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Pyrimidine-antagonisten zijn antikanker-medicijnen die wat betreft hun chemische 

structuur grote gelijkenis vertonen met in het lichaam voorkomende bouwstenen van 

DNA en RNA. Door deze grote overeenkomst worden ze door het lichaam ingebouwd in 

het DNA of RNA. Als gevolg hiervan ontstaan fouten in de DNA- en RNA-structuur en kan 

celdeling niet meer plaatsvinden. Verder kan door pyrimidine-antagonisten blokkering 

van eiwitten plaatsvinden die een rol spelen in de opbouw van het DNA of RNA. Dit alles 

resulteert in afsterving van de cel.

DNA duplicatie
DNA bestaat uit een dubbelstrengs gedraaide helix. De erfelijke code is vastgelegd in de volgorde van de bouw-
stenen, die worden aangeduid met de letters A, C, G en T. Binnen de dubbele helix zijn de twee strengen met 
elkaar verbonden: tegenover elke A past alleen een T, tegenover elke C past alleen een G. Hierdoor is DNA in 
staat zichzelf te kopiëren: door de dubbele streng uit elkaar te draaien en op elke enkele streng tegenover elke 
vrijgekomen A, C, G of T positie de passende bouwsteen te plaatsen ontstaan twee nieuwe dubbelstrengs DNA 
ketens.
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Door ingebouwde cytostatica (X), onstaan fouten in de DNA code. Het 
kopieerproces loopt mis of stopt en de cel kan niet meer delen en sterft af.

Veel toegepaste pyrimidine-antagonisten zijn 5-fluorouracil, gemcitabine en cytarabine. 

Nieuwe varianten van 5-fluorouracil zijn capecitabine en tegafur. 

5-Fluorouracil wordt toegepast bij de behandeling van dikke-darmkanker, borstkanker en 

hoofd- en hals tumoren. Gemcitabine wordt vooral bij longkanker en bij alvleesklierkan-

ker toegepast, cytarabine hoofdzakelijk bij de behandeling van leukemie. Alle pyrimidine-

antagonisten zijn zogenaamde pro-drugs. Ze moeten namelijk in het lichaam geactiveerd 

worden voordat ze hun toxische werking kunnen uitoefenen. Dit betekent dat de hoeveel-

heid geactiveerde stof in tumorcellen mede afhankelijk is van de mate van activering 

door lichaamseigen eiwitten. Een goed inzicht in de farmacogenetische aspecten en 

werkingswijze van eiwitten die betrokken zijn bij de activering van pyrimidine-antagonis-

ten is dus belangrijk om deze middelen optimaal te kunnen doseren. 
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Een belangrijk doel van de kankerbehandeling is ervoor te zorgen het maximale 

antitumor-effect te bewerkstelligen, terwijl de bijwerkingen zo beperkt mogelijk blijven. 

Genetische factoren bepalen mede de eiwitactiviteit en verklaren daarom ook deels de 

interindividuele verschillen in antitumor-effectiviteit en toxiciteit van pyrimidine-antago-

nisten. 

Van DNA naar eiwit
DNA codeert voor eiwitten. Eiwitten zijn opgebouwd uit reeksen aminozuren. In het menselijk lichaam worden 
20 verschillende aminozuren toegepast in eiwitten. Om van DNA tot eiwit te komen wordt één van de DNA 
strengen afgelezen, waarbij een enkele streng RNA wordt gevormd. Dit proces heet DNA transcriptie. De bouw-
stenen van RNA zijn gelijk aan die van DNA, met  één uitzondering: op de plaats van T komt een U. Een set van 
drie bouwstenen van RNA (een codon) correspondeert  met 1 aminozuur van de te vormen eiwitketen. 
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Hier codeert UGG voor het aminozuur tryptofaan (Trp), UCU voor serine (Ser) en AAU voor asparagine (Asn). De 
stap van RNA naar eiwit heet translatie.

