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Carcinoidd is een langzaam groeiende neuroendocriene tumor. De jaarlijkse incidentie is 2 
gevallenn per 100.000 personen. De belangrijkste tumor lokalisaties zijn de appendix (27%) 
enn de long (22%). In 62% van de gevallen is de tumor gelokaliseerd in het maag-darm 
stelsell  en in 10% blijf t de primaire tumor onbekend. 

Bijj  het stellen van de diagnose is er in ongeveer 20% al sprake van het aanwezig zijn van 
metastasen.. In de helft van deze gevallen gaat het om een carcinoid met een onbekende 
primairee haard. 

Carcinoïdenn zijn opgebouwd uit cellen afkomstig van het neuroendocriene systeem, de 
zogenaamdee enterochromaffiene cellen. Deze cellen komen in het hele lichaam verspreid 
voorr en spelen een rol bij de regulatie van functies van veel organen en worden 
gereguleerdd door prikkels uit het zenuwstelsel. Deze werking is gebaseerd op het 
vermogenn om vaso-actieve hormonen te produceren en uit te scheiden. Serotonine is 
hierbijj  het meest voorkomende en bekendste product van deze tumor cellen. De 
uitscheidingg van serotonine wordt in de 24-uurs urine gemeten door bepaling van het 
afbraakproductt 5-hydroxyindolazijn zuur (5-HIAA). 

Bijj  een carcinoid zonder metastasen in de lever worden deze hormonen, nadat ze in de 
bloedbaann uitgescheiden zijn, in de lever weggevangen en onschadelijk gemaakt. Echter, 
bijj  uitzaaiingen in de lever komen deze stoffen direct vrij in de circulatie en kunnen zo 
aanleidingg geven tot klachten als opvliegers, diarree en aanvallen van kortademigheid. 
Dezee combinatie van klachten wordt het carcinoid syndroom genoemd. 
Hoewell  bekend is dat serotonine bij het ontstaan van dit carcinoid syndroom een 
belangrijkee rol speelt, is het exacte mechanisme van het ontstaan van deze klachten nog 
niett geheel opgehelderd. Waarschijnlijk spelen naast serotonine nog meer hormonaal 
actievee stoffen een rol. 

Naastt de klachten van het carcinoid syndroom kunnen de hormonen die door de tumor 
geproduceerdd worden bij het bestaan van levermetastasen ook leiden tot het ontstaan van 
fibroseringfibrosering van de tricuspidaal en pulmonaal klep. Als gevolg van deze fïbrosering worden 
dee hartkleppen dik en stug, waardoor er uiteindelijk insufficiëntie optreedt gevolgd door 
decompensatioo cordis. Een aanzienlijk deel van de patiënten overlijdt uiteindelijk ten 
gevolgee van deze hartschade. 

