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De 5-jaars overleving van patiënten met longkanker is ongeveer 15%. Bij ruim 80% van 

hen gaat het om een niet-kleincellig longcarcinoom. Slechts een minderheid van deze 

patiënten komt in aanmerking voor chirurgische behandeling, omdat de diagnose 

vaak pas wordt gesteld in een gevorderd stadium van ziekte. In de afgelopen 30 jaar 

is de behandeling van het lokaal gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom verbeterd, 

onder andere door combinatie van chemoradiotherapie en chirurgie, en optimalisatie 

van dosering en timing van radio- en chemotherapie. Desondanks is de overleving nog 

steeds teleurstellend, zelfs van patiënten die een radicale resectie hebben ondergaan 

(5-jaars overleving 36-73%). Verder onderzoek naar de effectiviteit van (nieuwe) 

behandelmethoden en optimaliseren van bestaande technieken is daarom hard nodig 

om de uitkomst van longkanker patiënten te verbeteren.

Net als bij diverse andere carcinomen komt er bij het niet-kleincellig longcarcinoom 

overexpressie of mutatie van de epidermale groeifactor receptor (EGFR) voor. Mutatie 

van de EGFR komt met name voor bij adenocarcinomen, vrouwelijke patiënten, niet-

rokers en Aziaten. Blokkade van deze EGFR voorkomt activering van processen als 

proliferatie, invasie, metastasering, angiogenese en anti-apoptose, en kan daardoor 

tumorgroei tegengaan. 

Erlotinib is een EGFR-tyrosine kinase inhibitor, en blokkeert het intracellulaire deel van 

de EGFR (het tyrosine kinase domein). Erlotinib kan in tabletvorm worden toegediend 

en gaat gepaard met relatief weinig toxiciteit. In patiënten met een ver gevorderd 

stadium van het niet-kleincellig longcarcinoom is erlotinib getest en effectief 

gebleken. Sindsdien is het geregistreerd voor gebruik bij patiënten met stadium III/

IV ziekte, indien onvoldoende effect bereikt wordt met chemotherapie. Het gebruik 

van erlotinib in een vroeg stadium van ziekte was nog niet getest. We hebben een 

multicentrische fase II studie opgezet, waarin patiënten met een vroeg stadium niet-

kleincellig longcarcinoom werden voorbehandeld met neoadjuvant erlotinib, alvorens 

chirurgische resectie te ondergaan. Deel een van dit proefschrift betreft chirurgische 

resectie na behandeling met EGFR-tyrosine kinase inhibitors. 

In Hoofdstuk 2 beschrijven we een uitzonderlijke casus van een patiënt met stadium 

IIIa niet-kleincellig longcarcinoom die, omdat er geen mogelijkheden meer waren 

voor chemoradiotherapie door eerdere bestraling van de thoraxwand, neoadjuvant 

behandeld werd met erlotinib. Er werd een zodanig overtuigende respons gemeten 

dat een radicale resectie kon worden verricht. 



167

11

Nederlandse samenvatting

Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste resultaten van de multicentrische fase II studie 

waarin patiënten met een stadium I-II van het niet-kleincellig longcarcinoom, die 

geschikt waren voor primaire chirurgische resectie, drie weken lang behandeld werden 

met erlotinib (eens per dag 150mg) voorafgaand aan de operatie. Voor inclusie van de 

eerste 15 patiënten werd, behalve op algemene inclusiecriteria, eveneens geselecteerd 

op aanwezigheid van tenminste twee van de volgende kenmerken: vrouwelijk geslacht, 

adenocarcinoom, niet-roker status, Aziatisch ras. Deze extra selectie op fenotype 

zou theoretisch een populatie met een hogere prevalentie van EGFR-mutaties (en 

daarmee een hoger responspercentage) kunnen opleveren. Na inclusie van deze 

‘verrijkte populatie’ van 15 patiënten werden nog eens 45 ongeselecteerde patiënten 

geïncludeerd. 

