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Chapter 9

SAMENVATTING

Prostaatkanker is een belangrijk ziektebeeld: in een toenemend aantal landen de meest

voorkomende vorm van kanker bij mannen en na longkanker de tweede doodsoorzaak

als gevolg van een kwaadaardige ziekte.

Voor de diagnose prostaatkanker is het prostaat specifiek antigeen (PSA) gehalte in

het bloed de beste voorspeller. Met de toenemende beschikbaarheid van de PSA test

is de diagnostiek van prostaatkanker dan ook aanmerkelijk verbeterd. Dit heeft geleid

tot een toename van de incidentie en van een verschuiving naar de ontdekking van

prostaatkanker in een vroeg stadium van de ziekte.

Momenteel wordt onderzocht of PSA ook gebruikt kan worden voor screenen op

prostaatkanker, maar de verwachting is dat de antwoorden op de wetenschappelijke

vragen betreffende een dergelijk bevolkingsonderzoek op prostaatkanker de eerst

komende jaren nog niet ter beschikking zullen komen.

Voor het vaststellen van het stadium van de ziekte worden verschillende conventionele

beeldvormende technieken gebruikt als transrectale echografie (TRUS), computer

tomografie (CT) scans en kernspin resonantie (MRI). Deze beeldvormende technieken

hebben als grootste gemene deler een beperkte gevoeligheid voor het aantonen van

uitbreiding van de tumor buiten het kapsel van de prostaat, het aantonen van

uitzaaiingen in lymfeklieren en het opsporen van recidief tumoren.

Hoewel er vooruitgang geboekt is met de komst van de MRI met contrast, is verdere

verbetering van de stadiëren van lymfeklieren en van het aantonen van recidief

prostaatkanker gewenst.

Deze verbetering zou bereikt kunnen worden door toepassing van beeldvormende

technieken die niet louter afhankelijk zijn van de afmetingen van de afwijkingen.

Hiervoor zou positron emissie tomografie (PET) gebruikt kunnen worden, op

voorwaarde dat er radiofarmaca beschikbaar zijn die een hoge opname in het gezwel

combineren met minimale uitscheiding van radioactiviteit in de urine.

In dit proefschrift wordt in eerste instantie het afbeelden van prostaat, - en blaaskanker

met PET onderzocht waarbij gebruik wordt gemaakt van drie verschillende koolstof-

11 gelabelde radiofarmaca, te weten 11C-choline, 11C-acetaat and 11C-tyrosine.

Vervolgens wordt de klinische toepassing van 11C-choline, als het radiofarmacon met

de meest gedetailleerde afbeelding van prostaatkanker met PET, onderzocht bij het

vaststellen van uitzaaiingen in de lymfeklieren en bij het vervolgen van behandeling

van patiënten met prostaatkanker.
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In hoofdstuk 1 worden in een algemene introductie de klinische achtergronden, de

epidemiologie, en de huidige standaard voor het stellen van de diagnose en de stadiëring

van prostaatkanker beschreven. In het bijzonder komen hierbij de beperkingen van

de conventionele beeldvormende technieken aan bod. Resumerend hebben TRUS,

CT en MRI een lage gevoeligheid  voor het aantonen van tumorgroei door  het kapsel

waarbij MRI nog de hoogste gevoeligheid (68%) toont. In het stadiëren van

lymfeklieren is de gevoeligheid van de CT scan 32-78% versus 35-65% voor MRI.

Voor het aantonen van een recidief tumor is het serum PSA de beste voorspellende

factor, echter het PSA gehalte in het bloed kan geen onderscheid maken tussen een

lokaal recidief en uitzaaiingen op afstand. Met behulp van een transrectale echo en

echogeleide biopsie van de prostaatholte wordt in 50% van de gevallen een lokaal

recidief gemist. MRI en CT scan zijn niet ook niet gevoelig genoeg voor het aantonen

van een lokaal recidief vanwege de anatomische veranderingen na chirurgie of

radiotherapie.