Dee diagnose carcinoid kan worden gesteld door het aantonen van tumor weefsel en/of het 
metenn van de 5-HIAA waarde in 24-uurs urine als maat voor een verhoogde serotonine 
productie.. Beeldvorming wordt aanvullend toegepast om de locatie van de primaire tumor 
tee kunnen vaststellen en uitzaaiingen in lever of op andere locaties aan te tonen. Twee 
beeldvormendee onderzoeken zijn hierbij van belang, de '''In-pentetreotide scan en de I-
meta-iodobenzylguanidinee (MIBG) scan. Bij de lll In-pentetreotide scan wordt een 
speurdosiss radioactief gelabeld somatostatine toegediend dat op het oppervlak van 
carcinoidd cellen kan binden aan receptoren. In 80-90% van de carcinoïden is er binding en 
daardoorr een positieve scan. Radioactief gelabeld MIBG kan na toediening van een 
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speurdosiss worden opgenomen in de carcinoid cellen en deze stapeling van radioactiviteit 
wordtt gebruikt in de beeldvorming. In 70% van de carcinoïden is er sprake van een 
positievee scan. De twee methoden worden naast elkaar toegepast en kunnen elkaar in 
sommigee gevallen aanvullen bij het opsporen van tumor lokalisaties en helpen bij de 
keuzee van behandeling. 
Voorr de behandeling van carcinoid zijn verschillende mogelijkheden waarvan de 
belangrijkstee hier kort besproken zullen worden. 
Octreotidee kan door binding aan receptoren op het celoppervlak de productie en 
uitscheidingg van hormonen door carcinoid cellen remmen. Het heeft dan ook vooral effect 
opp de klachten van het carcinoid syndroom. 
Interferonn is een andere vorm van medicamenteuze behandeling bij het carcinoid. Het 
exactee werkingsmechanisme van interferon is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is er 
sprakee van een verandering in celdeling en celuitrijping waardoor de activiteit van de 
tumorr cellen verandert en de klachten verminderen. 
MIBGG kan door carcinoid cellen worden opgenomen en ingebouwd in de cel. Het lijk t qua 
structuurr op stoffen die de tumor cel nodig heeft om hormonen te produceren. Na opname 
neemtt het de plaats in van deze hormonen, die zo minder geproduceerd en uitgescheiden 
kunnenn worden. Naast deze werking van "koud" of farmacologisch MIBG kan deze vorm 
vann therapie ook als een radioactieve behandeling worden toegediend middels radioactief 
gelabeldd of "heet" MIBG. Na opname in de tumorcellen is dit als een lokale bestraling 
werkzaam.. Het combineren van "koud" MIBG gevolgd door "heet" MIBG kan tot een 
verbeterdee opname van radioactiviteit in de tumor leiden waardoor het effect van de 
behandelingg versterkt wordt. 

Ookk is het mogelijk om uitzaaiingen in de lever lokaal te behandelen. Emboliseren van 
leverr uitzaaiingen bestaat uit het inspuiten van kleine "bolletjes" (Ivalon partikels) in de 
levervatenn welke de bloedtoevoer naar de uitzaaiingen moeten afsluiten. Ook kunnen 
uitzaaiingenn middels lokale verhitting (radio-frequente ablatie, RFA) onschadelijk 
gemaaktt worden. 

Inn dit proefschrift worden verschillende diagnostische en therapeutische methoden bij 
carcinoidd patiënten beschreven met het doel om de diagnostiek en behandeling van deze 
patiëntenn te verbeteren. 
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Deell 1: Diagnostische mogelijkheden 

Hoofdstukk 1 beschrijft de evaluatie van verschillende nucleaire onderzoeken bij het 
vaststellenn van bot uitzaaiingen bij patiënten met gemetastaseerd carcinoid. Verder werd 
bekekenn hoe vaak bot uitzaaiingen bij deze patiënten groep voorkomen en wat de beste 
behandelingg was ter bestrijding van pijnklachten. Bij 9 van de 86 patiënten (10%) werden 
bott uitzaaiingen gevonden. Bij het opsporen van carcinoid is bekend dat de i nIn-
pentetreotidee scan en de 13II-MIB G scan opname laten zien in 70-80% van de gevallen. 
Bott uitzaaiingen bleken door deze scans veel minder vaak te worden opgespoord, namelijk 
respectievelijkk 50% en 20%. De botscan toonde echter bij alle 9 patiënten bot uitzaaiingen 
aan.. De wervelkolom en het bekken bleken bij alle patiënten te zijn aangedaan en de 
extremiteitenn bij de helft. Behandeling met de standaard therapie mogelijkheden zoals 
MIBG,, octreotide en interferon gaf bij het merendeel van de patiënten verbetering van 
klachtenn van het carcinoid syndroom. De pijnklachten van het skelet reageerden echter 
niett op deze behandelingen. Bestraling op de pijnlijke skelet lokalisaties gaf verbetering 
vann klachten in 5 van de 6 bestraalde patiënten. Eén patiënt werd met goed resultaat 
behandeldd met radioactief Rhenium. 

