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In  de  strijd  tegen  kanker  kunnen  we  meerdere  aspecten  onderscheiden: 
preventie,  vroege  diagnose,  operatieve  verwijdering,  bestraling  en 
behandeling met geneesmiddelen. Het uiteindelijke doel is om de patiënt te 
genezen.  Daarnaast  streven  we  ernaar  om  de  bijwerkingen  van  de 
behandeling zoveel  mogelijk  te  verminderen.  Bij  meerdere soorten kanker 
(borstkanker,  dikke  darmkanker)  is  een  enorme  vooruitgang  geboekt,  bij 
andere (alvleesklier, hersentumoren) helaas niet.

Bij  de  behandeling  van  dikke  darm  kanker,  ook  colon  kanker 
genoemd, is screening met behulp van colonoscopie bij mensen ouder dan 
50  een  zeer  effectieve  methode  om  de  tumor  vroeg  op  te  sporen.  Deze 
screening wordt (nog) niet algemeen gebruikt. Dikke darm kanker komt vrij 
veel  voor,  maar  wordt  gelukkig  vaak vrij  vroeg gevonden.  In dat  geval  is 
genezing  door  operatieve  verwijdering  mogelijk.  Als  de  tumor  zich  echter 
verspreid (gemetastaseerd)  heeft  naar de lymfeklieren wordt  de operatieve 
verwijdering  van  de  tumor  en  de  lymfeklieren,  vaak  gevolgd  door 
chemotherapie,  adjuvante  therapie  genoemd.  Zelfs  als  de  tumor  zich 
verspreid heeft naar de lever of de longen, kunnen deze metastases in een 
aantal gevallen met succes verwijderd worden, maar vaak is chemotherapie 
in deze patiënten de enige behandeling.

Gedurende veel jaren was het geneesmiddel 5-fluorouracil (5FU) het 
enige  beschikbare  middel  met  een  duidelijke  effectiviteit.  Uitgebreid 
onderzoek, o.a. binnen de afdeling Medische Oncologie van het VU Medisch 
Centrum, heeft  er  toe  geleid dat  de resultaten van behandeling met  5FU 
sterk verbeterd zijn. Vooral het optimaliseren van het behandeling schema 
met leucovorin en het toepassen van de platina verbinding oxaliplatin, en de 
topoisomerase  1  remmer,  irinotecan,  speelden  hierbij  een grote  rol.  Deze 
schema’s  staan  bekend  als  FOLFOX  (5FU,  leucovorin,  oxaliplatin)  en 
FOLFIRI  (5FU,  leucovorin,  irinotecan).  5FU  bleef  en  is  nog  steeds  een 
essentieel bestanddeel van de behandeling.

De lijst van middelen die getest zijn om de behandeling van 5FU te 
verbeteren is  erg  lang.  Helaas  bleken  de  positieve  resultaten,  zoals  vaak 
gevonden  in  model  systemen,  niet  vertaald  te  kunnen  worden  in  een 
effectieve  behandeling  van  de  patiënt.  De  reden  hiervan  was  vaak  een 
verkeerd model systeem. Alleen oxaliplatin en irinotecan konden succesvol in 
de  kliniek  geïntroduceerd  worden.  Momenteel  wordt  een  andere  groep 
nieuwe  geneesmiddelen,  de  signaal  transductie  remmers,  met  wisselend 
succes  onderzocht.  Deze  middelen  hebben  als  gemeenschappelijke 
eigenschap  dat  ze  de  cellulaire  overleving  routes  kunnen  remmen.  Een 
subgroep,  de  tyrosine  kinase  remmers,  kan  bijvoorbeeld  de  signaal 
transductie route van de epidermale groeifactor receptor (EGFR) remmen. 
Voorbeelden  van  zulke  geneesmiddelen  die  gebruikt  worden  bij  de 
behandeling  van  dikke  darm  kanker,  zijn  de  monoklonale  antilichamen, 
cetuximab  and  panitumumab.  Daarnaast  kunnen  deze  tyrosine  kinase 
remmers de angiogenese remmen. Tumor angiogenese is een proces waarbij 
bloedvaten  in  de  tumor  worden  aangemaakt,  om  de  tumor  van 
voedingsstoffen en zuurstof te voorzien. Het afsnijden van deze route met 
deze remmers is een nieuwe alternatieve manier om de groei van de tumor te 
remmen.  Een  voorbeeld  hiervan  is  het  monoklonaal  antilichaam 



bevacizumab,  dat  de  groeifactor,  Vascular  Endothelial  Growth  Factor 
(VEGF), neutraliseert.