Vervolgens wordt een beschrijving van PET en een overzicht van de meest toegepaste

radiofarmaca bij PET scans bij patiënten met een kwaadaardige aandoening gegeven.

Tot op heden is de meerderheid van de PET scans bij deze patiënten uitgevoerd met
18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) verwant aan glucose. Het gebruik van dit

radiofarmacon bij kwaadaardige tumoren vindt zijn oorsprong in de observatie van

Warburg in de jaren ’30 dat de stofwisseling van kankercellen een verschuiving

vertoont in de richting van de anaërobe glycolyse. Momenteel wordt een verhoogde

expressie van de Glut-1 glucose transporter op het celmembraan van kankercellen als

de belangrijkste fysiologische achtergrond voor de verhoogde FDG opname in

tumorcellen beschouwd. FDG-PET heeft zijn bruikbaarheid in de klinische oncologie

voor meerdere tumoren bewezen, en heeft aangetoond meer sensitief en selectief te

zijn voor tumordetectie, stadiëring en de evaluatie van de behandeling dan de bestaande

conventionele beeldvorming. Echter, FDG opname blijft niet beperkt tot tumorweefsel

alleen, maar wordt ook waargenomen in ontstekingscellen en in littekenweefsel. Helaas

is de opname van FDG in prostaatkanker laag gebleken. Daarbij wordt de vrijkomende

radioactiviteit snel in de urine uitgescheiden en verzameld zich in de blaas. Om deze

redenen heeft de FDG-PET niet bewezen toegevoegde waarde te hebben in zowel

stadiëring als beoordeling van de resultaten van de behandeling bij patiënten met

prostaat en blaaskanker. Tot op heden zijn andere (experimentele) PET radiofarmaca

gebaseerd op onder andere androgenen (mannelijke geslachtshormonen), aminozuren

en polyamides niet succesvol gebleken voor het afbeelden en het stadiëren van

prostaatkanker bij de mens. Slechts bij de beoordeling van hormonale behandeling of

van chemotherapie is er beperkt succes geboekt bij het gebruik van de 11C-methionine-

PET en 11C-acetaat-PET.
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De tegenvallende resultaten uit de literatuur zijn de basis voor het in dit proefschrift

beschreven onderzoek.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het afbeelden van prostaatkanker met 11C-

choline (CHOL)-PET gepresenteerd. Choline is een van de componenten van

fosfatidylcholine, een essentieel element van de bouwstenen van de fosfolipiden in

de celwand. Kwaadaardige gezwellen kunnen een toegenomen groei en een verhoogde

stofwisseling van celmembraan componenten vertonen, wat leidt tot een verhoogde

opname van choline. Vijfentwintig patiënten met histologisch bewezen prostaatkanker

en vijf patiënten met een goedaardige prostaatvergroting (BPH) werden in de studie

opgenomen. De opname van CHOL werd gemeten met de gestandaardiseerde opname

waarde (SUV). De normale prostaat was zichtbaar met een gemiddelde SUV van 2.3

(spreiding1.3- 3.2). De kwaadaardige tumor was zichtbaar als een hot spot in de prostaat

bij alle 25 patiënten  met een gemiddelde SUV van 5.0 (spreiding 2.4-9.5, p=0.04 vs.

BPH). De tumor was duidelijk te onderscheiden van goedaardige vergroting, zonder

storende radioactiviteit in de urine. Tevens konden uitzaaiingen > 5mm in lymfeklieren

worden aangetoond. Niet specifieke opname van CHOL werd vooral waargenomen

in de darmen.

De resultaten van deze studie bevestigen de eerste resultaten uit de literatuur. Wij

concluderen dat de opname van CHOL in prostaatkanker in zowel de primaire tumor

als in de lymfeklieruitzaaiingen hoog is. Verder klinisch onderzoek naar de waarde

van CHOL-PET als  metabole beeldvormende techniek is hiermee gerechtvaardigd.