Toxiciteit van de huid kwam het meeste voor (62%). Ook al waren de bijwerkingen over 

het algemeen mild, voor zeven patiënten (12%) was dit een reden om de behandeling 

met erlotinib te staken. Er werden geen onverwachte complicaties waargenomen van 

chirurgie na erlotinib. Respons werd geëvalueerd met CT-scan en FDG-PET/CT-scan na 

drie weken behandeling, voorafgaand aan operatie. Pathologisch onderzoek van het 

resectiepreparaat toonde meer dan 50% tumornecrose in 14 patiënten (23%), waarvan 

drie patiënten (5%) met meer dan 95% necrose. Het pathologische responspercentage 

in de verrijkte populatie was 38%. EGFR-mutaties werden gevonden in zeven patiënten 

(13%), van wie vijf uit de verrijkte populatie. In slechts drie van de zeven patiënten 

met een EGFR-mutatie was een pathologische respons te zien. De conclusie was dat 

het preoperatief gebruik van erlotinib veilig is en geen nadelig effect heeft op de 

chirurgische behandeling. De aangetoonde effectiviteit van kortdurende behandeling 

met erlotinib rechtvaardigt verder onderzoek in een fase III studie.

De radiologische respons op CT-scan had geen duidelijke relatie met de pathologische 

respons. Zelfs als er sprake was van bijna volledige pathologische respons werd dit niet 

als zodanig herkend op de CT-scan (PR 5% vs pPR 23%). Metabole respons, gemeten 

met FDG-PET/CT-scan, voorspelde beter of er sprake was van pathologische respons PR 

27% vs pPR 23%), hoewel de mate van respons niet duidelijk werd herkend. 

Hoofdstuk 4 evalueert het gebruik van de FDG-PET/CT-scan als vroege marker voor 

respons tijdens de behandeling met erlotinib. Bij 23 patiënten uit de fase II studie werd 

een extra FDG-PET/CT-scan gemaakt binnen een week (drie tot zeven dagen) na het 

starten met erlotinib. Deze werd vergeleken met de eerste scan voor het bepalen van 

de metabole respons. Bij zes patiënten (26 %) was er sprake van een vroege metabole 

respons, welke overeenkwam met de uiteindelijke pathologische respons. Hoewel de 

patiëntenpopulatie in deze studie klein is, suggereren deze resultaten dat de metabole 
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respons van waarde kan zijn als selectiemethode voor de behandeling met EGFR-

tyrosine kinase inhibitors. 

Op zoek naar markers voor respons in serum werden in hoofdstuk 5 sEGFR en carcino-

embryonaal antigeen (CEA) gemeten in serum van 102 patiënten met een ver gevorderd 

stadium niet-kleincellig longcarcinoom, tijdens de behandeling met een EGFR-

tyrosine kinase inhibitor (erlotinib of gefitinib). sEGFR is een afbraakproduct van het 

extracellulaire deel van de EGFR, hetgeen theoretisch een surrogaatmarker zou kunnen 

zijn voor het aantal geactiveerde EGF receptoren dat ontvankelijk is voor blokkade door 

een tyrosine kinase inhibitor. CEA is betrokken bij het proces van intercellulaire adhesie. 

Overexpressie van CEA op het celoppervlak speelt mogelijk een rol in de ontwikkeling 

van tumoren. In deze retrospectieve studie waren hogere beginwaarden van sEGFR (> 

55 μg/l, p=0.04), stijgende waarden van sEGFR tijdens behandeling en dalende logCEA 

waarden tijdens behandeling geassocieerd met een betere overleving bij behandeling 

met een EGFR-tyrosine kinase inhibitor. Patiënten met een lagere beginwaarde van CEA 

(< 12.6 μg/l) lieten ook enigszins betere overleving zien, hoewel niet significant. 

