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Nederlandse samenvatting 

Dikkedarmkanker is de derde meest voorkomende kanker met wereldwijd 1.36 miljoen 

nieuwe patiënten per jaar. Ongeveer 25% van de patiënten die worden gediagnosticeerd met 

dikkedarmkanker heeft direct uitzaaiingen en 25-35% ontwikkelt uitzaaiingen in de jaren na 

een in opzet genezende operatie. Bij patiënten met dikkedarmkanker die niet meer 

geopereerd kunnen worden ter genezing kunnen tabletten of infuus therapie gegeven 

worden, zogenoemde systemische therapie. Deze therapie heeft als doel om symptomen te 

bestrijden, kwaliteit van leven te verbeteren en het leven te verlengen. De eerste keus voor 

systemische therapie is 5-fluorouracil met leucovorin of capecitabine, gecombineerd met 

oxaliplatin (FOLFOX) of irinotecan (FOLFIRI). Bovenstaande zijn de klassieke chemotherapieën. 

Recent is er een nieuw chemotherapie op de markt gekomen, namelijk TAS-102 die 

tegenwoordig na de klassieke therapieën gegeven kan worden. Al deze middelen doden snel 

delende cellen, een van de belangrijkste kenmerken van kankercellen. 

Naast chemotherapie zijn er in de laatste 10 jaar nieuwe gerichte systemische 

therapieën (targeted therapies) bijgekomen. Zo zijn er eiwitten of antistoffen die 

groeifactoren binden, zoals bevacizumab, dat vaatvorming in de tumor voorkomt. Andere 

type antistoffen binden zich aan eiwitten op de tumorcel om zo doelgericht de groeisignalen 

te remmen. Voorbeelden hiervan zijn, cetuximab en panitumumab die groei en deling van de 

tumorcel remmen. Daarnaast zijn er ook therapieën die de groeisignaal binnen in de cel 

kunnen remmen, zogenoemde kinase remmers, zoals regorafenib. Met het gehele arsenaal 

aan anti-kankermiddelen is de gemiddelde overleving van patiënten met uitgezaaide 

dikkedarmkanker nu rond de 30 maanden.  

In dit proefschrift ligt de focus op antistoffen tegen het eerste bekend 

aangrijpingspunt van groeisignalen, de epidermale groei factor receptor (EGFR), als 

behandeling voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker. Er zijn twee soorten anti-EGFR 

antistoffen die de groeisignalen remmen, cetuximab en panitumumab. Uit eerder onderzoek 

is gebleken dat de effectiviteit van beiden middelen vergelijkbaar is. Tevens is het bekend dat 

patiënten met een activerende mutatie (DNA-afwijking) in een van de eiwitten in de 

signaleringsroutes, de RAS en BRAF eiwitten, geen voordeel hebben van deze behandeling. 

Ondanks dat patiënten al worden geselecteerd voor de behandeling op basis van de 

afwezigheid van de RAS en BRAF-mutaties in tumorweefsel, heeft ongeveer 1/3de van de 

geselecteerde patiënten geen voordeel van deze anti-EGFR-behandeling. Door 
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patiëntenselectie te verbeteren kunnen we voorkomen dat patiënten onnodig een 

ineffectieve behandeling krijgen die wel bijwerkingen geeft, ze kunnen sneller een mogelijk 

effectievere behandeling krijgen en de kosteneffectiviteit van de anti-EGFR-behandeling 

verbetert.  

In dit proefschrift staat onderzoek beschreven naar de behandelstrategie voor het 

toepassen van anti-EGFR-behandeling met verschillende middelen en of we met behulp van 

aanvullende tests kunnen voorspellen welke patiënten niet zullen reageren op de 

behandeling. 

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van een systematische review en meta-analyse beschreven. 

We hebben 6 gepubliceerde gerandomiseerde (patiënten worden o.b.v. gekozen 

eigenschappen eerlijk verdeeld tussen de 2 studie groepen) studies geïncludeerd, die 

standaard systemische therapie (of enkel ondersteunende zorg) vergelijken met en zonder 

anti-EGFR-antistoffen. Anti-EGFR-antistoffen verbeterden de respons (verandering van tumor 

grootte op CT), progressie-vrije overleving (PFS, tijd tussen start van de therapie tot dat de 

tumor ongevoelig is geworden) en totale overleving (OS, tijd tussen start van de therapie tot 

dat de patiënt komt te overlijden) in alle 3 de behandellijnen. Door het effect van de 

toevoeging van anti-EGFR-antistoffen met verschillende soorten chemotherapie te vergelijken 

konden we evalueren of dit effect groter was door de combinatie met bepaalde typen 

chemotherapie. Over het algemeen waren er geen grote verschillen tussen het effect van de 

anti-EGFR-antistoffen en de chemotherapie. De combinatie met irinotecan verbeterde de 

respons op CT-scan, maar niet de progressie-vrije en totale overleving. De combinatie 

behandelingen gaven wel veel meer bijwerkingen. We concludeerden dat het een logische 

strategie is om anti-EGFR-therapie niet in combinatie therapie te geven maar om deze in te 

zetten op het moment dat patiënten geen voordeel meer hadden van chemotherapie. 

