
JA ARGANG15SEPTEMBER2018

234
Wekelijks versus driewekelijks 
 cisplatine-gebaseerde chemoradiatie 
voor lokaal gevorderde hoofd-hals-
kanker: een gerandomiseerde ‘non- 
inferiority’ fase 3-studie

(NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:234-35)

ACHTERGROND
Op cisplatine gebaseerde chemoradiotherapie is de stan-
daardbehandeling voor patiënten met een lokaal gevorderd 
hoofd-hals-plaveiselcelcarcinoom (LA-HNSCC). Pignon et 
al. lieten in een meta-analyse een vijfjaarsoverleving (‘overall 
survival’; OS) verbetering zien van 6,5% door het toevoegen 
van chemotherapie aan de radiotherapie (HR voor overlijden 
0,88; p<0,0001).1 Het is echter niet helemaal duidelijk welk 
schema en welke dosis cisplatine de optimale winst geven. 
Een recent overzichtsartikel liet een significante correlatie 
zien tussen OS en de cumulatieve dosis van cisplatine.2 Een 
duidelijke ‘cut-off’-dosis werd niet vastgesteld in dit artikel. 
De auteurs suggereren dat een vermoedelijke cumulatieve 
dosis van 200 mg/m2 of hoger noodzakelijk is. Naar aanlei-
ding van deze conclusie hebben Al-Mamgani et al. de uit-
komsten geanalyseerd van chemoradiotherapie bij patiënten 
met HNSCC die zijn behandeld in het AVL.3 De driejaars-OS 
van patiënten met een cumulatieve dosis van ≥200 mg/m2 
is significant hoger dan behandeling met de cumulatieve do-
sis die lager was dan 200 mg/m2 (74% vs. 51%; p<0,001). 
Het voordeel was ook significant voor ziektevrije overleving 
en locoregionale controle (p<0,001). Ondanks dat de drie-
wekelijkse en wekelijkse schema’s de meest gebruikte sche-
ma’s zijn, zijn de gegevens over de impact van het schema 
cisplatine op overleving schaars en vaak conflicterend. De 
meta-analyse van Guan et al. concludeert dat het driewekelijk-
se schema cisplatine een hogere overleving geeft op lange ter-
mijn (HR=1,79; p=0,06) en benadrukt de noodzaak van een 
gerandomiseerde studie om beide schema’s te vergelijken.4 

SAMENVATTING
In deze fase 3-studie werden 300 patiënten (150 per groep) 
gerandomiseerd tussen driewekelijks (100 mg/m2 elke drie 
weken, groep 1) en wekelijks cisplatine (30 mg/m2 iedere 
week, groep 2) tussen 2013 en 2017. Het primaire eindpunt 
van de studie was locoregionale controle. Secundaire eind-
punten waren onder andere de toxiciteit en OS.
De tweejaars- locoregionale controle van groep 1 en 2 waren 
respectievelijk 73,1% en 58,5% (absoluut verschil van 
14,6%; HR 1,76; p=0,014). Acute graad ≥3-toxiciteit was ho-
ger in groep 1 vergeleken met groep 2 (84,6% vs. 71,6%; 
p=0,006). De late graad ≥3-toxiciteit was niet significant ver-
schillend tussen beide groepen (13,5% vs. 10,3%; p=0,55). 
De mediane OS in groep 2 was 39,5 maanden en was nog 
niet bereikt in groep 1 (HR 1,14; 95%-BI 0,79-1,65; p=0,48). 

COMMENTAAR
Deze studie toont aan dat de locoregionale controle signifi-
cant beter is wanneer patiënten met LA-HNSCC drieweke-
lijks cisplatine krijgen, met een absolute winst van 14,6%. Er 
is geen voordeel aangetoond in overleving voor het driewe-
kelijkse schema, omdat deze studie niet gepowerd was om 
winst in OS te detecteren. Locoregionale recidieven bij 
hoofd-halstumoren gaan gepaard met veel, soms levensbe-
dreigende, klachten en forse vermindering van de kwaliteit 
van leven. Met een absolute winst in locoregionale controle 
van 14,6% door het toedienen van driewekelijks cisplatine 
zal een op de zes patiënten met hoofd-halstumoren de ver-
velende klachten van een recidief bespaard blijven. Deze 
resultaten komen overeen met de in 2016 gepubliceerde 
 meta-analyse waarbij de vijfjaars-OS beter was bij patiënten 
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die het driewekelijkse schema krijgen.4 De ‘American Society 
of Clinical Oncology’ heeft recentelijk aanbevelingen gedaan 
met betrekking tot het schema van cisplatine in stadium 
IVA-IVB orofarynxcarcinoom.5 Gelijktijdige driewekelijkse 
hoge dosis cisplatine met radiotherapie  dient de standaard-
behandeling te blijven voor LA-HNSCC. Wekelijks cisplati-
ne is geïndiceerd wanneer een patiënt niet fit genoeg is om 
het driewekelijkse schema met cisplatine te ondergaan. 
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