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Medullair schildkliercarcinoom (medullair thyroïd carcinoom, MTC) gaat uit van de 

calcitonine producerende C-cellen in de schildklier en is verantwoordelijk voor ongeveer 5% 

van alle soorten schildklierkanker. MTC komt sporadisch voor (75%) of als onderdeel van 

één van de erfelijke tumorsyndromen; familiair MTC (FMTC) en multipele-endocriene-

neoplasie-type 2 (MEN2). Bij het MEN2 syndroom worden een MEN2A en een MEN2B 

variant onderscheiden, waarbij mutaties in het ‘REarranged during Transfection’ (RET) gen 

ten grondslag liggen aan deze syndromen. Andere uitingen van het MEN2 syndroom zijn 

bijniertumoren (feochromocytoom; MEN2A en 2B), hyperparathyreoïdie (MEN2A) of 

neurofibromatose (MEN2B). 

 De meeste patiënten met MTC presenteren zich met een asymptomatische palpabele nodus 

in de schildklier of in één of meerdere lymfeklieren. Als de diagnose wordt gesteld heeft 50% 

van de patiënten uitzaaiingen in de lymfeklieren en 10% uitzaaiingen elders in het lichaam. 

Om de diagnose MTC te stellen is een echogeleide dunne naald biopsie de eerste stap. Hierbij 

kan immunohistochemische analyse de sensitiviteit voor het opsporen van MTC verhogen. 

Omdat MTC uitgaat van de calcitonine producerende C-cellen, kan de bepaling van 

calcitonine in het bloed ook worden gebruikt als een screenings instrument bij patiënten met 

een schildkliernodus om MTC in een vroeg stadium op te sporen. Deze screening staat echter 

nog ter discussie, omdat een aanzienlijk aantal patiënten een verhoogd calcitonine heeft op 

basis van andere oorzaken dan een MTC. 

 Volgens de huidige richtlijn van de Amerikaanse Schildklier Associatie (American 

Thyroid Association; ATA) bestaat de initiële behandeling van patiënten met een sporadisch 

MTC zonder bekende metastasen bij diagnose uit een totale thyreoïdectomie met een 

electieve lymfadenectomie van regionale lymfeklieren in het centrale compartiment (level VI) 

(centrale compartiments dissectie (CCD)). Wanneer er sprake is van ziekte uitbreiding naar de 

laterale lymfeklieren van de hals is er ook een indicatie voor een gemodificeerde radicale uni- 

of bi- laterale dissectie (LND). Omdat chirurgische behandeling de enige kans biedt op curatie 

en/of locoregionale controle, voeren sommige chirurgen naast een electieve CCD ook een 

electieve LND uit. De keuze hiervoor wordt mede bepaald door het risico op micrometastasen 

wanneer een ziekte zich locoregionaal presentereert. Bij meer dan 50% van de patiënten is de 

ziekte zodanig uitgebreid dat geen curatie bereikt kan worden. In tegenstelling tot andere 

vormen van schildkliercarcinoom hebben MTC patiënten geen baat bij adjuvante therapie met 
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radioactief jodium. Daarom is adequate chirurgie in MTC van cruciaal belang voor optimale 

locoregionale controle en curatie. 

 Hoewel meer dan 50% van de patiënten ondanks uitgebreide chirurgie niet kan worden 

genezen, is de levensverwachting van het merendeel van de patiënten met een beperkte 

tumorrest goed. Zorgvuldige follow-up is van belang om tijdig ziekte progressie vast te 

stellen, en bestaat uit regelmatige bepalingen van de tumormarkers calcitonine en 

carcinoembryonic antigeen (CEA); een tweede tumormarker voor MTC. Wanneer deze 

tumormarkers stijgen is verdere diagnostiek met anatomische en functionele beeldvorming 

geïndiceerd. De verdubbelingstijden van de calcitonine en CEA waarden zijn vooralsnog de 

meest betrouwbare markers voor ziekteprogressie. Om ziekteprogressie vast te stellen zijn 

echter meerdere metingen nodig over een langere periode. Het vroegtijdig vaststellen van 

ziekteprogressie kan van belang zijn, omdat eventuele therapeutische interventies verdere 

ziekteprogressie kunnen vertragen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte en de 

snelheid waarmee tumormarkers stijgen, kunnen verschillende therapeutische strategieën 

worden overwogen; een ‘wait and see’ beleid met een zorgvuldig vervolg van de patiënt, een 

chirurgische interventie (voor locoregionale controle) of behandeling met gerichte 

systemische (targeted) therapie. 