 

In hoofdstuk 3 werd onderzoek beschreven over 18F-fluorodeoxyglucose 

positronemissietomografie/ computed tomografie (FDG PET/CT). FDG is een radioactief 

suiker. Na een tijd vervalt het radioactieve stofje, wat een signaal geeft dat worden 

gedetecteerd door een PET-scanner. Tumoren nemen het radioactieve suiker op, waardoor er 

veel radioactiviteit kan worden waargenomen op de PET-scan. Des te sneller de tumor groeit, 

des te meer suiker er nodig is, waardoor er dus meer radioactiviteit zal worden opgenomen in 
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de tumor. In dit hoofdstuk werd de relatie tussen tumor opname op FDG PET voor en 

klinische uitkomstmaten na systemische behandeling onderzocht in patiënten met 

ongeneselijke dikkedarmkanker. Tumor opname op FDG PET kan uitgedrukt worden in 

verschillende maten, de meest bekende zijn de SUV-maten, hierbij wordt de gemeten 

radioactiviteit in de tumor gecorrigeerd voor de hoeveelheid geïnjecteerde radioactiviteit en 

het lichaamsgewicht. De SUV wordt berekend per voxel (dit is een 3-dementionale pixel op de 

PET-beelden), er kan dan worden gekeken naar de voxel met de hoogste waarde (SUVmax), de 

hoogste waarde van een 1 cm3 deel van de tumor (SUVpeak) of de gemiddelde waarde van alle 

voxels van de tumor (SUVmean). Er kan ook worden gekeken naar het volume van de tumor 

(MATV is het metabool actief tumor volume) en het volume maal SUVmean, wat totale laesie 

glycolyse (TLG) wordt genoemd. Daarnaast zijn er ook meer nieuwere maten, die de vorm van 

de tumor (Sphericity en Compactness) en de heterogeniteit (verschillen tussen de voxels in de 

tumor) van de tumor opname (Entropy en AUC-CSH) uitdrukken. Onze data toonde aan dat 

met name de volume maten (MATV en TLG) correleerde met veranderingen van tumor 

grootte op CT, progressie-vrije en totale overleving. Daarnaast was tumor heterogeniteit 

(uitgedrukt in AUC-CSH) gecorreleerd met veranderingen op CT. Ook was er minder tumor 

heterogeniteit in patiënten die nog geen systemische therapie hebben ontvangen, versus 

patiënten die al meerdere lijnen chemotherapie hadden ontvangen. Het is bekend dat 

patiënten met uitzaaiingen van een rechtszijdig dikkedarmkanker een slechtere prognose 

hebben en vaak geen behandelvoordeel hebben van anti-EGFR-antistoffen. Op de FDG PET 

bleek inderdaad dat patiënten met rechtszijdige dikkedarmkanker een hoger tumorvolume 

hadden en minder ronde tumor laesies.  

 In deze exploratieve studie blijken met name de volume-gebaseerde maten iets te 

zeggen over de prognose, echter blijken ook andere PET-maten gecorreleerd met klinische 

uitkomstmaten. Voor toekomstige studies is het van belang niet enkel de SUV-maten te 

evalueren, maar ook maten die volume en tumor heterogeniteit beoordelen. Daarnaast is het 

ook belangrijk om de robuustheid en effecten van beeldkwaliteit en beeld reconstructie te 

beoordelen, om de optimale biomarker maat te kiezen. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de data van een pilotstudie waarin vroege FDG PET 

evaluatie bij negen patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker die worden behandeld met 

enkel cetuximab (één kuur per 2 weken). Voor en na 2 kuren cetuximab (4 weken) werd een 

