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 Serum tumor merkstoffen of tumormarkers zijn uitgebreid onder-

zocht op hun toepasbaarheid voor diagnostiek, prognose en follow-up van 

kanker. In dit proefschrift bestuderen we het gebruik van CA 125 voor de 

differentiaal diagnose en tijdens de behandeling van ovariumcarcinoom.  

Tevens bestuderen we de voorspellende waarde van een tumormarker panel 

bij de lage stadia plaveiselcel carcinoom van de cervix [Hoofdstuk 1].

Ovariumcarcinoom

 Ovariumcarcinoom is een ziekte met een slechte prognose omdat 

deze meestal in een vergevorderd stadium wordt ontdekt. Beeldvormende 

technieken en tumormarkers kunnen behulpzaam zijn voor de differenti-

aal diagnose van een geconstateerde tumor in het bekken. Tot op heden is 

er geen betrouwbare methode die ovariumcarcinoom in een vroeg stadium 

kan ontdekken. Het bepalen van CA 125 in serum is succesvol gebleken  

tijdens de behandeling van ovariumcarcinoom en in de follow-up erna voor 

het vroegtijdig ontdekken van recidieven. Hierdoor hebben CA 125 testen 

een belangrijke plaats binnen het behandelplan van ovariumcarcinoom.

 In Hoofdstuk 2 vindt een klinische evaluatie plaats van zeven CA 125 

immunoassays. Hierbij wordt de eerste (homologe) generatie CA 125 im-

munoassay wordt vergeleken met de tweede (heterologe) generatie CA 125 

immunoassays, en met assays die andere monoclonale antilichamen (Mabs) 

bevatten dan OC125 en M11. Om onderscheid te maken tussen benigne en 

maligne tumoren in het bekken werden de CA 125 waarden vergeleken van 

98 vrouwen met een benigne gynaecologische ziekte, zoals myomen (n = 15), 

endometriose (n = 26), en benigne ovarium tumoren (n = 57), met 89 vrou-

wen met een adenocarcinoom van het endometrium (n = 23), colon ( n = 20) 

en ovarium (n = 46). In het bereik van 0-1000 kilo-eenheden/L, toonden alle  

assays lineaire correlatie, met correlatie coëfficiënten tussen de 0.89 tot 0.99. 

In verhouding tot de originele Centocor CA 125 assay, was er een tendens 

om hogere absolute waarden te meten in het bereik van de lagere CA 125 

waarden. Tussen de assays onderling werden geen verschillen gevonden om 

te differentieren tussen benigne tumoren in het bekken en ovariumcarci-

noom. Verder vond evaluatie plaats van de assays in serieel verkregen sera  

afkomstig van 22 patiënten met ovariumcarcinoom tijdens hun behandeling 
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en follow-up. Alle zeven assays toonden een gelijk verloop in alle bestudeerde 

patiënten. Onze conclusie is dat de zeven CA 125 immunoassays onderling 

niet verschillend zijn en betrouwbaar zijn voor de kwantificering van se-

rum CA 125. Ze hebben echter geen toegevoegde diagnostische meerwaarde  

tussen de verschillende patiënten groepen. Tijdens de follow-up van de indi-

viduele patiënt is het belangrijk om een en dezelfde test te gebruiken omdat 

de waarden van CA 125 kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte assay. 