Figuur 1 Verschillende factoren hebben invloed op de werking van een geneesmiddel. Dit zijn 
enerzijds erfelijke factoren, anderzijds ‘omgevingsfactoren’. Alle factoren tezamen bepalen de mate van 
werkzaamheid van een middel op individueel niveau. 
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In dit proefschrift zijn een aantal farmacokinetische en farmacogenetische aspecten van 

pyrimidine-antagonisten onderzocht in relatie tot veiliger gebruik van deze medicijnen. 

Farmacokinetiek bestudeert het gedrag van een geneesmiddel in het lichaam, zoals 

verdeling naar weefsel, omzetting in inactieve stoffen en uitscheiding door nieren en 

lever. Farmacogenetica bestudeert de relatie tussen werking van het geneesmiddel en 

gencodering in het DNA. 

In hoofdstuk 2, een literatuurstudie, worden de enzymen, waarvan bekend is dat ze een 
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rol spelen in het metabolisme van pyrimidine-antagonisten op een rij gezet. Vervolgens 

wordt de rol van DNA polymorfismen in de kiembaan (variaties in DNA-codering), van tu-

morcelspecifieke somatische DNA mutaties (in de tumorcel ontstane DNA veranderingen) 

en van eiwitactiviteit voor elk enzym apart besproken. 

DNA mutaties en DNA polymorfismen in de kiembaan
DNA codeert voor eiwitten. In de erfelijke code van het DNA komen echter natuurlijke variaties voor. Als een 
variatie in meer dan 1% van de populatie voorkomt heet dit een polymorfisme. Meer zeldzame variaties heten 
mutaties. De meeste polymorfismen zijn veranderingen in slechts 1 bouwsteen van de DNA keten. Deze kunnen 
echter enorme gevolgen hebben voor de werkzaamheid en/of functie van het eiwit waarvoor het codeert. 
Hieronder een voorbeeld:
DNA, RNA en eiwit van persoon 1: 
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In persoon 2 is op de derde positie in het DNA de C veranderd in een A. Dit heeft tot gevolg dat in RNA wordt 
gecodeerd voor UGU, wat correspondeert met aminozuur cysteïne (Cys). De eigenschappen van het eiwit 
kunnen hierdoor zijn veranderd. Als bijvoorbeeld het eiwit de afbraak van een geneesmiddel bepaalt en het 
eiwit in persoon 1 is daarin effectiever dan dat van persoon 2, dan blijft het geneesmiddel langer in het lichaam 
van persoon 2. Dosisaanpassing kan nodig zijn.

Somatische mutaties
Veranderingen in het DNA kunnen ook optreden tijdens een levenscyclus van een cel. Meestal vindt reparatie 
plaats van fouten in DNA. Als een fout niet wordt opgemerkt en wordt doorgegeven aan dochtercellen heet dit 
een somatische mutatie. Een kritische somatische mutatie kan grote gevolgen hebben voor de dochtercellen. 
Kanker wordt veroorzaakt door een reeks van somatische mutaties in genen die een rol spelen bij celdeling en 
celgroei. 

Uit deze literatuurstudie blijkt dat studies naar de invloed van tumorcelspecifieke so-

matische DNA-mutaties op de effectiviteit en bijwerkingen van de behandeling met 

pyrimidine-antagonisten tot dusver klein van opzet zijn. Het is nagenoeg onmogelijk om 

conclusies te trekken uit beschikbare onderzoeksgegevens, wegens onvoldoende sta-

tistische onderbouwing, verschillen in onderzoekspopulatie en onderzoekstechnieken. 

Daarentegen is met betrekking tot DNA polymorfismen in de kiembaan in de afgelopen 

jaren duidelijk geworden dat bij patiënten met defecten aan het dihydropyrimidine-

dehydrogenase-gen zeer ernstige bijwerkingen kunnen optreden na toediening van 5-

fluorouracil. Dit gendefect komt voor bij ongeveer 1-2% van de bevolking. Screening op 

een tekort aan dihydropyrimidine-dehydrogenase (DPD-deficiëntie) voorafgaand aan de 

5-fluorouracil toediening wordt momenteel echter nog te duur geacht. 

