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KRAS en het colorectaal carcinoom: huidige opties na tweedelijnschemotherapie
KRAS and colorectal carcinoma: current options for third
line chemotherapy
J.M. Baas, H. Morreau, H.-J. Guchelaar en A.J. Gelderblom
Samenvatting

Summary

Behandeling met de epidermale groeifactorreceptor
(EGFR-)remmers panitumumab of cetuximab is effectief na falen van eerste- en tweedelijnstherapie bij
colorectaalcarcinoompatiënten, maar de aanwezigheid van een activerende mutatie in het KRAS-gen in
de tumor is een contra-indicatie voor deze behandeling. Een KRAS-mutatie wordt gevonden bij ongeveer
40% van de colorectaal carcinomen. Derdelijnsbehandeling van patiënten met een KRAS-mutatie vindt
momenteel voornamelijk plaats in onderzoeksverband.
Wereldwijd lopen er verschillende studies waarin deze
patiënten kunnen worden geïncludeerd, waarvan een
tweetal in Nederland. Omdat lang niet alle patiënten
zonder KRAS-mutatie baat hebben bij de behandeling met panitumumab of cetuximab, is het belangrijk
aanvullende predictieve markers te vinden, zoals de
mutatiestatus van BRAF en PIK3CA en de mate van
expressie van PTEN. De rol van PIK3CA-mutaties
en PTEN-expressie is nog niet duidelijk, maar voor
BRAF-mutaties geldt dat de meeste studies een
verband met ongevoeligheid voor EGFR-remmers
aantonen. Desondanks is KRAS vooralsnog de enige
predictieve marker die in de praktijk wordt gebruikt
bij het colorectaal carcinoom in de beslissing wel of
niet te starten met EGFR-remmers.
(Ned Tijdschr Oncol 2011;8:240-7)

Epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors
panitumumab and cetuximab have proven efficacy
in third line treatment of colorectal cancer patients
failing 5-FU, oxaliplatin and irinotecan based regimens,
but only in patients not harbouring an activating
KRAS mutation in their tumor. KRAS mutations are
found in 40% of all colorectal cancers. Currently, no
treatment is available for these patients after progression on first and second line treatment. Several
studies are being conducted especially for these
patients; two of them are currently active in The
Netherlands. Furthermore, there is a need to find
additional predictive markers, since response rates in
KRAS wild type patients are limited. Several studies
support an association between BRAF mutations
and a lack of response to EGFR inhibitors. The role
of PIK3CA mutations and of loss of PTEN has not
been made clear yet. So far, KRAS is the only predictive marker used in clinical practice in deciding
whether or not to start EGFR inhibitor therapy.
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Inleiding
De epidermale groeifactorreceptor (EGFR), behorend
tot de humane epidermale groeifactorreceptoren (HER),
is doelwit van ‘targeted therapy’ in de behandeling van
het colorectaal carcinoom (CRC), longcarcinoom en
het plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied.
De EGFR reguleert de activiteit van 3 intracellulaire
‘pathways’: de RAS-RAF-MAPK-, STAT- en PI3K-AKTmTOR-‘pathway’, welke belangrijk zijn in processen
die tumorgroei en -proliferatie stimuleren (zie Figuur
1).1,2 In de behandeling van het CRC beschikken we
over 2 monoklonale antilichamen gericht tegen de
EGFR: panitumumab (Vectibix®, Amgen Inc, Thousand
Oaks, Verenigde Staten) en cetuximab (Erbitux®,
Merck-Serono KgaA, Darmstadt, Duitsland). Beiden
binden het extracellulaire domein van de receptor
en voorkomen daarmee dat de natuurlijke ligand kan
binden, waardoor ‘downstream’-activatie van de intracellulaire ‘pathways’ wordt voorkomen.2 Het werkingsmechanisme van de 2 middelen is vergelijkbaar, waarbij moet worden vermeld dat – in tegenstelling tot
cetuximab – panitumumab volledig humaan (gehumaniseerd) is, waardoor vrijwel geen infusiereacties
worden gezien.3 De eerste studies met panitumumaben cetuximab-monotherapie in de derde lijn toonden
een bescheiden winst in (progressievrije) overleving
en beperkte responspercentages (10% voor panitumumab en 8% voor cetuximab).3,4 Uit de in 2008
gepubliceerde post-hocanalyses bleek echter dat alleen patiënten zonder KRAS-mutatie in de tumor
baat hebben bij behandeling met panitumumab of
cetuximab.5,6
Als gevolg van bovengenoemde resultaten zijn beide
middelen momenteel bij de European Medicines
Agency geregistreerd als monotherapie bij patiënten
met CRC zonder KRAS-mutatie (ofwel KRAS-wildtype), na falen van fluoropyrimidine, oxaliplatine en
irinotecan bevattende chemotherapie (www.ema.europe.
eu). Derhalve is er op dit moment voor patiënten met
een KRAS-mutatie in de tumor na falen van eerste- en
tweedelijnschemotherapie geen bewezen effectieve
behandeling beschikbaar. In dit artikel wordt een
overzicht gegeven van de huidig beschikbare mogelijkheden na de tweede lijn voor patiënten met een
KRAS-mutatie in de tumor, evenals van de rol van
KRAS in het algemeen bij het colorectaal carcinoom
en enkele andere predictieve markers voor de behandeling met panitumumab en cetuximab.
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KRAS-mutaties in het colorectaal
carcinoom
KRAS is een van de oncogenen bekend voor het RASgen (onder andere KRAS, HRAS en NRAS) en behoort
tot de meest frequent geactiveerde oncogenen bij
kankerpatiënten. Behalve bij CRC-patiënten, worden
KRAS-mutaties ook gezien bij patiënten met pancreascarcinoom, longcarcinoom en ovariumcarcinoom.
Het gen codeert voor het RAS-eiwit, onderdeel van
de RAS-RAF-MAPK-‘pathway’, ‘downstream’ van de
EGFR. Activerende mutaties in het KRAS-gen leiden
tot een voortdurende productie van het RAS-eiwit,
zonder dat er activatie door de EGFR nodig is, wat
de reden is dat remming van de EGFR door middel
van panitumumab of cetuximab bij deze patiënten
niet zinvol is.1,7
Activerende mutaties in het KRAS-gen komen voor
bij ongeveer 40% van de colorectaal carcinomen;
ruim 90% hiervan betreft een mutatie in codon 12 of
13, de overige mutaties worden gevonden in codon
61 en 146, hoewel van de laatste nog niet duidelijk is
of deze inderdaad is geassocieerd met ongevoeligheid
voor EGFR-remming.8 In een recent gepubliceerde
retrospectieve analyse (inclusief ondersteunend invitro-onderzoek) wordt getoond dat patiënten met
een specifieke mutatie in codon 13 (c.38G>A,
p.G13D) mogelijk wel baat hebben bij behandeling
met cetuximab (al dan niet in combinatie met chemotherapie).9
In verschillende studies is onderzocht of de aanwezigheid van een KRAS-mutatie in de tumor prognostisch
ongunstig is. De grootste studie tot dusver gepubliceerd over KRAS als prognostische marker is de
RASCAL II-studie.10 In een serie van 3.439 patiënten
met colorectaal carcinoom stadium I t/m IV – waarvan 35% een mutatie in het KRAS-gen had – toonde
men aan dat alleen een specifieke mutatie in codon
12 (c.35G>T, p.G12V) is geassocieerd met een kortere
(progressievrije) overleving, en dan alleen bij patiënten
met stadium III-ziekte. Driehonderd patiënten in de
RASCAL II-studie hadden deze specifieke mutatie
(9% van de patiënten met een KRAS-mutatie). Er zijn
ook studies die tonen dat de aanwezigheid van een
mutatie in het KRAS-gen wel degelijk is geassocieerd
met een slechtere prognose, zoals de analyse van
Richman et al.11 In een retrospectieve analyse van
711 CRC-patiënten uit de FOCUS-studie (waarvan
43% een mutatie in het KRAS-gen had), werd aan-
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Figuur 1. Binding van de epidermale groeifactorreceptor (EGFR) door de natuurlijke ligand (EGF of TGF-α) leidt
tot activatie van de RAS-RAF-MEK-ERK-, STAT- en PI3K-PTEN-AKT-mTOR-routes, leidend tot celproliferatie,
remming van apoptose, angiogenese en stimulatie van adhesie, migratie en invasie.
AKT=proteïnekinase B, EGF(R)=epidermale groeifactor(receptor), ERK=extracellulair ‘signal-related’ kinase,
GRB2=groeifactorgebonden proteïne 2, MEK=mitogeen-geactiveerd proteïnekinase; MTOR=‘mammalian target
of rapamycin’, PI3K=‘phosphatidyl-inositide-3-kinase’, PTEN=‘phosphatase and tensin homolog’, SOS=‘son of
sevenless’, TGFα=tumorgroeifactor-alfa.

