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KliNisch oNDERZoEK

Klinische studies bij progressief 
schildkliercarcinoom

DECISION-trial
De behandeling voor een recidief of metastasen van NMTC 

bestaat momenteel uit een operatieve ingreep, wanneer 
het gaat om een goed toegankelijke en solitaire lokatie, of 
therapie met radioactief jodium. Bij een aantal patiënten zijn 
deze therapieën niet effectief. Voor deze patiënten is momen-
teel geen reguliere behandeling voorhanden. Uit recentelijk 
verrichte fase-II-studies met de multi-target kinaseremmer 
sorafenib blijkt dat dit medicament voor deze patiënten een 
effectieve behandeling kan zijn. Momenteel is er een inter-
nationale placebogecontroleerde fase-III-studie geopend: de 
DECISION-trial. Het aantrekkelijke van deze studie is dat 
patiënten die placebo toebedeeld krijgen bij progressie alsnog 
het actieve medicament kunnen krijgen. De belangrijkste 
inclusiecriteria zijn:
•  lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd NMTC 

(papillair, folliculair of Hürthle cell carcinoom);
•  progressie binnen 14 maanden volgens RECIST-criteria (1.0);
•  refractair voor radioactief jodium.

Sorafenib op recept?
Het College voor Zorgverzekeringen heeft besloten sorafe-

nib te vergoeden voor de indicatie NMTC op basis van beschik-
bare gegevens uit fase-II-studies. De sectie Endocrinologie van 
de Nederlandse Internisten Vereniging adviseert echter om 
patiënten die daarvoor in aanmerking komen bij voorkeur 
te includeren in de DECISION-trial. Het voordeel van deze 
handelwijze is dat met deze studie een hoger niveau van 
bewijsvoering rondom de plaats van sorafenib bij schildklier-
carcinoom wordt verkregen en met name een beter inzicht in 
de balans tussen effectiviteit en bijwerkingen ten opzichte van 
placebo. Omdat in deze studie ook aanvankelijk met placebo 
behandelde patiënten de mogelijkheid hebben om bij progres-
sie met actieve medicatie te worden behandeld, is er naar het 
oordeel van de sectie geen bezwaar van ethische aard tegen 
deelname aan deze studie. Wanneer wordt overwogen om een 
patiënt toch sorafenib op recept voor te schrijven, dan heeft de 

sectie een sterke voorkeur wanneer dit in een centrum gebeurt 
waarin ervaring bestaat met de sorafenibbehandeling voor deze 
indicatie. 

XL184-trial
Naast chirurgie is er geen curatieve therapie beschikbaar 

voor gemetastaseerd MTC. Uit onlangs verrichte fase-II-
studies met de tyrosinekinaseremmer vandetanib en XL184 
blijkt dat kinaseremmers ook voor deze patiënten een effec-
tieve behandeling kunnen zijn. Momenteel is er een interna-
tionale placebogecontroleerde fase-III-studie – de XL184-trial 
– geopend. De belangrijkste inclusiecriteria zijn:
• lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd MTC;
• progressie binnen 14 maanden volgens RECIST-criteria.

THYRRAD-trial
Niet alle patiënten met progressief NMTC of MTC kunnen 
worden toegelaten tot de DECISION- of XL184-trial. De 
belangrijkste groepen zijn patiënten die al behandeld zijn 
geweest met kinaseremmers en patiënten met anaplastisch 
schildkliercarcinoom. Deze patiënten kunnen in aanmerking 
komen voor inclusie in de THYRRAD-trial. De basis van deze 
studie is het volgende: bij veel tumoren, waaronder ook schild-
kliercarcinoom, speelt activering van mTOR een belangrijke 
rol, onder meer in het bewerkstelligen van angiogenese en het 
verhinderen van apoptose. Er zijn nog geen klinische studies 
met mTOR-remmers verricht bij schildkliercarcinoom. In deze 
fase-II-studie wordt de effectiviteit van de mTOR-remmer 
everolimus onderzocht bij patiënten met progressief NMTC 
en MTC die niet in aanmerking komen voor de DECISION- 
en XL184-trial. De belangrijkste inclusiecriteria zijn:
•  lokaal gerecidiveerd of gemetastaseerd NMTC (papillair, 

folliculair, Hürthle cell of anaplastisch carcinoom) of MTC;
•  progressie binnen 14 maanden volgens RECIST-criteria;
•  refractair voor radioactief jodium.

Voor informatie of aanmelding van patiënten voor de 
DECISION-trial, XL184-trial of THYRRAD-trial kan contact 
worden opgenomen met één van de specialisten van de deelne-
mende centra (zie kadertekst).

Jan Smit, internist-endocrinoloog 
Thera Links, internist-endocrinoloog

Patiënten met niet-medullair schildkliercarcinoom 

(NMTC) of medullair schildkliercarcinoom (MTC) 

hebben over het algemeen een goede prognose. 

Toch zijn er op dit moment voor patiënten met een 

irresectabel lokaal gerecidiveerd of gemetastaseerd 

schildkliercarcinoom weinig tot geen behandelings-

opties. Onlangs zijn enkele nieuwe geneesmiddelen 

beschikbaar gekomen die mogelijk nieuwe behan-

delingsopties kunnen bieden voor deze patiënten.

Deelnemende centra
Leids universitair medisch Centrum
l  Prof. dr. J.W.a. Smit, internist-endocrinoloog (j.w.a.smit@lumc.nl)
l  Dr. H.W. Kapiteijn, internist-oncoloog (h.w.kapiteijn@lumc.nl)

umC groningen
l  Prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog (t.p.links@int.umcg.nl)
l  Dr. a. van der Horst-Schrivers, internist (a.n.a.schrivers@int.umcg.nl)
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