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INLEIDING

Ongeveer 12% van alle vrouwen wordt gedurende haar leven gediagnosticeerd met 
borstkanker. Het mammacarcinoom is daarmee het meest voorkomende tumortype 
onder vrouwen. Op basis van tumorkarakteristieken, waaronder expressie van de 
oestrogeenreceptor en de humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2) in of op de 
tumorcel, kan er een onderverdeling worden gemaakt naar verschillende subtypen. Deze 
tumorkarakteristieken zijn van belang voor het bepalen van de prognose en de therapiekeuze. 

Van alle primaire mammatumoren is 75% positief voor de oestrogeenreceptor. De 
oestrogeenreceptor kan worden geactiveerd door het vrouwelijk geslachtshormoon, 
oestradiol. Na activatie van de oestrogeenreceptor door oestradiol dimeriseert deze, 
verplaatst zich naar de nucleus, en bindt aan het DNA. Met behulp van co-repressoren en 
co-activatoren moduleert de oestrogeenreceptor uiteindelijk de transcriptie van genen die 
verantwoordelijk zijn voor celdeling en celoverleving. 

De stimulatie van celdeling door oestradiol kan worden geïnhibeerd door hormonale 
therapieën. Dit kan bijvoorbeeld door de hoeveelheid circulerend oestradiol te verlagen 
(door inhibitie van het aromatase), door blokkade van de oestrogeenreceptor (door 
receptorantagonisten), of door de expressie van de oestrogeenreceptor te verlagen. Deze 
behandelingen worden over het algemeen goed verdragen, kunnen de kans op een recidief 
verkleinen in de adjuvante situatie, en de overleving verlengen wanneer er sprake is van 
gemetastaseerde ziekte. Een hormonale behandeling heeft echter alleen zin wanneer de 
tumor de oestrogeenreceptor tot expressie brengt.

De standaard methode om de oestrogeenreceptorexpressie te bepalen is imuunhistochemisch 
onderzoek op het tumorweefsel door de patholoog. Tot voor kort ging men er vanuit 
dat wanneer er gemetastaseerde ziekte was ontstaan, de karaktereigenschappen van de 
metastasen gelijk waren gebleven aan die van de primaire tumor. Inmiddels is echter bekend dat 
tumoreigenschappen, waaronder de oestrogeenreceptorexpressie, in de loop der tijd kunnen 
veranderen. Zo is bij ongeveer 15-30% van de patiënten de oestrogeenreceptorstatus van 
een metastase, door immuunhistochemie bepaald, anders dan die in de primaire tumor. Om 
deze reden adviseren verschillende richtlijnen tegenwoordig om een biopt te nemen wanneer 
er sprake is van gemetastaseerde ziekte, om daarin o.a. de oestrogeenreceptorexpressie 
opnieuw te bepalen. In de praktijk is het echter niet altijd goed mogelijk om een biopt te 
nemen uit een metastase, bijvoorbeeld vanwege de locatie van de laesie. Daarnaast kan de 
oestrogeenreceptorexpressie ook nog verschillend zijn tussen meerdere metastasen binnen 
één individu. Dit maakt dat het biopt mogelijk niet altijd een accuraat beeld geeft van de 
algehele oestrogeenreceptorstatus.
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Een relatief nieuwe techniek om de oestrogeenreceptorstatus van metastasen te bepalen is 
door middel van moleculaire beeldvorming met positronemitterende tomografie (PET) en de 
tracer 18F-fluoroestradiol (18F-FES). De mogelijke voordelen van de 18F-FES-PET techniek zijn 
o.a. dat hij niet invasief is, een afbeelding van de gehele patiënt geeft en dat zodoende de 
oestrogeenreceptorstatus van meerdere metastasen tegelijk kan worden vastgesteld. 

Het doel van dit proefschrift is om de klinische mogelijkheden van moleculaire beeldvorming 
van de oestrogeenreceptor bij het mamma- en ovariumcarcinoom te bepalen.