De precieze rol van genetica voor de dagelijkse praktijk ten aanzien van de behandeling 

met pyrimidine-antagonisten is voor de korte termijn dus nog onduidelijk. DNA-onderzoek 
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wordt momenteel vooral ingezet om zogenaamde farmacogenetische syndromen, zoals 

dihydropyrimidine-dehydrogenase-deficiëntie vast te stellen. Gezien de snelle ontwik-

kelingen op het gebied van DNA- en RNA-diagnostiek wordt het in de toekomst wellicht 

mogelijk om patiënten te “chemotyperen” voorafgaand aan het voorschrijven van een 

chemotherapiekuur. Op basis van familiair overgeërfde DNA-kenmerken in combinatie 

met de tumorspecifieke genetische eigenschappen zou dan voor ieder individu het 

meest optimale chemotherapieschema kunnen worden vastgesteld. Voorspelling van 

non-responders (personen die geen baat hebben van de therapie) kan dan onnodige 

behandeling met dure chemotherapie voorkomen. Er is echter nog heel veel onderzoek 

nodig voordat dit scenario toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Sectie A van dit proefschrift omvat de hoofdstukken 3, 4.1, 4.2 en 5 en belicht verschil-

lende farmacokinetische en farmacogenetische aspecten van de behandeling met het 

antikankermiddel 5-fluorouracil. Een vast onderdeel van farmacokinetisch onderzoek 

is het meten van geneesmiddelconcentraties in bloed. Om deze metingen te kunnen 

uitvoeren, werd een eenvoudige en gevoelige Hoge Druk Vloeistof Chromatografie (HPLC) 

analysemethode ontwikkeld voor het aantonen van 5-fluorouracil en het afbraakproduct 

5,6-dihydrofluorouracil. De methode wordt beschreven in hoofdstuk 3. Ten opzichte van 

eerder in de literatuur beschreven methoden werd de extractieprocedure vereenvoudigd 

en werd het benodigd monstervolume verlaagd naar 100 microliter.

Een van de aspecten van 5-fluorouracil behandeling waarover lang onduidelijkheid heeft 

bestaan is de invloed van levermetastasen (uitzaaiingen in de lever) en de daaraan ge-

relateerde verstoring van de leverfunctie op de farmacokinetiek van 5-fluorouracil. In de 

meeste grote klinische onderzoeken worden namelijk uitsluitend patiënten toegelaten 

die een normale lever- en nierfunctie hebben. 

Hoofdstuk 4.1 beschrijft het onderzoek naar de invloed van levermetastasen op de 

farmacokinetiek van 5-fluorouracil en 5,6 dihydrofluorouracil in patiënten met colon- of 

rectumkanker. De patiënten werden verdeeld over twee groepen, op basis van aan- of 

afwezigheid van levermetastasen. De behandeling bestond voor alle patiënten uit een 

Leverfunctie en levermetastasen
De uitscheiding van geneesmiddelen uit het lichaam vindt meestal plaats via de lever of de nieren. De lever is 
een soort chemische fabriek, waar allerlei stoffen die het lichaam binnenkomen (meestal via maagdarmkanaal) 
chemisch worden aangepast om ze geschikt te maken voor uitscheiding via de gal of de nieren. Levermetastasen 
bestaan uit kankerweefsel afkomstig van een primaire tumor. Bij colonkanker kunnen er dus uitzaaiingen van de 
oorspronkelijke tumor in de lever zijn. Dit weefsel verdringt het bestaande leverweefsel. Bij uitgebreide verdring-
ing van leverweefsel door kankerweefsel kan de functie van de lever als chemische fabriek onder druk komen te 
staan. Gelukkig heeft de lever een enorme overcapaciteit.
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combinatie van 5-fluorouracil met folinezuur volgens het zogenaamde Mayo-Clinics-