getoond dat patiënten met een KRAS-mutatie een
slechtere overleving hadden dan patiënten zonder
KRAS-mutatie (hazardratio 1,24; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,06-1,46; p-waarde 0,08). In deze
studie hadden alle patiënten stadium IV-ziekte. Opmerkelijk is dat in deze studie het percentage c.35G.T,
p.G12V-mutaties hoger was dan in de RASCAL IIstudie (28% van de patiënten met een KRAS-mutatie).
Op basis van de momenteel beschikbare, elkaar deels
tegensprekende, literatuur is het nog niet mogelijk
conclusies te trekken ten aanzien van de associatie
tussen de aanwezigheid van een mutatie in het KRASgen en een slechte(re) prognose, hoewel het dus lijkt
dat de prognostische waarde van KRAS samenhangt
met het stadium van de ziekte.
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Het bepalen van de KRAS-status in
de praktijk
KRAS-analyse op tumorweefsel wordt momenteel
niet routinematig uitgevoerd bij CRC-patiënten.
Over het algemeen wordt de patholoog pas na falen
van eerste- en tweedelijnschemotherapie gevraagd
de KRAS-status te bepalen op (reeds beschikbaar)
tumorweefsel. Om de wijze waarop deze analyse wordt
uitgevoerd zo veel mogelijk te standaardiseren, is er
een aantal aanbevelingen geformuleerd, welke zijn
vastgelegd in het European Quality Assurance Program (te vinden via http://kras.eqascheme.org/) en in de
richtlijnen van het National Comprehensive Cancer
Network (te vinden via www.nccn.org/index.asp). Desondanks is de wijze waarop verschillende centra
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Tabel 1. Klinische studies wereldwijd voor colorectaalcarcinoompatiënten met KRAS-mutatie na falen van eersteen tweedelijnschemotherapie.
Clinicaltrials.gov ID

Onderzoeksgroep(en)

Locatie(s)

Opmerkingen

Fase III			
NCT01103323
inclusie voltooid

regorafenib

o.a. Nederland (Leiden, Amsterdam,

placebo

Leeuwarden, Hoofddorp)

ook voor KRAS-WT-patiënten

Fase II			
NCT01110785

panitumumab + simvastatine

Nederland (LUMC en Diaconessenhuis, Leiden,

		

HagaZiekenhuis, Den Haag, Reinier de Graaf

		

Groep, Delft)

NCT01190462

Nederland (LUMC, Leiden, Amphia Ziekenhuis,

cetuximab + simvastatine

		

Breda, Orbis Medisch Centrum, Sittard)

NCT01109615

pemetrexed + gemcitabine

Denemarken

NCT01281761

cetuximab + irinotecan + simvastatine

Zuid-Korea

NCT01152437

afatinib (TKI gericht tegen HER2 en EGFR)

