scan niet te lang mag zijn in verband met de

halveringstijd van 18F (109 min).

Klinische toepassingen

In hoofdstuk 2 werden mogelijke toepassingen beschreven van hypoxie PET

in de patiëntdiagnostiek. Naast de prognostische waarde en toepassingen met

betrekking tot het monitoren van therapierespons, kan hypoxie PET mogelijk

ook worden ingezet bij het selecteren van een geschikte behandelstrategie voor

de individuele patiënt (teneinde effectiviteit van het behandelplan te vergroten

en onnodige bijwerkingen te voorkomen).

1. Aanpassing van de radiotherapiedosis Een van de mogelijke toepassingen is “ra-

diation dose painting”. Hypoxische tumorcellen zijn minder gevoelig

voor radiotherapie. Daarom wordt bij “radiation dose painting” aan

hypoxische delen van de tumor toe te dienen stralingsdosis verhoogd.

Technisch gezien is het mogelijk om zo gericht en nauwkeurig te bestra-

len [166, 197, 217, 218, 219, 220, 221, 222] en er zijn reeds wetenschappelijke

studies gestart naar de effectiviteit van dergelijke strategieën bij patiënten

(NCT01576796, NCT01024829).

De opzet van dit soort studies is complex [223, 224, 225, 226]: wanneer de

dosis wordt verhoogd voor delen van de tumor (bijvoorbeeld regio’s die
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geclassificeerd zijn als hypoxisch), dan zal de totale toegediende dosis ook

hoger zijn. Verhoging van de totale dosis kan op zichzelf ook leiden tot

hogere effectiviteit van de therapie, wat het moeilijk maakt om conclusies

te trekken uit een dergelijke studie. Bovendien is er niet voor niets een

maximum dosis vastgesteld: een verhoogde dosis zal leiden tot meer bij-

werkingen met alle nadelige gevolgen van dien. Een alternatief zou zijn

het verlagen van de dosis voor de andere delen van de tumor, zodanig

dat de totale toegediende dosis gelijk blijft. Als dit gebaseerd wordt op

hypoxie PET is het mogelijk dat kleine clusters van zeer hypoxische cel-

len een te lage dosis ontvangen omdat deze niet zijn waargenomen met

PET15 [227].

2. Selectie van therapie Hypoxie PET kan ook een hulpmiddel zijn bij het selec-

teren van een geschikte therapie voor een patiënt. In geval van hypoxie,

kunnen bijvoorbeeld middelen worden gegeven die de cellen gevoeliger

maken voor radiotherapie [80] of speciaal op hypoxie gerichte chemothe-

rapie [73, 74, 75]. Deze stoffen kunnen echter ernstige bijwerkingen veroor-

zaken. Het is dus zaak om vooraf in te schatten of een patiënt wel baat

zal hebben van een dergelijke therapie, bijvoorbeeld door het maken (en

correct interpreteren) van een hypoxie PET scan.

Voor beide toepassingen geldt dat het tijdsinterval tussen injectie van de tracer

en de PET scan van invloed is op de tracerverdeling in de tumor en daarmee op

de classificatie. De snelheid waarmee de tracer wordt opgenomen (en vastgehou-

den) in het weefsel zal immers afhangen van zowel het aantal hypoxische cellen

en de mate van hypoxie als van de perfusie en zal dus binnen de tumor variëren.

Bovendien bleek de opname van [18F]FAZA en [18F]HX4, ook in hypoxisch weef-

sel, reversibel. Dit maakt het nog moeilijker, zo niet onmogelijk, om één enkel

tijdspunt te definiëren dat optimaal zou zijn voor het beoordelen van de mate

van hypoxie in de gehele tumor. Parametrische analyse is dan ook aanbevolen.

“Spectraal analyse” bevat bovendien een correctie voor de aanwezigheid van

bloedvolume in een regio. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of de

resultaten van parametrische methoden overeenkomen met resultaten van de

invasieve methoden die momenteel gebruikt worden voor het bepalen van de

zuurstofspanning in het weefsel (zoals een naald-electrode)16. Voor versimpelde

methoden bleek dit tot nu toe namelijk teleurstellend [158, 228, 229].

Daarnaast moet de relatie tussen hypoxie PET en perfusie in voldoende

mate onderzocht zijn. Zeker voor toepassingen als “radiation dose painting” ge-

15 Een PET voxel is ongeveer 4·4·4 mm3. Als zo’n regio een klein cluster van hypoxische
cellen bevat, maar ook een gedeelte necrotisch weefsel, kan het zijn dat het PET signaal
wordt uitgemiddeld. De regio wordt dan ten onrechte geclassificeerd als niet-hypoxisch.

