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Samenvatting
Het doel van deze studie is de veiligheid en toepasbaarheid van carbonzuuranhydrase IX (CAIX)-targeted dual-modality
imaging bij een heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) te onderzoeken. Zeven dagen voor de partiële of totale nefrec-
tomie werden patiënten geïnjecteerd met 100MBq 111In-girentuximab-IRDye800CW (5–50mg). Op dag vier werd een
SPECT/CT-scan gemaakt. Op dag zeven was de operatie waarbij een gamma probe en een fluorescentiecamera gebruikt
werden voor intraoperatieve tumordetectie. 15 patiënten werden geïncludeerd: 12 met CAIX-positieve en 3 met CAIX-ne-
gatieve tumoren. Studiegerelateerde ernstige bijwerkingen werden niet gezien. Alle ccRCC’s waren preoperatief zichtbaar
op de SPECT/CT-scan en konden intraoperatief gelokaliseerd worden met de gamma probe (tumor: normale nierratio
2,5± 0,8), terwijl de gemiddelde tumor: normale nierratio 1,0± 0,1 was in CAIX-negatieve tumoren. Alle ccRCC’s waren
hyperfluorescent en fluorescentie-imaging toonde één positief snijvlak. Conclusie: Tumor-targeted dual-modality imaging
met 111In-girentuximab-IRDye800CW is veilig en kan worden gebruikt voor de intraoperatieve detectie van ccRCC.

Trefwoorden niercelcarcinoom · girentuximab · image-guided surgery · carbonzuuranhydrase IX

Intraoperative detection of clear cell renal cell carcinomawith 111In-girentuximab-IRDye800CW: proof
of principle study

Abstract
The aim of this study is to show the feasibility and safety of CAIX-targeted dual-modality imaging in ccRCC. Seven days
before partial or radical nephrectomy, patients were injected with 100MBq 111In-girentuximab-IRDye800CW (5–50mg).
After 4 days a SPECT/CT was obtained. After 7 days surgery was performed with the use of intraoperative gamma
probe detection and fluorescence imaging. Fifteen patients were included, of which three had a CAIX-negative tumor. No
study-related serious adverse events were observed. All ccRCC were visualized on the SPECT/CT scan and localized by
intraoperative gamma probe detection (mean T:N ratio 2.5± 0.8), while mean T:N ratios were 1.0± 0.1 in CAIX-negative
tumors. All ccRCC were hyperfluorescent and in one patient fluorescence imaging revealed a positive surgical margin.
Conclusion: Tumor-targeted dual-modality imaging using 111In-girentuximab-IRDye800CW is safe and can be used for
intraoperative ccRCC detection.
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Introductie

Per jaar wordt bij ongeveer 115,000 patiënten in Europa de
diagnose niercelcarcinoom (RCC) gesteld [1]. Een groot
deel van deze patiënten wordt behandeld middels partiële
nefrectomie (PN), waarbij een trend wordt gezien om PN
te verrichten bij grotere en complexere tumoren [2, 3]. Bij
grotere tumoren en imperatieve indicaties wordt 8–15% po-
sitieve snijvlakken gerapporteerd [4, 5]. Hoewel data over
de relatie tussen positieve snijvlakken en tumorrecidieven
controversieel zijn, laat een recente grote studie een nega-
tief effect van positieve snijvlakken op de overleving zien
[6]. Intraoperatieve imaging zou kunnen bijdragen aan een
betere tumorvisualisatie en daardoor leiden tot minder po-
sitieve snijvlakken en uiteindelijk tot een betere prognose
voor de patiënt.