Engeland

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT00784667

erlotinib + cetuximab

Australië

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT00932724

CY-504

Oostenrijk, Duitsland

ook voor KRAS-WT-patiënten

placebo		
NCT01105377

azacitidine + entinostat

Verenigde Staten, Australië, Korea,

ook voor KRAS-WT-patiënten

		

Singapore

NCT00326495

sorafenib + cetuximab

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT00690677

panobinostat

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT01051596

temozolomide + veliparib (PARP-remmer)

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT01111838

ganetespib (remt Hsp90-eiwit)

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

Fase I/II			
NCT01086267

NCT01149434

BMS908662 (RAF-remmer) + cetuximab

België (Leuven), Verenigde Staten,

BMS908662

Canada

JI-101 (TKI gericht tegen VEGFR2,

Verenigde Staten

ook voor BRAF-MT-patiënten

PDGFRβ en EphB4)
NCT00159484

celebrix + EPO906 (epothilone B)

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT01058655

everolimus + tivozanib (TKI gericht

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

tegen VEGF)
Fase I			
NCT00959127

ARRY-438162 (MEK-remmer)

Verenigde Staten

NCT01287130

cetuximab + AZD6244 (MEK-remmer)

Verenigde Staten

everolimus + OSI-906 (TKI gericht

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

Verenigde Staten

ook voor KRAS-WT-patiënten

NCT01154335

ook voor BRAF-MT-patiënten

tegen IGFR en IR)
NCT01040000

ensituximab

HER=humane epidermale groeifactorreceptor, IGFR=‘insuline-like growth factor receptor’, MT=mutanttype, PARP=poly(-ADP-ribose)polymerase, PDGFRβ=bètatype
‘platelet-derived growth factor receptor’, TKI=‘tyrosine kinase inhibitor’, VEGF=‘vascular endothelial growth factor’, WT=wildtype.
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KRAS-analyse uitvoeren niet altijd hetzelfde. Zo zijn
er verschillen in de handelingen in de preanalytische
fase, met name het gebruik van verschillende commerciële kits voor desoxyribonucleïnezuurisolatie, en
wordt er naast ‘sequencing’ volgens Sanger (ook wel
‘direct sequencing’) tegenwoordig ook ‘pyrosequencing’ of allelspecifieke ‘polymerase chain reaction’
(PCR) toegepast. PCR gevolgd door sequentieanalyse
is zeer specifiek, maar de sensitiviteit van deze methode hangt sterk af van het percentage tumorcellen
aanwezig in het beschikbare materiaal. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij patiënten die preoperatief (of voorafgaand aan een biopsie) zijn behandeld
met chemotherapie, omdat het aantal tumorcellen dan
gering kan zijn. Daarnaast heeft om dezelfde reden
resectiemateriaal de voorkeur boven biopsiemateriaal.
Wanneer er geen resectiemateriaal beschikbaar is, is
weefsel verkregen door middel van een biopsie uiteraard bruikbaar, mits er voldoende tumorcellen in
het weefsel aanwezig zijn.12
Van sommige patiënten is zowel weefsel van de primaire tumor als van een metastase beschikbaar. Omdat
wordt gedacht dat het optreden van een mutatie in
het KRAS-gen een vroege stap is in het ontstaan van
een kankercel, wordt verondersteld dat de KRASstatus van een metastase overeenkomt met die van
de primaire tumor.13 In geval van disconcordantie is
het echter theoretisch mogelijk dat patiënten, van
wie wordt gedacht dat hun tumor een mutatie in het
KRAS-gen heeft, niet worden behandeld met een
EGFR-remmer, terwijl hun metastasen KRAS-wildtype
zijn en dus mogelijk wel op deze middelen zouden
reageren. In het algemeen wordt de analyse uitgevoerd
op het materiaal van de primaire tumor. Dat dit bij