FDG PET verricht. Metabole data werden uitgedrukt in SULmax, SULpeak (SUV gecorrigeerd voor 
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lichaamsvet), en TLG, per PET/CT. Daarnaast hebben we de tumorlaesie met de meeste 

opname, de ≤5 grootste laesies (≤2 per orgaan) en alle laesies geëvalueerd. In 89% van de 

gevallen werd behandelvoordeel goed voorspeld bij de evaluatie van de tumorlaesie met de 

meeste opname voor de behandeling en na 2 kuren. Met de evaluatie van ≤5 laesies 

(uitgedrukt in TLG, een maat die tumor volume incorporeert) werd voor alle patiënten 

behandelvoordeel correct voorspeld. Tevens werd er gezien dat in 43% van patiënten met 

meerdere tumorlaesies verschillen te zien waren in de af- en toename van metabole activiteit 

op FDG PET. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de tussentijdse analyse van deel 1 van de IMPACT-CRC 

studie. In deze analyse hebben we vroege FDG PET evaluatie verricht in 35 patiënten met 

uitgezaaide dikkedarmkanker (zonder aangetoonde mutaties in het RAS gen) die werden 

behandeld met enkel cetuximab. Ditmaal werd de FDG PET/CT evaluatie verricht na slechts 1 

gift cetuximab (na 2 weken). Per PET werden de ≤5 grootste laesies (≤2 per orgaan) 

geëvalueerd, uitgedrukt in TLG (een maat tumorvolume en de hoeveelheid metabole 

activiteit). Het verschil in tumor opname op de PET-scan werd gerelateerd aan de klinische 

uitkomstmaten, zoals behandelvoordeel (stabiele ziekte of afname van de tumorlaesies op de 

CT-scan). Patiënten met behandelvoordeel hadden significant meer afname van totale TLG (-

59.9% voor patiënten met behandelvoordeel versus 2.9% voor patiënten zonder 

behandelvoordeel, p=0.001). Met een grens van 15% afname in totale TLG werd een negatief 

voorspellende waarde van 100% behaald, met een positief voorspellende waarde van 84%. 

Patiënten die volgens de FDG PET scan na 1 gift cetuximab <15% afname of toename hadden 

van het totaal TLG hadden een significant slechtere progressie-vrij en totale overleving. 

 Het is mogelijk medicatie, zoals cetuximab van een radioactief label te voorzien. Op 

een PET-scan kan dan worden beoordeeld waar de medicatie zich ophoopt. In de IMPACT-

CRC studie werd cetuximab gekoppeld aan radioactief zirconium (89-zirconium). De 

resultaten van de zirconium-cetuximab PET/CT van deel 1 van de IMPACT-CRC worden 

beschreven in hoofdstuk 6.  

Bij deze klinische studie werden patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker (zonder 

aangetoonde mutatie in het RAS gen) behandeld met cetuximab 500mg/m2 

lichaamsoppervlakte, elke 2 weken. Bij de eerste kuur werd 10 mg zirconium-cetuximab 

geïnjecteerd. Na 6 dagen werd een zirconium-cetuximab PET verricht, bij zichtbare opname in 

tenminste 1 tumorlaesie continueerde de patiënt met de normale dosering. Indien er geen 
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tumor opname werd gezien op de zirconium-cetuximab PET werd de dosis cetuximab 

verhoogd (in groepen van 3 patiënten om de veiligheid van de hogere dosis te evalueren). De 

zirconium-cetuximab PET werd dan herhaald met de hogere dosis cetuximab, waarna 

patiënten continueren met de hogere dosering cetuximab elke 2 weken. In 35 patiënten had 

66% een positieve PET (zichtbare opname ≥ 1 tumorlaesie). Er werd geen relatie gezien 

tussen PET-positiviteit en behandelvoordeel of progressie-vrij overleving. Van de PET-

negatieve patiënten onderging 67% een dosis verhoging (750-1250mg/m2 

lichaamsoppervlakte), echter liet geen van de 2de PET-scans tumor opname zien. De 

radioactiviteit in de tumor kan ook worden berekend, deze kwantitatieve data toonde ook 

geen relatie met veranderingen op CT, behandelvoordeel of overleving.  

De dosis verhoging van de PET-negatieve patiënten kan wel de vergelijking tussen de 

PET-uitslag en behandelvoordeel beïnvloeden, mogelijk hebben patiënten met de hogere 

dosis vaker en langer behandelvoordeel. Echter, ook geen van de 2de PET-scans met hogere 

cetuximab dosis was positief. Ook zijn er PET-positieve patiënten zonder behandelvoordeel en 

PET-negatieve patiënten met behandelvoordeel. Een mogelijke verklaring voor de 

tegenstrijdigheid tussen de PET en de klinische uitkomst is een te lage detectiewaarde van de 

PET om het onderscheid te maken van genoeg of te weinig cetuximab in de tumor om een 

anti-tumor effect te weeg te brengen. Ook de hoeveelheid cetuximab in het bloed en de 

klaring van het geneesmiddel uit de bloedstroom correleren niet met behandelvoordeel. 