Inn 20-70% van de patiënten met gemetastaseerd carcinoid ontstaat in het verloop van de 
ziektee schade aan de hartkleppen. Deze carcinoid hartziekte (CHD) ontstaat door 
fibroseringg van hartkleppen wat leidt tot tricuspidalis en pulmonalis insufficiëntie en 
hierdoorr decompensatio cordis. Een groot deel van de patiënten overlijdt uiteindelijk ten 
gevolgee van deze hartschade. Hoewel serotonine een belangrijke rol speelt in het ontstaan 
vann deze schade is het exacte mechanisme echter nog niet bekend. In hoofdstuk 2.1 
hebbenn we gekeken naar het effect van serotonine en fibrose factoren zoals transforming 
growthh factor-P (TGF-p) en fibroblast growth factor (FGF) bij het ontstaan van CHD. 
Verderr werd gekeken naar de waarden van het atriaal natriuretisch peptide (ANP), een 
hormoonn dat door het hart wordt uitgescheiden bij overbelasting. We beoordeelden 37 
carcinoidd patiënten op het bestaan van CHD, dit bleek bij 9 patiënten (24%) aanwezig te 
zijn.. Bij CHD patiënten werden significant hogere urine 5-HIAA waarden gevonden in 
vergelijkingg met niet-CHD patiënten. Ook de totale duur en hoogte van blootstelling aan 
serotoninee in de ziekte periode voorafgaand aan de studie bleken significant hoger te zijn 
bijj  patiënten met hartschade vergeleken met de niet-CHD groep. ANP waarden waren 
significantt hoger in patiënten met CHD. Er bleek geen verschil aantoonbaar te zijn in de 
hoogtee van TGF-P en FGF in beide groepen. Overleving bleek significant korter te zijn bij 
patiëntenn met hartzieke (gemiddelde 13 maanden) vergeleken met de patiënten zonder 
hartschadee (23 maanden). 

Hoofdstukk 2.2 is een commentaar op het artikel van Moller et al. in de New England 
Journall  of Medicine (2003) die 71 carcinoid patiënten evalueerden op de aanwezigheid 
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vann CHD. Zij concludeerden dat vooral een hogere piekwaarde van de urine 5-HIAA 
uitscheidingg een voorspellende factor was in het ontstaan van CHD. In het commentaar 
stellenn wij dat in onze eerder genoemde studie (hoofdstuk 2.1) naast de urine 5-HIAA 
piekwaarde,, de totale duur en hoogte van blootstelling aan serotonine een nog belangrijker 
maatt voor het ontstaan van CHD bleek te zijn. 

Natriuretischee peptiden zoals atriaal natriuretisch peptide (ANP) en B-type natriuretisch 
peptidee (BNP) worden uitgescheiden door het hart bij een verhoogde druk op de wand van 
hett hart. Als gevolg van lekkage bij insufficiënte hartkleppen door carcinoid hartziekte 
(CHD)(CHD) treedt er overbelasting op met dilatatie van het hart en uitscheiding van deze 
natriuretischee peptiden. In hoofdstuk 3 werd geëvalueerd of de hoogte van ANP en BNP 
kann dienen als maat voor het bestaan van CHD om zo naast het huidige standaard 
onderzoek,, de echo van het hart, hartschade vroegtijdig op te sporen. Van de 32 patiënten 
blekenn er 9 aan de echografische criteria van CHD te voldoen (28%). BNP waarden waren 
significantt hoger bij patiënten met hartschade vergeleken met de niet-CHD patiënten. De 
matee van dilatatie van het hart bleek gecorreleerd te zijn met de hoogte van de BNP 
waardee evenals de mate van insufficiëntie van de hartklep. BNP bleek een gevoeliger maat 
tee zijn voor het vaststellen van carcinoid gerelateerde hartschade dan ANP. In een directe 
vergelijkingg bleek het bepalen van ANP geen aanvullende waarde te hebben naast BNP. 
Bijj  een grenswaarde van 220 ng/1 is de positief voorspellende waarde van BNP 69% en de 
negatieff  voorspellende waarde 100%. De overleving bleek significant beter te zijn bij 
patiëntenn met normale BNP waarden vergeleken met patiënten met een verhoogde BNP 
waarde.. Bepaling van BNP blijkt waardevol te zijn in het diagnostiseren van CHD. 

