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Dit proefschrift beschrijft de volumetrische en metabole veranderingen van 

tumoren wanneer deze met gecombineerde PET/CT worden vervolgd gedurende 

responsmetingen. Daarnaast worden beeldvormende biomarkers voor zgn. 

targeted therapy en chemotherapy voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) 

onderzocht.

Het meten van een tumorrespons (dat wil zeggen: of de therapie wel of niet aanslaat) 

gebeurt doorgaans door middel van het vergelijken van de tumorgrootte in de 

tijd met een computed tomography (CT) scan. Vaak worden contrastmiddelen 

gebruikt om met name duidelijkere afbeeldingen te krijgen in bijvoorbeeld het 

mediastinum. Bij een alternatieve, een metabole, meting daarentegen wordt 

een radioactief gelabeld suiker (18F-FDG) ingespoten, en na enige tijd verzamelt 

dit stofje zich bij metabool actieve plekken (zoals tumorcellen) en kunnen met 

een positronemissietomografiescan (PET-scan) deze plekken nauwkeurig in kaart 

worden gebracht. Dit kan worden gedaan met 18F-FDG, omdat NSCLC tumor cellen 

metabool actief zijn. Tegenwoordig worden vaak beide technieken gecombineerd.

Bij hypoxie (zuurstofgebrek) in de tumorcellen, zien we vaak meer resistentie 

(= weerstand) optreden tegen behandelingen. Door dit zuurstofgebrek is 

bijvoorbeeld een hogere dosis straling nodig om hetzelfde biologisch effect te 

bereiken. In in vivo experimenten kan de hypoxische concentratie in weefsels 

worden gemeten met de PET tracer 18F-FAZA.

Hoofdstuk 1 beschrijft de huidige problemen met responsmetingen wanneer 

er volumetrische evaluaties worden gedaan met PET/CT. De rol van hypoxie en 

glucosemetabolisme worden beschreven, gebruikmakend van de PET tracers 
18F-FAZA en 18F-FDG.

In hoofdstuk 2 wordt de nauwkeurigheid van een volumetrische beeldvormende 

registratietechniek voor responsmetingen onderzocht. Met een algoritme voor 

een zgn. “deformable image” registratie kunnen beelden die verschillen in de tijd 

worden vergeleken. Hiermee wordt een fusie van twee beelden gemaakt van 

dezelfde patiënt die op verschillende tijdstippen zijn verkregen. Uiteraard moet 

dan het ene beeld naar het andere worden “gewarpt”, zeg maar aangepast. Het 

doel is om te beoordelen of deze techniek nauwkeurig genoeg is en bovendien 

reproduceerbaar wanneer het wordt toegepast op PET/CT data. Dit werd 

onderzocht bij 39 patiënten met een gevorderde vorm van NSCLC, waarbij we 
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gebruikmaakten van de elastix toolbox. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat 

deze techniek redelijk accuraat is, omdat 94% van alle voxels vallen binnen de 95% 

geaccepteerde bandbreedte tussen het origineel en de aangepaste, “gewarpte” 

beeld (met de bandbreedte tussen -1,46 en 1,46 ΔSUV). Bij patiënten waarbij 

minder dan 80% van de voxels vallen binnen deze bandbreedte laat verdere 

analyse zien dat dit komt door een slechte afgrenzing tussen verschillende 

weefselsoorten. Alleen in gevallen waarbij een goede afgrenzing mogelijk is, zoals 

bijvoorbeeld door een lucht naar weefsel grens, is de fusie tussen de twee beelden 

accuraat.

De gegevens werden verder geanalyseerd door gebruik te maken van de EORTC/

SUVmax
 criteria. Wanneer de originele en de aangepaste beelden met elkaar 

worden vergeleken, wordt een afwijkende respons gevonden in respectievelijk 

14% (5/37) en 17% (2/12) van de patiënten met thoracale en niet-thoracale 

laesies. De spreiding tussen de oorspronkelijke en de aangepaste SUV
max

 van de 

desbetreffende laesies ligt tussen de -5,2 en 6,8 ΔSUV. Dit betekent dat het gebruik 

van de elastix toolbox invloed heeft op de statistische waardes van de tumorlaesies. 

De techniek beïnvloedt daarmee de evaluatie van een therapierespons op een 

klinisch significante manier. De conclusie moet daarmee zijn dat de elastix toolbox 

niet in haar huidige vorm kan worden toegepast voor responsevaluatie met PET.