 Opname van zirconium-cetuximab in tumoren was verschillend tussen tumorlaesies 

binnen één patiënt, maar ook tussen patiënten. Om meer kennis te vergaren over opname op 

deze PET-scan hebben we verschillende factoren gerelateerd aan de zirconium-cetuximab 

PET-data. De expressie van het eiwit waar cetuximab aan bindt (EGFR) in de tumor, 

beoordeeld met weefselkleuring correleerde met zirconium-cetuximab tumor opname. De 

doorbloeding van de tumor werd beoordeeld met een radioactief water PET-scan. Bij dit type 

PET-scan wordt er gemeten terwijl het radioactief water wordt toegediend. Omdat het 

radioactief water direct uiteen valt is de doorbloeding te berekenen. De doorbloeding van de 

tumor werd in een aantal tumor laesies van 10 patiënten gemeten. Een betere doorbloeding 

bleek inderdaad gecorreleerd met meer zirconium-cetuximab opname in de tumor. Daarnaast 

bleek ook suiker verbruik (of metabole activiteit) op FDG PET, tumor grootte en locatie van de 

laesie gerelateerd met zirconium-cetuximab opname. De concentratie cetuximab in het bloed 

en de klaring van de medicatie beïnvloedde de zirconium-cetuximab opname in de tumor 
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niet. Ook werd circulerend EGFR (het eiwit waar cetuximab aan bindt) bekeken als factor die 

zirconium-cetuximab opname mogelijk beïnvloed. Circulerend EGFR betreft enkel het stuk van 

het eiwit wat buiten de cel zit. Deze stukken EGFR kunnen worden afgeknipt van de cel of 

worden gemaakt in de cel. Circulerend EGFR kan binden aan zirconium-cetuximab en zo 

specifieke tumoropname verminderen. Uit onze data blijkt dat de hoeveelheid circulerend 

EGFR voor de start van de behandeling de zirconium-cetuximab tumoropname niet beïnvloed. 

Mogelijk komt dit door de extreme overdosis van cetuximab ten opzichte van circulerend 

EGFR, ongeveer 78,000 keer meer. Wel bleek een hoge circulerende EGFR positief 

gecorreleerd met behandelvoordeel, progressie-vrij en totale overleving. Een verklarende 

hypothese kan zijn dat EGFR-aangedreven celgroei en cel overleving meer circulerend EGFR 

genereerd. In literatuur wordt het maken van circulerend EGFR beschreven als een mogelijke 

negatief feedbackmechanisme, omdat het de activerende stoffen die normaal op de EGFR 

gaan zitten kan wegvangen. 

 Andere bekende factoren die effectiviteit van anti-EGFR therapie beïnvloeden, zoals 

de aanwezigheid van een BRAF-gen mutatie (een mutatie die een tumor ongevoelig maakt 

voor de therapie) of tumoren die afkomstig zijn uit het rechter deel van de dikkedarm, 

correleren in ons cohort ook negatief met respons data, progressie-vrij en totale overleving. 

 In hoofdstuk 7 werd circulerend cel-vrij DNA beoordeeld als potentiele biomarker voor 

patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker (zonder mutatie in het RAS-gen) die behandeld 

worden met cetuximab. Een mogelijke verklaring voor ongevoeligheid voor anti-EGFR-

therapie is zowel tumorcellen met en zonder mutaties die ongevoeligheid voor de drug 

veroorzaken, zoals RAS- en BRAF-mutaties. In de literatuur varieert de gerapporteerde 

heterogeniteit tussen en binnen tumor laesies van 5 tot 40%. In 34 patiënten uit deel 1 van de 

IMPACT-CRC werd bloed afgenomen voor de start van behandeling en bij progressieve ziekte. 

In deze groep waren alle patiënten in weefsel van de dikkedarmtumor RAS-wild-type (dus 

geen mutaties) getest. In het circulerend cel-vrij DNA werden in 3 patiënten (9%) alsnog RAS-

mutaties aangetoond. Bij 6 patiënten die uiteindelijk een RAS- of BRAF-mutatie hadden was 

de progressie-vrij en algemene overleving korter. Er was 1 patiënt met een KRAS-mutatie in 

cfDNA die toch voordeel had van de cetuximab. Een mogelijke verklaring hiervoor is slechts 

een klein percentage tumorcellen die KRAS gemuteerd zijn, waardoor het merendeel van de 

tumorcellen toch gevoelig is, ook een minder agressief ziektebeloop hadden ongeacht de 



Chapter 9 

218 
 

behandeling of de dosis escalatie van cetuximab (zie hoofdstuk 6) kunnen de uitkomsten 

hebben beïnvloed. 

