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SUMMARY
On October 11, 2017, Q.R.J.G. Tummers defended 
his thesis at the Leiden University, entitled ‘Fluores-
cence-guided cancer surgery’. His studies were per-
formed in de LUMC under supervision of prof. C.J.H. 
van de Velde, MD, PhD, surgical oncologist, and A.L. 
Vahrmeijer, MD, PhD, surgical oncologist. This article 
describes the most important results of the thesis.

SAMENVATTING 
Op 11 oktober 2017 promoveerde Q.R.J.G. Tummers 
aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld 
‘Fluorescence-guided cancer surgery’. Het onderzoek 
vond plaats in het LUMC onder leiding van prof. dr. 
C.J.H. van de Velde, oncologisch chirurg, en dr. A.L. 
Vahrmeijer, oncologisch chirurg. In dit artikel staan de 
belangrijkste bevindingen uit het proefschrift. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:28-31)

INLEIDING
De afgelopen decennia zijn meerdere beeldvormende moda-
liteiten beschikbaar gekomen die in preoperatieve setting 
kunnen helpen bij het detecteren van tumoren. Ook kun-
nen zij de preoperatieve stagering verbeteren, planning van 
behandeling optimaliseren en schildwachtklieren of belang-
rijke vitale structuren identificeren.
Tijdens een operatie blijft het echter uitdagend om deze 
preoperatief verkregen beelden te vertalen naar de praktijk. 
Daardoor is de chirurg vaak aangewezen op visuele en tac-
tiele informatie om onderscheid te maken tussen hetgeen 
gereseceerd of gespaard moet worden. Het gevolg is dat er 
helaas nog steeds incomplete tumorresecties plaatsvinden 

of dat minder laesies worden gevonden bij gemetastaseerde 
ziekte dan dat er aanwezig zijn. Dit leidt tot een slechtere 
klinische uitkomst.
Fluorescentiegeleide chirurgie is een innovatieve optische 
techniek die tijdens operatie kan helpen bij het identificeren 
van tumoren, schildwachtklieren of vitale structuren.1 Hier-
bij wordt gebruikgemaakt van een camerasysteem dat in 
staat is fluorescent licht van een gewenste golflengte te de-
tecteren en een fluorescent contrastmiddel dat zich in of 
rond het te detecteren weefsel ophoopt. De ontwikkeling 
van nieuwe tumorspecifieke contrastmiddelen is een uitda-
gend, langdurig en kostbaar proces. Daarom is het belang-
rijk om gelijktijdig te onderzoeken of het mogelijk is tumo-
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ren te identificeren met enkele reeds klinisch beschikbare 
middelen, die gunstige eigenschappen blijken te bezitten 
voor fluorescentiegeleide chirurgie.
In het proefschrift worden de mogelijkheden van twee van 
deze reeds klinisch beschikbare contrastmiddelen bespro-
ken voor enkele belangrijke chirurgische indicaties. Daar-
naast worden nieuw ontwikkelde, tumorspecifieke contrast-
middelen onderzocht op verdraagbaarheid, farmacokinetiek 
en -dynamiek bij gezonde vrijwilligers en patiënten. Ook 
wordt de mogelijkheid om hiermee tumorweefsel te identifi-
ceren beschreven.

KLINISCH BESCHIKBARE CONTRAST-
MIDDELEN
Twee middelen waarvan de afgelopen jaren bekend is gewor-
den dat zij fluorescente eigenschappen bezitten zijn indo-
cyanine groen (ICG) en methyleen blauw (MB). Intraveneu-
ze toediening van ICG wordt al decennia gebruikt voor 
onder andere leverfunctietesten en het beoordelen van reti-
naperfusie. ICG is fluorescent op ongeveer 800 nm, en dit is 
gunstig, want in dit nabij-infrarode lichtspectrum is de 
weefselabsorptie van licht relatief laag en wordt weinig au-
tofluorescentie gezien. Hierdoor kunnen structuren tot on-
geveer 1 cm onder het weefseloppervlak worden gezien. In-
traveneuze toediening van MB werd in hogere doseringen 
(7,5 mg/kg) gebruikt voor bijvoorbeeld de identificatie van 
bijschildklieren. Hierbij werden echter ernstige bijwerkin-
gen gezien zoals metabole encefalopathie, waardoor dit mid-
del hiervoor niet meer wordt gebruikt. In zeer lage doserin-

gen (0,5-1,0 mg/kg) is MB fluorescent op ongeveer 700 nm, 
en worden deze bijwerkingen niet gezien.