16 Bartlett et al. hebben dit bijvoorbeeld geconstateerd voor [18F]FMISO in een preklini-
sche studie [212]
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baseerd op hypoxie PET. Mogelijk geeft een combinatie van hypoxie en perfusie

PET, bijvoorbeeld door binnen een scansessie achtereenvolgens een [15O]H2O

PET scan en een hypoxie PET scan uit te voeren, een betrouwbaarder beeld

van de verdeling van hypoxie in het weefsel.

Toekomstvisie

Om hypoxie PET te kunnen gebruiken voor patiëntdiagnostiek is een gestan-

daardiseerde en gevalideerde methode voor het vertalen van hypoxie PET beel-

den naar klinische conclusies, een vereiste. Uit het scala van hypoxie-tracers

zal de ideale tracer moeten worden geselecteerd. Daarnaast zullen een klinisch

haalbare scanprocedure en kwantificatiemethode moeten worden ontwikkeld en

zullen drempelwaarden moeten worden bepaald waarboven tumorweefsel kan

worden geclassificeerd als “hypoxisch” (op een klinisch relevant niveau).

Het vergelijken van de verscheidene tracers is echter niet eenvoudig. De tot

nu toe gevonden de resultaten van studies waarin hypoxie PET werd vergele-

ken met geijkte invasieve methoden zijn niet consistent. Dit kan echter puur

het gevolg zijn van de verschillen in kwantificatiemethoden die gebruikt zijn

in die studies. Definitieve conclusies over de prestaties van een tracer kunnen

alleen getrokken worden wanneer een voor de betreffende tracer gevalideerde

kwantificatiemethode wordt gebruikt om het PET beeld te interpreteren.

Om de vertaalslag van hypoxie PET naar klinische conclusies te kunnen maken,

zullen methodes moeten worden ontwikkeld voor:

1. Het uit de PET scan afleiden van een maat voor specifieke binding van

de tracer in het weefsel.

2. Het vertalen van die maat naar zuurstofspanning van het betreffende

weefsel.

3. Het vertalen van de zuurstofspanning naar de mate van klinisch relevante

hypoxie.

4. Het vertalen van de mate van klinisch relevante hypoxie niveaus naar kli-

nische conclusies.

Figuur 7.4 geeft een overzicht van de volgorde van het wetenschappelijk onder-

zoekstraject dat gevolgd moet worden om tot een gevalideerde kwantificatie-

methode te komen voor een hypoxie PET tracer. Deze opsomming is geenszins

volledig maar toont enkele belangrijke stappen die noodzakelijk zijn om zeker te

zijn van een correcte interpretatie van hypoxie PET beelden en om het onnodig

moeten herhalen van klinische studies te voorkomen.
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Figuur 7.4: Overzicht van enkele belangrijke stappen in het onderzoekstraject naar
een gevalideerde hypoxie PET tracer.
1 Het uit de PET scan afleiden van een maat voor specifieke traceropname.
2 Het vertalen van die maat naar zuurstofspanning van het betreffende weefsel.
3 Het vertalen van de zuurstofspanning naar de mate van klinisch relevante hypoxie.
4 Het vertalen van de mate van klinisch relevante hypoxie niveaus naar klinische
conclusies.

Allereerst zal moeten worden aangetoond dat de opname van de tracer in

de cellen inderdaad samenhangt met de mate van hypoxie. Dit kan worden

onderzocht door hypoxie te induceren en te bepalen of de radioactiviteitscon-

centraties in de betreffende cellen inderdaad verhoogd zijn. Daarnaast kunnen

de resultaten direct worden vergeleken met geijkte invasieve methoden. Het

induceren van hypoxie in patiënten is echter ethisch moeilijk te verantwoorden.

Dit wordt dan ook gedaan middels preklinisch onderzoek (zowel in losse cellen

als in proefdieren). Daarnaast wordt preklinisch onderzoek ook gebruikt om

te voorspellen of een tracer in patiëntstudies met succes te evalueren is. Met

andere woorden: of het zin heeft om patiëntstudies op te starten.