De eerste succesvolle benadering om de werking van 5FU te verbeteren 
wordt “modulatie” genoemd (Hoofdstukken 2 en  6). De bedoeling hiervan is 
dat  het  metabolisme van 5FU zodanig wordt  beïnvloed,  dat  de antitumor 
activiteit  word verbeterd en/of de bijwerkingen worden verminderd. Soms 
hebben deze “modulatoren” zelf geen antikanker activiteit, maar soms wel. 
Een aantal van deze modulatoren, zoals ontwikkeld tot het midden van de 
jaren negentig,  worden in  Hoofdstuk 2 behandeld.  Van de  modulatoren, 
zoals beschreven in dit hoofdstuk heeft alleen leucovorin, een folium zuur 
analoog, de tand des tijds overleefd. Leucovorin stimuleert de werking van 
5FU, maar heeft  bij  een ander geneesmiddel,  het antifolaat methotrexaat, 
juist een beschermende werking. Een ander geneesmiddel wat veel gebruikt 
wordt in de combinatie met 5FU is cisplatin; deze combinatie wordt echter 
alleen  bij  de  behandeling  van  hoofd-hals  kanker  met  succes  toegepast. 
Cisplatin wordt echter veel gebruikt bij de behandeling van andere tumoren, 
zoals long-, eierstok-, teelbal-, maag- en blaaskanker. Daarom werd cisplatin 
ook bij  dikke darm kanker onderzicht,  maar bleek ineffectief  te zijn.  Een 
analoog, oxaliplatin, was echter uitermate succesvol en vormt onderdeel van 
de combinatie FOLFOX.

5FU  is  een  interessant  geneesmiddel  vanwege  zijn  ingewikkeld 
metabolisme en de vele aangrijppunten in de cel, die gezamenlijk hebben 
bijgedragen en zijn succes. 5FU wordt na een bolus injectie echter snel uit 
het lichaam verwijderd, met een halfwaarde tijd van slechts 10-15 minuten. 
Daarom is 5FU, zoals beschreven in Hoofdstukken 3 en 4 een ideaal middel 
voor toediening via een continu infuus. Het standaard toepassen van deze 
behandeling  bleek  echter  pas  mogelijk  toen  kleine  en  gemakkelijk 
hanteerbare pompen beschikbaar kwamen. Toen konden langdurige infusen 
van 5FU (enkele weken) vergeleken worden met een bolus injectie in de ader. 
De eerste klinische studies waren echter teleurstellend: de response ratio’s 
waren weliswaar hoger voor de infusen, maar de uiteindelijke overleving niet. 
Het  belangrijkste  verschil  zat  echter  in  de  bijwerkingen,  die  voor  de 
hematologische toxiciteit, minder was bij de infusen. Dit maakte de infusen 
uitermate geschikt voor combinaties met geneesmiddelen die hematologische 
toxiciteit veroorzaken. Ook zijn de continue infusen uitermate geschikt voor 
combinaties met bestraling,  zoals gebruikt bij  de behandeling van rectale 
(endeldarm) kanker. Men zou de bolus injecties en de infusen zelfs als twee 
verschillende geneesmiddelen kunnen beschouwen.

Om  te  kunnen  begrijpen  wat  de  verschillen  zijn  tussen  deze  twee 
behandeling  was een proefdier  model  nodig.  Dit  was technisch  erg  lastig 
totdat  we  de  beschikking  kregen  over  onderhuids  geplaatste  pellets, 
waarmee  we  over  een  periode  van  21  dagen  5FU  aan  de  muis  konden 
toedienen (Hoofdstuk 3). Wij waren een van de eerste groepen die op deze 
manier continue infusen bij muizen konden bestuderen. De plasma spiegels 
bleken in de lage micromolair range te zijn, vergelijkbaar bij patiënten die 
een 2 tot 3 weken infuus kregen. Daarnaast konden we aantonen dat de 
plasma  spiegels  in  de  muis  een  dag-nacht  ritme  vertoonden,  een  zgn. 
circadiaan variatie. Dit bleek gerelateerd te zijn aan een circadiane variatie in 



de activiteit van dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), een enzym wat een 
belangrijke rol in de afbraak van 5FU speelt.