Monoklonale antilichamen die zijn gericht tegen tumor-
geassocieerde antigenen, kunnen gebruikt worden voor tar-
geting van tumoren. Door een fluorescent molecuul te kop-
pelen aan dit antilichaam, ontstaat een fluorescente tracer
die gebruikt kan worden om tumorweefsel te detecteren.
Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat deze
benadering werkt [7–9] en intraoperatieve fluorescentie-
imaging is van waarde gebleken in oncologisch uitdagende
situaties, zoals multifocale ziekte [10] en orgaansparende
chirurgie [11]. Vanwege het beperkte doordringend vermo-
gen van licht in biologisch weefsel, is fluorescentie-ima-
ging alleen bruikbaar voor de detectie van oppervlakkige
tumoren. Dit probleem kan opgelost worden door fluores-
centie-imaging te combineren met radiodetectie, aangezien
gammastraling een hoog doordringend vermogen in weef-
sel heeft. Het radiolabel kan gebruikt worden voor tumorlo-
kalisatie, terwijl het fluorescentielabel vervolgens gebruikt
kan worden om de tumor zichtbaar te maken en om de snij-
vlakken en de resectieholte te controleren op achtergebleven
tumorweefsel. Een bijkomend voordeel van het radiolabel
is dat met behulp van SPECT/CT de stapeling van de tracer
reeds preoperatief in beeld gebracht kan worden.

Girentuximab is een monoklonaal antilichaam dat speci-
fiek gericht is tegen carbonzuuranhydrase IX (CAIX), een
antigeen dat tot expressie komt op meer dan 95% van de
heldercellige niercelcarcinomen (ccRCC’s) en om die reden
vaak wordt gebruikt als target voor ccRCC [12–15]. Door
aan girentuximab zowel een radioactief als een fluorescent
label te koppelen, ontstaat een tumor-targeted dual-labeled
tracer die specifiek is voor ccRCC, waarbij de voordelen
van radiodetectie en fluorescentie-imaging gecombineerd
worden. Preklinische studies hebben de toepasbaarheid
van dual-modality imaging met dual-labeled girentuximab
reeds laten zien [16–19].

Deze studie beschrijft de eerste klinische toepassing van
intraoperatieve dual-modality imaging met een dual-labeled
antilichaam bij patiënten met ccRCC. Het doel van deze

studie was om de veiligheid en toepasbaarheid van intra-
operatieve dual-modality imaging met 111In-girentuximab-
IRDye800CW te onderzoeken.

Materialen enmethoden

Het betrof een single center fase I eiwitdosis-escalatiestu-
die. Veiligheid werd gescoord als het aantal adverse events
(AE’s) volgens de ‘common terminology criteria for ad-
verse events versie 4.0’ (CTCAE v4.0). Toepasbaarheid
werd gedefinieerd als de mogelijkheid tot het detecteren van
een onderscheidend fluorescent en/of radioactief signaal in
ccRCC-tumorweefsel vergeleken met normaal nierweefsel.
De studie is goedgekeurd door de CMO regio Arnhem-Nij-
megen en is geregistreerd op www.clinicaltrials.gov (NCT:
02497599). Alle patiënten tekenden informed consent.

Patiëntenpopulatie

Volwassen patiënten met een niertumor die gepland ston-
den voor een partiële of radicale nefrectomie werden geïn-
cludeerd. Indien bekend was dat het een niet-heldercellig
RCC betrof, werd de patiënt geëxcludeerd, maar histologie
was geen vereiste voor inclusie in de studie. Patiënten die
gedurende de studie een CAIX-negatieve tumor bleken te
hebben, werden alleen geïncludeerd in de veiligheidsana-
lyses. Een verlengd QTc-interval op het screenings-ECG
was eveneens een exclusiecriterium, aangezien een eerdere
studie in apen met een ander antilichaam-IRDye800CW-
preparaat een effect op het QTc-interval suggereerde [20].

Dual-labeled girentuximab injectie

Voor een uitgebreide beschrijving van de bereiding van
111In-DOTA-girentuximab-IRDye800CW zie Hekman et al.
[21]. Op de dag van de injectie werd DOTA-girentuxi-
mab-IRDye800CW gelabeld met 100 MBq 111In en stan-
daarden van de geïnjecteerde dosis (ID) werden in triplo
bereid om de accumulatie van het antilichaam in weefsel te
kunnen kwantificeren. Vanwege de leesbaarheid wordt in
de rest van het manuscript de naam van de chelator DOTA
weggelaten en wordt gesproken over 111In-girentuximab-IR-
Dye800CW.