de meeste patiënten voldoende is, wordt ondersteund
door een recente studie van Knijn et al.14 In deze
studie werd bij ruim 300 patiënten de KRAS-status
bepaald van zowel de primaire tumor als van een
levermetastase, en deze was overeenkomstig bij
96,4% (95%-BI 93,6-98,2). Bij 11 patiënten was de
KRAS-status niet overeenkomstig. Bij 6 van deze
patiënten was dit verschil relevant in de keuze wel of
niet te starten met een EGFR-remmer; zij hadden
alleen een mutatie in de primaire tumor of in de metastase. De overige 5 patiënten hadden verschillende
mutaties in de primaire tumor en metastase, maar
beide hadden wel een mutatie in het KRAS-gen,
derhalve werd het verschil als klinisch niet relevant
beschouwd.
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De patiënt zonder KRAS-mutatie in de
tumor (KRAS-wildtype)
De patiënt zonder KRAS-mutatie in zijn tumor, komt
na falen van eerste- en tweedelijnschemotherapie in
aanmerking voor behandeling met panitumumab of
cetuximab. Ook in deze groep patiënten is er echter
slechts een beperkt deel dat baat heeft bij de behandeling. Daarom wordt gezocht naar aanvullende predictieve factoren naast KRAS. Logischerwijs wordt
hiervoor gekeken naar genen die coderen voor eiwitten
betrokken bij de EGFR-gemedieerde ‘pathways’, zoals
BRAF, PTEN en PIK3CA.
De aanwezigheid van een BRAF-mutatie (meestal
c.1799T>A, p.V600E) is geassocieerd met een
slechtere prognose. Voor deze mutaties geldt dat ze
nooit tegelijk met een KRAS-mutatie voorkomen.
BRAF-mutaties worden gevonden bij ongeveer 8%
van de CRC-patiënten. Omdat ze relatief minder vaak
voorkomen (vergeleken met bijvoorbeeld KRAS) is
het lastiger een verband aan te tonen tussen de aanwezigheid van een mutatie en het gebrek aan respons
op panitumumab of cetuximab. De meeste – maar
niet alle – studies tonen dat patiënten met een BRAFmutatie in de tumor geen baat hebben bij behandeling met panitumumab of cetuximab.8,15,16 Door het
relatief lage percentage patiënten met een BRAFmutatie in de studies, is de rol van BRAF-mutaties
echter vooralsnog onduidelijk en heeft de status van
het BRAF-gen momenteel (nog) geen invloed op de
keuze wel of niet te starten met een dergelijke behandeling.
Het PIK3CA-gen codeert voor een onderdeel van het
PI3K-eiwit, onderdeel van de PI3K-PTEN-AKT-mTORroute. Mutaties in exon 9 en 20 van dit gen worden
gezien bij 15% van de CRC-patiënten.17 De tot nog
toe gepubliceerde gegevens over PIK3CA-status als
predictieve factor zijn tegenstrijdig en mogelijk is er
ook een verschil tussen de predictieve waarde van
mutaties in exon 9 en 20.8,18,19 Op basis van de huidige literatuur is de status van het PIK3CA-gen niet
bruikbaar als predictieve marker.
PTEN is een tumorsuppressorgen en verlies van PTENexpressie wordt gezien bij 30-50% van de CRC-patiënten.17 Verschillende studies tonen aan dat verlies van
PTEN-expressie is geassocieerd met ongevoeligheid
voor EGFR-remmers. Omdat er geen gestandaardiseerde methode beschikbaar is om de mate van
PTEN-expressie te bepalen, is het echter niet mogelijk definitieve conclusies te trekken over PTEN-expressie als predictieve marker.8
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Tabel 2. In- en exclusiecriteria van de RASTAT-C- en -P-studies.
Inclusiecriteria

Exclusiecriteria

• Gemetastaseerd colorectaal carcinoom na falen van

• Symptomatische intracraniële metastasen

fluoropyrimidine, oxaliplatine en irinotecan bevattende
chemotherapie
• KRAS-mutatie (in codon 12, 13 of 61) aangetoond in
tumorweefsel
• Indien van toepassing: herstelt van relevante toxiciteit
van eerdere chemotherapie
• Leeftijd ≥18 jaar

