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Op weg naar geïndividualiseerde therapie voor 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom:  
een technische validatie van [18F]fluormethylcholine

PROSTAATKANKER

Prostaatkanker is de op een na meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. 
Het komt vooral voor bij mannen van boven de 50 jaar, en de incidentie stijgt met de 
leeftijd. De uiting van prostaatkanker is heel divers. Sommige tumoren zijn indolent, 
goed gedifferentieerd, en geven geen klinische symptomen. Echter, bij een aanzienlijk 
percentage patiënten is er sprake van een agressievere vorm van prostaatkanker, 
waarbij uitzaaiingen (metastasen) ontstaan, die uiteindelijk tot de dood kunnen 
leiden. 

De eerste vorm van systemische therapie, die wordt gegeven aan patiënten met een 
uitgezaaid prostaatcarcinoom, is hormonale behandeling. Hoewel bij de meeste 
patiënten de hormoontherapie aanvankelijk goed aanslaat, ontstaat er vaak progressie 
van ziekte onder therapie. Op dat moment is de prostaatkanker castratie refractair. Dit 
gebeurt meestal in een tijdsbestek van 18 tot 36 maanden. 

Tot enkele jaren geleden was docetaxel chemotherapie elke 3 weken in combinatie 
met prednison de standaardbehandeling voor patiënten met een castratie refractair 
prostaatcarcinoom (CRPC). Deze behandeling geeft een overlevingswinst van enkele 
maanden. De laatste jaren zijn nieuwe behandelmogelijkheden ontwikkeld voor 
patiënten met CRPC, allen met een bewezen overlevingsvoordeel van enkele maanden. 
Cabazitaxel, een ander taxaan, is een vorm van tweedelijns chemotherapie. Daarnaast, 
zijn er op basis van moleculaire studies nieuwe middelen ontwikkeld die interfereren 
met de androgene stimulatie van tumorgroei. Zowel enzalutamide als abiraterone in 
combinatie met prednison hebben de mediane overleving van patiënten met CRPC 
verbeterd. Dit effect is aangetoond zowel pre- als postdocetaxel. Sipuleucel-T is een 
vorm van immuuntherapie, waarbij  eigen mononucleaire cellen zodanig worden 
bewerkt dat zij de prostaatkankercellen gaan herkennen en ‘aanvallen’. Hoewel 
Sipuleucel-T geen verbetering geeft van de progressie-vrije overleving, is er wel 
een bewezen positief effect op de mediane overleving. Sipuleucel-T is in Nederland 
niet beschikbaar. Tot slot is het botzoekende radionuclide Radium-223-chloride 
geregistreerd voor de behandeling van patiënten met vooral botmetastasen.

fluoromethylcholine

35314 Oprea.indd   156 03-12-15   16:47



157

A

Dutch Summary – Nederlandse Samenvatting

Doordat al deze nieuwe behandelmogelijkheden in een kort tijdsbestek zijn onderzocht 
en geïntroduceerd, is er onduidelijkheid ontstaan over de beste volgorde waarin deze 
middelen aan de patiënten kunnen worden voorgeschreven. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met de economische gevolgen van deze therapieën vanwege de 
relatief hoge kosten. Zowel uit ethisch als uit economisch oogpunt, is dus behoefte 
ontstaan om methoden te ontwikkelen die kunnen zorgen voor ‘therapie-op-maat’. 
Hiervoor zijn instrumenten nodig waarmee het phenotype van de prostaatkanker 
in de individuele patiënt kan worden gekarakteriseerd. Als dit wordt gecombineerd 
met klinische parameters, zoals evaluatie van de respons op de behandeling, kan in 
de toekomst hopelijk beter voorspeld worden welke patiënt baat zal hebben van een 
bepaalde behandeling. Hiermee kunnen zinloze, dure en toxische behandelingen 
worden vermeden. 

DE ROL VAN BEELDVORMING BIJ PROSTAATKANKER

Nauwkeurige diagnostiek bij prostaatkanker is essentieel, omdat de therapeutische 
mogelijkheden afhankelijk zijn van, onder andere, het stadium en de graad van 
de ziekte, en de manier van metastasering  (dat wil zeggen: via de bloed- of de 
lymfebanen). Conventionele beeldvormingstechnieken, zoals transrectale echo, 
computertomografie (CT) en magnetische resonantie imaging (MRI) worden 
routinematig gebruikt bij prostaatkanker, maar hun diagnostische nauwkeurigheid 
is niet optimaal. Multimodale beeldvorming heeft de patiëntenzorg verbeterd in 
de afgelopen tien jaar. De niet-invasieve functionele positronemissietomografie /
computertomografie (PET/CT) blijkt een waardevol diagnostisch instrument. Het 
combineert “in vivo” metabolische en anatomische informatie.

