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Personalizing anti-cancer treatment from genetic and pharmacokinetic 
 perspective

dr. S. Bins

SUMMARY
On February 17, 2017, S. Bins defended his thesis at 
the Erasmus University Rotterdam. His study ‘Perso-
nalizing anti-cancer treatment from genetic and phar-
macokinetic perspective’ was carried out in the Eras-
mus MC Cancer Institute under supervision of prof. S. 
Sleijfer, MD, PhD, and prof. A.H.J. Mathijssen, MD, 
PhD. This thesis comprises studies that aimed to pre-
cise systemic anti-cancer therapies based on (gene-
tic) tumor characteristics, patient characteristics and 
pharmacokinetic parameters.

SAMENVATTING 
Op 15 februari 2017 promoveerde drs. S. Bins aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift, 
getiteld ‘Personalizing anti-cancer treatment from 
genetic and pharmacokinetic perspective’. Het on-
derzoek werd verricht in het Erasmus MC Kanker in-
stituut onder begeleiding van promotoren prof. dr. S. 
Sleijfer, internist-oncoloog, en prof. dr. A.H.J. Ma-
thijssen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog. 
Het onderzoek in dit proefschrift omvat studies die 
beoogden om bestaande systemische therapieën  
in de oncologie preciezer toe te passen op basis  
van (genetische) tumorkenmerken, patiëntgebonden 
kenmerken en farmacokinetische parameters. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2017;14:122-4)

Het personaliseren van de behandeling 
tegen kanker vanuit genetisch en  
farmacokinetisch oogpunt

INLEIDING
De afgelopen decennia heeft de medicamenteuze be-
handeling van kanker zich sterk ontwikkeld. Dit heeft 
geleid tot de beschikbaarheid van nieuwe geneesmid-
delen voor de behandeling van kanker, zoals tyrosine-
kinaseremmers (TKI’s) en antihormonale middelen. 
Deze nieuwe middelen zijn gericht op het remmen van 
de signalen die aanzetten tot celdeling. Deze signalen 
zijn binnen een kankercel overactief en stimuleren 
daarmee ongeremde celdeling. De uitdaging voor de 

hedendaagse wetenschap is om te ontdekken welke pa-
tiënten geen baat hebben bij de behandeling, omdat 
deze behandeling geen effect heeft of omdat de behan-
deling te veel bijwerkingen geeft. In dit proefschrift 
staan twee methoden beschreven om de medicamen-
teuze behandeling van kanker preciezer op de indivi-
duele patiënt af te stemmen: 1) op basis van genetische 
afwijkingen in de tumor en 2) op basis van farmacoki-
netiek van de geneesmiddelen. 
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GENETISCHE AFWIJKINGEN IN DE TUMOR
Veel nieuwe behandelingen zijn al gericht op geneti-
sche afwijkingen binnen een tumorcel. Het medicijn 
imatinib is bijvoorbeeld alleen effectief bij gastro-intes-
tinale stromaceltumoren (GIST) als die een mutatie in 
het KIT-gen bevatten. Er zijn echter ook nog veel anti-
kankergeneesmiddelen waarvoor zo’n genetische bio-
marker nog niet is ontdekt. Om die reden werken vele 
ziekenhuizen in Nederland samen binnen het ‘Center 
for Personalized Cancer Treatment’ (CPCT). Binnen 
het CPCT wordt in tumoren gekeken naar genetische 
afwijkingen die mogelijk de uitkomst van de medica-
menteuze behandeling van kanker kunnen voorspel-
len. Uit de analyse na de eerste 500 biopsieprocedures 
in CPCT-verband blijkt dat hierbij weinig complicaties 
optreden en dat de biopten van hoogwaardige kwaliteit 
zijn. Hiermee is de weg vrijgemaakt om door te gaan 
met het verzamelen van tumorbiopten op grote schaal. 
Inmiddels is er dan ook een groot aantal Nederlandse 
ziekenhuizen bij dit netwerk aangesloten. 
De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is een 
andere belangrijke pijler binnen het oncologische on-
derzoek. Om die ontwikkeling zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen, is het een uitdaging om zo vroeg moge-
lijk te zien hoe effectief een geneesmiddel is. Omdat het 
lang kan duren voordat de overlevingsresultaten volle-
dig zijn in een studie, kan het nuttig zijn om in plaats 
daarvan naar surrogaateindpunten te kijken. Een voor-
beeld daarvan is de verhouding tussen de natuurlijke 
groeisnelheid van een tumor en de duur van de behan-
deling, hetgeen een goede voorspeller blijkt te zijn voor 
de effectiviteit (gemeten met 3D-beeldvorming) van 
behandeling met everolimus in studieverband. 

