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Longkanker is een ziekte waaraan jaarlijks in Nederland ongeveer evenveel mensen overlijden als 
borst-, prostaat- en darmkanker bij elkaar. Ondanks de ontwikkeling van nieuwe chemotherapie en 
behandelstrategieën, blijft de 5-jaars overlevingskans teleurstellend en is het in 30 jaar tijd 
nauwelijks verbeterd: van 13% in 1975 tot slechts 16% in 2005. Meer dan de helft van de 
longkankerpatiënten heeft bij diagnose een metastase op afstand (stadium IV), deze patiënten zijn 
niet meer te genezen en chemotherapie is vaak de enige mogelijke vorm van behandeling. Betere 
behandelingsopties zijn dringend nodig in deze groep patiënten. Een van de manieren om 
patiënten beter proberen te behandelen, is gepersonaliseerde behandeling door het selecteren 
van de beste behandeling op basis van de kenmerken van de tumor, in het bijzonder een 
aanwezige mutatie. 
Dit proefschrift richt zich op patiënten met vergevorderd longkanker en een KRAS mutatie, welke 
aanwezig is in 20-30% van de patiënten met een adenocarcinoom. In hoofdstuk 2 wordt in een 
review van de literatuur besproken wat de impact is van de aanwezigheid van KRAS mutatie in 
longkanker. Het RAS eiwit is een belangrijke speler in het doorgeven van groeisignalen aan de 
celkern. Een mutatie in het RAS gen zorgt er voor dat dit eiwit continue signalen afgeeft, waardoor 
de cel continue gestimuleerd wordt om te groeien. De KRAS mutatie wordt al vroeg in de 
ontwikkeling kanker gevonden komt niet samen voor met andere belangrijke mutaties. Op basis 
hiervan wordt aangenomen dat longkankerpatiënten met een KRAS mutatie niet goed reageren op 
chemotherapie en een zeer slechte overleving hebben. Hoofdstuk 2 betoogd dat hier nog geen 
duidelijk antwoord op is en dat er aanwijzingen zijn dat deze patiënten niet slechter reageren op 
chemotherapie en geen slechtere overleving hebben. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 
3 wat de resultaten bespreekt van een retrospectief onderzoek naar eerstelijns chemotherapie in 
patiënten met vergevorderd longkanker en een KRAS mutatie. Hoofdstuk 3 bevestigd dat deze 
patiënten geen significant slechtere overleving hebben en dat patiënten met of zonder KRAS 
mutatie even goed reageren op chemotherapie. De aanname dat longkankerpatiënten met een 
KRAS mutatie een meer agressieve vorm van longkanker hebben, lijkt niet te kloppen. 
Chemotherapie is in deze groep patiënten een goede behandelingsoptie en dit onderzoek 
ondersteunt hiermee voorgaande studies.  
Er zijn aanwijzingen uit cellijnstudies dat de respons op chemotherapie kan verschillen per type 
KRAS mutatie. In hoofdstuk 4 wordt dit nader onderzocht door middel van retrospectief 
onderzoek in eerste lijns behandeling van longkanker patiënten met een KRAS mutatie. Patiënten 



Nederlandse samenvatting 

174 

die behandeld zijn met taxanes hadden een betere respons op chemotherapie vergeleken met 
patiënten die behandeld werden met pemetrexed of gemcitabine. De patiënten die behandeld 
waren met carboplatin/paclitaxel/bevacizumab reageerden het beste op de behandeling. De 3 
meest voorkomende types KRAS mutatie zijn: G12C, G12V, G12D. In onze patiëntengroep hadden 
patiënten met een G12V mutatie een significant betere respons op behandeling met taxanes dan 
op behandeling met pemetrexed of gemcitabine. Echter, er was geen significant verschil gevonden 
in progressie vrije overleving (PFS) en totale overleving (OS). In patiënten met een G12C of G12D 
mutatie was er geen verschil gevonden tussen uitkomst na behandeling met een van de 3 platinum 
combinaties. 
In hoofdstuk 5 wordt de experimentele behandeling met sorafenib in longkanker besproken in een 
review van de literatuur. Sorafenib is een middel dat onder andere belangrijke groeisignalen in de 
kankercel onderdrukt. Het is een middel wat verder aangrijpt op de vaatnieuwvorming en wordt 
gebruikt in de behandeling van nier- en leverkanker. Er is uitgebreid onderzoek gedaan met 
sorafenib in zowel eerste lijns behandeling als latere lijnen. Ook in combinatie met chemotherapie 
en andere middelen lijkt sorafenib niet succesvol als behandeling in longkanker. Op basis van de 
selectieve eigenschappen van sorafenib en aanwijzingen uit voorgaande studies zou het kunnen 
zijn dat patiënten met een KRAS mutatie misschien gevoeliger zijn voor sorafenib. 
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een fase II studie met sorafenib in patiënten met 
vergevorderd longkanker en een KRAS mutatie. Sorafenib bleek actief in deze groep patiënte, 
echter de patiënten reageerde niet lang en de had geen duidelijke invloed op de overleving van 
patiënten. Dit is onbevredigend en reden om verder te zoeken naar manieren om de resultaten te 
verbeteren. Het meest voor de hand liggend is door de groeisignalen van KRAS nog beter te 
blokkeren. Dit kan in de vorm van combinatie therapie met andere bestaande chemotherapie. Het 
is echter zeer waarschijnlijk dat patiënten meer bijwerkingen ondervinden.  
Recent is ontdekt dat metformine, een middel tegen diabetes mellitus, ook een remmende 
werking heeft op een groeisignaal in de kankercel. Metformine wordt al meer dan 40 jaar gebruikt 
in de behandeling van diabetes mellitus type II, is goedkoop en heeft weinig bijwerkingen. Dit kan 
dus een goed alternatief middel zijn voor de bestaande meer toxische middelen. De combinatie 
van sorafenib met metformine hebben we getest in een cellijn studie die wordt besproken in 
hoofdstuk 7. Deze studie laat zien dat sorafenib en metformine synergistisch werken. Deze studie 
gaf de rationale om de combinatie verder te onderzoeken in hoofdstuk 8. De toevoeging van 
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metformine aan sorafenib liet geen respons zien die vertrouwen gaf dat deze combinatie goed 
werkzaam was voor longkankerpatiënten met een KRAS mutatie. Zoals verwacht was waren 
gastro-intestinale en dermatologische toxiciteit de meest gerapporteerde bijwerkingen. In 
hoofdstuk 9 wordt er een casus besproken van een patiënt met forse progressie na start van 
behandeling met sorafenib en metformine. Deze zogenoemde tumor ‘flare’ zou mogelijk het 
gevolg kunnen zijn van een mechanisme beschreven bij soortgelijke middelen als sorafenib.  
Dit proefschrift naar longkanker patiënten met een KRAS mutatie heeft meer inzicht gegeven in 
het gedrag van KRAS mutatie in longkanker en er zijn nieuwe behandelingsmogelijkheden 
onderzocht. Het onderzoek is nog niet klaar naar dit type longkanker en het heeft veel nieuwe 
vragen opgeworpen. Naar aanleiding van de bevindingen in hoofdstuk 4, volgt er binnenkort een 
landelijke fase III studie naar behandeling met cisplatin-pemetrexed  vergeleken met carboplatin-
paclitaxel-bevacizumab als eerste lijns chemotherapie voor longkankerpatiënten met een KRAS 
mutatie (NVALT 22).  



 

 

 
 
 