Preklinische resultaten kunnen echter niet zomaar vertaald worden naar

mensen. Alle bevindingen zullen dus vervolgens moeten worden geverifieërd

middels patiëntstudies. Echter, vanwege ethische overwegingen zijn dit soort

studies minder gecontroleerd. Zorgvuldige selectie van proefpersonen is dan

ook zeer belangrijk. Farmacokinetische analyse kan worden gebruikt om in-

zicht te krijgen in de kinetiek van de tracer in patiënten en om specifieke op-
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name van de tracer te kwantificeren. Daarna kan worden onderzocht of dit

laatste ook mogelijk is met een versimpelde methode, zoals SUV. Echter, zelfs

als dit mogelijk blijkt, betekent het nog niet dat de methode geschikt zal zijn

voor patiëntdiagnostiek. Eerst moet nog worden aangetoond dat de kwanti-

ficatiemethode robuust is, d.w.z. dat het resultaat niet wordt bëınvloed door

factoren waarvoor in de methode niet gecorrigeerd wordt. Dergelijke facto-

ren kunnen bijvoorbeeld zijn: perfusie, mate van heterogeniteit, afbraak van

de tracer, maar ook de patiëntvoorbereiding (heeft de patiënt vooraf gegeten,

op welk moment van de dag wordt de scan uitgevoerd, etc.). Als blijkt dat

er inderdaad een verstorende factor is, zal de methode hierop moeten worden

aangepast.

Voor hypoxie PET is perfusie waarschijnlijk zo’n factor. Het is dan ook aan

te bevelen om naast de hypoxie PET scan ook een perfusie scan te maken17.

Daarnaast is het wellicht nuttig om een [18F]FDG PET scan te maken om de

levensvatbaarheid van het weefsel te kunnen beoordelen. Zoals eerder in dit

hoofdstuk is uitgelegd, geeft het uitmiddelen van de radioactiviteitsconcentra-

ties over de beschouwde regio’s mogelijk kwantificatiefouten. Bijvoorbeeld in

een regio waarbinnen zich naast hypoxische cellen ook necrotische cellen bevin-

den. Het PET signaal afkomstig van hypoxie-traceropname in de hypoxische

cellen wordt dan uitgemiddeld met het signaal uit necrotische cellen (gelijk

aan nul vanwege afwezigheid van de nitroreductase-enzymen in deze cellen), en

daarmee ten onrechte relatief laag. Door ook een [18F]FDG scan te maken, kan

hiervan mogelijk een inschatting gemaakt worden .

Parametrische analyse van een combinatie van PET scans met verschillende

tracers kan meer inzicht geven in hoe hypoxie PET beelden te interpreteren en

is daarmee een belangrijke stap richting het vertalen van hypoxie PET naar

klinische conclusies.

In de ideale wereld wordt de inmiddels technisch gevalideerde kwantificatieme-

thode ook “biologisch” gevalideerd, d.w.z. het middels patiëntstudies vertalen

van de kwantificatiemaat naar de zuurstofspanning van het weefsel. Echter, de

hiervoor benodigde metingen zijn invasief en het is bovendien nog onduidelijk

bij welke waarde van de zuurstofspanning nu echt gesproken kan worden van

(klinisch relevante) hypoxie. Dit laatste lijkt zelfs te verschillen tussen weef-

sels. Het is daarom te verantwoorden om deze validatiestap over te slaan, te

volstaan met de preklinische resultaten m.b.t. de hypoxie-specificiteit van de

traceropname, en het onderzoek direct te richten op de klinische relevantie van

de kwantificatieresultaten. Bijvoorbeeld om te bepalen welke waarde voorspel-

17 [15O]H2O PET is niet erg geschikt voor routine patiëntdiagnostiek: de halveringstijd
van 15O is zo kort dat de tracer ter plaatse gefabriceerd moet worden met behulp van een
speciaal cyclotron. Echter, aangezien de perfusie scan in dit geval slechts gebruikt zal
worden om het hypoxie PET beeld beter te kunnen interpreteren, kan wellicht volstaan
worden met een semi-kwantitatieve methode, bijvoorbeeld met behulp van CT of MRI
of wellicht de dynamische hypoxie PET scan zelf [85, 112].
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lend is voor het verloop van de ziekte of bij welke mate van traceropname een

verandering van therapie gëındiceerd is.

Dit kan alleen als de kwantificatiemethode is gevalideerd. Anders worden

mogelijk conclusies getrokken op basis van foutieve maten. Ook onderzoeken

naar de effectiviteit van hypoxie-specifieke therapie heeft alleen zin als deel-

nemers worden geselecteerd op aanwezigheid van hypoxisch weefsel en als de

mate van hypoxie wordt gemeten m.b.v. gevalideerde kwantificatiemethoden.

In dit hoofdstuk zijn enkele uitdagingen uiteengezet, die overwonnen moe-

ten worden voordat hypoxie PET imaging kan worden gëımplementeerd in

patiëntdiagnostiek en behandeling. Door de voortdurende technologische en

methodologische vooruitgang, wordt klinische toepassing van PET hypoxie

steeds realistischer. Echter, voordat PET hypoxie beeldvorming kan worden

ingezet voor het personaliseren van therapie, zal eerst de validiteit van de kwan-

tificatiemethoden moeten worden bewezen en de vertaalslag naar klinische con-

clusies worden verwezenlijkt.