 In Hoofdstuk 3 vindt een technische en klinische evaluatie plaats van 

een andere CA 125 assay, de Bayer ACS:OV serum assay. Deze wordt vergele-

ken met drie andere CA 125 immunoassays (Centocor CA 125 II, Abbot IMx 

CA 125 en Roche Enzymun-Test CA 125 II assays). De assays werden getest in 

sera afkomstig van 462 gezonde vrouwen, 153 patiënten met een benigne 

ovarium tumor voor aanvang van behandeling, 163 patiënten met ovarium-

carcinoom, 10 met een borderline ovarium tumor, en 78 serieel verkregen 

sera van 12 patiënten met ovariumcarcinoom tijdens behandeling en follow-

up. Ook werd sera getest van 68 patiënten met adenocarcinoom van het  

endometrium en 32 van het colon, en van 136 patiënten met benigne uterus 

tumoren en endometriose. De assays werden ook getest op interferenties met 

humane anti-muis antilichamen (HAMA) in sera afkomstig van 10 patiënten 

(7 mannen en 3 vrouwen) die HAMA ontwikkelden na immunoscintigrafie 

met murine MAb. Ondanks het feit dat de ACS:OV andere MAbs gebruikt met 

een ander aangrijpingspunt in de assay, is de klinische toepasbaarheid verge-

lijkbaar met de andere drie assays. De ACS:OV assay heeft als voordeel op de 

Roche Enzymun-Test CA 125 II assay, en in mindere mate op de Centocor CA 

125 II, dat het minder gevoelig is voor interferenties met HAMA, wat de assay 

bij uitstek geschikt maakt om CA 125 tijdens behandeling te vervolgen in 

studies waar murine Mab is toegepast.

 In Hoofdstuk 4 wordt de toevoeging van een tumor marker panel (CA 

125, CA 15-3 and CA 72-4) geëvalueerd voor de differentiaal diagnose van 

benigne and maligne tumoren in het bekken in sera afkomstig van 133  

patiënten met ovariumcarcinoom, 171 patiënten met benigne tumoren in 

het bekken en 15 patiënten met een borderline ovarium tumor. CA 125 was 

de meest gevoelige tumormarker voor ovariumcarcinoom (81%). De hoogste 

specificiteit en positief voorspellende waarde werd verkregen met het CA 

15-3 antigeen (respectievelijk 95% en 92%). Indien de waarde van alle drie de 
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tumormarkers was verhoogd (CA 125 >35U/mL, CA 15-3 >30 U/mL, en CA 72-4 

>3.5 U/mL), werd een positief voorspellende waarde voor maligniteit gevon-

den van 97%. Echter, slechts 41% van de patiënten met ovariumcarcinoom 

bleek een gelijktijdige verhoging van alle drie de tumormarkers te hebben. 

Ondanks het feit dat gelijktijdig verhoogde waarden van  CA 125, CA 15-3, 

en CA 72-4 antigenen voorspellend zijn voor maligniteit in bijna alle geval-

len, werd een simultane verhoging slechts bij een aantal tumoren van het 

bekken gevonden. Het gekozen tumor marker panel lijkt minder betrouw-

baar ten opzichte van andere testmethoden zoals de echoscopie en/of het 

lichamelijk onderzoek en/of menopausale status en leeftijd. Een verklaring 

kan zijn dat in deze studie geen onderscheid werd gemaakt tussen pre- en 

postmenopausale vrouwen.

 In Hoofdstuk 5 worden veranderingen in serum CA 125 concentraties 

geanalyseerd in 77 patiënten met ovariumcarcinoom tijdens hun niet cura-

tieve 3e of 4e lijnsbehandeling met paclitaxel. Deze resultaten worden ver-

geleken met de tumor response en met de totale overlevingsduur. Patiënten 

werden onderverdeeld in drie klinische response groepen zoals gedefinieerd 

volgens de WHO criteria: partiële remissie, PR (n = 71), stabiele ziekte, SD (n = 

22), en progressieve ziekte, PD (n = 48). Er waren geen complete remissies.

 CA 125 waarden op het moment van vaststellen van klinische response, 

de mediane overlevingsduur en de 3-jaars overlevingsduur, toonden geen 

verschil met de volgens de WHO gedefinieerde response groepen. Voor de 

groepen met stabiele ziekte en remissie, waren de hellingen van de exponen-

tiële CA 125 regressie curven tijdens de behandeling met paclitaxel negatief. 

