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Chapter 12

Nederlandse Samenvatting, 
conclusies en vooruitblik

In dit proefschrift staat het onderzoek naar een nieuwe tracer voor het in beeld
brengen van tumoren centraal. Deze tracer, L-3-[ I]Iodo-methyl-tyrosine,123

afgekort als IMT, is een radioactief gemaakt aminozuur. Het radionuclide deel
van de tracer is Jodium-123, dat voor een gammacamera geschikte straling
uitzendt. Het farmacon deel is tyrosine, een aminozuur, met een kleine
chemische verandering (zie figuren 1 en 3 in hoofdstuk 1). 

Aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, zijn essentieel voor groei en
ontwikkeling. Omdat tumoren veelal sneller groeien dan normale weefsels,
zullen ze een verhoogde behoefte aan aminozuren hebben. Als zo�n
radioactief gemaakt aminozuur vervolgens aan een patiënt wordt toegediend,
zou men zo met een gammacamera de stofwisselingsactiviteit van tumoren in
beeld kunnen brengen. Deze beelden zouden gebruikt kunnen worden om
tumoren op te sporen, nader te analyseren, de reactie op behandeling te
vervolgen en wellicht uitzaaiingen te vinden.

Hoewel deze toepassing van Nucleaire Geneeskunde in de oncologie in
theorie prachtig lijkt, blijken er in de praktijk veel haken en ogen aanwezig.
Allereerst moet een tracer goed te produceren zijn, waarbij het radionuclide
stevig vast moet zitten aan het farmacon en de eigenschappen van het
farmacon niet (teveel) mag veranderen. Verder moet de opname van de tracer
in een tumor hoog genoeg zijn om deze goed te kunnen onderscheiden van
de opname in omgevend weefsel. Ook moet de mate van opname in de tumor
een goede afspiegeling zijn van de kwaad- of goedaardige aard. En uiteindelijk
moet de methode een zinvolle bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. 

De meeste van deze kwaliteitseisen worden in dit proefschrift onderzocht
voor de tracer IMT. In één hoofdstuk wordt een andere tracer gebruikt. De
tracer IMT was al bekend sinds het eind van de jaren 70, maar de toepassing
als tumortracer dateert van de afgelopen 10 jaar. Deze toepassing behelsde
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echter alleen de diagnostiek van hersentumoren. Of de stof ook toe te passen
is voor andere tumoren, buiten de hersenen, was nog volkomen onbekend, en
dat aspect vormt het nieuwe van dit proefschrift. 

Een ander nieuw aspect van dit onderzoek is het feit dat IMT het enige
beschikbare aminozuur is, dat geschikt is voor de conventionele nucleaire
geneeskundige technieken zoals SPECT. Vrijwel alle andere toepassingen
van radioactieve aminozuren zijn gebaseerd op de nog vrij zeldzame PET
techniek. Omdat de gammacamera�s van de conventionele nucleaire
geneeskunde overal voorhanden zijn, heeft IMT SPECT daarmee het voordeel
dat de methode potentieel wijdverbreid toepasbaar is, maar ook het nadeel
van de minder scherpe beeldvorming in vergelijking met de PET techniek.

Naast een uitleg van de principes van Nucleair Geneeskundige
afbeeldings technieken als SPECT en PET (in het Nederlands ook in hoofstuk
11 uitgelegd) wordt veel van het bovenstaande in hoofdstuk 1, de
INTRODUCTIE, besproken.

Het bestuderen van de eigenschappen en potentiële klinische
toepassingen van IMT in patiënten met een tumor buiten de hersenen
werd het centrale doel van het onderzoek dat in dit proefschrift is
beschreven.

In HOOFDSTUK 2 wordt een overzicht gegeven over aminozuren en
radioactieve aminozuren in het algemeen, en over klinische toepassingen van
radioactieve aminozuren. Het afbeeldingsprincipe - de verhoogde eiwit en
aminozuur stof wisseling in tumoren - wordt uitgelegd. Vrijwel alle aminozuren
werden ooit gelabeld, maar slechts enkele bleken te voldoen aan essentiële
eisen van eenvoudige bereidbaarheid en voldoende stabiliteit in het lichaam.
Alleen C-methionine (MET) en C-tyrosine (TYR), door het koolstof-11 ( C)11 11 11

label geschikt voor PET toepassing, en I-iodo-methyl-tyrosine (IMT) voor123

gebruik in de conventionele Nucleaire Geneeskunde (planaire scintigrafie of
SPECT), zijn op redelijke schaal klinisch toegepast.