In hoofdstuk 3 wordt het afbeelden van prostaatkanker met behulp van de 11C-acetaat

(ACET)-PET gepresenteerd. De exacte stofwisseling van het acetaat in tumorcellen

is nog niet geheel opgehelderd, maar een niet-oxidatief proces wordt verondersteld

waarin acetaat de cel binnentreedt om in de daar aanwezige vetvoorraad te worden

opgenomen. Dit verschilt van de stofwisseling van acetaat in het hart, waar acetaat

een oxidatieve verbranding weergeeft. Dit is de basis voor de beoordeling van de

hartspierfunctie met behulp van ACET-PET.

In een cohort van twaalf patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker en vijf patiënten

met bewezen goedaardige prostaatvergroting (BPH) werd de opname van ACET

gemeten en de zichtbaarheid van de primaire tumor onderzocht. De prostaat met BPH

werd zichtbaar met een SUV van 2.8 ± 0.9 (gemiddeld ± SD). Prostaatkanker kon

zichtbaar worden gemaakt met een SUV van 3.6 ± 1.5 (gemiddeld ± SD). Het verschil

in opname tussen prostaatkanker en BPH was statistisch niet significant. In de darmen

en in het beenmerg werd niet-specifieke opname van ACET waargenomen. Er was

nauwelijks of geen radioactiviteit in de urine aanwezig.



107

Samenvatting, conclusies en vooruitblik

De conclusie luidt dat er een ruime opname van ACET plaatsvindt in zowel

prostaatkanker als in BPH, waardoor weinig onderscheid tussen beide mogelijk is. In

de darmen en in het beenmerg werd niet-specifieke opname van ACET waargenomen.

Deze resultaten geven een beperking aan van de klinische toepassing van ACET-PET

als metabole beeldvormende techniek. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten waarbij

de gehele prostaat nog aanwezig is, zowel voor als na therapie. Nadere  studies zijn

noodzakelijk alvorens een definitieve conclusie getrokken mag worden over de waarde

van ACET-PET bij prostaatkanker.

In hoofdstuk 4 wordt de beeldvorming van prostaatkanker met behulp van L-[1-11C]-

tyrosine (TYR), een aminozuur, beschreven. TYR is bij meerdere tumoren als

radiofarmacon gebruikt, en afbeelding is gebaseerd op de eiwitsynthese in de tumorcel.

In aanvang werd deze studie gestart met vijf patiënten met een gevorderd stadium

van prostaatkanker. De primaire tumor werd zichtbaar gemaakt bij 3 van de 5 patiënten

met een gemiddelde SUV van 2.1 (spreiding 1.7-2.5) en een tumor-niet tumor-ratio

van gemiddeld 2.3 (spreiding 2.2-2.4). Bij 2 van de 3 patiënten met

lymfeklieruitzaaiingen (stadium N1)  werden deze uitzaaiingen daadwerkelijk

zichtbaar gemaakt. De opname van TYR in prostaatkanker blijft zelfs bij deze patiënten

met een uitgebreide tumor redelijk laag vergeleken met de opname in de omgevende

structuren in het bekken. Dit leidt tot beelden met weinig contrast. De lage opname

van TYR wordt mogelijk veroorzaakt door de trage stofwisseling van prostaatkanker

met een lage eiwitsynthese snelheid. Dit contrasteert met de hoge opname van TYR

in andersoortige tumorprocessen als gezwellen in de mondholte, weke delen gezwellen

en niet-kleincellig longkanker.