Response zoals gedefinieerd door CA 125 concentratie veranderingen, zoals 

halvering of verdubbeling van de uitgangswaarden na 4 kuren, kwam in 

slechts 27% overeen met volgens de WHO gedefiniëerde response groepen, 

maar konden de overleving beter voorspellen. Onze studie bevestigd dat CA 

125 veranderingen tijdens de behandeling van paclitaxel in ovariumcarci-

noom patiënten niet overeenkomt met de response uitkomst volgens WHO 

criteria. De patiënten met klinische en radiologische progressie tonen geen 

stijging van het CA 125 ten opzichte van het CA 125 gemeten aan het begin 

van de behandeling. Patiënten met een verdubbeling van de CA 125 waarde 

hadden echter een slechtere prognose. De CA 125 ratio, zoals bepaald na vier 

kuren met paclitaxel, is een beter voorspeller voor response, dan volgens de 

WHO gedefinieerde response.
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Cervixcarcinoom

 De incidentie en mortaliteit van cervixcarcinoom in Nederland is ver-

minderd sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek voor screening 

op cervixcarcinoom in 1996. Momenteel wordt de behandeling van laag sta-

dium cervixcarcinoom voor het merendeel bepaald door lymfkliermetasta-

sen, welke met behulp van beeldvormende technieken en uiteindelijk met 

(laparoscopische) lymfklierdissectie worden bepaald: patiënten met tumor-

vrije lymfklieren ondergaan radicale chirurgische behandeling. Patiënten 

met lymfkliermetastasen krijgen chemoradiatie. Adjuvante radiotherapie of  

chemoradiatie wordt postoperatief gegeven aan patiënten met hoogrisico 

factoren zoals grote tumor diameter, hoge differentiatie graad, vasculair  

invasie, diepe stroma infiltratie, uitbreiding in de resectie vlakken en para-

metrium invasie.  Een nauwkeurige individualisatie van de behandeling,  

zoals radicale chirurgie of chemoradiatie, is erg belangrijk om de hoge mor-

biditeit van de behandeling te verminderen zonder het risico te lopen op 

onderbehandeling, aangezien bij tumor recidieven geen curatieve behande-

ling mogelijk is.

 In Hoofdstuk 6 wordt het gebruik van een tumor marker panel (SCC-

Ag, CYFRA 21-1, CA15-3 and CA 125) onderzocht om hoogrisico patiënten te 

kunnen identificeren in laag stadium plaveiselcel carcinoom van de cervix 

welke zouden kunnen profiteren van adjuvante therapie. De tumor markers 

werden bepaald in sera verkregen van 78 patiënten met plaveiselcel carci-

noom van de cervix (52 IB, 9 IIA en 18 IIB), voor aanvang van de behandeling. 

Alle markers waren statistisch significant voor de totale overleving en het 

ziektevrije interval in univariate analyse (p <0.001 in alle gevallen). Multi-

variate analyse toonde aan dat lymfklier status de belangrijkste voorspeller 

was voor de totale overleving en het ziektevrije interval (respectievelijk  

p <0.001 en p = 0.001), gevolgd door CYFRA 21-1 (respectievelijk p = 0.060 en 

p = 0.027), en CA 15-3 (respectievelijk p = 0.082 en p = 0.017). Klinische cut-off 

waarden voor elke tumor marker werd gedefiniëerd door het maximaliseren 

van de log-rank statistiek voor de totale overleving in de totale populatie: 1.1 

μg/L voor SCC-Ag, 1.4 μg/L voor CYFRA 21-1, 40 U/mL voor CA 15-3, en 30 U/mL 

voor CA 125. Een gelijktijdige verhoging van SCC-Ag en CYFRA 21-1 (positieve 

markers) definiëerde een groep van IB patiënten met een significant lager 

totale overlevingsduur (p = 0.001) en ziektevrij interval (p = 0.001). Stadium IB  
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patiënten met een tumordiameter <4 cm of met negatieve lymfklieren en  

positieve markers hadden eveneens een significant lagere overlevingsduur 

(respectievelijk p = 0.017 en p = 0.015) en korter ziektevrij interval (respec-

tievelijk p = 0.015 en p = 0.011) vergeleken met alle andere patiënten in de-

zelfde groep. De marker combinatie kan helpen bij de identificatie van laag 

stadium patiënten met cervixcarcinoom die occulte ziekte hebben en dus 

adjuvante therapie nodig hebben. Verhoogde CA 125 en CA 15-3 waarden  

(3 patiënten), ging gepaard met een zeer slechte prognose, en dit kan duiden 

op locale uitbreiding van cervixcarcinoom.