• Eerdere behandeling met een EGFR-remmer
• Non-compliantie in eerdere studies
• Gebruik van ≥ 4 eenheden alcohol per dag
• Gebruik van verapamil of amiodarone
• Toxiciteit van statine(s) in het verleden
• Symptomatische hypothyreoïdie
• Interstitiële longziekte

• ‘Informed consent’

• Significante cardiovasculaire problematiek

• Meetbare ziekte volgens RECIST 1.1 WHO 0-2

• Zwangerschap of borstvoeding

• Adequate beenmerg-, lever- en nierfunctie

• Weigering effectieve anticonceptie te gebruiken

• Creatinefosfokinase ≤2,5 x ULN

• Deelname in een andere studie in de afgelopen

			 30 dagen*
• Een tweede maligniteit in de afgelopen 5 jaar
			 (behoudens basaalcelcarcinoom van de huid en
			 pre-invasief cervixcarcinoom)*
*Deze exclusiecriteria gelden alleen voor de RASTAT-C-studie.

Concluderend is bij patiënten met KRAS-wildtype
de aanwezigheid van een mutatie in het BRAF- of
PIK3CA-gen en/of de mate van expressie van PTEN
vooralsnog geen contra-indicatie voor het starten
met panitumumab of cetuximab na falen van eersteen tweedelijnsbehandeling.

De patiënt met KRAS-mutatie in de
tumor (KRAS-mutanttype)
Wanneer een CRC-patiënt met een KRAS-mutatie in
de tumor en na falen van eerste- en tweedelijnstherapie nog een behandelwens heeft, is behandeling in
studieverband een optie. Op dit moment zijn er op
www.clinicaltrials.gov wereldwijd ruim 20 klinische
studies te vinden voor CRC-patiënten met een KRASmutatie die progressief zijn na ten minste eerste- en
tweedelijnsbehandeling (zie Tabel 1, pagina 243).
Opvallend is dat veel studies gebruikmaken van
middelen die ingrijpen op de EGFR of een van de
EGFR-gemedieerde ‘pathways’, zoals EGFR-remmers
(afatinib, cetuximab, erlotinib, panitumumab), RAFremmers (sorafenib, BMS908662), MEK-remmers
(AZD6244, ARRY-438162) en mTOR-remmers (everolimus). Drie van de in Tabel 1 genoemde studies worden onder andere uitgevoerd in Nederland, namelijk
de CORRECT-studie (regorafenib versus placebo), de
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RASTAT-P-studie (panitumumab + simvastatine) en
de RASTAT-C-studie (cetuximab + simvastatine).
Van de eerste studie, de CORRECT-studie, is recentelijk de inclusie voltooid. Het experimentele middel
in deze fase III-studie is regorafenib, een orale multikinaseremmer gericht tegen onder andere RAF,
VEGF-2, VEGF-3, c-KIT, TIE-2, PDGFR-, RET en
FGFR-1.20 Geïncludeerde patiënten (zowel KRASwildtype als -mutanttype) werden gerandomiseerd
tussen regorafenib 160 mg per dag gedurende 3 weken,
gevolgd door een stopweek, en placebo. Het primaire
eindpunt van de studie is algehele overleving.
De 2 momenteel actieve studies in Nederland, RASTAT-P en RASTAT-C, zijn gelijk in opzet en grotendeels ook overeenkomstig wat betreft inclusiecriteria
(zie Tabel 2). In deze fase II-studies wordt simvastatine
80 mg per dag toegevoegd aan de behandeling met
panitumumab (6 mg/kg elke 2 weken) of cetuximab
(250 mg/m2 elke week na een oplaaddosis van 400
mg/m2). De rationale achter deze studies is gebaseerd
op het feit dat simvastatine via de mevalonaatroute
niet alleen de synthese van cholesterol remt, maar
ook van farnesyl- en geranyltransferase, beide essentieel voor de posttranslationele activatie van het
RAS-eiwit. Wanneer de remming van het RAS-eiwit
inderdaad kan worden bereikt met simvastatine 80 mg,
zou combinatie met panitumumab of cetuximab bij
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Aanwijzingen voor de praktijk
1.