SAMENVATTING VAN DIT PROEFSCHRIFT

In hoofdstuk 1 werd een korte introductie en een overzicht gegeven van de inhoud van dit 
proefschrift. hoofdstuk 2 beschreef een uitgebreide literatuurstudie naar de mogelijke klinische 
toepassingen van de 18F-FES-PET techniek. In dit review werd zowel preklinische literatuur 
gezocht waarin de ontwikkeling van de verschillende PET tracers voor de oestrogeenreceptor 
is beschreven, als ook alle klinische studies die tot op heden zijn verricht. Uit deze literatuur 
konden uiteindelijk vier mogelijke klinische toepassingen voor de 18F-FES-PET techniek worden 
geëxtraheerd, te weten: i) toepassing binnen de diagnostiek, ii) als predictieve biomarker 
voorafgaand aan therapie, iii) om heterogeniteit in oestrogeenreceptorexpressie te evalueren, 
en iv) om de oestrogeenreceptor-binding van ER (ant)agonisten te bepalen. Daarnaast 
werden een aantal punten samengevat welke van belang zullen zijn voor het optimaliseren 
van de 18F-FES-PET techniek in toekomstige studies, waaronder de mogelijke invloed van 
hoge oestrogeenspiegels in premenopausale patiënten en de effecten van recent gebruikte 
oestrogeenreceptorantagonisten op de tumor 18F-FES-opname.

Daar waar in vroege 18F-FES-PET studies vooral is gekeken naar de mogelijke rol van 18F-FES-
PET in de stagering van borstkanker, hebben wij in hoofdstuk 3 gebruik gemaakt van de hoge 
specificiteit van de 18F-FES-PET als diagnosticum. In 33 patiënten met een oestrogeenreceptor-
positief mammacarcinoom in de voorgeschiedenis, die zich presenteerde met een diagnostisch 
dilemma, werd de klinische waarde van een 18F-FES-PET scan onderzocht. Deze patiënten 
hadden reeds de standaard diagnostiek ondergaan. Met behulp van vragenlijsten aan de 
verwijzend specialist voorafgaand, vlak na, en 3 maanden na het maken van de 18F-FES-PET 
werd geëvalueerd of de 18F-FES-PET had bijgedragen aan het diagnostisch begrip en aan een 
eventuele verandering in therapie/ beleid.  In deze geselecteerde groep van patiënten droeg 
de 18F-FES-PET in 88% van de verwijzingen bij aan een verbeterd diagnostisch begrip, en in 
48% van de patiënten droeg 18F-FES-PET bij aan een verandering in het beleid. Deze pilotstudie 
suggereert dat 18F-FES-PET een belangrijke bijdrage kan leveren als aanvulling op de standaard 
diagnostiek, wanneer de standaard diagnostiek geen antwoord geeft op de vraag van de 
clinicus. Toekomstige studies zijn nodig om nog exacter te definiëren bij welke indicaties 
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18F-FES-PET van toevoegde waarde kan zijn. 

In hoofdstuk 3A werd de 18F-FES-PET als aanvulling op de standaarddiagnostiek gebruikt bij 
een patiënte met een zeldzaam tumortype: het endometriaal stromacelsarcoom. In dit case 
report met een literatuuroverzicht, werd met behulp van een 18F-FES-PET onderzocht of er 
een verhoogde oestrogeenreceptorexpressie was in de metastasen van een patiënte met een 
endometriaal stromacelsarcoom. De standaardbehandelingen met onder andere progestativa 
waren reeds door deze patiënte doorlopen. Op basis van een positieve 18F-FES-PET scan 
werd een behandeling gestart met fulvestrant, hetgeen de oestrogeenreceptor competitief 
antagoneert en tevens de expressie hiervan verlaagt. De behandeling van het endometriaal 
stromacelsarcoom met deze therapie werd niet eerder in de literatuur beschreven. Na 6 
maanden therapie werd de 18F-FES-PET scan herhaald, waarop een duidelijke afname van de 
18F-FES-opname in het tumorweefsel werd gezien. Op de CT scan werd daarnaast een afname 
in diameter gezien van de metastasen. Een behandeling met fulvestrant kan op grond van 
dit case report worden overwogen in dit zeldzame tumortype. De 18F-FES-PET kan mogelijk 
bijdragen aan het selecteren van patiënten met een hoge oestrogeenreceptorexpressie. 