De lage opname van TYR in prostaatkanker versterkt daarentegen wel de resultaten

welke verkregen zijn bij patiënten met kanker van de schaamlippen, waarbij  TYR-

PET onvoldoende in staat bleek de uitzaaiingen in de lymfeklieren in de liezen weer

te geven. Daarom concluderen wij, ondanks het beperkte aantal onderzochte patiënten,

dat TYR geen waardevol radiofarmacon is voor de beeldvorming van prostaatkanker

met behulp van PET. Verdere bestudering van prostaatkanker met behulp van TYR-

PET wordt daarom afgeraden.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de studie naar afbeelding van blaaskanker

met CHOL-PET gepresenteerd. Achttien patiënten met blaaskanker en vijf gezonde

vrijwilligers werden onderzocht. Bij de patiënten met blaaskanker werd de

oorspronkelijke tumor in eerste instantie behandelt met het transurethraal verwijderen

van alle zichtbare tumor. In de normale blaaswand was de opname van CHOL laag,

en de blaascontour werd alleen geaccentueerd door een minimale radioactiviteit in de
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urine indien aanwezig. Bij tien patiënten werd de (rest)tumor in de blaas correct

aangetoond met behulp van CHOL-PET met een SUV van 4.7 ± 3.6 (gemiddeld ±
SD). Eén vals positieve CHOL-PET scan werd gezien bij een patiënt met een

verblijfskatheter in blaas gedurende de twee weken voorafgaande aan de PET scan.

Bij twee patiënten werden lymfeklieruitzaaiingen aangetoond. Een uitzaaiing van

5mm kon niet zichtbaar worden gemaakt. Bij zes van de zeven patiënten waarbij er

geen tumor meer in de blaas aanwezig bleek na de chirurgische behandeling was de

CHOL-PET scan negatief. Carcinoma in situ, dysplasie en een oppervlakkig

blaastumor waren niet zichtbaar in drie van deze zeven patiënten. Storende

radioactiviteit in de urine werd bij één van de drieëntwintig onderzochte patiënten

waargenomen. Niet-specifieke opname van CHOL werd vooral gezien in de dunne

darm, rectum en in de prostaat.

In deze eerste studie naar afbeelding van blaaskanker met behulp van CHOL-PET

concluderen wij dat er duidelijke opname van CHOL in blaaskanker is, waarbij het

gezwel zichtbaar kan worden gemaakt in afwezigheid van radioactiviteit in de urine.

Er werd geen opname van CHOL aangetoond in zogenaamde voorstadia of premaligne

laesies of in kleine, oppervlakkig overgangsepitheel tumoren. Onze resultaten

rechtvaardigen verder onderzoek naar de waarde van CHOL-PET in de stadiëring en

de behandeling van patiënten met blaaskanker.

Voor het tweede doel van dit proefschrift – lymfeklier stadiëring en beoordeling van

de behandeling van prostaatkanker - werd CHOL bestudeerd als radiofarmacon met

de beste beeldvormende eigenschappen. In hoofdstuk 6 wordt het gebruik van CHOL-

PET bij preoperatieve lymfeklier  stadiëring gepresenteerd in een studie bij 67 patiënten

met prostaatkanker. In deze studie werden sensitiviteit, specificiteit en nauwkeurigheid

van CHOL-PET berekend. De verkregen resultaten werden vergeleken met de

gegevens verkregen pathologisch onderzoek na verwijdering van de lymfeklieren in

het kleine bekken, de klinische follow-up en de conventionele beeldvorming.

CHOL-PET was waar positief in twaalf van de vijftien patiënten met histologisch

bewezen lymfeklier uitzaaiingen en was vals negatief in drie patiënten. Tweeënvijftig

patiënten hadden geen lymfeklier uitzaaiingen. CHOL-PET was waar positief in vijftig

van de tweeënvijftig patiënten, en vals negatief bij twee patiënten. Bij een van de

patiënten was de opname van CHOL verhoogd in een lymfeklier met alleen een

ontstekingreactie. Aangezien wij geen ontstekingsreactie vonden in het weefsel van

andere patiënten  is het niet duidelijk of de opname van CHOL zowel verhoogd is in

ontstekingsweefsel als in kanker. Bij de tweede patiënt met een vals positief resultaat

van de CHOL-PET bootste een plaatselijk sterk verhoogde opname in de dunnen

darm in een liesbreuk een uitzaaiing in een lymfeklier na.
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Wij berekenden een sensitiviteit van de CHOL-PET voor het stadiëren van