Veel onderzoek is gedaan om te begrijpen welk aspect van de
tumorstofwisseling precies op de beelden zichtbaar wordt. In grote lijnen kan
het eiwit metabolisme van cellen worden opgesplitst in (1) het transport van
aminozuren over de celmembraan de cel in, en (2) de inbouw van de
aminozuren in eiwitten in de cel. De opname van de tracer IMT blijkt alleen het
aminozuurtransport te vertegenwoordigen, omdat het na opname in de cel niet
wordt ingebouwd in eiwitten, vermoedelijk door de grootte van het Jodium-123
molecuul. De tracer TYR vertegenwoordigt vooral de inbouw in eiwitten, en de
tracer MET vertegenwoordigt zowel transport als eiwitsynthese, maar ook nog
andere stofwisselingsprocessen. Hoewel vaak wordt gedacht dat de
eiwitinbouw het beste de versnelde groei (proliferatie) van tumoren
weerspiegelt, zijn er ook aanwijzingen dat juist het aminozuurtransport de
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beste representant hiervan is. Uiteindelijk blijken deze verschillen weinig uit te
maken voor de klinische toepasbaarheid. 

Een voordeel van het gebruik van radioactieve aminozuren blijkt de
slechts geringe opname in ontstekingsweefsel te zijn. Dit voordeel is vooral
relevant bij vergelijking met de belangrijke nieuwe PET tumortracer FDG
(fluor-18-desoxyglucose). PET scans met FDG geven het glucose
metabolisme weer. Hoewel FDG zich vanwege de verhoogde glucose
stofwisseling sterk ophoopt in tumoren, wordt het ook opgenomen in actief
ontstekingsweefsel, hetgeen kan storen bij de tumor diagnostiek. Hoewel
minder storend dan voor FDG, is er toch ook wel opname van radioactieve
aminozuren in allerlei ontstekingsprocessen en goedaardige tumoren
beschreven.

Wat betreft de klinische toepassingen, staat het gebruik van radioactieve
aminozuren nog in de kinderschoenen. Alleen in hersentumoren worden ze al
veel gebruikt, vooral omdat FDG hier minder geschikt is. Byzonder is dat het
gebruik van  IMT SPECT dezelfde klinische informatie lijkt op te leveren als
PET methoden. Aminozuren blijken in de hersenen vooral geschikt om de
mate van uitbreiding van een tumor, de reactie op behandeling en het
onderscheid tussen littekenweefsel (ontstaat na operatie en radio-
/chemotherapie) en nog actief tumorweefsel in beeld te brengen. De
uiteindelijke klinische winst voor patiënten moet nog verder worden bepaald.

Over toepassing in tumoren buiten de hersenen zijn nog weinig gegevens
voorhanden. In hoofd-hals of long tumoren lijken radioactieve aminozuren in
ieder geval geschikt om deze tumoren af te beelden. Of er ook een voordeel
t.o.v. andere methoden (waaronder ook FDG PET) is, valt echter nog te
bezien. In veel andere tumoren is de algemene toepasbaarheid duidelijk
aangetoond, maar de precieze waarde moet nog verder worden geëvalueerd.

Gebaseerd op deze achtergrond informatie lijkt het de moeite waard
de mogelijkheden van IMT verder te onderzoeken. Omdat IMT niet
commercieel verkrijgbaar is, moet het door onszelf gesynthetiseerd
worden. Gebaseerd op een beschrijving uit de literatuur, ontwikkelden
we een betrouwbare productie methode met steeds een zeer zuiver
product, dat aan alle eisen voldoet. Na vele handmatige syntheses
ontstond het idee een automatisch systeem voor de IMT synthese te
ontwikkelen.