LEVERMETASTASEN 
ICG wordt voornamelijk door de lever uitgescheiden. Eerder 
onderzoek bij colorectale levermetastasen bij open leverchi-
rurgie heeft laten zien dat ICG na intraveneuze toediening 
‘gevangen’ raakt in immature hepatocyten in de overgangs-
zone tussen gezonde lever en metastase.2 Dit zorgt voor een 
fluorescente ring rondom de tumor, die peroperatief zicht-
baar kan worden gemaakt. 
Nu werd dit onderzocht tijdens laparoscopische leverchirur-
gie bij patiënten met gemetastaseerd oogmelanoom (n=3), die 
op preoperatieve beeldvorming één solide levermetastase had-
den. Patiënten kregen 24 uur voor operatie ICG toegediend. 
Vervolgens werd gekeken of de tumor kon worden geïdentifi-
ceerd. Dit bleek bij alle patiënten het geval (zie  Figuur 1). Bo-
vendien werden bij twee patiënten multipele metastasen ge-
zien, waardoor van resectie werd afgezien. Deze werden 
vervolgens met systemische therapie behandeld. Bij de derde 
patiënt werd naast de bekende metastase nog een additionele 
kleine metastase gezien, die niet met het blote oog of beeld-
vormende modaliteiten was gezien. Zo maakt de techniek lae-
sies zichtbaar die anders niet waren gevonden, en geeft het 
sturing bij het bepalen van veilige marges tijdens resectie.

MAMMACARCINOOM
Op basis van overeenkomsten in fysisch-chemische eigen-
schappen tussen MB en technetium (99mTc)-sestamibi, een 

FIGUUR 1. Identificatie van levermetastasen. Multipele levermetastasen bij oogmelanoom, geïdentificeerd met inspectie en 

fluorescente beeldvorming als typische fluorescente ring rondom de verschillende laesies (pijlen). De open pijl geeft de preope-

ratief bekende metastase aan.

Color NIR fluorescence
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SPECT-radiodiagnosticum dat met 83-90% sensitiviteit 
mammacarcinoom kan diagnosticeren in preoperatieve set-
ting, werd de hypothese gevormd om peroperatief mamma-
carcinoom te identificeren.3 Vierentwintig patiënten ontvin-
gen voorafgaand aan operatie 1 mg/kg MB, waarmee 
vervolgens bij 83% van de patiënten succesvol het carci-
noom kon worden geïdentificeerd in het resectiepreparaat. 
Bij twee patiënten werd peroperatief fluorescent weefsel in 
het wondbed gezien. Bij een van deze patiënten werd dit 
alsnog gereseceerd en bleek het inderdaad om maligne weef-
sel te gaan. 

OVERIGE INDICATIES
De mogelijkheden van ICG en MB werden verder succesvol 
onderzocht bij patiënten met verschillende chirurgische in-
dicaties: identificatie van schildwachtklieren bij maagcarci-
noom (n=26), detectie van bijschildklieradenoom (n=12) 
en hypofyse-adenoom (n=10).

‘ENHANCED-PERMEABILITY AND RETENTION 
EFFECT’
Een veel beschreven mechanisme voor de identificatie van 
solide tumoren is het ‘enhanced permeability and retention 
(EPR) effect’. Dit effect gaat uit van het principe dat vaten in 
tumoren verhoogde permeabiliteit laten zien. Daarnaast is 
drainage van lymfe verminderd. Macromoleculen treden 
hierdoor uit de bloedbaan en accumuleren in de tumor. ICG 

bindt zich in de bloedbaan aan albumine en gedraagt zich 
op deze manier als macromolecuul. In eerder onderzoek in 
preklinische setting waren op deze manier peritoneaalmeta-
stasen bij ovariumcarcinoom geïdentificeerd in een muis-
model.4 Om dit in klinische setting te onderzoeken, kregen 
patiënten met ovariumcarcinoom (n=10) tijdens operatie 
20 mg ICG intraveneus toegediend. Hiermee bleek het in-
derdaad mogelijk om metastasen te identificeren bij twee 
patiënten. Er werden echter ook 13 niet-maligne fluorescen-
te laesies gezien, wat leidde tot een vals-positieve ratio van 
62%. Het EPR-effect lijkt hiermee niet specifiek genoeg en 
daarmee ongeschikt voor succesvolle fluorescentiegeleide 
beeldvorming.