De reductie in 18F-FES-opname in de tumor door een behandeling met fulvestrant kan 
mogelijk ook inzicht geven in welke dosering zorgt voor een optimale verlaging in het 
aantal vrij beschikbare oestrogeenreceptoren. Uit preklinische studies blijkt dat fulvestrant 
voor een complete inhibitie van de oestrogeenreceptor kan zorgen. Dat wil zeggen: de 
oestrogeenreceptorexpressie verdwijnt volledig, en toevoegen van oestradiol induceert geen 
tumorgroei meer. In patiënten is het echter onduidelijk of de huidige dosering van 500 mg 
intramusculair iedere 4 weken plus een oplaaddosis op dag 14 voldoende is voor het volledig 
doen afnemen van het aantal vrije oestrogeenreceptoren. Het doel van de studie in hoofdstuk 
4 was om de reductie in het aantal vrije oestrogeenreceptoren door een behandeling met 
fulvestrant (standaard dosering) te evalueren. In 16 patiënten met een gemetastaseerd 
mammacarcinoom werd een 18F-FES-PET scan verricht voorafgaand aan therapie, en de scan 
werd herhaald na 1 en 3 maanden. De relatieve reductie in tumor 18F-FES-opname gedurende 
de behandeling met fulvestrant werd gekozen als uitkomstmaat voor de verandering in het 
aantal vrije oestrogeenreceptoren. Een relatieve reductie van < 75% met een absolute 18F-FES-
opname van > 1.5 (gestandaardiseerde opname waarde/ SUVmax) werd vooraf gedefinieerd als 
een onvolledige reductie. Bij 6 (38%) van de 16 patiënten bleek er sprake van een onvolledige 
reductie in het aantal vrije oestrogeenreceptoren. Slechts 1 van de 6 patiënten met een 
onvolledige reductie had baat bij de behandeling met fulvestrant (stabiele ziekte ≥ 24 weken), 
tegenover 8 van de 9 patiënten met ≥ 75% reductie in 18F-FES-opname. 

Hoewel de gebruikelijke hormonale behandelingen bij borstkanker zich richten op het 
verlagen van de oestradiolspiegels of het blokkeren van de oestrogeenreceptor, kan ook 



137

9C
hapter 9

N
ederlandse sam

envatting

het stimuleren van de oestrogeenreceptor met oestradiol een antitumoreffect genereren.  
Dit effect lijkt vooral op te treden wanneer de tumorcellen langdurig zijn blootgesteld aan 
hele lage concentraties oestradiol. Er treedt dan een adaptatie op waarbij de tumorcel 
door up-regulatie van de oestrogeenreceptorexpressie nog kan groeien bij zeer lage 
oestradiolspiegels, maar juist in apoptose gaat bij hogere oestradiolspiegels. In hoofdstuk 
5 beschreven we een pilotstudie in patiënten met een gemetastaseerd mammacarcinoom 
waarbij de voorspellende waarde van een 18F-FES-PET voorafgaand aan een behandeling 
met hoge doses oestrogenen wordt geëvalueerd. Negentien patiënten ondergingen een 
18F-FES-PET scan om de hoogte van de oestrogeenreceptorexpressie te bepalen voorafgaand 
aan een behandeling met oestradiol. Alle patiënten waren reeds uitgebreid voorbehandeld 
met meerdere lijnen antihormonale therapie. Uit deze studie bleek dat afwezigheid van de 
oestrogeenreceptor, gedefinieerd als een lage tumor 18F-FES-opname, kon voorspellen welke 
patiënten geen baat zouden hebben van oestrogenen. Anderzijds kon de mate van 18F-FES-
opname bij patiënten met een positieve scan niet goed voorspellen welke patiënten wél 
baat zouden hebben bij een behandeling met oestradiol. We lieten zien dat het toevoegen 
van andere markers, zoals bot turnover markers en tumor markers, mogelijk kan bijdragen 
aan een betere positief voorspellende waarde. 