Ongeveer 40% van de patiënten met colorectaal carcinoom heeft een KRAS-mutatie in de tumor
en komt hierdoor niet in aanmerking voor behandeling met panitumumab of cetuximab.

2.

Derdelijnsbehandeling van patiënten met een KRAS-mutatie vindt plaats in onderzoeksverband.

3.

In Nederland lopen naast verschillende fase I-studies momenteel 2 fase II-studies specifiek voor
patiënten met een KRAS-mutatie na falen van eerste- en tweedelijnsbehandeling.

4.

KRAS-analyse vindt bij voorkeur plaats op resectiemateriaal, wat afkomstig kan zijn van zowel de
primaire tumor als van een metastase.

5.

Voor patiënten zonder KRAS-mutatie in de tumor geldt dat de aanwezigheid van een BRAF-mutatie
(nog) geen contra-indicatie is voor behandeling met panitumumab of cetuximab.

6.

De waarde van PIK3CA-mutaties en mate van PTEN-expressie als predictieve markers in de
behandeling met panitumumab of cetuximab is nog niet duidelijk.

patiënten met KRAS-mutatie theoretisch een vergelijkbaar effect hebben met panitumumab- of cetuximabmonotherapie bij patiënten met KRAS-wildtype. Dit
concept is inmiddels in vitro bevestigd (ongepubliceerde gegevens). Het primaire eindpunt van de studies is het percentage patiënten vrij van progressie na
12,5 (RASTAT-P) en 14 weken (RASTAT-C). Deze
tijdspunten zijn gekozen op basis van de historische
resultaten van deze middelen in de derde lijn bij
patiënten met wildtype KRAS.5,6 De centra die deelnemen aan de RASTAT-P-studie zijn het Diaconessenhuis in Leiden, het HagaZiekenhuis in Den Haag en
de Reinier de Graaf Groep in Delft. Voor de RASTATC-studie zijn dat het Amphia ziekenhuis in Breda en
het Orbis Medisch Centrum in Sittard, naast het Leids
Universitair Medisch Centrum voor beide studies.

Conclusie
Bij ongeveer 40% van alle CRC-patiënten wordt een
KRAS-mutatie gevonden in de tumor. Deze mutaties
vormen een contra-indicatie voor behandeling met
de EGFR-remmers panitumumab of cetuximab. Voor
de bepaling van de KRAS-status wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van resectiemateriaal, waarbij de
sensitiviteit zal afhangen van het percentage tumorcellen in het weefsel. Daarbij lijkt zowel weefsel van
een primaire tumor als van een metastase betrouw-
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bare informatie te geven.
Omdat het responspercentage en de progressievrije
overleving op EGFR-remmers bij patiënten met KRASwildtype toch nog beperkt is, wordt verder gezocht
naar aanvullende predictieve markers teneinde de
juiste patiënten te selecteren voor deze therapie. De
meeste studies tonen dat mutaties in het BRAF-gen
zijn geassocieerd met ongevoeligheid voor EGFRremmers. Doordat deze mutatie relatief weinig voorkomt, is het aantal patiënten met BRAF-mutatie in
deze studies echter laag en is de associatie nog niet
voldoende bewezen om te gebruiken in de praktijk.
De rol van PIK3CA-mutaties en verlies van PTENexpressie is nog niet duidelijk. Op dit moment hebben
de mutatiestatus van het BRAF- en PIK3CA-gen en
mate van expressie van PTEN dus (nog) geen klinische
consequenties en is KRAS de enige predictieve marker
in de beslissing wel of niet te starten met panitumumab of cetuximab. Voor patiënten met een KRASmutatie die na falen van eerste- en tweedelijnschemotherapie een behandelwens hebben, is behandeling
in studieverband mogelijk.
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