Bepalingg van 5-HIAA, het afbraak product van serotonine, in urine speelt een centrale rol 
inn de diagnostiek en behandeling van carcinoid patiënten. Hoewel serotonine door snelle 
afbraakmechanismenn uit het lichaam verwijderd wordt en als 5-HIAA in de urine wordt 
uitgescheiden,, wordt van oudsher de 24-uurs urine gebruikt als maat voor de serotonine 
productie.. Het verzamelen van urine gedurende 24 uur is lastig voor de patiënt en de kans 
opp fouten bij de verzameling is groot, zeker bij patiënten die last hebben van diarree. Het 
zouu dan ook een groot voordeel zijn als een enkele portie voldoende is om de serotonine 
productiee te beoordelen. In hoofdstuk 4 werd onderzocht of een portie urine verzameld in 
eenn 4-of 8-uur interval de 24-uurs verzameling zou kunnen vervangen. Verder werd 
onderzochtt of er sprake was van variatie in de mate van 5-HIAA uitscheiding gedurende 
244 uur en of toename van klachten gepaard ging met een toegenomen 5-HIAA waarde in 
dee verzamelde periode. 

Dee portie urine gedurende een 8-uur interval in de nacht verzameld bleek een zeer 
betrouwbaree weergave te zijn van de 24-uurs waarde. In vergelijking met de 24-uurs 5-
HIAAA excretie was de uitscheiding in de ochtend significant hoger en werd een significant 
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lageree waarde gevonden in de avond. Dit is in overeenstemming met de informatie van 
carcinoidd patiënten dat zij bij het opstaan de meeste klachten hebben. Een relatie tussen de 
ernstt van de klachten en de hoogte van de 5-HIAA excretie kon niet worden aangetoond. 
Well  bleken patiënten met een grote wisseling in 5-HIAA uitscheiding vaker last te hebben 
vann ernstige diarree dan patiënten die een vlak uitscheidingspatroon vertoonden. Mogelijk 
speeltt variatie in de excretie bij deze klacht een belangrijke rol. 

Deell 2: Therapeutische mogelijkheden 

Inn hoofdstuk 5.1 wordt een overzicht gegeven van de toepassing van verschillende 
vormenn van MIBG (farmacologisch, radioactief gelabeld of de combinatie) in de 
behandelingg van klachten van het carcinoid syndroom. Er worden drie patiënten 
beschrevenn die zo een goede palliatie verkregen. 

Hoofdstukk 5.2 is een commentaar op het artikel van Pathirana et al. in de European 
Journall  of Surgical Oncology (2001) waarin het gebruik van 131I-MIB G als een simpele en 
kostenn effectieve methode wordt beschreven om de klachten van het carcinoid syndroom 
tee palliëren. Deze bevindingen komen overeen met onze ervaringen. We benadrukken in 
onss commentaar, dat de combinatie van farmacologische ("koud") MIBG gevolgd door 
radioactieff  gelabeld ("heet") MIBG tot een betere opname van MIBG in de tumor kan 
leidenn en hierdoor bij meer patiënten toepassing van MIBG behandeling mogelijk maakt. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een fase 2 studie beschreven waarbij behandeling van MIBG en 
interferonn gecombineerd wordt. De hypothese is, dat de combinatie van deze twee 
behandelingenn elkaar versterkt doordat voorbehandeling met interferon de opname van 
MIBGG vergroot. Om dit te meten werd op verschillende momenten in de behandeling een 
13,I-MIB GG scan verricht, waarbij de opname in de levermetastasen gemeten werd ten 
opzichtee van normaal leverweefsel en ten opzichte van de normale buikachtergrond. Na 
eenn periode van 8 weken interferon toediening bleek er bij 19% van de patiënten een 
toenamee van meer dan 10% in de MIBG opname te zijn in de levermetastasen vergeleken 
mett de opname in normaal leverweefsel. Na toediening van "koud" (farmacologisch) 
MIBGG werd wederom een 131I-MIB G scan verricht. Na deze behandeling was er in 50% 
vann de patiënten meer dan 10% toename van de 131I-MIB G opname in levermetastasen. 
Omm uit te sluiten dat deze verbetering in de opname van MIBG alleen relatief was en 
gebaseerdd op een verandering in de MIBG opname in normaal leverweefsel door gebruik 
vann interferon, werd ook een meting gedaan met de normale buikachtergrond als 
referentie.. In respectievelijk 23% en 83% van de patiënten werd een toename van meer 
dann 10% in MIBG opname gemeten in tumorweefsel na behandeling met interferon en 
MIBG.. Het hierbij gemeten verschil berust op een absolute toename in MIBG opname. 
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Dee veranderingen in MIBG opname na interferon behandeling waren niet significant in 
tegenstellingg tot de veranderingen na MIBG toediening. De kwaliteit van leven gemeten 
opp verschillende onderdelen veranderde niet significant gedurende de verschillende 
momentenn van behandeling, toepassing van interferon gaf echter wel verbetering van 
klachtenn van het carcinoid syndroom, terwijl MIBG behandeling vooral de algemene 
klachtenn als vermoeidheid en gebrek aan eetlust deed verbeteren. 