In tegenstelling tot de situatie bij het mammacarcinoom maakt een antihormonale therapie 
geen onderdeel uit van de standaardbehandeling van het ovariumcarcinoom, hoewel 
de meeste patiënten wel een ovariëctomie ondergaan. Hormoonreceptoren komen 
echter wel tot expressie in het ovariumcarcinoom en verschillende fase II studies hebben 
een beperkt antitumoreffect van hormonale behandelingen aangetoond. Opvallend is 
dat er in de meeste studies geen selectie plaats heeft gevonden op basis van de tumor 
oestrogeenreceptorexpressie. In hoofdstuk 6 hebben we de expressie van vier verschillende 
hormoonreceptoren in het ovariumcarcinoom bepaald: de androgeenreceptor, de 
oestrogeenreceptor-alpha en -bèta (α en β), en de progesteronreceptor. Van 121 patiënten 
die participeerden in een klinische studie werden tissue-micro-arrays geconstrueerd, waarop 
de expressie van bovenstaande receptoren met behulp van imuunhistochemie werd bepaald. 
Het tumorweefsel was positief voor de androgeenreceptor in 10%, oestrogeenreceptor-α 
in 31%, oestrogeenreceptor-β in 73%, en progesteronreceptor in 19% van de patiënten. 
Patiënten met tumoren die negatief waren voor alle vier hormoonreceptoren bleken 
de beste prognose te hebben, terwijl de overleving slecht was in de groep met een 
androgeenreceptor/oestrogeenreceptor-positieve tumor. Een nieuwe bevinding in deze 
studie was dat er een hoge mate van heterogeniteit werd geobserveerd in onder andere de 
oestrogeenreceptorexpressie. Namelijk, in 31% van de patiënten met zowel tumorweefsel 
beschikbaar van de primaire ovariumtumor als ook van een omentale metastase (n = 69 
patiënten) bleek de oestrogeenreceptorexpressie tussen beide locaties discordant. Mogelijk 
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kan een 18F-FES-PET van waarde zijn om bij patiënten met een ovariumcarcinoom de 
oestrogeenreceptorstatus te bepalen. 

In hoofdstuk 7 beschreven we een pilotstudie, waarin werd geëvalueerd of de 18F-FES-PET 
ingezet kan worden om de oestrogeenreceptorstatus te bepalen in patiënten met een 
ovariumcarcinoom. Bij 15 patiënten werd een 18F-FES-PET scan verricht, waarna kort daarop 
chirurgische resectie van de tumor(en) plaatsvond. Het resectiemateriaal stelde ons in staat 
om de oestrogeenreceptor-α-, oestrogeenreceptor-β- en progesteronreceptorexpressie te 
bepalen met behulp van imuunhistochemie. De resultaten van de imuunhistochemie (= 
gouden standaard), gescoord door twee onafhankelijke beoordelaars die geblindeerd waren 
voor de resultaten van de 18F-FES-PET, werden vervolgens vergeleken met de resultaten van 
de 18F-FES-PET. Deze pilot studie toonde aan dat het mogelijk is om de oestrogeenreceptor-
α-expressie te visualiseren en kwantificeren bij het ovariumcarcinoom. Toekomstige studies 
zullen moeten uitwijzen of het maken van een 18F-FES-PET kan bijdragen aan het selecteren 
van patiënten met een ovariumcarcinoom voor een antihormonale behandeling. 

CONCLUSIE

In dit proefschrift hebben we verschillende toepassingen voor moleculaire beeldvorming 
van de oestrogeenreceptorexpressie met behulp van een 18F-FES-PET scan geëvalueerd. Met 
behulp van kleinschalige studies werd het terrein waarop de 18F-FES-PET in de toekomst 
mogelijk ingezet kan worden zo goed mogelijk gedefinieerd. Bij een juiste gestelde indicatie 
kan de 18F-FES-PET van toegevoegde waarde zijn als aanvulling op de standaarddiagnostiek, 
wanneer deze geen goed antwoord geeft op een klinische vraagstelling. Ook kan de 18F-FES-
PET worden gebruikt om inzicht te krijgen in de reductie in vrije oestrogeenreceptoren 
tijdens een behandeling met receptorantagonisten. Dit kan in de toekomst worden ingezet 
om doseringen te optimaliseren en de bindingsaffiniteit van nieuwe therapieën te evalueren. 
Als voorspeller voor respons op therapie lijkt de 18F-FES-PET met name een goede negatief-
voorspellende waarde te hebben en zodoende kan mogelijk een zinloze antihormonale 
behandeling bij patiënten met een negatieve 18F-FES-PET worden voorkomen. Tenslotte 
verdient het de aandacht om te onderzoeken of een antihormonale therapie bij patiënten 
met een oestrogeenreceptor-positief ovariumcarcinoom zinvol is. Hierbij kan, mede gezien 
het optreden van heterogeniteit in de oestrogeenreceptorexpressie, een 18F-FES-PET 
mogelijk van waarde zijn om patiënten te selecteren voor deze behandeling.

De kennis opgedaan in de in dit proefschrift beschreven studies hebben daarnaast laten 
zien dat het in de toekomst van belang zal zijn om rekening te houden met onder meer 
de menopauzale status van patiënten en recent gebruik van middelen die binden aan de 
oestrogeenreceptor en hierdoor de tumor 18F-FES-opname kunnen beïnvloeden. 
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