schema. Er werd geen effect van levermetastasen op de bloedconcentraties van beide 

verbindingen vastgesteld. De studie toont aan dat dosisaanpassing van 5-fluorouracil 

niet noodzakelijk is in patiënten die levermetastasen en lichte tot matige verhogingen in 

leverfunctiewaarden hebben. Bij één van de patiënten in deze studie uit de groep zonder 

levermetastasen traden kort na chemotherapie zeer ernstige bijwerkingen op. Verder 

onderzoek is daarom uitgevoerd om de oorzaak hiervan te achterhalen. De resultaten van 

dit onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 4.2.

De farmacokinetiek van 5-fluorouracil, de activiteit van het dihydropyrimidine-dehy-

drogenase-enzym in witte bloedcellen en de DNA-defecten in het dihydropyrimidine-

dehydrogenase-gen zijn onderzocht in de patiënt met ernstige bijwerkingen en in een 

zestal controlepatiënten met voorspelbare aan de therapie gerelateerde bijwerkingen. De 

oppervlakte onder de plasmaconcentratie-tijd curve, een maat voor blootstelling aan het 

medicijn, was in de patiënt met bijwerkingen 2,5 maal groter dan in de controlepatiënten. 

De verdwijningsnelheid van 5-fluorouracil uit plasma was 2,5 maal lager. De activiteit van 

het dihydropyrimidine-dehydrogenase-enzym, gemeten in witte bloedcellen, was in de 

patiënt met bijwerkingen 50% van die in de controlegroep. Uit onderzoek op DNA niveau 

aan het dihydropyrimidine-dehydrogenase-gen bleek dat de patiënt met ernstige bijwer-

kingen heterozygoot was voor een specifieke mutatie (IVS14+1G→A) in het gen. Deze 

resultaten laten zien dat een tekort aan dihydropyrimidine-dehydrogenase-eiwit een 

sterke vermindering in de afbraak van 5-fluorouracil tot gevolg kan hebben, waardoor 

zeer ernstige bijwerkingen optreden bij toepassing van een standaarddosering.

Homozygoot of heterozygoot
Ieder mens beschikt over een dubbele set chromosomen. De ene set is afkomstig van vader, de andere van 
moeder. Op beide sets kunnen polymorfismen voorkomen. Als een persoon homozygoot is voor een bepaald 
genotype, betekent dit dat van zowel vader als moeder hetzelfde gen is overgeërfd. Als iemand heterozygoot 
is, dan is het genpaar van vader en moeder verschillend. In het geval van heterozygotie voor een IVS14+1G→
A mutatie in het dihydropyrimidine-dehydrogenase gen erft iemand van één van beide ouders (meestal) het 
normale gen, dat werkzaam eiwit oplevert, en van de andere ouder een gen dat resulteert in een onwerkzaam 
eiwit. Van alle gevormde dihydropyrimidine-dehydrogenase eiwitmoleculen is bij deze persoon dus maar de 
helft actief.

In de afgelopen decennia zijn verschillende methoden beschreven om een dihydropyri-

midine-dehydrogenase-tekort vroegtijdig op te sporen. Hieronder vallen genotypering 

van mutaties in het dihydropyrimidine-dehydrogenase-gen, meting van de verhouding 