In hoofdstuk 3 worden 18F-FAZA en 18F-FDG onderzocht bij patiënten met een 

onbehandeld stadium III en IV NSCLC. Een volumetrische zgn. voxel-by-voxel 

analyse van de primaire tumoren wordt verricht om hypoxie (met 18F-FAZA) en 

glucosemetabolisme (met 18F-FDG) te vergelijken. Er is geen correlatie tussen de 

grootte van de laesie en 18F-FAZA tumor/achtergrond (T/Bg) ratio, of tussen de 

grootte van de laesie en het fractionele hypoxische tumor volume. De conclusie 

is dat een18F-FAZA PET heterogene distributie van hypoxische subvolumina in een 

tumor kan detecteren bij een homogene 18F-FDG verdeling.

In hoofdstuk 4 wordt het effect van chemotherapie op tumorhypoxie en 

metabolisme gemeten met behulp van 18F-FAZA en 18F-FDG. Het behandeleffect 

van chemotherapie op hypoxie en metabolisme wordt hierbij binnen een kort 

tijdsinterval gemeten. In gebieden met initieel hogere opname van zowel 
18F-FAZA als 18F-FDG wordt een betere response op behandeling waargenomen. 

Tegelijkertijd meten we in gebieden met een lagere opname vaker een gemengde 
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response. Dit verschijnsel wordt vooral waargenomen in gebieden die worden 

gemeten met 18F-FAZA. Er is geen duidelijke verandering in de maximale T/

Bg-waarden na chemotherapie. Dit wordt verklaard door een mengbeeld van 

gebieden met diepe hypoxie die na behandeling minder hypoxisch worden, en 

gebieden met initieel weinig hypoxie die consequent meer hypoxisch worden 

na behandeling. De meest significante conclusie is dat er geen duidelijke relatie 

bestaat tussen glucosemetabolisme en hypoxie voor en na chemotherapie 

binnen deze groep patiënten. Ook wordt duidelijke reoxygenatie gezien in zeer 

ernstig hypoxische tumorgebieden terwijl de oxygenatierespons meer varieerde 

in gebieden met minder hypoxie. Hypoxie bleek in deze patiënten een dynamisch 

fenomeen en niet gerelateerd aan glucosemetabolisme.

Preklinische studies suggereren een relatie tussen hypoxie en glucose 

metabolisme, met als gemeenschappelijke factor de zgn. hypoxie induceerbare 

factor (HIF)1. Continue HIF activatie zorgt voor een verhoogd expressieniveau 

van GLUT-1 en GLUT-31-4. Dit zijn dezelfde glucosetransporteiwitten die actief 

zijn bij de opname van 18F-FDG5. HIF-1α activiteit is sterk gerelateerd aan 18F-FDG 

opname6. Daarentegen kunnen eerdere beeldvormende studies en onze twee 

studies, respectievelijk hoofdstuk 3 en 4, deze relatie tussen glucose metabolisme 

en hypoxie niet aantonen in een klinische setting7-9. Er wordt ook geen relatie 

gevonden tussen 18F-FMISO en Eppendorf metingen10. Deze bevindingen, samen 

met de resultaten van hoofdstuk 3 en 4, geven aan dat er geen directe relatie 

is tussen tumoroxygenatie en tumor glucosemetabolisme. Het zijn dus twee 

verschillende fenomen in tumorcellen. Dit betekent dat 18F-FDG niet kan worden 

gebruikt om hypoxie te voorspellen bij individuele patiënten.

Hoofdstuk 5 beschrijft de karakteristieken van 18F-FDG opname in normaal weefsel 

en in tumorweefsel gedurende een behandeling met de phospoinositide 3-kinase 

remmer pictilisib gecombineerd met chemotherapie. De verwachting was dat 

we hyperglykemie zouden zien en dat pictilisib meetbare metabole effecten in 

normaal weefsel zou geven. Klinisch relevante metabole veranderingen werden 

niet gezien. Wel werd een klein effect op de levermetabolisme gezien, die niet 

klinisch relevant is.

In hoofdstuk 6 worden de 18F-FDG opnamekarakteristieken van NSCLC patiënten 

met een EML4/ALK translocatie beschreven gedurende de behandeling met 
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de ALK remmer crizotinib. 18F-FDG PET/CT wordt verricht voor het begin, na zes 

weken en gedurende het vervolgonderzoek. Deze studie laat zien dat na zes 

weken behandeling PET/CT en alleen CT de tumorrespons in vergelijkbare mate 

weergeven. Gedurende het vervolgonderzoek was PET daarentegen veel beter in 

staat om ziekteprogressie te detecteren; in de simultaan verrichte CT werden geen 

tumorveranderingen gemeten. We concluderen dat bij NSCLC patiënten met een 

EML4/ALK translocatie 18F-FDG PET/CT niet alleen vroege ziekteprogressie kan 

detecteren maar ook afstandsmetastases kan excluderen. Evaluatie met 18F-FDG 

PET/CT is een uitstekende manier om oligometastasen te vervolgen en vast te 

stellen welke een lokale behandeling nodig hebben.