In hoofdstuk 6 werd van TGFα, ARG, IGF1, IGFBP3, en de IGF1:IGFBP3 ratio in serum de 

predictieve waarde voor respons bepaald tijdens behandeling met een EGFR-tyrosine 

kinase inhibitor. Aan 61 patiënten met stadium III/IV niet-kleincellig longcarcinoom 

die werden behandeld met erlotinib of gefitinib, werden 64 patiënten met stadium III/

IV ziekte zonder EGFR-tyrosine kinase inhibitor behandeling gekoppeld op basis van 

geslacht, leeftijd en histologie. Vervolgens werd onderzocht of serum concentraties 

van liganden van de EGFR (TGFα, ARG), of liganden van de insuline-achtige groeifactor 

receptor (IGFR) waarmee EGFR interactie heeft (IGF1, IGFBP3) voorspellend waren voor 

een betere overleving met of zonder EGFR-tyrosine kinase inhibitor therapie. Lagere 

TGFα concentraties en hogere ARG concentraties bleken geassocieerd met een betere 

overleving bij behandeling met EGFR-tyrosinse kinase inhibitors in vergelijking met 

patiënten die niet werden behandeld. IGFBP3 bleek met name van prognostische 

waarde te zijn. 

Deel twee van dit proefschrift betreft patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom 

van de sulcus superior. Dit zijn stadium IIB-IIIB tumoren in de apex van de long, die 

doorgroeien in de thoraxwand en vaak ook een relatie hebben met de nabijgelegen 

arteria/vena subclavia, plexus brachialis of wervellichamen, waardoor hevige pijn 

kan ontstaan. Het bereiken van lokale controle is daarom het voornaamste doel van 

behandeling, maar wordt bemoeilijkt door de nabijheid van de genoemde vitale 

structuren. Aanvankelijk werden deze tumoren behandeld met radiotherapie en 

chirurgie. In de laatste dertig jaar is de gecombineerde behandeling voor het lokaal 
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gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom verder ontwikkeld, en op dit moment is 

gelijktijdig gegeven chemo- en radiotherapie de gouden standaard. De rol van chirurgie 

is daarmee duidelijk veranderd. We weten dat sommige patiënten wel degelijk baat 

hebben bij aanvullende resectie, maar adequate selectie is nodig om patiënten die 

niet profiteren niet onnodig bloot te stellen aan de morbiditeit en mortaliteit van een 

dergelijke operatie. 

Voorts ontbreekt internationale consensus met betrekking tot het optimale 

behandelschema voor gelijktijdige chemotherapie en radiotherapie. Een veel 

gebruikt schema is drie à vier kuren chemotherapie met 45 Gy radiotherapie. Een 

alternatief schema is dagelijks laaggedoseerde chemotherapie (cisplatine) met een 

hogere radiotherapie dosis. In dit proefschrift beschrijven we onze ervaringen met 

de laatstgenoemde combinatie, bestaande uit een radiotherapie dosis van 66 Gy en 

dagelijks cisplatine van 6 mg/m2.

Hoofdstuk 7 belicht het proces van patiëntenselectie voor trimodale behandeling 

(chemotherapie, radiotherapie en chirurgie) van sulcus superior tumoren. Van de 

52 patiënten die zich tussen 1994 en 2004 presenteerden met een sulcus superior 

tumor werden zowel de keuze voor een bepaalde behandeling als de resultaten van 

behandeling geëvalueerd. Op het moment van diagnose was er in bijna een kwart van 

de patiënten reeds sprake van gemetastaseerde ziekte (M1 ziekte, stadium IV). Deze 

patiënten werden palliatief behandeld. Van de patiënten met M0 ziekte kon 30% (25% 

van totaal) behandeld worden met neoadjuvante therapie en chirurgie, maar slechts 

zeven patiënten (17%) ontvingen optimale behandeling met gelijktijdig chemo- en 

radiotherapie gevolgd door chirurgische resectie. Twintig procent van de patiënten 

kwam niet in aanmerking vanwege comorbiditeit of beperkte algehele conditie, en 

50% van de patiënten werd afgewezen vanwege een technisch irresectabele tumor. In 