In HOOFDSTUK 3 wordt deze automatische synthesemodule beschreven. De
module moet eerst worden voorbereid met disposable slangetjes, kraantjes,
precursor chemicaliën, andere reagentia, een filter kolom en radioactief
jodium. Een microprocessor regelt vervolgens geheel automatisch het
synthese proces. Het eindproduct IMT is binnen 45 min klaar voor injectie. Bij
vergelijking tussen de handmatige methode en de automatische methode zijn
er geen verschillen in kwaliteit van de tracer en is de opbrengst (het
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percentage van het radioactieve jodium dat uiteindelijk in IMT wordt
ingebouwd) vergelijkbaar. De module blijkt dus goed te werken, en kan
bovendien ook worden gebruikt voor andere bereidingen.

Nu IMT betrouwbaar kan worden gemaakt, konden we nagaan welke
cellulaire processen bepalend zijn voor de opname van deze tracer. Is
de opname inderdaad een maat voor het aminozuurtransport, zoals
elders was aangetoond voor hersentumoren, en is deze relatie ook
aanwezig voor tumoren die niet van hersenweefsel afkomstig zijn?

Het onderzoek beschreven in HOOFDSTUK 4 richt zich op het opname
mechanisme van IMT in menselijke tumorcellen, afkomstig van de longkanker
cellijn GLC4. Om het gedrag van IMT beter te kunnen begrijpen, werden de
proeven ook uitgevoerd met het �moeder� aminozuur tyrosine (gelabeld met
koolstof-14). De bijdrage van verschillende specifieke aminozuurtransport
systemen werd geanalyseerd.

Het bleek dat IMT zeer snel in tumorcellen wordt opgenomen, en dat
deze opname binnen 5 minuten is gestabiliseerd. Meer dan 90% van de IMT
opname werd toegeschreven aan actieve aminozuurtransport systemen, de
rest aan passieve diffusie. Het zgn L-transport systeem bleek het meest
bijdragend.  Ook bleek het opnamemechanisme van IMT vrijwel gelijk aan dat
van tyrosine zelf. Deze bevindingen in een longkanker cellijn zijn in
overeenstemming met het gedrag van IMT in hersenweefsel. Het lijkt hierdoor
waarschijnlijk dat IMT een echte �metabole tracer� is, waarvan de opname is
geassocieerd met het transport van aminozuren over de celmembraan en
daarmee met een belangrijke stap in het eiwit metabolisme.

IMT opname bij tumorcellen in kweek lijkt dus inderdaad de activiteit
van het aminozuurtransport te weerspiegelen, ook in tumoren buiten
de hersenen. Vervolgens kan toepassing in patiënten beginnen met
als doel het gedrag van de tracer in vivo te bestuderen en na te gaan
of de tumoren in beeld kunnen worden gebracht.

In HOOFDSTUK 5 wordt de eerste toepassing in patiënten beschreven.
Twintig patiënten met verschillende tumoren werden onderzocht: 5 patiënten
met borstkanker, 4 met longtumoren, 2 met zgn carcinoïd tumoren in de lever,
4 met een weke delen tumor, 3 patiënten met lymfklierkanker en ook 2
patiënten met een hersentumor. Alle tumoren konden in beeld worden
gebracht. De mate van opname, die kan worden weergegeven door de
verhouding tussen tumoropname en een referentiegebied te berekenen, was
vrij hoog. Wel werd ook lichte opname van IMT gevonden in enkele
goedaardige afwijkingen bij deze patiënten.

Het beste tijdstip om opnamen te maken bleek het eerste uur na injectie.
Het normale patroon van IMT opname werd vastgesteld: enige opname in de
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hersenen, lever, milt, spieren en darm. Omdat IMT door de nieren snel wordt
uitgescheiden bleek er veel opname in nieren en blaas aanwezig. De klaring
uit het plasma bleek snel te zijn, 10 minuten na toediening bleek nog slechts
10% aanwezig in de bloedbaan. Naast de intacte tracer, en een kleine
hoeveelheid losgelaten Jodium-123 werden geen andere afbraakproducten
gevonden in bloed en urine.