Zeven dagen voor de operatie werd 100 MBq 111In-gi-
rentuximab-IRDye800CW intraveneus toegediend. Uit eer-
dere studies met radioactief gelabeld girentuximab bleek
dat de hoogste tumor-normale nierratio’s gevonden wor-
den tussen dag 4 en 7 na injectie [14, 22]. Om logistieke
redenen werd daarom in de huidige studie gekozen voor
de SPECT/CT op dag 4 (vrijdag) en de operatie op dag 7
(maandag) na de injectie. Klinische studies met radioac-
tief gelabeld girentuximab toonden een optimale eiwitdo-

http://www.clinicaltrials.gov
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sis van 5–10mg [12, 14]. Omdat dit de eerste klinische
studie was met 111In-girentuximab-IRDye800CW en omdat
de koppeling van IRDye800CW de biodistributie enigszins
kan beïnvloeden, werd de dosisescalatie herhaald. Het doel
hiervan was de dosis te bepalen met het hoogste tumor-
normaal contrast en het beste intraoperatieve signaal voor
beide imagingmodaliteiten. Eiwitdoses van 5, 10, 30 of
50mg werden gekozen met drie ccRCC-patiënten per do-
sisniveau. Indien histologie achteraf een niet-heldercellig
RCC toonde, werd een nieuwe patiënt op dat dosisniveau
geïncludeerd.

Gedurende de drie uur na de injectie werden de vitale
functies van de patiënten gecontroleerd om het optreden
van een AE na injectie te beoordelen. Tevens werd voor
en na de injectie een ECG gemaakt om het QTc-interval
te meten. Op vaste tijdstippen tot aan de operatie werd
bloed afgenomen voor farmacokinetiek- en veiligheidsana-
lyses (bloedbeeld, nierfunctie, leverfuncties).

SPECT/CT-imaging

Vier dagen na de injectie werden gamma camera-opnamen
van het hele lichaam en een SPECT/CT-scan van het ab-
domen gemaakt met een dual-head Symbia T16 Truepoint
SPECT/CT-scanner (Siemens Healthcare, Den Haag). De
scans werden beoordeeld door een ervaren nucleair genees-

Tabel 1 Patiëntkarakteristieken nr.
#

dosis
(mg)

leeftijd tumor-
grootte
(cm)

type
operatie

t-stadium snijvlak histologie CAIX

1 5 67 6,0 RALN pT1b R0 ccRCC +

2 5 71 3,6 RALPN pT1a R0 ccRCC +

3 5 76 8,0 LN pT1b R0 ccRCC +

4 10 59 3,3 RALPN pT1a R0 ccRCC +

5 10 75 5,0 LN pT1b R0 ccRCC +

6 10 76 6,0 LN pT1b (M1) R0 ccRCC +

7 30 69 2,5 RALPN pT1a R0 papillair
ccRCC

+

8* 30 76 2,5 RALPN pT1a R0 ccRCC +

9 30 55 2,8 OPN pT1a R0 ccRCC +

10 50 58 5,7 RALPN pT1b R0 ccRCC +

11 50 57 5,4 OPN pT3a R1** ccRCC +

12 50 65 3,7 RALPN pT1a R0 ccRCC +

13 30 64 1,5 RALPN – R0 pseudocyste –

14 50 63 3,2 en
1,8

RALPN – R1 angiomyoli-
poom

–

15 50 76 2,5 RALPN pT1a R0 clear cell
papillair
RCC

–

LN laparoscopische nefrectomie, RAL(P)N robotgeassisteerde laparoscopische (partiële) nefrectomie,
OPN open partiële nefrectomie
*Vanwege logistieke redenen werd de operatie uitgevoerd op dag 6 na injectie in plaats van op dag 7
**Er was tumorweefsel aanwezig in het diepe snijvlak en verdere resectie toonde vitaal tumorweefsel.
Aangezien de tumor niet en bloc verwijderd was, was de patholoog niet zeker van het uiteindelijke snijvlak

kundige en stapeling van 111In-girentuximab-IRDye800CW
in de tumoren werd gescoord als positief of negatief.