lymfeklieruitzaaiingen van 80%, een specificiteit van 96% en een nauwkeurigheid

van 93%. Tevens toonde CHOL-PET bij vijf patiënten met lymfeklieruitzaaiingen

een solitaire uitzaaiing aan buiten de klassieke grenzen van de chirurgische

lymfeklierverwijdering. Controle van PSA tot een jaar na de behandeling sloot

eventuele vals negatieve CHOL-PET scans uit. De conventionele beeldvorming met

behulp van CT of  MRI toonde een sensitiviteit van 47%, een specificiteit van 98% en

een nauwkeurigheid van 86% in deze groep patiënten. Onze studie toont aan dat

CHOL-PET een gevoelige en nauwkeurige niet-invasieve techniek is voor de stadiëring

van lymfeklieruitzaaiingen bij prostaatkanker.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie over de beoordeling

van de behandeling van behandeling van gelokaliseerd prostaatkanker met behulp

van CHOL-PET gepresenteerd. Een serie van 36 patiënten, behandeld met ofwel een

chirurgische verwijdering van de prostaat, kapsel en zaadblazen (radicale

prostatectomie) dan wel uitwendige bestraling van de prostaat werden in deze studie

onderzocht. Patiënten werden op basis van de uitslagen van het PSA ingedeeld in

twee groepen; wel of niet een aanwijzing voor een recidief prostaatkanker. De resultaten

van CHOL-PET werden vergeleken met de bevindingen bij rectaal onderzoek,

echografie, eventuele histologische diagnose na biopsie en met klinische follow-up.

Vijftien patiënten vertoonden geen tekenen van een recidief na de behandeling op

basis van het PSA. CHOL-PET was terecht negatief in alle vijftien patiënten.

Eenentwintig patiënten vertoonden biochemische progressie met een stijging van het

serum PSA. Bij twaalf patiënten werd een recidief aangetoond met behulp van CHOL-

PET. Bij elf patiënten werd het recidief aangetoond met behulp van biopten of  botscan.

Bij negen patiënten met een negatieve CHOL-PET scan werd zowel klinisch als bij

biopten en follow-up geen recidief tumor aangetoond. Wij concludeerden hieruit dat

CHOL-PET een haalbare techniek is voor evaluatie van de behandeling van

gelokaliseerd prostaatkanker met behulp van radicale prostatectomie of externe

radiotherapie. Echter een nadere bevestiging van de efficiëntie van CHOL-PET ten

opzichte van andere beeldvormende technieken is noodzakelijk. Onze eerste resultaten

suggereren dat de klinische waarde van CHOL-PET na radicale prostatectomie de

waarde van de conventionele technieken niet zal overstijgen, gezien de negatieve

scans van patiënten met biochemische progressie van het PSA tot 5ng/ml.
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CONCLUSIES EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN.

Uit dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat CHOL een nieuw radiofarmacon

is voor de afbeelding van prostaat- en blaaskanker met behulp van PET. Wij hebben

laten zien dat CHOL de beperkingen van FDG mist  en dat de kwaliteit van de

afbeeldingen van zowel prostaat als blaaskanker goed is. Aangezien de conventionele

beeldvormende technieken als CT en MRI in een aantal klinische situaties hun

beperkingen kennen, werd CHOL-PET verder geëvalueerd  in de preoperatieve

lymfeklier stadiëring en in de beoordeling van de behandeling van gelokaliseerd

prostaatkanker. In deze klinische studies bleek CHOL-PET een gevoelige en

nauwkeurige techniek te zijn voor niet-invasieve stadiëring van lymfeklieren in het

bekken. Ook konden we de toepassing van CHOL-PET voor beoordeling van de

behandeling van gelokaliseerd prostaatkanker in een haalbaarheidsstudie aantonen.