47% van de patiënten die een resectie ondergingen werd een pathologisch complete 

respons gevonden. De conclusie is dat slechts een klein deel van de patiënten met een 

sulcus superior tumor in aanmerking komt voor optimale multimodale behandeling, 

zei het door uitgebreidheid van de tumor dan wel de lichamelijke conditie waarin zij 

verkeren. 

Hoofdstuk 8 gaat in op de rationale van aanvullende chirurgische resectie na 

chemoradiotherapie. De waarde van aanvullende resectie kan ter discussie worden 

gesteld vanwege de hoge percentages van pathologisch complete respons na 

gelijktijdig gegeven chemoradiotherapie. Van de 85 patiënten die tussen 1994 en 

2006 werden behandeld voor een superior sulcus tumor werden 38 patiënten (45%) 
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behandeld met (neoadjuvante) chemotherapie en radiotherapie, van wie 22 patiënten 

(26%) daarna een resectie ondergingen. Pathologisch complete respons werd 

gevonden in 13 van de 22 patiënten. Als patiënten waren behandeld met gelijktijdig 

gegeven chemoradiotherapie was pathologisch complete respons aanwezig in 10 

van 17 patiënten. Deze pathologisch complete respons werd vooraf niet herkend 

op de preoperatieve CT-scan. De 5-jaars overleving was duidelijk hoger indien een 

pathologisch complete respons was bereikt (56% vs 17%), maar dit was statistisch 

niet significant. Concluderend konden we in deze kleine populatie geen significante 

overlevingswinst aantonen van een pathologisch complete respons na neoadjuvante 

chemoradiotherapie. Daarnaast kan met de huidige beeldvorming een pathologisch 

complete respons niet preoperatief worden aangetoond, waardoor een adequate 

patiëntenselectie voor het achterwege laten van chirurgische resectie op dit moment 

niet mogelijk is. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van behandeling met hooggedoseerde 

radiotherapie en dagelijks laaggedoseerde chemotherapie voor sulcus superior 

tumoren, zoals die wordt toegepast in twee tertiaire verwijscentra in Nederland. De 

nadruk ligt op de 49 van 115 patiënten, die gelijktijdig gegeven chemoradiotherapie 

ontvingen, zei het als neoadjuvante dan wel definitieve behandeling. Het percentage 

ernstige toxiciteit was 20% in de patiënten die alleen chemoradiotherapie ontvingen 

(6/30 patiënten, in alle gevallen toxiciteit van de oesofagus). Eén patiënt overleed 

tijdens de behandeling aan een neutropene sepsis. Negentien van de 49 patiënten 

ontvingen aanvullende chirurgische resectie (39%). Ernstige toxiciteit trad op in negen 

van 19 patiënten (47%; pneumonie met respiratoire insufficiëntie, subarachnoïdale 

bloeding, chylothorax, ernstige pijn). Late toxiciteit trad op in drie patiënten na vier tot 

acht jaar (osteo-radionecrose van de thoraxwand, scapula en ribben; late schade aan 

plexus brachialis met dysfunctie van de hand). De acute toxiciteit na hooggedoseerde 

chemotherapie en 45 Gy radiotherapie, zoals die beschreven worden in de literatuur, 

is min of meer vergelijkbaar in frequentie en ernst. Wij zagen in vergelijking meer 

toxiciteit van de oesofagus en minder hematologische toxiciteit. 

In 10 van de 19 patiënten werd een pathologisch complete respons gevonden. Lokale 

controle was 100% en de postoperatieve mortaliteit was nul. Late toxiciteit kan echter 

een nadeel vormen van dit effectieve behandelschema. 