 In de palliatieve behandeling van MTC is conventionele chemotherapie niet effectief 

gebleken. Recent onderzoek met gerichte tyrosine kinase (TK) remmers bij MTC patiënten 

heeft een langere progressie vrije overleving laten zien. Het is echter onbekend of het effect 

van deze tyrosine kinase remmers afhankelijk is van de aanwezigheid van een (somatische of 

kiembaan) RET mutatie in de tumor of patiënt. Verschillende RET mutaties zijn 

verantwoordelijk voor specifieke configurationele veranderingen van het RET eiwit. De meest 

voorkomende mutatie in sporadische MTC patiënten bijvoorbeeld, ‘de MEN2B mutatie’, 

verandert het ATP pocket van het RET eiwit. Sommige TK remmers kunnen hier minder goed 

aan binden. De effectiviteit van gerichte therapie kan daarom mogelijk verbeterd worden door 

de TK remmer te selecteren aan de hand van de specifieke RET mutatie. Daarnaast hebben de 

meeste TK remmers verschillende aangrijpingspunten die meerdere intracellulaire 

signaalroutes kunnen activeren. Naast het effect op de tumor kunnen ook bijwerkingen 

optreden, zoals cardiale toxiciteit of het hand-voet syndroom. Zorgvuldige selectie van 

patiënten is belangrijk, en in de toekomst kan mogelijk mutatie specifieke therapie ontwikkeld 

worden. 
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Dit proefschrift onderzoekt verschillende belangrijke klinische vraagstukken over de diagnose 

en behandeling van patiënten met een primair en recidief MTC. Het doel was om de 

diagnostische en therapeutische modaliteiten in de behandeling van MTC te evalueren en te 

verbeteren door middel van: (1) het evalueren van de waarde van de calcitonine test voor het 

opsporen van MTC in patiënten met een schildkliernodus; (2) het beoordelen van de huidige 

ATA richtlijn ten aanzien van de chirurgische behandeling van MTC patiënten; (3) het 

bepalen van de waarde van 18F-FDG PET en 18F-DOPA PET in de detectie van progressief en 

recidiverend MTC en (4) het onderzoeken van de effectiviteit van verschillende tyrosine 

kinase remmers bij de behandeling van MTC. 

 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over MTC en worden het doel en de 

achtergronden van dit proefschrift besproken. 

 

In Hoofdstuk 2 presenteren we drie patiënten met verschillende ziektestadia om de variatie in 

klinische presentatie en biologisch gedrag van het MTC te illustreren. Aan de hand van deze 

patiënten wordt een korte beschrijving gegeven van de presentatie, diagnose, behandeling en 

follow-up van MTC. 

 

Omdat MTC patiënten bij wie de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld een betere 

prognose hebben, zou vroege opsporing van waarde kunnen zijn. Deze tumoren zouden met 

een calcitonine bepaling kunnen worden gedetecteerd omdat vrijwel alle MTC’s calcitonine 

produceren. Er bestaat echter geen consensus over het routinematig bepalen van calcitonine in 

bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld bij patiënten die zich presenteren met een 

schildkliernodus. Om de diagnostische accuratesse van de calcitonine test te evalueren voor 

het opsporen van MTC bij patiënten met een schildkliernodus is in Hoofdstuk 3 een meta-

analyse verricht. Zestien studies werden geïncludeerd, waarbij schattingen werden gemaakt 

van de sensitiviteit en specificiteit voor verschillende cut-off waarden met en zonder 

stimulatie. Bij een lage basale calcitonine cut-off waarde (10 pg/ml) werd een hoge 

sensitiviteit gevonden. De gecombineerde basale en gestimuleerde calcitonine bepalingen 

resulteerden ook in een hoge sensitiviteit. Wanneer gekozen werd voor een hogere cut-off 

waarde of een gestimuleerde calcitonine waarde nam de specificiteit iets toe. Gezien de hoge 

sensitiviteit en specificiteit is de totale diagnostische accuratesse van de calcitonine bepaling 

hoog. Door de lage prevalentie van MTC is de calcitonine bepaling echter niet meteen 

geschikt als screeningsinstrument. Omdat MTC een zeldzame ziekte is, is de positief 
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voorspellende waarde (PPV) laag. Daarmee is ook de klinische toepasbaarheid van de 

routinematige calcitoninebepaling voor het opsporen van MTC beperkt in patiënten met een 

schildkliernodus. De lage PPV maakt het risico op een het onnodig opereren van patiënten 

groter. Ook blijft de kosteneffectiviteit van de calcitoninescreening, gezien deze lage 

prevalentie, nog onduidelijk. 