Ook de combinatie van 5FU met leucovorin werd in dit model system 
onderzocht. Helaas bleek deze combinatie, evenals bij de patiënt, te leiden 
tot een verhoogde maag-darm toxiciteit (diarree, overgeven), maar werd de 
antitumor  werking  niet  verbeterd.  Dit  kon  verklaard  worden  met  de 
bevinding dat leucovorin bij een continu infuus met 5FU de remming van 
thymidylaat synthase (TS) in de tumor niet versterkt, omdat door middel van 
een continu infuus de belangrijkste metaboliet van 5FU, FdUMP, continue 
gevormd wordt en als zodanig TS kon blijven remmen. Het leek er echter wel 
op dat leucovorin de remming van TS in normaal weefsel versterkte en dus 
tot meer bijwerkingen leidde.

Het continue infuus werd in verschillende tumor types onderzocht en 
er  werden vergelijkbare  resultaten als  bij  patiënten gevonden;  een sterke 
remming van de tumor groei, maar de overleving werd niet verbeterd. Het 
bleek dat de remming van TS synchroon liep met de tumor groei, zowel bij 
een continu infuus als de bolus injectie. Op het moment dat de tumor weer 
ging groeien nam de activiteit van TS weer toe, en werd zelfs meerdere malen 
hoger dan voor behandeling.

Omdat de bolus behandeling met 5FU in een eerdere studie een goede 
corelatie  liet  zien  tussen  de  blootstelling  aan  5FU en  de  hematologische 
toxiciteit, hebben we onderzocht of we deze relatie op een eenvoudige manier 
zouden kunnen onderzoeken (Hoofdstuk 5). De farmacologische parameter 
voor blootstelling, de “oppervlakte onder de curve” (AUC), bleek gerelateerd te 
zijn aan de bijwerkingen. Omdat voor het berekenen van de AUC echter veel 
bloedmonsters nodig zijn, hebben we onderzocht of ook volstaan kan worden 
met een of twee bloedmonsters, een zogenaamde gelimiteerde bloedafname 
(“limited sampling”). Inderdaad bleek dat plasma spiegels na 30 min de AUC 
nauwkeurig konden voorspellen. Deze benadering werd vervolgens toegepast 
bij een patiënt met een onverwacht hoge toxiciteit van 5FU, zelfs bij een lage 
dosering. Het bleek dat deze patiënt een 8-voudige afname in DPD activiteit 
had,  zodat  de  plasma  spiegels  sterk  toenamen,  leidend  to  ernstige 
bijwerkingen.  Deze  studie  toont  aan  dat  met  slechts  een  of  twee 
bloedmonsters deze patiënten gediagnosticeerd zouden kunnen worden. Een 
eenvoudige  bloedtest  zou  een  therapeutisch  volgen  (“Therapeutic  Drug 
Monitoring”)(TDM) mogelijk maken.

5FU  lijkt  op  normaal  in  het  lichaam  voorkomende  stoffen,  zoals 
uridine en thymidine. Om die reden wordt het een antimetaboliet genoemd. 
Uridine  en thymidine  zijn  belangrijke  bouwstenen  van  respectievelijk  het 
RNA en DNA, de dragers van onze genetische informatie. 5FU remt de tumor 
groei door het remmen van de RNA functie en de DNA synthese. Dit betekent 
dat  de  werking  van 5FU beïnvloed zou kunnen worden door  de  normale 
bouwstenen aan de patiënt te geven. Om die reden hebben we onderzocht of 
de werking van 5FU door het toedienen van uridine beïnvloed zou kunnen 
worden (Hoofdstuk 6 tot 9). De achterliggende gedachte was dat de inbouw 
van 5FU in RNA van normale  weefsels  verantwoordelijk  zou zijn voor  de 
bijwerkingen. Het was eerder door ons aangetoond dat het remmen van TS 
(leidend tot een vermindering van thymidine nucleotides) verantwoordelijk is 
voor  het  antitumor effect.  Daarom werd onderzocht  of  het  toedienen van 