 Verhoogde SCC-Antigeen (SCC-Ag) waarden duidt op lymfklier meta-

stasen, en de tumor marker kan een waardevolle bijdrage leveren aan de  

(laparoscopische) sentinel lymph node (SLN) procedure. In Hoofdstuk 7 worden 

SCC-Ag waarden voor aanvang van behandeling geanalyseerd in relatie tot 

lymfklier status, klinisch-pathologische tumor kenmerken en ziekte uit-

komst in 91 patiënten (72 IB1, 10 IB2 en 9 IIA) met een laag stadium plaveisel-

cel carcinoom van de cervix. Hiervan ondergingen 58 patiënten een laparo-

scopische SLN procedure, gevolgd door pelviene lymfklier dissectie. Er 

werden geen vals negatieve SLNs gevonden. SCC-Ag waarden kwamen over-

een met klinisch-pathologische tumorkenmerken. SCC-Ag waarden waren 

significant hoger in patiënten met een tumordiameter >4 cm dan in patiën-

ten met een kleinere tumordiameter. In patiënten die geopereerd werden  

(n = 78), was SCC-Ag significant verhoogd in patiënten met parametrium  

invasie (p = 0.001), stroma invasie >15 mm (p >0.001), en positieve snijvlakken  

(p = 0.001), maar er was geen relatie met de differentiatie graad en invasie 

van de lymfovasculaire ruimte. SCC-Ag waarden waren hoger in patiënten 

met positieve lymfklieren in vergelijking met patiënten met negatieve lymf-

klieren (p = 0.010), maar dit verschil was niet significant in de SLN patiënten. 

De nauwkeurigheid om lymfklier metastasen te voorspellen met SCC-Ag in 

ROC curven, was bij cut-off waarden van 1.65 ng/mL en 5.5 ng/mL, respectie-

velijk 76% en 78% in stage IB1, en respectievelijk 53% en 79% in stages IB2 + 

IIA. Ondanks het feit dat er geen overledenen werden waargenomen in  

patiënten met negatieve lymfklieren en negatieve SCC-Ag waarden (bij een 

eerder vastgestelde cutoff van 1.1 ng/mL, Hoofdstuk 6), was de totale overle-

vingsduur zowel voor de patiënten met negatieve lymfklieren maar verhoogd 

SCC-Ag en voor patiënten met positieve lymfklieren, onafhankelijk van hun 

tumormarker waarde, verlaagd (Kaplan-Meier analyse van alle patiënten en 
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in stadium IB1, respectievelijk p = 0.002 en p = 0.026). We concluderen dat 

SCC-Ag >1.65 ng/mL in stadium IB1, lymfklier metastasen beter kan voorspel-

len dan in de hogere stadia, waarschijnlijk door de kleinere tumordiameter. 

Doordat SCC-Ag >1.1 ng/mL al gepaard gaan met een slechtere prognose, kan 

een subgroep van patienten worden geidentificeerd die mogelijk zou kunnen 

profiteren van volledige lymfklierdissectie naast de SLN-procedure. Boven-

dien duiden SCC-Ag waarden boven 1.1 ng/ mL op occulte ziekte, en zal  

verder moeten geëvalueerd, tezamen met andere hoogrisico factoren, of deze 

patiënten toch aanvullend behandeld moeten worden.

 In Hoofdstuk 8 worden de conclusies van de studies in dit proefschrift 

besproken en vindt vergelijking plaats met recente nieuwe ontwikkelingen 

van tumor markers.
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