Uit deze eerste ervaring blijkt IMT SPECT een betrouwbare, snelle en
patiëntvriendelijke methode te zijn. Door de snelle verdwijning van de
radioactiviteit is ook de stralingsdosis voor patiënten laag in vergelijking met
vele gangbare andere onderzoeksmethoden.

Vanwege de eerste gunstige resultaten in verschillende soorten
tumoren, werd vervolgens de methode geëvalueerd in grotere groepen
patiënten met éénzelfde soort tumor. Tevens werd gekeken of de IMT
opname verschilt in goed of kwaadaardige tumoren, en of de mate van
IMT opname iets zegt over de mate van kwaadaardigheid (zoals o.a.
de groeisnelheid).

In HOOFDSTUK 6 werden deze vraagstellingen onderzocht in een groep van
32 patiënten met een tumor in de weke-delen (bijv. in vet-, spier- of
bindweefsel). Een IMT SPECT onderzoek werd uitgevoerd tijdens de
stageringsfase, later gevolgd door een biopsie of operatie. Hoewel de
behandelende chirurgen alle 32 tumoren verdacht vonden voor een
kwaadaardige tumor, bleken uiteindelijk 11 tumoren goedaardig te zijn. 

Alle 21 kwaadaardige weke-delen tumoren (sarcoom geheten) werden
zichtbaar door intensieve IMT opname. In 6 van de 11 goedaardige tumoren
was er ook enige IMT opname. De opname van IMT in de kwaadaardige
tumoren was aanzienlijk hoger dan in de goedaardige. Hiermee bleek een
goede voorspelling van het goed- of kwaadaardige karakter mogelijk. De
�aggressiviteit� van de tumor (de tumorgradering, de groei- en delingsnelheid,
de celrijkdom) werd bepaald door de patholoog in het later verwijderde
weefsel. De opname van IMT bleek significant toe te nemen bij toenemende
aggressiviteit. Het bleek dus dat IMT SPECT belangrijke informatie over de
tumor kan opleveren. 

Een ander onderzoek dat vaak tijdens de stagering van patiënten met
een sarcoom wordt verricht is de botscan. Uit de dagelijkse praktijk
hadden we de indruk dat het routinematig uitvoeren van dit onderzoek
bij eerste presentatie van dergelijke patiënten, zoals lange tijd
gebruikelijk in ons ziekenhuis, weinig oplevert. In de literatuur was
hierover echter vrijwel niets te vinden.



CHAPTER 12

182

Daarom werd HOOFDSTUK 7 toegevoegd aan dit proefschrift. Hierin wordt
een retrospectief onderzoek naar de waarde van de botscan beschreven in
109 achtereenvolgende patiënten met dit soort tumoren.

In slechts 8 van de 109 patiënten (7%) werden botmetastasen gevonden
met de botscan. Zes van deze acht hadden duidelijke symptomen daarvan
(botpijn), en alle zes hadden ook nog metastasen op andere plaatsen, zoals
in de longen, lymfklieren of in het beenmerg. In 11% van de patiënten was de
botscan uitslag dubieus, en was aanvullend  onderzoek nodig, waarbij in geen
enkel geval toch botmetastasen werden gevonden. De overgrote meerderheid
van de patiënten (82%) had een geheel normale botscan.

Bij omgekeerde beschouwing, bleek dat als patiënten symptomen
hadden, zoals pijn, in 55% botmetastasen werden gevonden, maar als de
symptomen afwezig waren in slechts 2%. We concludeerden dat het
routinematig maken van botscans bij deze patiënten weinig oplevert, dat het
leidt tot onnodige kosten en daarom is af te raden. In deze studie hadden
verder meer patiënten botmetastasen dan bijvoorbeeld longmetastasen (waar
ook routinematig op wordt gescreend). De eindconclusie is daarom dat
botscans veilig kunnen worden beperkt tot patiënten met verdachte
symptomen.

Vervolgens werd IMT SPECT geëvalueerd in een groep patiënten met
een carcinoïd tumor. Deze bijzondere tumoren, vaak uit de dunne
darm afkomstig, kunnen allerlei vasoactieve stoffen (zoals serotonine)
produceren, die symptomen als �opvliegers� of diarree veroorzaken.
Omdat deze stoffen door de tumor worden gemaakt uit aminozuren
zoals tyrosine en tryptophaan, zou het kunnen zijn dat deze tumoren
met IMT in beeld gebracht zouden kunnen worden.