 Om meer inzicht te verkrijgen in verworven resistentie werden circulerende DNA 

mutaties beoordeeld ten tijde van progressieve ziekte bij patiënten met een initieel gevoelige 

tumor. 71% van deze patiëntengroep ontwikkelde een RAS of BRAF mutatie, 75% hiervan had 

polyclonale mutaties, dit betekend dat er verschillende mutaties in verschillende eiwitten zijn 

ontstaan. Deze mutaties zijn ontstaan als resistentiemechanisme door continue remming van 

de EGFR signaleringsroute. Naast de RAS en BRAF mutaties, ontwikkelde 47% van de 

patiënten met initieel behandelvoordeel een EGFR mutatie in domein III van de receptor. In 

dit domein van het eiwit bindt cetuximab, de mutatie voorkomt binding en dus remming van 

EGFR door cetuximab. Deze EGFR mutaties komen enkel voor in patiënten die al behandeld 

zijn met cetuximab, hierdoor zijn ze helaas niet geschikt als voorspellende biomarker voor de 

behandeling.  

 Van 34 patiënten zijn er ook data over de totale tumorbulk bepaald op FDG PET/CT. Er 

bleek een significante positieve correlatie tussen het aantal gemuteerde moleculen per mL 

plasma en totale tumor volume op FDG PET/CT. Voor toepassing van deze biomarker in 

patiënten met minder gevorderde ziekte kan dit nadelig zijn, gezien het aantal gemuteerde 

moleculen per mL plasma minder zal zijn omdat het tumorvolume lager is, waardoor de 

negatief voorspelende waarde ook lager zal zijn. 

 

Conclusie 

Op basis van de bekende literatuur en onze meta-analyse blijkt dat anti-EGFR therapie 

effectief is als toevoeging aan chemotherapie en als monotherapie. Er bleek geen duidelijk 

versterkend effect te zijn van anti-EGFR therapie en chemotherapie. Wel was de toxiciteit 

hoger in de combinatietherapieën. Tevens blijkt uit literatuur dat combinatietherapie niet 

meer voordelen oplevert ten opzichte van dezelfde therapieën achter elkaar. We concluderen 

dat het een logische behandelstrategie is om anti-EGFR therapie te bewaren voor het 

moment dat de tumor ongevoelig is geworden voor chemotherapie. 

 Zirconium-cetuximab PET/CT bleek geen geschikte voorspellende biomarker voor 

cetuximab effectiviteit. Wel blijkt uit onze studie dat de tumorgrootte, locatie, tumorperfusie, 

metabole activiteit en target expressie de opname van zirconium-cetuximab beïnvloedt, deze 
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gegevens zijn van belang voor toekomstige studies die medicatie met een radioactief label 

bestuderen. 

 Op basis van onze data lijkt vroege FDG PET/CT respons evaluatie een veelbelovende 

predictieve biomarker. Na slechts 1 kuur cetuximab konden er met de PET evaluatie patiënten 

worden geïdentificeerd die geen voordeel hadden van cetuximab, met een 100% negatief 

voorspellende waarde. In deel 2 van de IMPACT-CRC zal de vroege FDG PET/CT respons 

evaluatie worden gevalideerd in 116 patiënten. De optimale kwantificatie strategie en 

kwantificatie maat zal ook verder worden onderzocht. 

 In dit proefschrift beschrijven we 2 potentiële voorspellende biomarkers in het bloed. 

Als eerste hebben we in hoofdstuk 6 gezien dat circulerend EGFR significant hoger is bij 

patiënten met behandelvoordeel en was circulerend EGFR positief gecorreleerd aan 

progressie-vrije en totale overleving. Als tweede hebben we in hoofdstuk 7 laten zien dat er 

bij 9% van patiënten met RAS wild-type mCRC toch RAS mutaties worden gevonden in de 

circulatie. Dit suggereert dat het bepalen van de RAS en BRAF status op een biopt of in oud 

resectiemateriaal wellicht niet optimaal is. Met de minder invasieve ‘liquid biopsy’ verkrijgen 

we wellicht een representatieve beeld van de huidige mutatie status van verschillende 

tumorlaesies, en verkleinen we de kans op proefsteek fouten. In deel 2 van de IMPACT-CRC 

continueren we met de collectie van bloed en tumor weefsel voor en tijdens de behandeling 

met anti-EGFR therapie.  
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