(ratio) tussen lichaamseigen uracil en dihydrouracil in bloedplasma, en meting van de 

dihydropyrimidine-dehydrogenase-activiteit in witte bloedcellen. Deze methoden zijn 

echter tot dusver niet gebruikt voor routinematige screening op grote schaal, vanwege 

gebrek aan gevoeligheid van de methode of hoge kosten. Het meten van uracilconcen-

traties in bloed na toedienen van een testdosis uracil aan de patiënt zou misschien een 

klinisch haalbare en betaalbare screeningsmethode kunnen zijn. In hoofdstuk 5 staan de 
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Genotypering en fenotypering
Genotypering is het vaststellen van de erfelijke code in DNA. De erfelijke code op de  chromosomen afkomstig 
van vader en moeder bepalen gezamenlijk de eigenschappen van een individu, het fenotype. Het vaststellen van 
een bepaalde eigenschap in relatie tot overerving heet fenotypering. Een verandering in genotype hoeft niet 
altijd gevolgen te hebben voor het fenotype. Een voorbeeld is de overerving van oogkleur. Iemand kan drager 
zijn van een gen voor blauwe oogkleur, maar zelf bruine ogen hebben. Deze persoon is heterozygoot voor een 
bruin en een blauw gen. Dragers van twee genen voor bruine oogkleur (homozygoten) hebben ook bruine ogen. 
Aan de buitenkant (fenotype) zijn beide personen dus hetzelfde, maar genetisch (genotype) zijn ze verschillend.

voorlopige resultaten van een lopend onderzoek met een dergelijke test voor dihydropy-

rimidine-dehydrogenase-fenotypering beschreven.

De farmacokinetiek van uracil en zijn metaboliet 5,6 dihydrouracil werd onderzocht in 

een twaalftal gezonde vrijwilligers en 1 patiënt met een dihydropyrimidine-dehydro-

genase-tekort. Alle deelnemers moesten op lege maag 500 mg/m2 uracil in drankvorm 

innemen. Gedurende 4 uur na inname van de drank werden bloedmonsters afgenomen. 

De verlaging van de enzymactiviteit in de patiënt bleek het gevolg te zijn van een tweetal 

mutaties (D949V en I543V) in het dihydropyrimidine-dehydrogenase-gen. De uracil 

plasma-concentraties gemeten 1 en 2 uur na inname van de drank en de oppervlakte 

onder de plasmaconcentratie-tijd curve (als maat voor blootstelling) bleken ongeveer 

verdubbeld in de patiënt in vergelijking met de vrijwilligers. De voorlopige resultaten zijn 

dus hoopvol, maar nader onderzoek is nodig in een groter aantal patiënten met DPD-defi-

ciëntie om de waarde van de test voor screeningsdoeleinden vast te stellen.

Sectie B van dit proefschrift omvat de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 en gaat in op klinisch 

farmacologische en farmacogenetische aspecten van het antikankermiddel gemcitabine 

in patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom.

Gemcitabine is een cytostaticum waarvan bekend is dat het cellen gevoeliger kan maken 

voor de inwerking van gammastraling bij radiotherapie. Dit wordt radiosensitisatie 

genoemd. Gemcitabine is daarom een interessante kandidaat voor radiosensitisatie 

voorafgaand aan radiotherapie bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom. Over 

de manier waarop gemcitabine de cellen gevoeliger maakt voor straling is nog maar 

weinig bekend. Onlangs is aangetoond dat dit in ieder geval niet gebeurt door ingrijpen 

op het cellulair mechanisme voor reparatie van dubbele breuken in DNA, genaamd non-

homologe eind-koppeling. In hoofdstuk 7 wordt bekeken of gemcitabine mogelijk radio-

sensitisatie veroorzaakt door invloed op het proces van homologe recombinatie dan wel 

door effecten op base excisie reparatie.
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DNA reparatie
Fouten in DNA kunnen door diverse oorzaken ontstaan. Gelukkig worden deze fouten in de meeste gevallen 
direct herkend en gerepareerd, zodat de genetische code niet in gevaar komt.
De belangrijkste reparatiemechanismen zijn:

1. Base Excisie Reparatie (BER). Hierbij wordt de foute bouwsteen (base) uit de keten verwijderd en 
vervangen door de juiste component.

2. Nucleotide Excisie Reparatie (NER). Hierbij wordt een korte reeks bouwstenen uit de DNA keten verwij-
derd en vervangen door de juiste reeks.