HOOFDSTUK 8 beschrijft de toepassing van IMT in 22 patiënten met een
reeds uitgezaaide carcinoïd tumor. In totaal waren 145 tumor uitzaaiingen
aanwezig bij deze patiënten. Deze tumor lokaties waren opgespoord met een
andere nucleair geneeskundige methode, genaamd In-octreotide111

scintigrafie.
Met IMT SPECT werd in totaal slechts 43% van deze tumor plaatsen 

gevonden. In de lever werd 60% gevonden. Deze lage opbrengst bleek niet
te worden veroorzaakt door een te kleine omvang van de tumoren, want ook
grote tumoren namen soms geen IMT op. Blijkbaar is wel of geen IMT opname
een wezenlijk gevolg  van de activiteit in deze tumoren, mogelijk als uiting van
een slechts weinig actieve aminozuur stofwisseling. Deze verklaring is in
overeenstemming met de goede relatie tussen IMT opname en de productie
in de patiënt van vasoactieve stoffen, die wel werd vastgesteld. Deze relatie
bleek zelfs voor IMT iets sterker dan voor de In-octreotide opname in111

tumoren. Hoewel de waarde van IMT scans dus beperkt is bij deze soort
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tumoren, zijn deze observaties wel interessant in de zoektocht naar betere
tracers.

De derde groep patiënten waarin IMT werd toegepast, zijn patiënten
met (niet kleincellig) longkanker, gekozen omdat de pilot studie in
hoofdstuk 5 goede opname toonde in deze tumoren. Het doel was een
eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden van IMT SPECT voor
het opsporen van de tumor en eventuele uitzaaiingen, en voor het
evalueren van het effect van bestraling.

In HOOFDSTUK 9 wordt een analyse beschreven van 44 IMT SPECT
onderzoeken in 17 patiënten met een gevorderd statium van longkanker
(stadium III). IMT scans werden gemaakt vóór bestraling, en werden herhaald
ca 2 weken na het einde van de 6-weekse bestralingsserie, en nog 3 maanden
later.

In 15 van de 16 evalueerbare tumoren was de IMT scan positief, en
toonde een goede mate van opname (tumoropname = 3 keer zo hoog als
opname in normaal longweefsel). 

Veertien patiënten hadden uitzaaiingen in lymfklieren in het mediastinum,
in twaalf daarvan (86%) werd dat ook met de IMT SPECT scan gevonden.
Echter, bekeken per metastase, werden slechts 13 van de 20 gevonden
(65%), en in kleine metastasen zelfs nog minder (42%). FDG PET scans, die
in 5 patiënten ook waren gemaakt, toonden een betere score.

Na bestraling was de IMT opname in de tumor in alle patiënten flink
gedaald (Tumor/achtergrond verhouding van 3.0 naar 1.8), en 3 maanden later
nog iets verder gedaald (naar 1.6). Er bleek geen duidelijke relatie tussen de
hoeveelheid resterende IMT opname na bestraling en de aanwezigheid van
nog vitaal tumorweefsel. Ook werd veel IMT opname gevonden in normaal
longweefsel dat was meebestraald. Hoewel IMT SPECT het minstens zo goed
deed als andere methoden uit de conventionele nucleaire geneeskunde,
moeten we toch uit de matige detectie van kleine uitzaaiingen en de storende
opname in normaal longweefsel concluderen dat IMT SPECT voor de praktijk
van weinig waarde lijkt.