 

In Hoofdstuk 4 is geëvalueerd of de chirurgische behandeling van MTC zoals beschreven in 

de richtlijn van de American Thyroid Association (ATA) patiënten een klinisch voordeel 

oplevert. Voor de optimale chirurgische behandeling bestaat geen eenduidig bewijs, met name 

niet ten aanzien van de uitgebreidheid van de laterale lymfeklier dissectie. Daarom worden 

door verschillende experts en richtlijnen verschillende chirurgische strategieën voorgesteld. 

De ATA richtlijn adviseert een totale thyreoïdectomie en lymfeklierdissectie van het centrale 

compartiment (level VI) als initiële behandeling. Bij positieve regionale lymfeklieren is ook 

een systematische lymfeklierdissectie van de laterale compartimenten (level II-V) 

geïndiceerd. In een retrospectieve studie werd de klinische uitkomst van patiënten behandeld 

volgens de ATA richtlijn vergeleken met patiënten niet behandeld volgens deze richtlijn. 

Deze klinische uitkomst was gedefinieerd als aantal re-operaties, biochemische curatie, 

overleving en complicaties. Daarnaast werd onderzocht in welke mate de klinische uitkomst 

werd beïnvloed door (1) een operatie met curatieve intentie in één of twee sessies, (2) de 

locatie van de initiële curatieve operatie (tertiair verwijzingscentrum versus niet-centrum 

ziekenhuis) en (3) patiënt en tumorkarakteristieken. De resultaten van deze studie laten zien 

dat patiënten die volgens de richtlijn adequaat zijn behandeld significant minder re-operaties 

hadden vergeleken met de inadequaat geopereerde patiënten. Daarnaast hadden adequaat 

geopereerde patiënten significant meer biochemische curatie. Er werd geen significant effect 

aangetoond op de klinische uitkomst van patiënten geopereerd in een tertiair 

verwijzingscentrum, maar deze patiënten ondergingen wel significant vaker een adequate 

operatie. Tumorgrootte en lymfeklierbetrokkenheid waren de belangrijkste voorspellers van 

ziektevrije en totale overleving. 

 

In Hoofdstuk 5 wordt de rol besproken van beeldvorming met verschillende radioactieve 

tracers met behulp van de positron emissie tomografie (PET) voor de stagering en follow-up 

van patiënten met een papillair, folliculair en medullair schildkliercarcinoom. PET is 

gebaseerd op het gebruik van isotopen die positronen uitzenden. Voor de detectie van 

schildkliercarcinoom zijn meerdere radioactieve tracers beschikbaar. 18Fluorine-
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Fluorodeoxyglucose (18F-FDG) is een glucose analoog, die van waarde is in de follow-up van 

patiënten met een papillair en folliculair schildkliercarcinoom. Met name bij patiënten met 

een negatieve 131Jodium scintigrafie maar een detecteerbare tumormarker (thyreoglobuline), 

kan 18F-FDG ziekte activiteit lokaliseren. Andere beschikbare tracers voor gebruik in de 

follow-up van het papillair en folliculair schildkliercarcinoom zijn 11C-Methionine PET (11C-

MET PET) en 124Iodine-PET (124I-PET). Hoewel de waarde van 11C-MET PET beperkt lijkt, 

heeft 124I-PET mogelijk wel een toegevoegde waarde vergeleken met de standaard 131Jodium 

scintigrafie, de huidige plaatsbepaling is echter nog onduidelijk.  

 Bij patiënten met MTC wordt 18F-FDG ook gebruikt, maar lijkt 
18Flurorinedihydroxyphenylalanine (18F-DOPA) meer sensitief. Deze radiotracer maakt 

gebruik van een sterk verhoogd transport van aminozuren via de ‘large amino acid 

transporters’. Beeldvorming met behulp van PET is een belangrijk diagnostisch instrument bij 

patiënten met een schildkliercarcinoom. De optimale radioactieve tracer is afhankelijk van het 

type carcinoom en het doel van de beeldvorming (stageren/follow-up). 