uridine  de  incorporatie  van 5FU in  RNA zou beinvloeden zonder  dat  het 
antitumor effect verminderd zou worden. Bovendien werd verwacht dat het 
geven van uridine bescherming (“rescue”) het ook mogelijk zou maken om 
een hogere dosis van 5FU te geven. In model systemen bleek het concept te 
werken; in muizen kon de dosering van 5FU bijna 2 maal verhoogd worden 
en  hiermee  werd  ook  het  antitumor  effect  verbeterd.  Helaas  ging  het 
toedienen van uridine in proefdieren en patiënten gepaard met koorts. Het 
veranderen  van  het  toedieningschema  (een  langdurig  infuus  van  3-uur, 
alternerend met 3 uur zonder uridine, over een periode van 72 uur), evenals 
een orale toediening bleken effectief  in het voorkomen van koorts. Omdat 
uridine een slechte orale biologische beschikbaarheid heeft (een lage opname 
uit de darm in het lichaam), hebben we onderzocht of wij een “prodrug” van 
uridine konden gebruiken, in de vorm van UDP-glucose (UDPG). UDPG kan 
gebruikt worden als een glucose donor in de biosynthese van glycogeen in de 
lever, maar UDPG wordt ook snel afgebroken tot uridine.

In  muizen  hebben  we  onderzocht  of  UDPG  in  staat  is  om  te 
beschermen tegen 5FU bijwerkingen (Hoofdstuk 7). Als we UDPG 2 uur na 
5FU gaven,  konden  we  de  dosering  van  5FU verhogen  van  100  tot  150 
mg/kg, waarbij de bijwerkingen van 5FU verminderd waren en de antitumor 
werking verbeterd. Zowel de hematologische als maag-darm toxiciteit werden 
verminderd.  Bij  een standaard dosis  van 100 mg/kg werd het  antitumor 
effect van 5FU ook niet beïnvloed. De afbraak van UDPG bleek te leiden to 
vergelijkbare plasma spiegels, zoals gevonden na de toediening van uridine 
zelf. Mechanistisch gezien bleek het toedienen van UDPG in combinatie met 
5FU  te  leiden  tot  een  verhoogde  remming  van  TS,  die  ook  nog  langer 
aanhield (Hoofdstuk 8). Verder bleek dat 5FU sneller uit het RNA verwijderd 
werd,  zonder  dat  het  antitumor  effect  beïnvloed  werd  (Hoofdstuk  9). 
Momenteel  is  een  andere  prodrug  van  uridine  (uridine  triacetate) 
geregistreerd  als  een  “orphan  drug”  met  als  indicatie  het  toedienen  bij 
patiënten  met  een  onverwachte  hoge  toxiciteit,  zoals  vaak  gevonden  bij 
patiënten met een lage of deficiënte DPD activiteit.

Ofschoon 5FU al meer dan 50 jaar gebruikt wordt voor de behandeling 
van kanker, bleek zijn metabolisme ons nog steeds voor nieuwe raadsels te 
plaatsen. Dit ingewikkelde metabolisme bleek echter een belangrijke pion te 
zijn in het verbeteren van de antitumor activiteit. 5FU vormt een onmisbaar 
standaard  onderdeel  in  de  behandeling  van  dikke  darm  kanker,  en  de 
toediening in combinatie van oxaliplatin (FOLFOX) of irinotecan (FOLFIRI) 
wordt nog steeds geoptimaliseerd. Zo zijn we inmiddels toe aan de nieuwste 
variant mFOLFOX6. Daarom is het aan te bevelen om de dosering van 5FU 
zoveel mogelijk te verbeteren, wat bereikt zou kunnen worden door middel 
van “Therapeutic Drug Monitoring”. Dit geldt ook voor de orale toediening 
van  5FU,  in  Europa  en  de  USA  meestal  in  de  vorm  van  Capecitabine 
(Xeloda®, maar in een aantal Aziatische landen meestal als UFT of S-1. S-1 
is momenteel ook in Europa en de USA geregistreerd, maar vooralsnog alleen 
voor  de  behandeling  van  maagkanker  in  combinatie  met  cisplatin.  De 
toedieningwijzen  beogen  een  continu  infuus  na  te  bootsen,  waaraan 
leucovorin  niet  meer  wordt  toegevoegd  vanwege  onaanvaardbare 
bijwerkingen.  De  rol  van  5FU  in  de  combinaties  met  nieuw  antisignaal 
transductie remmers  (zowel  antilichamen als  tyrosine  kinase  remmers)  is 



nauwelijks  onderzocht  en  behoeft  nog  een  duidelijke  mechanistische 
onderbouwing, zoals die wel in andere tumortypes is gevonden.