INNOVATIEVE TUMORSPECIFIEKE  
CONTRASTMIDDELEN 
Wanneer een fluorescent contrastmiddel zo is ontworpen 
dat het zich specifiek kan binden aan bijvoorbeeld een 
membraangebonden receptor, kan in theorie zo mogelijk 
elke structuur in het lichaam worden geïdentificeerd die een 
chirurg wil zien tijdens het opereren.
Allereerst werd hiervoor het gebruik van EC17, een fluores-
cent contrastmiddel bestaande uit een folaatanaloog, dat zich 
kan binden aan de folaatreceptor-alfa (FR-α), onderzocht. De 
FR-α-receptor komt bij verschillende tumoren verhoogd tot 
expressie. Bij ovariumcarcinoom bijvoorbeeld, wordt ver-
hoogde expressie gezien bij meer dan 90% van de patiënten. 

FIGUUR 2. Intra-operatieve detectie van ovariumcarcinoommetastasen met fluorescentiegeleide beeldvorming. 

A. Beelden van retroperitoneale lymfeklieren met metastasen van ovariumcarcinoom. B. Oppervlakkige peritoneale metasta-

sen van ovariumcarcinoom.
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Bij mammacarcinoom wordt verhoogde expressie gezien bij 
ongeveer 30% van de patiënten. Patiënten verdacht voor 
ovariumcarcinoom die waren gepland voor een stagering of 
cytoreductieve operatie werden geïncludeerd (n=12). Daar-
naast werd op preoperatief verkregen biopten van patiënten 
met mammacarcinoom de FR-α-expressie bepaald. Wan-
neer deze verhoogd was, werden patiënten geïncludeerd. 
Toediening van EC17 2-3 uur voor operatie zorgde voor 
nauwkeurige en zeer specifieke intra-operatieve beeldvor-
ming van ovariumcarcinoom en mammacarcinoom. EC17 
is echter fluorescent op 500 nm, en daardoor werd een hoog 
achtergrondsignaal en autofluorescentie gezien. Dit beperk-
te de toegevoegde waarde van het contrastmiddel.
Daarom werd OTL38 ontwikkeld. Dit middel bestaat ook 
uit een folaatanaloog, maar is fluorescent op 800 nm (na-
bij-infrarode lichtspectrum). Allereerst werd OTL38 in een 
gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met oplo-
pende doseringen getest bij gezonde vrijwilligers (n=30) op 
verdraagbaarheid en farmacokinetiek. Tevens werden fluo-
rescente metingen van de huid gedaan. Vervolgens werd 
OTL38 2-3 uur voor operatie toegediend aan 12 patiënten 
met ovariumcarcinoom die cytoreductieve chirurgie onder-
gingen. Dit zorgde voor nauwkeurige en zeer specifieke 
 intra-operatieve beeldvorming van ovariumcarcinoom (zie 
Figuur 2). Daarbij werden hoge contrastratio’s gezien en bleef 
het fluorescente signaal langdurig aanwezig. Ook werd nu 
nauwelijks achtergrondsignaal of autofluorescentie gezien. 
Het gebruik van dit contrastmiddel van laagmoleculair ge-
wicht zorgde voor snelle ophoping in tumorweefsel, terwijl 
het snel werd uitgescheiden uit de rest van het lichaam. 
Daarbij leidde het gebruik van OTL38 tot de resectie van 
29% meer maligne laesies, die niet met het blote oog gezien 
of gevoeld konden worden.

CONCLUSIE
Fluorescentiegeleide chirurgie is een innovatieve beeldvor-
mende techniek die de chirurg helpt om tijdens operatie 
tumoren, lymfeklieren of vitale structuren te identificeren. 
Voor enkele indicaties zijn reeds beschikbare contrastmid-
delen zeer geschikt, zoals bijvoorbeeld ICG voor de identifi-
catie van levermetastasen. Er zijn echter ook beperkingen, 
omdat deze reeds beschikbare stoffen vaak niet specifiek 
binden aan bijvoorbeeld tumorspecifieke liganden zoals 
membraangebonden receptoren. 
De ontwikkeling van nieuwe tumorspecifieke contrastmidde-
len die wel specifiek tumoren identificeren is veelbelovend. 
Daarbij kunnen studies met gezonde vrijwilligers waardevolle 
informatie opleveren met betrekking tot optimale dosering, 
verdraagbaarheid, farmacokinetiek en tijdspanne van fluores-
cente beeldvorming. Dit bespoedigt de introductie van nieuw 
ontwikkelde contrastmiddelen in klinische studies.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Fluorescentiegeleide beeldvorming kan de intra-operatieve detectie van primaire tumoren, metastasen 
en lymfeklieren bevorderen.

2 Reeds klinisch beschikbare contrastmiddelen als ICG en MB zijn voor een beperkt aantal toepassingen 
van toegevoegde waarde. 

3 De ontwikkeling van tumorspecifieke contrastmiddelen is veelbelovend voor identificatie van uiteen-
lopende typen solide tumoren.