In hoofdstuk 7 wordt het effect van gemcitabine als radiosensitizer in combinatie 

met 3-dimensionale radiotherapie geëvalueerd in 318 patiënten met niet 

resectabel NSCLC. Deze studie beschrijft de progressievrije en totale overleving 

alsook de toxiciteit van deze gecombineerde behandeling. Gecombineerde 

chemotherapie met een lage dosis, wekelijks toegediende, gemcitabine is even 

veilig en effectief als andere gangbare en vergelijkbare behandelingen voor 

stadium III NSCLC. Progressievrije overleving was 15,5 ( 95% confidentie interval 

[CI] 12,9-18,1) maanden, en de totale overleving was 24,6 (95% CI. 21,0-28,1) 

maanden. Een belangrijk bijwerking (CTCAE graad ≥3) was dysfagie bij 12,6% van 

de patiënten, oesophagitis bij 9,6% en radiatiepneumonitis bij 3% van de patiënten; 

1,6% van de patiënten overleden tijdens of na de behandeling waarschijnlijk ten 

gevolge van de behandeling.

Hoofdstuk 8 beschrijft een biomarker onderzoek in Noord-Nederland, waarbij 

tumor weefsel wordt opgestuurd naar een centraal laboratorium voor het 

detecteren van EGFR/KRAS mutaties bij gemetastaseerd NSCLC patiënten.

De kwaliteit van het opgestuurde tumor materiaal blijkt bij ongeveer 17% onder 

de maat (dat wil zeggen, het materiaal is niet geschikt voor mutatie analyse). Te 

weinig tumor DNA of necrotisch vervallen weefsel blijkt een probleem te zijn. In 

die gevallen zou een invasieve procedure herhaald moeten worden om opnieuw 

materiaal te verzamelen. Een goede initiële planning om voldoende tumor 

materiaal te verzamelen is gewenst. Deze studie laat verder zien dat 10,9% van de 

patiënten in Noord-Nederland een EGFR mutatie heeft en 30% een KRAS mutatie.

Na behandeling met een EGFR TKI, is de mediane overleving van patiënten met 
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een EGFR mutatie meer dan 24 maanden. Voor patiënten met een KRAS mutatie 

is de mediane overleving 20 maanden. In het meest voorkomende wild type 

EGFR/KRAS gemetastaseerde niet-plaveiselcel NSCLC patiënten is de mediane 

overleving 9 maanden.

Toekomstperspectief

Een belangrijk aspect van dit proefschrift betreft de volumetrische analyse van 

PET beelden gedurende de behandeling van NSCLC patiënten. Uit onze studie 

komt naar voren dat de onnauwkeurige fusering van met name thoracale PET 

beelden in de tijd door een slechte delineatie tussen verschillende weefselsoorten 

een belangrijk probleem is. Bij thoracale beeldvorming zullen zowel hardware- als 

softwarematige technieken moeten worden toegepast om de tumorgebieden 

nauwkeurig met elkaar te kunnen fuseren. Nieuwe hardwarematige ontwikkelingen 

worden al in de kliniek geïntroduceerd om zogenaamde 4D beeldvorming met 

“image gating” toe te passen. Deze technieken laten toe dat voxel-by-voxel analyse 

nauwkeuriger wordt. Men kan ook denken aan PET-MRI, omdat de resultaten 

daadwerkelijk simultaan worden verkregen, maar of deze modaliteit bij thoracale 

beeldvorming een rol krijgt zal de toekomst ons leren.

Ondanks de genoemde tekortkomingen, heeft voxel-by-voxel analyse de 

potentie om een meer accurate evaluatie van behandelingsgeïnduceerde 

tumorveranderingen te meten, met name in situaties waar anatomische 

veranderingen nog niet zichtbaar zijn. Zulke situaties worden gezien gedurende 

de follow up van patiënten met een bijna complete respons, of in patiënten met 

zogenaamde oligometastases die worden behandeld met EGFR-TKI, BRAF of 

ALK remmers. Lokale progressie van ziekte in viscerale organen kan dan in een 

vroeg stadium en succesvol worden behandeld met stereotactische radiotherapie 

(SBRT), ) radiofrequentie ablatie (RFA) voor levermetastases en chirurgie. Waar de 