 

In Hoofdstuk 6 wordt een studie bij 47 patiënten met MTC beschreven, waarin de opname op 

de 18F-FDG PET als 18F-DOPA PET wordt vergeleken met verdubbelingstijden van 

calcitonine en carcinoembryonic antigeen (CEA). Vroege opsporing van progressieve ziekte 

bij MTC patiënten kan belangrijk zijn, omdat behandeling verdere achteruitgang kan 

vertragen. De calcitonine verdubbelingstijd is de belangrijkste biochemische marker voor 

progressieve ziekte, maar hiervoor zijn meerdere metingen over een langere tijdsperiode 

noodzakelijk. Positiviteit op de 18F-FDG PET en 18F-DOPA PET scan werd vergeleken met 

de absolute calcitonine en CEA serum waarden, de verdubbelingstijden van deze 

tumormarkers en overleving van de patiënt. Tevens werd in een subgroep aan de hand van een 

gestandaardiseerde opname waarde van de tracers (standardized uptake value; SUV) en het 

aantal laesies de zogenaamde ‘whole body metabolic burden (WBMTB)’ bepaald. Deze 

WBMTB werd vergeleken met de bovengenoemde biochemische parameters. 
 18F-FDG PET positiviteit was significant gecorreleerd met zowel de absolute calcitonine 

en CEA waarden als met de verdubbelingstijden van beide tumormarkers. 18F-DOPA PET 

positiviteit was significant gecorreleerd met de absolute calcitonine en CEA waarden, maar er 

was geen correlatie met verdubbelingstijden. Met de 18F-DOPA PET werden significant meer 

laesies gedetecteerd dan met de 18F-FDG PET. Positiviteit op de 18F-FDG PET was een 

belangrijke indicator voor een kortere overleving, in vergelijking met patiënten met een 

negatieve 18F-FDG PET scan. Geconcludeerd kan worden dat beide scans van waarde zijn bij 
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de follow-up van patiënten met MTC; 18F-DOPA PET vooral om de uitgebreidheid van de 

ziekte vast te stellen, 18F-FDG PET om de patiënten met progressieve ziekte beter te 

identificeren.  

 

In Hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven waarin de effecten van vier verschillende 

tyrosine kinase remmers in MTC en papillair schildklier carcinoom (PTC) cellijnen wordt 

geëvalueerd. MTC en PTC kunnen worden veroorzaakt door een activatie of 

herrangschikking in het ‘RE-arranged during Transfection’ (RET) gen. Dit gen codeert voor 

de RET tyrosine kinase receptor, die betrokken is bij celgroei en proliferatie. Verschillende 

tyrosine kinase remmers zijn getest in klinische trials, maar het is onbekend of er ook 

specificiteit bestaat voor een bepaalde RET mutatie en welke tyrosine kinase remmer dan het 

meest effectief is. Cellijnen met een MEN2A (MTC-TT) mutatie, een MEN2B (MZ-CRC-1) 

mutatie en een RET/PTC (TPC-1) herrangschikking werden behandeld met vier verschillende 

tyrosine kinase remmers (axitinib, sunitinib, vandetanib en cabozantinib (XL184)). Het effect 

op celproliferatie, RET expressie en autofosforylatie werd bepaald. Ook werd het effect op 

Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaalroute onderzocht (meer specifiek het effect 

op ‘Extracellular Signal-regulated Kinase’ (ERK)); een onderliggende RET signaalroute 

betrokken bij celdifferentiatie, proliferatie en overleving. 

 Alle vier onderzochte tyrosine kinase remmers lieten een dosisafhankelijke afname in 

celproliferatie zien. Cabozantinib was de meest effectieve remmer in de MEN2A en 

RET/PTC cellijn, terwijl vandetanib de meest effectieve remmer voor de MEN2B cellijn was. 

Zowel cabozantinib als vandetanib waren in staat om de RET autofosforylatie en RET 

expressie te verminderen in de MEN2A en MEN2B cellijn. Echter, alleen bij vandetanib 

gebeurde dit door het remmen van de RET transcriptie. Bij behandeling met cabozantinib 

werd een duidelijke afname in RET fosforylatie gezien in de RET/PTC cellijn, maar de 

RET/PTC expressie was toegenomen. ERK fosforylatie en expressie waren zowel in MEN2A 

als MEN2B cellijnen afgenomen na behandeling met cabozantinib of vandetanib. In 

RET/PTC cellijnen werd geen verandering in ERK fosforylatie en expressie gezien. Deze 

studie laat zien dat vandetanib en cabozantinib potente remmers zijn van tumorproliferatie in 

MTC cellijnen. Daarnaast werd ook een specificiteit van de tyrosine kinase remmers 

gevonden voor cellijnen met verschillende RET mutaties. Dit suggereert dat mutatie 

specifieke therapie van waarde kan zijn in MTC en PTC patiënten.  
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