PET is een beeldvormende techniek gebaseerd op de waarneming van gelijktijdig 
uitgezonden fotonen, afkomstig van de annihilatie van positronen met elektronen in 
de omliggende weefsels. PET maakt gebruik van radiofarmaca. Deze bestaan uit een 
radionuclide, in het geval van PET een positron emitter, gekoppeld aan een andere stof 
(ligand). De radiofarmaca worden via de aders toegediend aan patiënten en verzamelen 
zich op bepaalde plaatsen in het lichaam (bijvoorbeeld een tumor). Het radionuclide 
vervalt onder uitzending van een positron. Dit positron annihileert na het afleggen 
van een korte weg (1-2 mm)  met een elektron, waarbij twee annihilatiefotonen met 
een energie van 511 keV onder een hoek van 180 graden ontstaan. De PET detectoren 
registreren deze fotonen “in coïncidentie”. Voor elke annihilatie kan zo vastgelegd 
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worden, waar hij heeft plaatsgevonden en op die manier wordt een beeld gevormd 
van de verdeling van het radionuclide in het lichaam.

PET is een uiterst gevoelige beeldvormende modaliteit, waarvoor zeer kleine 
hoeveelheden radioactief gemerkte moleculen (tracers, ~ nM) worden geïnjecteerd. De 
meting van de tracerdistributie maakt kwantitatieve beoordeling van de weefselfunctie 
mogelijk, zonder dat de onderliggende fysiologie wordt veranderd. Tegenwoordig is 
het met de huidige generatie PET/CT systemen met time-of-flight (TF) mogelijk de 
exacte locatie van het annihileren van de fotonen te bepalen. Dit geeft beelden met 
een hoge resolutie en een betere signaal-ruisverhouding.  

Een visuele, kwalitatieve beoordeling van de verzwakte en niet-verzwakte PET beelden 
vormt de basis van elke PET-interpretatie. Een tumor wordt op PET gedefinieerd als 
een gebied met hogere opname van radioactiviteit  (bijv. radioactief gelabeld choline) 
dan de omringende achtergrond, die tevens incompatibel is met de fysiologische 
accumulatie van de tracer. 

De belangrijkste valkuil met betrekking tot de beoordeling van PET-scans vormen 
significante verschillen in de PET-interpretatie tussen verschillende beoordelaars. 
Om dit te voorkomen is de juiste kwantificering van een nieuw radiofarmacon nodig. 
Dit vereist kinetische modellering met behulp van een dynamische PET-scan vanaf 
injectie van de tracer, in combinatie met arteriële bloedafname (om informatie over 
de verdeling van het radiofarmacon in een interesse gebied te verkrijgen en potentiële 
tracermetabolieten te meten). Voor een vereenvoudigde kinetische modellering is 
slechts een statische scan met enkele veneuze bloedmonsters tijdens de scan nodig.

Slechts een decennium na de succesvolle implementatie van PET met CT als geheel 
wordt de integratie van PET met magnetische resonantie beeldvorming (PET/MRI) 
geïntroduceerd als de volgende hybride beeldvorming. Sterke punten van MRI 
zijn onder meer het betere wekedelen contrast, hoge ruimtelijke resolutie, en het 
ontbreken van blootstelling aan ioniserende straling. Verschillende hybride PET/MRI-
systemen zijn beschikbaar: een geïntegreerd systeem met beide componenten in één 
frame, of een gescheiden PET en MRI component aan weerszijden van een draaibare 
tafel. De eerste heeft het voordeel van echt simultane beeldacquisitie, maar de laatste 
doet geen concessie aan de beeldkwaliteit van een van beide componenten (PET of 
MRI) en is uitgerust met TF. Huidige klinische toepassingen met PET/MRI staan nog in 
de kinderschoenen.
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RADIOACTIEF GELABELD CHOLINE

De implementatie van efficiënte PET hard- en software in combinatie met 
de vooruitgang in de moleculaire biologie van het prostaatcarcinoom, biedt 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe beeldvormende biomarkers en 
veelbelovende radiotracers. Voor multimodale beeldvorming (zoals PET/CT, PET/
MRI) zijn meerdere radiofarmaca beschikbaar om fysiologische en metabole routes 
waar te nemen en te kwantificeren. De meest gebruikte oncologische PET tracer, [18F]
fluorodeoxyglucose ([18F]FDG), heeft een beperkte sensitiviteit voor de detectie van het 
androgeen afhankelijke prostaatcarcinoom. 