Intraoperatieve dual-modality imaging

Zeven dagen na de injectie vond de operatie plaats, waar-
bij gebruik werd gemaakt van een gamma probe en een
near-infrared (NIR) fluorescentiecamera om de aanwezig-
heid van 111In-girentuximab-IRDye800CW in de tumor en
het normale nierweefsel te bepalen. Intraoperatieve gamma-
detectie werd verricht met de SOE 311-AL laparoscopische
gamma probe met een lateraal venster (diameter 10mm,
lengte 38,7cm) of de Europrobe 1 voor open chirurgie (Eu-
rorad, Straatsburg, Frankrijk). Semikwantitatieve metingen
in counts per second (cps) werden verricht door de gamma-
probe te richten op tumorweefsel en vervolgens aangren-
zend normaal nierparenchym. De intraoperatieve tumor-
normale nier (T:N) ratio werd berekend door het maximale
aantal cps in tumorweefsel te delen door het maximale aan-
tal cps in het aanliggende normale nierparenchym. NIR
fluorescentie-imaging werd uitgevoerd met het Karl Storz
NIR/ICG Systeem (Karl Storz GmbH & co, Tuttlingen,
Duitsland) voor laparoscopische procedures of met de QMI
Spectrum NIR fluorescentiecamera voor zowel laparosco-
pische als open procedures (Quest Medical Imaging, Mid-
denmeer). Aansluitend werd dual-modality imaging van de
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resectieholte en/of van de verwijderde tumor ex vivo ver-
richt.

Weefselanalyses

Van de verwijderde tumor werd een lamel van 5–10mm
gesneden voor NIR fluorescentie-imaging en autoradiogra-
fie, om de verdeling van het radioactieve signaal af te
beelden, zoals eerder beschreven [19]. Fluorescentie-op-
namen werden gemaakt met de Odyssey fluorescentiescan-
ner (800nm kanaal, focus 1.0mm) (LI-COR biosciences,
Lincoln, NE, USA). Daarna werden autoradiografische op-
namen gemaakt door de lamel gedurende een uur op een
phosphor-imagingplaat te leggen. Deze plaat werd ont-
wikkeld met de Typhoon FLA 7000 Phosphor Imager en
geanalyseerd met de Aida Image Analyzer v. 4.21.

Om de opname van 111In-girentuximab-IRDye800CW in
weefsel te kunnen kwantificeren, werden samples van de
tumor, de normale nier en bloed genomen en gewogen, en
vervolgens – samen met de eerder genoemde standaarden
van de geïnjecteerde dosis – gemeten in een gamma coun-
ter (2480 WIZARD2, Perkin Elmer, Boston). De opname
werd uitgedrukt als percentage van de geïnjecteerde dosis
per gram weefsel (%ID/g). Vervolgens werden samples
van de lamel gefixeerd in formaline en ingebed in paraf-
fine. In geval van een partiële nefrectomie werd de lamel
in zijn geheel ingesloten. Fluorescentie-imaging van blanco
weefselcoupes werd gedaan met de Odyssey fluorescenties-
canner. Tot slot werden een standaard hematoxyline/eosine
(HE) kleuring en een CAIX-kleuring (M75 anti-CAIX an-
tilichaam) uitgevoerd op 4µm-dikke coupes die vervolgens
werden beoordeeld door een uropatholoog.

Statistiek

IBM SPSS Statistics 22.0 werd gebruikt voor de statistische
analyses. Een one-way ANOVA-test met post-hoc Bonfer-
roni-correctie werd uitgevoerd om te testen op significante

Tabel 2 Overzicht van de
mogelijk gerelateerde adverse
events

patiënt # eiwitdosis duur zieken-
huisopname
(dagen)

adverse event interventie CTCAE-
graad

2 5 2 stijging creatinine dag 4** – I

6 10 4 malaise dag na injectie – I

9 30 6 trombocytose dag 4** – I

11 50 4 stijging amylase dag 7 – I

14* 50 2 stijging amylase dag 4 – I

Bloed voor veiligheidsanalyses werd afgenomen op dag 0, 4 en 7 en 2–3 weken na injectie en bestond
uit: bloedbeeld (Hb, Ht, leukocyten, trombocyten), nierfunctie en elektrolyten (creatinine, natrium, kalium
fosfaat, calcium), leverfuncties (ALAT, ASAT, GGT LDH, ALP, bilirubine, amylase), albumine en CRP. Alle
veranderingen in laboratoriumuitslagen waren reversibel
*Patiënt met een CAIX-negatieve tumor
**Relatie met injectie dual-labeled girentuximab onwaarschijnlijk