Hoofdstukk 7 geeft een overzicht van de resultaten van lokale behandeling van 
levermetastasenn middels embolisatie (n=13) en radio-frequente ablatie (RFA) (n=3). Na 
embolisatiee van de lever was er een afname van 32% in urine 5-HIAA uitscheiding. Bij 
driee van de 13 behandelde patiënten (23%) ging dit gepaard met een langdurige 
verbeteringg van klachten. Drie patiënten werden behandeld met RFA. Bij alle drie daalde 
dee 5-HIAA uitscheiding in de urine en bij twee patiënten was er een duidelijke verbetering 
vann klachten. Deze eerste ervaringen met RFA bij carcinoid patiënten zijn hoopgevend 
genoegg om de ervaring uit te breiden. 

Inn hoofdstuk 8 wordt gezocht naar een antwoord op de vraag waarom sommige 
huidmetastasenn van carcinoid ernstige pijnklachten geven terwijl andere huidmetastasen 
dee patiënt geen klachten geeft. Bij vergelijking van het PA materiaal van deze twee 
uitingsvormenn van huidmetastasen werden geen duidelijke verschillen gevonden in 
weefselopbouw,, celdeling of celverval. Evenmin was er verschil in de mate van 
betrokkenheidd van bloedvaten of zenuwweefsel in het tumor weefsel. Verbetering van 
pijnklachtenn kon bij onze patiënten alleen verkregen worden door de uitzaaiingen 
chirurgischh te laten verwijderen. 