In tegenstelling tot [18F]FDG, worden bemoedigende resultaten gemeld bij het gebruik 
van 11C en 18F gelabeld choline als PET-tracers voor het prostaatcarcinoom.
Het aminozuur choline is een belangrijke voorloper voor de biosynthese van 
fosfatidylcholine, een essentieel bestanddeel van de celmembraanfosfolipiden. Na 
transport in de cel, wordt choline gefosforyleerd door cholinekinase tot fosfocholine en 
opgesloten binnen de cel. De meeste soorten kanker, waaronder ook prostaatkanker, 
worden gekenmerkt door een verhoogd cholinetransport en over-expressie van 
cholinekinase, als reactie op een verhoogde vraag naar fosfatidylcholine in sterk 
prolifererende cellen.

Omdat de opname van [18F]fluoromethylcholine ([18F]FCH) in normaal, hyperplastisch 
(nog wel goedaardig) danwel kwaadaardig prostaatweefsel overlapt, zijn er gemengde 
resultaten met betrekking tot de potentiële bruikbaarheid van deze tracer in de 
diagnose en stadiëring van een primair prostaatcarcinoom. Momenteel wordt  [18F]FCH 
vooral gebruikt voor restadiëring van het prostaatcarcinoom bij een (biochemische) 
terugval, met een diagnostische waarde die lijkt te verbeteren bij een toenemende 
prostaat-specifiek antigen (PSA) waarde. Het gebruik van [18F]FCH PET/CT in de praktijk 
wordt niet aanbevolen bij een PSA niveau lager dan 1 ng/mL.

Als de opname van radioactief gelabeld choline vitaal tumorweefsel weergeeft, kan 
uit de  veranderingen van het cholinesignaal in de tijd, de mate van respons op de 
therapie bepaald worden. Voor het meten van respons op systemische behandeling 
bij uitgezaaide prostaatkanker is kwantificatie nodig. Tot op heden is de  [18F]FCH 
biodistributie en stralingsdosimetrie bestudeerd, maar een volledige kinetische 
analyse is nog niet gerapporteerd.
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RESPONS EVALUATIE EN VOORSPELLING IN 
PROSTAATKANKER

De respons op (chemo)therapeutische regimes is bij elke prostaatkankerpatiënt 
anders. Het is daarom belangrijk om de (in)efficiëntie van de therapie te monitoren. 
Zo wordt voorkomen dat  patiënten een nutteloze en dure behandeling te lang 
ondergaan. Alternatieve en mogelijk effectieve geneesmiddelen zijn beschikbaar. 
Momenteel wordt de monitoring van de voortgang gedaan met een combinatie van 
onderzoeken, waaronder een PSA-meting, een CT en een botscan. De beperkingen 
van de huidige aanpak zijn gerelateerd aan de heterogeniteit van het uitgezaaide 
prostaatcarcinoom  (bijv. co-existentie van androgeen gevoelige en ongevoelige delen, 
met elk verschillende effecten op bijvoorbeeld het PSA) en het feit dat de ziekte meestal 
vooral ossaal gemetastaseerd is (waarbij het lastig is op bot- en CT-scans de respons op 
therapie tijdig en nauwkeurig waar te nemen). Daarom is er behoefte aan alternatieve 
en nauwkeurigere methoden om de respons op therapie te evalueren.

Met elk nieuw radiofarmacon is het de uitdaging om betrouwbare vereenvoudigde 
kwantitatieve methoden in te voeren, die in de dagelijkse klinische praktijk en op 
het hele lichaam toegepast kunnen worden. Of [18F]FCH  ook kan worden gebruikt 
bij het monitoren van de respons op de behandeling van prostaatkankerpatiënten 
die behandeld worden met docetaxel of cabazitaxel, is onduidelijk. Definitieve 
gegevens uit klinische studies zijn nog niet beschikbaar. Desalniettemin tonen in-vitro 
experimenten veelbelovende resultaten voor het gebruik van PET-tracers bij patiënten 
die een hormonale (anti-androgeen) of chemotherapeutische behandeling krijgen.