3. Mismatch Reparatie (MMR). Hierbij worden reparaties uitgevoerd als er  binnen de dubbele helix 
structuur een fout is ontstaan die de standaard A-T en C-G paring verstoort.

Bovendien kunnen door straling en sommige chemische stoffen breuken in het DNA ontstaan. Hierbij kunnen 
enkelstrengs of dubbelstrengs breuken optreden. Enkelstrengs breuken worden gerepareerd via het zelfde 
mechanisme als BER. Dubbelstrengs breuken kunnen op twee manieren worden hersteld:

1. Non-Homologe Eind Koppeling (non-homologous end joining, NHEJ). Dit is een directe koppeling van 
beide strengen.

2. Homologe Recombinatie (homologous recombination, HR). Hierbij wordt gebruik gemaakt van DNA 
informatie op het zogenaamde homologe chromosoom. Dit is het chromosoom dat genetisch afkomstig 
is van de andere ouder.

Stralingsexperimenten
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BER = base excisie reparatie; HR = homologe recombinatie

Om de invloed van homologe recombinatie en van base excisie reparatie vast te stellen 

werden bestralingsexperimenten uitgevoerd, na blootstelling aan gemcitabine, met 

cellijnen die wel of niet de beschikking hadden over deze verschillende reparatiemecha-

nismen. Gemcitabine veroorzaakte wel radiosensitisatie in base excisie reparatie-deficiënte 

cellen, maar niet in homologe recombinatie-deficiënte cellen. Uit de gecombineerde resul-

taten van deze experimenten werd de conclusie getrokken dat gemcitabine waarschijnlijk 

radiosensitisatie veroorzaakt door een effect op homologe recombinatie.

Gemcitabine in combinatie met cisplatine is een relatief vaak toegepaste combinatie 

bij de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom. Aan deze combinatie kleeft het 

bezwaar dat voor toediening van cisplatine vrijwel altijd ziekenhuisopname nodig is, 

vanwege de vocht- en elektrolytentoediening die noodzakelijk is om nierschade door cis-

platine te voorkomen. De combinatie van gemcitabine met het cytostaticum epirubicine 
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Geneesmiddelen in speeksel
Sterk bepalend voor de mate waarin stoffen vanuit de bloedbaan in speeksel terechtkomen zijn ondermeer de 
volgende chemische eigenschappen:

1. Vetoplosbaarheid. Goed vetoplosbare stoffen kunnen makkelijker celmembranen passeren en komen 
eerder in speeksel.

2. Elektrische lading. Alleen ongeladen (neutrale) stoffen kunnen celmembranen passeren. De lading van 
een chemische stof (ionvorm of neutraal) is ondermeer afhankelijk van de zuurgraad (pH). Bloed is 
neutraal en heeft pH 7.4; speeksel is vaak enigszins zuur en varieert meestal van pH 4 tot 7.5

3. Sterk eiwitgebonden stoffen worden in bloed “vastgehouden” door bloedeiwitten. Alleen ongebonden 
stof kan naar speeksel overgaan.

zou een alternatief kunnen vormen voor de ‘klassieke’ gemcitabine-cisplatine-combinatie 

vanwege eenvoudiger toepasbaarheid. In vroege klinische studies bleek de combina-

tie gemcitabine plus epirubicine goed te worden verdragen. Wel trad er relatief vaak 

ontsteking van het mondslijmvlies (mucositis) op. 

Daarom werd besloten vast te stellen in welke mate de beide anti-kankermedicijnen in 

speeksel worden uitgescheiden. Zo kon een indruk verkregen worden van de relatieve 

bijdrage van in speeksel uitgescheiden chemotherapie aan de totale blootstelling van 

het maagdarmkanaal aan chemotherapie. De Hoge Druk Vloeistof-Chromatografische 

(HPLC) methode die werd ontwikkeld om epirubicine en epirubicinol te meten in plasma 

en speeksel is beschreven in hoofdstuk 7. De bepalingslimiet in plasma en speeksel was 

5  µg/L voor epirubine en 2 µg/L voor epirubicinol. 