verschillen in T:N-ratio’s tussen de verschillende eiwitdo-
ses. Independent samples t-tests werden verricht om de ge-
middelde T:N-ratio’s en de opname van 111In-girentuximab-
IRDye800CW (%ID/g) tussen ccRCC’s en CAIX-negatieve
tumoren te vergelijken. Een gepaarde t-test werd gebruikt
om opnames in de tumor en in een normale nier te verge-
lijken. Waarden zijn uitgedrukt als gemiddelde met stan-
daarddeviatie (SD). Een p-waarde <0,05 werd beschouwd
als statistisch significant.

Resultaten

Patiëntenpopulatie

In totaal tekenden 17 patiënten informed consent, waar-
van twee patiënten werden geëxcludeerd voor de injectie
vanwege een verlengd QTc-interval. Vier patiënten onder-
gingen een totale nefrectomie en 11 patiënten een parti-
ële nefrectomie. Bij 12 patiënten was er sprake van een
CAIX-positieve tumor: 11 ccRCC’s en één clear cell pa-
pillair RCC. Bij drie patiënten bleek na de operatie sprake
van een CAIX-negatieve tumor: één angiomyolipoom, één
pseudocyste en één clear cell papillair RCC. Dit laatste is
opmerkelijk, aangezien data laten zien dat tot 100% van de
clear cell, papillaire RCC CAIX tot expressie brengen [23].
Tab. 1 toont een overzicht van de patiëntkarakteristieken.

Veiligheidsanalyses

Er werden geen studiegerelateerde ernstige AE’s of signi-
ficante veranderingen in vitale parameters gezien. ECG-
analyses toonden geen verlenging van het QTc-interval na
de injectie. Bloedanalyses tot zeven dagen na de injectie
toonden geen klinisch-relevante veranderingen. Er werden
vijf potentieel gerelateerde graad één AE gedocumenteerd
(tab. 2), terwijl de andere AE’s duidelijk gerelateerd waren
aan de operatie. Bij twee patiënten (13%) traden compli-
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caties op die gerelateerd waren aan de operatie, waardoor
de ziekenhuisopname werd verlengd (CTCAE grade III). In
beide gevallen (patiënt #7 en #10) betrof het postoperatieve
koorts, hoogst waarschijnlijk op basis van een pulmonaal
focus.

Preoperatieve SPECT/CT-scan

Alle CAIX-positieve tumoren waren preoperatief zichtbaar
op de SPECT/CT-scan, terwijl geen opname werd gezien
in CAIX-negatieve tumoren. Er was enige fysiologische
opname in de lever. Bij patiënt #12 werd fout-positieve
opname van 111In-girentuximab-IRDye800CW gezien bij
een bijnieradenoom en bij een cyste. Bij patiënt #6 werd
stapeling van 111In-girentuximab-IRDye800CW gezien in
een bekende wervelmetastase (L1). Helaas was deze lae-
sie niet toegankelijk voor intraoperatieve fluorescentie-ima-
ging. Bij de andere patiënten werden geen metastasen aan-
getoond op de SPECT/CT-scan of op conventionele beeld-
vorming.

Intraoperatieve gamma probe detectie

Alle 12 ccRCC’s konden intraoperatief gelokaliseerd wor-
den met de gamma probe. De gemiddelde T:N-ratio was
2,5± 0,8 in CAIX-positieve tumoren (fig. 1), terwijl de T:N-
ratio in de drie CAIX-negatieve tumoren significant lager
was (1,0± 0,1; p< 0,05). De hoogste T:N-ratio (3,3± 0,6)
werd gezien in de 10mg-dosisgroep, maar de verschillen
in de T:N-ratio bij de verschillende eiwitdoses waren niet
significant (p= 0,22).