traditionele methodes zich vooral richten op de waarde van een klein gebied 

(SUVpeak
) of van een enkele voxel (SUV

max
), zorgt voxel-by-voxel analyse ervoor dat 

de behandeleffecten op de totale tumor kunnen worden geëvalueerd. Zo wordt 

ook de intratumorale heterogeniteit, krimp of verandering van de metabole 

response binnen de tumor geëvalueerd. Omdat individuele tumorgebieden die 

niet reageren op therapie worden geïdentificeerd, kunnen deze gebieden worden 
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behandeld met gerichte radiotherapie. Het is ook mogelijk om een biopt te nemen 

om eventuele nieuwe resistentie mechanismen te identificeren, opdat zo’n gebied 

met SBRT of met chirurgie, of eventueel targeted therapy kan worden behandeld.

Validatie van nieuwe PET tracers of vergelijkingen tussen verschillende PET 

tracers, worden in toenemende mate beschreven. Verschillende PET tracers zijn 

gebaseerd op medicatie. Deze tracers zijn o.a. 11C-docetaxel 13, 11C-erlotinib 14, 89Zr- 

bevacizumab15 terwijl andere tracers gebaseerd op TKIs zoals sorafenib en afatenib 

of PDL1 remmers in ontwikkeling zijn. Geautomatiseerde technieken om tumor 

gebieden op 18F-FDG PET te deliniëren zijn veel nauwkeuriger geworden11, terwijl 

eerder is aangetoond dat de interbeoordelaar betrouwbaarheid van volume 

delineatie met andere PET tracers nog beperkt is12. Accurate demarcatie van 

tumorgebieden blijft dus erg belangrijk.

Hypoxie zorgt voor weerstand tegen zowel chemo- als radiotherapie. Theoretisch 

gezien kan het gebruik van hypoxie scans worden gebruikt om dosisescalatie 

te verrichten in hypoxische gebieden gedurende behandeling, maar het 

dynamische karakter van de afwijkingen zoals waargenomen in dit proefschrift 

belemmert nog een verdere uitrol in de kliniek . Een andere methode is een 

behandeling door middel van vasodilatie van tumorgebieden met bijvoorbeeld 

nitroglycerinepleisters. Hoewel oorspronkelijk een studie met chemotherapie 

en nitroglycerinepleisters een verbeterde overleving liet zien vergeleken met 

patiënten die enkel chemotherapie kregen16, zijn er later studies verschenen, die 

deze resultaten niet konden bevestigen17,18. Beide studies faalden mogelijk omdat 

deze patiënten niet waren voorgeselecteerd voor hypoxie met een hypoxietracer 

zoals 18F-FAZA17,18. Een dergelijke aanpak zou wel hebben kunnen laten zien welke 

patiënten profijt zouden hebben van deze behandelwijze.

Bij het evalueren van behandelingen met zogenaamde dure geneesmiddelen is het 

zaak om de tumor response zo snel mogelijk te weten te komen. Zowel ’targeted 

therapy’ als immuun modulerende therapie komen daarvoor in aanmerking. Met het 

probleem van pseudoprogressie is nog onbepaald wanneer het beste tijdstip is om 

opnieuw beeldvorming te doen. Nu worden de tumorresponsemetingen gedaan 

na zes weken behandeling. Dit is gebaseerd op studies uit de chemotherapie 

periode. Het lijkt erop dat de behandeleffecten van EGFR TKI’s, ALK en BRAF 

remmers veel sneller optreedt, waarschijnlijk binnen 1-3 weken19-21.
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Volumetrische 18F-FDG PET/CT en beeldvorming met aan medicatie of biomarkers 

gelabelde tracers kan therapie resistente gebieden binnen de tumor visualiseren. 

We kunnen hiermee de intratumorale resistentie in kaart brengen om te weten 

of die informatie meerwaarde heeft voor nieuwe behandelwijzen. Stereotactische 

bestraling, chirurgie, of ablatie met radiofrequente ablatie of met cryotherapie kan 

ook lokaal worden toegepast om (lokaal) recidief te attaqueren. Ook kan het ons 

leiden naar die gebieden binnen een tumor waar we het best een biopt kunnen 

nemen. Biopten uit deze specifieke gebieden die resistente tumorcellen in zich 

herbergen dienen dan genomisch geanalyseerd te worden om het resistentie 

mechanisme te analyseren. Op die manier gaan beeldvorming en genetische 

analyse hand in hand. Toekomstige studies zouden zich moeten richten op deze 

aanpak, om te oordelen of dit een betere overleving, een betere kwaliteit van 

leven en economisch voordelig is vergeleken met de huidige behandelvormen.
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