De uitscheiding van gemcitabine, epirubicine en hun metabolieten in speeksel is onder-

zocht in 12 patiënten en staat beschreven in hoofdstuk 8.

Gemcitabine was alleen gedurende het eerste uur na start van het infuus meetbaar in 

speeksel. Epirubicine daarentegen kon zelfs 22 uur na toediening nog in speeksel worden 

aangetoond. De concentratie in speeksel was 6 en 22 uur na het infuus zelfs 28 en 72% 

hoger dan in plasma. De totale hoeveelheid die via speeksel werd uitgescheiden is naar 

schatting echter minder dan 0,2% van de epirubicine- en minder dan 0,1% van de gem-

citabinedosis. Beide anti-kankermedicijnen waren dus meetbaar in speeksel, maar de 

absolute hoeveelheid bleef relatief laag.

Een ander punt van de gemcitabine-epirubicine behandelcombinatie betrof de vraag of 

de middelen elkaars farmacokinetiek beïnvloeden bij gelijktijdige toediening.

Er is maar heel weinig onderzoek gedaan naar farmacokinetische interactie tussen gemci-

tabine en epirubicine. Daarom werd een studie gestart om de farmacokinetiek van gem-

citabine te vergelijken tussen enerzijds patiënten die gemcitabine samen met epirubine 

en anderzijds patiënten die gemcitabine samen met cisplatine kregen toegediend.  

Daarnaast is ook gekeken naar de invloed van een in de bevolking algemeen voorkomend 

A79C-polymorfisme in het cytidine-deaminase-gen op de farmacokinetiek van gemcita-
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bine. Circa 80-90% van de gemcitabine dosis wordt afgebroken door cytidine deaminase. 

De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 9. Tussen beide behan-

delgroepen werd geen verschil gemeten in de farmacokinetiek van gemcitabine. De 

halfwaardetijd van de metaboliet dFdU bleek wel langer in de gemcitabine-epirubicine-

groep ten opzichte van gemcitabine-cisplatine-groep. Dit leek ten dele te kunnen worden 

toegeschreven aan de iets betere nierfunctie van de patiënten in de gemcitabine-cisplati-

ne-groep, aangezien dFdU via de nieren het lichaam verlaat. Dit kon echter niet het gehele 

verschil verklaren. Een ander deel van het verschil zou mogelijk verklaard kunnen worden 

door verhoogde uitscheiding of verdeling naar weefsels van dFdU als gevolg van de intra-

veneuze toediening van grote hoeveelheden vocht die noodzakelijk zijn bij behandeling 

met cisplatine. Ook zou een interactie van epirubicine of cisplatine met dFdU het verschil 

kunnen verklaren. Omdat dFdU geen anti-kankeractiviteit heeft werd het geconstateerde 

verschil niet klinisch relevant gevonden.

Het effect van het A79C-polymorfisme in het cytidine-deaminase-gen op de farmacoki-

netiek van gemcitabine is waarschijnlijk relatief beperkt. Onze studie was te klein om 

hierover precieze uitspraken te doen. Een groter onderzoek met minimaal 120 patiënten 

zou hier wel antwoord op kunnen geven.

Aanvullend onderzoek naar optimalisatie van het gemcitabine-epirubicine-schema in 

relatie tot effectiviteit van de behandeling zou mogelijk interessant zijn geweest. Het 

schema wordt echter niet meer toegepast naar aanleiding van de uitkomsten van klinisch 

vergelijkend onderzoek. De combinatie gemcitibine-epirubicine bleek wat betreft anti-

kankerwerking niet verschillend van de combinatie gemcitabine-cisplatine, maar gaf wel 

meer bijwerkingen. Aanvullende onderzoek met het gemcitabine-epirubicine-schema 

bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom  is derhalve op dit moment niet aan de 

orde. 