Intraoperatieve fluorescentie-imaging

Vervolgens werd NIR-fluorescentie-imaging gebruikt voor
resectie om de tumor te visualiseren en de randen af te
grenzen, en na resectie van de tumor voor de beoordeling
van het preparaat en het resectievlak (fig. 2 en fig. 3). Aan-

Figuur 1 Intraoperatieve gam-
ma-probemetingen (T:N-ratio’s).
Elke stip betreft één patiënt en
de horizontale lijn is het ge-
middelde per dosisniveau.
De hoogste T:N-ratio werd
gezien na toediening van 10mg
111In-girentuximab-IRDye800CW,
maar de verschillen tussen de
doses waren niet statistisch
significant. De T:N-ratio in
CAIX-negatieve tumoren was
significant lager dan in CAIX-
positieve tumoren (p< 0,05)

gezien dit een proof-of-principlestudie was, werd NIR flu-
orescentie-imaging niet gebruikt tijdens de kritieke periode
van ischemie. Bij alle dosisniveaus werd peroperatief of
bij de ex-vivoanalyses hyperfluorescentie van tumoren ge-
zien. De fluorescentie van normaal nierparenchym was laag
(fig. 2). Een loodrechte benadering van de tumor met de
fluorescentiecamera bleek van essentieel belang voor een
betrouwbare beoordeling van het weefsel (voorkomen van
artefacten). Tijdens open chirurgie was dit relatief een-
voudig, maar bij laparoscopie bleek dit lastiger, vooral bij
posterieur gelegen tumoren.

Bij een van de drie CAIX-negatieve tumoren (patiënt
#13, pseudocyste) werd eveneens hyperfluorescentie van
de tumor gezien, terwijl er geen radioactief signaal in de
tumor gedetecteerd kon worden (T:N-ratio 1,0). Dit werd
geïnterpreteerd als autofluorescentie van het materiaal in
de cyste. Bij patiënt #11 suggereerde ex-vivofluorescentie-
imaging van de tumor een positief snijvlak. De extra resec-
tie daarna bevatte inderdaad vitaal tumorweefsel (fig. 3). Bij
alle andere ccRCC’s was een rand hypofluorescent normaal
nierparenchym zichtbaar rondom de tumor en bevestigde
de patholoog een negatief snijvlak.

Weefselanalyses

Fluorescentie-imaging van de lamellen toonde een hoog
T:N-fluorescentcontrast in alle ccRCC’s. Hoewel er ma-
croscopisch sprake was van heterogene opname van 111In-
girentuximab-IRDye800CW, was de opname hoog aan de
rand van de tumor en lager in het centrum (fig. 4). Dit
houdt waarschijnlijk verband met verschillen in weefsel-
perfusie, waardoor girentuximab het centrum van de tumor
moeilijker kan bereiken. De coupes toonden een homogene
expressie van CAIX in tumoren, die overeenkwam met de
verdeling van het fluorescentiesignaal (fig. 4).

De maximale tumoropname van 111In-girentuximab-IR-
Dye800CW in ccRCC varieerde van 0,04–0,58%ID/g, ter-
wijl de opname in normaal nierparenchym significant lager
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Figuur 2 Patiënt #9. a Fluorescentie-imaging voor resectie van de tumor toont hyperfluorescentie van een ccRCC en kan de tumor afgrenzen.
b Ex vivo fluorescentie-imaging van de verwijderde tumor toont een rand van normaal hypofluorescent weefsel rondom de hyperfluorescente
tumor. Dit duidt op een negatief snijvlak, wat bevestigd werd door de patholoog. c Intraoperatieve fluorescentie-imaging van de resectieholte toont
geen resterend hyperfluorescent weefsel, passend bij complete verwijdering van de tumor

was (gemiddeld 0,004± 0,002%ID/g; p< 0,05) en verge-
lijkbaar met de concentratie in bloed dat peroperatief werd
afgenomen (0,004± 0,002%ID/g). De opname in CAIX-
negatieve tumoren was 0,01± 0,01%ID/g. Dat de opname
hoger is dan in normaal nierparenchym is mogelijk te ver-
klaren door het enhanced permeability and retention (EPR)
effect.