Vooruitblik k 

Dee afgelopen jaren blijkt uit de cijfers van de Integrale Kanker Centra, dat de prognose 
vann gemetastaseerd carcinoid in Nederland verbeterd is. De keuze van de optimale 
behandelingg en de timing daarvan is belangrijk gezien het uitgebreide spectrum van 
problemenn die deze tumor met zich meebrengt. Een multidisciplinaire aanpak is daarbij 
vann groot belang. 
Bijj  een aanzienlijk deel van de patiënten met gemetastaseerde ziekte lukt het niet om de 
primairee tumor op te sporen. Veel van deze primaire tumoren bevinden zich in de dunne 
darmm en de huidige beeldvormende technieken falen hierbij vaak. De primaire tumor kan 
echterr in het beloop van de ziekte tot aanzienlijke problemen leiden, zoals darmobstructie 
enn fibrosering van het mesenterium met het afknikken van delen van de darm en ischemie 
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mett afsterven van de darm tot gevolg. De recente ontwikkeling van endoscopic met een 
videoo capsule die na inslikken beelden verzamelt van de dunne darm kan helpen de 
primairee tumor op te sporen. Door in een vroeg stadium te opereren kunnen ernstige 
complicatiess in het verdere beloop van de ziekte voorkomen worden. 
Hoewell  de 5-HIAA bepaling in 24-uurs urine een centrale rol speelt bij de diagnose van 
dee ziekte, zijn er beperkingen bij het gebruik tijdens follow-up van de patiënt. Er is geen 
goedee verhouding tussen de hoogte van 5-HIAA uitscheiding en de hoeveelheid 
tumorweefsel,, bovendien vertonen de urine waarden soms variaties in hoogte zonder dat 
err verandering in ziekte activiteit is. Het chromogranine A is een marker die een stabieler 
beloopp in de tijd laat zien en bij de eerste studies ook een betere afspiegeling is van de 
hoeveelheidd aanwezig tumorweefsel. Hoewel de eerste foliow-up studies bij kleine 
patiëntenn aantallen zijn gedaan, lijk t deze nieuwe marker een betrouwbaarder maat voor 
hethet vervolgen van carcinoid patiënten dan de urine 5-HIAA waarde. 
Dee eerste resultaten van lokale behandeling van leveruitzaaiingen met RFA lijken 
veelbelovendd en momenteel wordt de ervaring met deze behandelingsmethode bij 
carcinoidd patiënten uitgebreid. 

Toepassingg van radioactief gelabelde somatostatine analoga is een nieuwe therapie vorm 
diee de mogelijkheid biedt om uitzaaiingen op verschillende plaatsen in het lichaam 
middelss lokale bestraling te behandelen. Voorwaarde voor het toepassen van deze therapie 
iss opname van somatostatine in de tumor lokalisaties op een inIn-pentetreotide scan. 
Omdatt mIn-pentetreotide, wat gebruik wordt voor de beeldvormende scan, een beperkte 
mogelijkheidd tot bestraling van grotere tumor haarden biedt, wordt bij deze techniek vaak 
gebruikk gemaakt van radioactief gelabeld Yttrium (90Y) of Lutetium (I77Lu). 

Hett aantal nieuwe carcinoid patiënten neemt per jaar langzaam toe. Enerzijds komt dit 
doorr een verbetering in de diagnostiek en zo toename in de herkenning van het aantal 
patiëntenn met carcinoid, anderzijds is er ook sprake van een reële toename in het aantal 
nieuwee gevallen van carcinoid. De sterfte aan gemetastaseerd carcinoid is de afgelopen 
jarenn gedaald. Met het verbeteren van de overlevingsduur kan de kans op het ontwikkelen 
vann complicaties zoals carcinoid gerelateerde hartziekte en ontstaan van nieuwe vormen 
vann metastasen zoals in de huid en het skelet toenemen. De therapie zal dan ook gericht 
moetenn zijn op het voorkomen, onderkennen en vroegtijdig behandelen van deze aspecten 
vann de ziekte. Bij de behandeling staat verlaging van de productie van serotonine centraal 
omm het ontstaan van hartschade te voorkomen. Dit kan bereikt worden door intensivering 
vann behandeling, bijvoorbeeld door het combineren van verschillende therapie vormen. 
Vervangingg van hartkleppen zal bij patiënten in een goede conditie overwogen moeten 
worden.. Uitgebreid operatief ingrijpen gericht op het reduceren van aanwezig 
tumorweefsell  kan complicaties verder in het ziekte beloop doen voorkomen. Verdere 
onderzoekk naar de mogelijkheden om primaire tumoren op te sporen in de dunne darm en 
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hiermeee de kans op complicaties in het ziektebeloop te verkleinen, zal verder kunnen 
bijdragenn aan het verbeteren van de behandeling van carcinoid patiënten. Middels een 
multidisciplinairee aanpak met een team bestaande uit een oncoloog, chirurg, patholoog, 
maag-darm-leverr arts, cardioloog, radioloog en nucleair geneeskundige, kan een verdere 
verbeteringg van de kwaliteit van leven met minder complicaties van de ziekte en de 
verlengingg van de overleving van carcinoid patiënten verwacht worden. 
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