CONCLUSIES EN VOORUITBLIK

Dit proefschrift beschrijft de eerste toepassingen van IMT SPECT, de enige
aminozuurtracer die geschikt is voor conventionele Nucleaire Geneeskunde,
in patiënten met een tumor buiten de hersenen. De tracer kan betrouwbaar en
vrij eenvoudig worden gemaakt (hoofdstuk 3). De opname vertegenwoordigt
het aminozuurtransport, dat verhoogd is in tumorweefsel (hoofdstuk 4). De
tracer wordt in veel tumoren opgenomen (hoofdstukken 5,6,8,9). De mate van
opname is gerelateerd aan de tumoraggressiviteit in sarcomen (hoofstuk 6),



CHAPTER 12

184

en aan de biochemische activiteit van carcinoïd tumoren (hoofstuk 8). Dit zijn
belangrijke conclusies voor een nieuwe tumortracer, en vestigen IMT daarmee
als een unieke, aspecifieke, metabole tumortracer. De methode is potentieel
geschikt voor wijdverbreide toepassing, hoewel de noodzaak de tracer steeds
weer zelf te maken (er is nog geen kant-en-klare kit formulering), en de vrij
hoge kosten van het vereiste Jodium-123 nadelig zijn.

Bij het in kaart brengen van de mate van uitbreiding van kanker
(stageren) gaat het vooral om het opsporen van kleine uitzaaiingen. De
waarde van IMT SPECT lijkt hier beperkt, omdat kleine uitzaaiingen makkelijk
kunnen worden gemist (zie hoofdstuk 9). Waarschijnlijk is de opname van de
tracer in tumoren toch te laag om ze in beeld te kunnen brengen met de
SPECT techniek. Hoewel slechts in enkele tumorsoorten onderzocht, lijkt
verdere toepassing voor het opsporen van tumor uitzaaiingen weinig zinvol.

Voor het voorspellen van de goed- of kwaadaardige eigenschappen van
van een tumor, zonder biopsie of operatie, bleek IMT SPECT in patiënten met
een sarcoom succesvol te zijn. Toch zal ook hier altijd worden gestreeft naar
het bekijken van het weefsel zelf, en zal biopsie of operatie niet achterwege
blijven. In moeilijke gevallen, wanneer weefsel bijvoorbeeld moeilijk te
verkrijgen is, kan IMT SPECT evenwel een bijdrage leveren aan het te volgen
beleid.

Velen vinden de mogelijkheden om het effect van behandeling te
beoordelen (restageren) de voornaamste toepassing van metabole
afbeeldingsmethoden. Zoals uitgelegd in de Introductie (hoofstuk 1) is de a
priori relevantie hiervan echter niet zo hoog. Over de waarde van IMT SPECT
hierbij zijn slechts weinig gegevens beschikbaar. Niet gepubliceerde eigen
observaties in enkele patiënten met een maligne lymfoom voor en na
chemotherapie suggereren dat het belangrijke onderscheid tussen
littekenweefsel en nog vitaal tumorweefsel goed te maken zou zijn met IMT
SPECT. De optredende aspecifieke opname in bestraald normaal longweefsel
is echter weer minder gunstig. Meer studie is vereist om de juiste waarde van
IMT SPECT als methode voor evaluatie van behandeling te kunnen
beoordelen.

De zoektocht naar nieuwe en betere radioactieve aminozuren moet
doorgaan. Het lijkt dat veel van de nadelen van de IMT methode veroorzaakt
worden door de matige beeldkwaliteit van SPECT methoden in het algemeen.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zullen nieuwere aminozuren en varianten
voor PET nieuwe mogelijkheden geven, vooral omdat de toegankelijkheid van
de PET techniek de komende jaren steeds beter zal worden

Nieuwe tracers genereren steeds weer nieuw onderzoek. Het verbeteren
van de stagering en restagering van kanker moet daarbij leiden tot minder
onnodige diagnostiek en minder onnodige ingrepen. Dit zal uiteindelijk een
betere behandeling van de patiënt met kanker mogelijk maken. Met dit doel in
gedachten lijkt de toekomst vol nieuwe uitdagingen. Hoewel het onderzoek
naar nieuwe tracers (ook aminozuren) moet doorgaan, dreigt echter het
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gevaar van versnippering. Het is minstens zo belangrijk al bestaande en
relatief nieuwe methoden, zoals FDG PET, nauwkeurig te onderzoeken op hun
uiteindelijke nut voor de patiëntenzorg. Hiertoe zijn grotere, homogene en
goed gedefinieerde studies noodzakelijk. Intensieve samenwerking tussen
�afbeelders� en �behandelaars� blijft daarvoor een voorwaarde.