FARMACOKINETIEK
Naast kenmerken van de tumor, waarop een geneesmid-
del kan aangrijpen, is het net zo belangrijk dat er vol-
doende geneesmiddel bij de tumor aankomt. Ten eerste 
is het belangrijk om een goede startdosering te kiezen, 
die is afgestemd op de individuele patiënt. Veel genees-
middelen, met name chemotherapieën, worden nog ge-
doseerd op basis van lichaamsoppervlakte (‘body-surfa-
ce area’; BSA). BSA wordt berekend door middel van een 
formule waarin lengte en gewicht worden meegenomen. 
Wanneer deze formule wordt gebruikt om de dosering te 
bepalen, is de blootstelling in de meeste gevallen echter 
niet preciezer dan wanneer er één standaarddosis aan 
alle patiënten wordt toegediend. 
Lengte en gewicht zijn overigens niet de enige factoren 

die van invloed zijn op de farmacokinetiek van een 
 geneesmiddel. De meeste middelen worden bijvoor-
beeld actief in en uit de bloedbaan opgenomen door 
membraantransporters, die onder andere op levercel-
len, darmcellen en tumorcellen aanwezig zijn. Om tot 
een patiëntgerichte dosering te komen, moet dus beter 
rekening worden gehouden met de invloed van deze 
transporters. Wij hebben aangetoond dat het transport-
eiwit OATP1B betrokken is bij de farmacokinetiek van 
het middel sorafenib. Enerzijds blijkt een van de meta-
bolieten zich in het bloed te stapelen wanneer de func-
tie van OATP1B wordt geremd door gelijktijdige toedie-
ning van rifampicine. Anderzijds blijkt dat patiënten, 
die een verminderde functie van dit eiwit hadden door 
een genetische afwijking, vaker bijwerkingen hadden 
van de behandeling met sorafenib. Deze informatie kan 
worden gebruikt om de optimale dosering voor patiën-
ten nauwkeuriger te bepalen.
Omdat de concentraties van het geneesmiddel in het 
bloed ook tijdens de behandeling kunnen veranderen, 
is het belangrijk om de concentraties periodiek te blij-
ven controleren. Van imatinib is bijvoorbeeld bekend 
dat de concentraties na drie maanden met 30% dalen. 
Hoewel de exacte oorzaak van die daling onbekend 
blijft, is aangetoond dat een verhoogde eliminatie van 
imatinib – in het bijzonder door een daling van de sys-
temische concentraties van het intrinsieke eiwit AGP 
– geen grote rol in dit proces lijkt te spelen. Verder on-
derzoek zal moeten uitwijzen of patiënten met een te 
lage blootstelling aan imatinib wellicht beter af zijn met 
een dosisverhoging. Datzelfde geldt ook voor patiënten 
die met pazopanib worden behandeld. Uit het onder-
zoek blijkt dat relatief lage concentraties in het bloed 
veilig kunnen worden gecorrigeerd door de dosis gelei-
delijk te verhogen. Opnieuw zal vervolgonderzoek moe-
ten uitwijzen of dit daadwerkelijk tot betere resultaten 
leidt. Door de concentraties te meten in bloed uit een 
vingerprik in plaats van uit een buis bloed, zou het ver-
volgen van de geneesmiddelenconcentraties een stuk 
patiëntvriendelijker kunnen verlopen. Aangetoond is 
dat er weinig verschil zit tussen metingen met een vin-
gerprik en met een standaard bloedafname. 

CONCLUSIE
De ontwikkelingen binnen de oncologie hebben de 
laatste jaren een vlucht genomen. Toch blijft er nog veel 
ruimte voor verbetering. In dit proefschrift staat een 
aantal voorbeelden van het preciezer maken van de me-
dicamenteuze behandeling door op zoek te gaan naar 
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nieuwe (genetische) aangrijpingspunten in de tumor, 
of door de blootstelling aan het geneesmiddel te opti-
maliseren. Doordat de bestaande onderverdeling van 
tumoren op basis van celtype zal versplinteren, moet 
toekomstig onderzoek voor elk van deze subtypen tu-

moren uitwijzen welk middel daar het beste tegen 
werkt en bij welke blootstelling dat het beste gebeurt.

ONTVANGEN 7 MAART 2017, GEACCEPTEERD 14 MAART 2017.

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het is veilig en haalbaar om op grote schaal tumorbiopten te verzamelen met als doel deze biopten met 
de nieuwste DNA-‘sequencing’-technieken te analyseren.

2 Gedurende de behandeling met sorafenib leidt een verminderde functie van de membraantransporter 
OATP1B tot systemische stapeling van sorafenib-glucuronide en tot meer toxiciteit.

3 ‘Therapeutic drug monitoring’ (TDM) is haalbaar voor een aantal veelgebruikte tyrosinekinaseremmers en 
zal verder op effectiviteit moeten worden onderzocht.