Evenwel suggereren onze eerste gegevens uit deze laatste studie dat de klinische

waarde van CHOL-PET voor het aantonen van een lokaal recidief na radicale

prostatectomie de waarde van de conventionele beeldvormende technieken

waarschijnlijk niet zal overstijgen.

Van de twee andere radiofarmaca die bestudeerd zijn in dit proefschrift bleek TYR-

PET niet geschikt voor afbeelding van prostaatkanker. ACET-PET toonde geen verschil

in opname aan tussen kanker en BPH. Dit resultaat is recentelijk in de literatuur

bevestigd in een serie van 30 patiënten
1

  en wijst op een mogelijke beperking van

ACET-PET bij patiënten waarbij de gehele prostaat voor of na behandeling voor

kanker nog aanwezig is. In de literatuur blijkt ACET-PET mogelijk wel zinvol te zijn

bij preoperatieve stadiëring van lymfeklieren en bij de detectie van een recidief

prostaatkanker na radicale verwijdering van de prostaat
2,3,4

. Mogelijk dat de klinische

toepasbaarheid van ACET-PET beperkt blijft tot deze twee situaties. Echter, aangezien

het is aangetoond dat genezing na een radicale prostatectomie met behulp van salvage

radiotherapie alleen te verwachten is bij patiënten met een lage serum PSA waarde

(waarschijnlijk < 1 ng/ml), is het gebruik van PET bij in het algemeen bij deze groep

patiënten nog controversieel
5

.

Aangezien de in dit proefschrift gepresenteerde studies tot de eerst beschikbare op

het gebied van CHOL-PET van prostaat en blaaskanker behoren, zijn bevestigende

studies noodzakelijk. Daarbij is  verder onderzoek naar niet-invasieve stadiëring van

lymfeklieren om twee redenen aangewezen. Ten eerste om het bewijs te leveren dat

de verhoogde gevoeligheid van CHOL-PET statistisch significant is ten opzichte van

de conventionele beeldvormende technieken. Ten tweede om te evalueren of het
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mogelijk is om de chirurgische verwijdering van de lymfeklieren in het kleine bekken

bij die patiënten die at risk zijn voor lymfeklieruitzaaiingen te vervangen door een

CHOL-PET scan. Daarnaast zouden de nauwkeurigheid en kosteneffectiviteit van

een combinatie van CHOL-PET en Fluorine-PET scan onderzocht moeten worden

als ‘one stop shop’ onderzoek naar zowel uitzaaiingen in de lymfeklieren als in het

bot.

Als tweede terrein is de evaluatie van behandeling met behulp van externe radiotherapie

of brachytherapie een gebied voor verdere studie met CHOL-PET, temeer daar

tweedelijns lokale behandelingen van  prostaatkanker in de vorm van cryoablatie,

high intensity focussed ultrasound (HIFU) en radiofrequency interstitial tumor ablation

(RITA) binnenkort beschikbaar zullen zijn. Een derde gebied voor verder onderzoek

naar CHOL-PET zou de evaluatie van hormonale en/of chemotherapie bij het

uitgezaaide-  en bij het hormoon ongevoelig prostaatkanker kunnen zijn.

Tenslotte moet, in het licht van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de

radiofarmaca voor PET  en prostaatkanker, het doen van klinisch onderzoek benadrukt

worden, alvorens de waarde van een nieuw radiofarmacon vast te stellen. De

beperkingen van ACET-PET bij prostaatkanker zijn onder andere in dit proefschrift

aan de orde gekomen, en zullen op korte termijn helder moeten worden. 18F-gelabeld

choline, een theoretisch logisch alternatief voor CHOL, heeft reeds snelle uitscheiding

van radioactiviteit in de urine laten zien6, een beperking zoals die ook werd gezien bij

FDG-PET.

Daarom is CHOL ondanks een mogelijk praktische beperking - een 11C-gelabelde

radiofarmacon met een halfwaardetijd van 20 minuten - tot op heden het eerste

waardevolle radiofarmacon voor afbeelden, stadiëren en beoordelen van behandeling

van prostaatkanker met PET.
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