Samengevat is PET-beeldvorming een veelbelovende aanpak, zowel in klinische als 
in wetenschappelijke toepassingen. PET maakt kwantitatieve metingen met een 
hoge sensitiviteit mogelijk. Het verschaft non-invasieve informatie over biologische 
processen in het lichaam. Standaard methoden van PET-kwantificering zijn moeilijk 
te implementeren in de dagelijkse klinische praktijk. Vereenvoudigde methoden voor 
kwantificering zijn beschikbaar, maar moeten worden gevalideerd ten opzichte van de 
standaardmethoden. Om biologische verandering van ruis te onderscheiden, moet 
informatie over de herhaalbaarheid van een scan met een tracer bekend zijn. 

Door de toename van gebruik van [18F]FCH  PET bij het prostaatcarcinoom zijn 
klinisch haalbare protocollen, op basis van betrouwbare en herhaalbare indices voor 
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tumoractiviteit, essentieel voor het monitoren van respons op de therapie. Complexe 
kwantitatieve analysemethoden worden waarschijnlijk overal in klinische setting 
beschikbaar. Dit vergroot het potentieel van de radioactief gemerkte choline PET bij de 
“op maat” behandeling, door een tijdige evaluatie van de effectiviteit van de therapie. 
Hierdoor worden ineffectieve, dure of risicovolle behandelingen vermeden.

INHOUD VAN DEZE THESIS

Het doel van dit proefschrift was het technisch valideren van [18F]FCH  als eerste stap 
op weg naar een door beeldvorming geleide, geïndividualiseerde therapie voor het 
gemetastaseerd prostaatcarcinoom.
In hoofdstuk twee bestuderen we de diagnostische rol van twee-fase [18F]FCH  PET/
CT in een klinische setting. Hiervoor hebben we onderzocht of de tijd-trends van de 
intensiteit van choline opname  in de lymfklieren van prostaatkankerpatiënten kunnen 
helpen om onderscheid te maken tussen goedaardige (reactieve) en kwaadaardige 
klieren, en of een enkel tijdstip meting met behulp van standardized uptake value (de 
zo genoemde SUV), ook kan volstaan.
In hoofdstuk drie bestuderen we een alternatieve toepassing van [18F]FCH  in uitgezaaid 
prostaatcarcinoom. In deze context is onderzocht of opname van [18F]FCH, vergeleken 
met [18F]FDG, de chemotherapiewerking op tumorcel niveau in prostaatcarcinoom 
accuraat weergeeft.
In hoofdstuk vier onderzoeken we hoe de opname van [18F]FCH betrouwbaar kan 
worden gemeten in een klinische setting. Hiervoor worden farmacokinetische 
modellen van dynamische PET-data in combinatie met arterieel bloed sampling 
gebruikt om het correcte compartiment model voor [18F]FCH te bepalen. Aanvullend, is 
de geldigheid van het gebruik van vereenvoudigde werkwijzen voor het kwantificeren 
van [18F]FCH bepaald.
In hoofdstuk vijf onderzoeken we of de vereenvoudigde methoden voor het meten 
van [18F]FCH opname, zoals voorgesteld in hoofdstuk vier, herhaalbaar zijn in de 
dagelijkse praktijk. Hiervoor onderzoeken we de herhaalbaarheid van verschillende 
kwantitatieve [18F]FCH  parameters, waaronder het metabole tumorvolume en de 
totale laesie cholineopname.
In hoofdstuk zes voeren we een klinische en technische validatie uit van [18F]FCH  
in prostaatcarcinoom. Daarvoor vergelijken we beeldkwaliteit en kwantitatieve 
nauwkeurigheid van PET/MRI en PET/CT-systemen met identieke TF PET frames, met 
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behulp van fantomen en klinische studies. De fantoom experimenten zijn gebaseerd 
op onderzoek naar de kalibratie nauwkeurigheid, beeld uniformiteit, en SUV herstel 
van de hybride systemen. Bij de klinische studies is de mate van [18F]FCH opname 
geanalyseerd, in zowel gezonde weefsels als pathologische tumoren.
In hoofdstuk zeven worden de resultaten  in het algemeen beschreven en samengevat, 
en de perspectieven gegeven.
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