Discussie

Deze studie beschrijft de eerste klinische toepassing van tu-
mor-targeted dual-modality imaging met een dual-labeled
antilichaam. Het laat zien dat deze nieuwe techniek veilig
is en succesvol gebruikt kan worden voor de intraoperatieve
detectie van ccRCC. Vanwege het radiolabel kan preopera-
tief met SPECT/CT non-invasief bevestigd worden dat een
tumor CAIX tot expressie brengt, wat zeer suggestief is
voor een ccRCC, en kan de uitbreiding van de tumor ge-

ëvalueerd worden. Alle CAIX-positieve ccRCC konden in-
traoperatief gelokaliseerd worden met een gamma probe en
nadien zichtbaar worden gemaakt met behulp van targeted
fluorescentie-imaging, terwijl bij de CAIX-negatieve tumo-
ren geen verhoogde opname van Indium-111-girentuximab-
IRDye800CW werd gezien. Met behulp van NIR fluores-
centie-imaging konden zowel de snijvlakken ex vivo als de
resectieholte in vivo beoordeeld worden. Het radiolabel is
vooral belangrijk bij uitgebreid perinefrisch vetweefsel of
grotendeels endofytische tumoren. Een bijkomend voor-
deel van het radiolabel is dat het de mogelijkheid biedt om
de traceropname nauwkeurig te kwantificeren (T:N-ratio of
%ID/g). Dit is belangrijk aangezien deze techniek nog in
de kinderschoenen staat. Kwantificering van het fluores-
centie signaal is in de praktijk lastig vanwege verzwakking
en verstrooiing van licht in biologisch weefsel.

In een tijdperk waarbij er meer partiële nefrectomiëen
worden verricht bij complexere tumoren [3, 24, 25], is het
gewenst om een intraoperatieve imagingtechniek te hebben
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Figuur 3 Patiënt #11 a Preoperatieve SPECT/CT-imaging bevestigt de aanwezigheid van een CAIX-expressieve tumor en laat zien dat de tumor
zich diep uitbreidt in de mononier. b Intraoperatieve fluorescentie-imaging toont hyperfluorescentie van de tumor. c Bij beoordeling van de
verwijderde tumor blijkt er sprake van hyperfluorescent weefsel (vierkant) in het resectievlak. Dit is suggestief voor een positief snijvlak, wat
inderdaad door de patholoog bevestigd werd. d Er werd extra macroscopisch afwijkend weefsel verwijderd dat eveneens hyperfluorescent was en
dat ccRCC bleek te zijn. e Ex vivo NIR-fluorescentie-imaging van verwijderd weefsel toonde een klein gebied van hyperfluorescentie (vierkant).
De patholoog bevestigde dat dit fragment voor het grootste gedeelte uit fibrose bestond, maar ook tumorweefsel ter grootte van 2mm bevatte. De
schaalverdelingen zijn een schatting

waarmee de operateur de tumor optimaal kan visualiseren,
teneinde het aantal positieve snijvlakken te verminderen.
Binnen de urologie werd de combinatie van fluorescentie
en radioactiviteit reeds onderzocht in de vorm van non-tar-
geted tracers voor de schildwachtklier procedure [26, 27].
Het gebruik van een tumor-targeted dual-labeled tracer bij
patiënten is echter niet eerder beschreven. Het voordeel
van NIR fluorescentietracers in vergelijking met fluoresce-
rende tracers in het zichtbaar lichtspectrum is dat er minder
autofluorescentie is, dat het weefseldoordringend vermo-
gen groter is en dat ze het operatieveld niet verstoren [28].
Het nadeel is dat er een aparte lichtbron en een camerasys-
teem met speciale filters nodig zijn om de tracer in beeld te
brengen. NIR fluorescentie-imaging na injectie van indo-
cyanine groen (ICG) is eerder beschreven om niertumoren
af te grenzen. ICG stapelt in normaal nierparenchym, wat
leidt tot een relatieve hypofluorescentie van RCC [29–31].
Nadelen van deze benadering zijn dat ICG niet tumorspeci-
fiek is en dat hypofluorescent vetweefsel onterecht aange-
zien kan worden voor resterend tumorweefsel [31]. Met een
tumortargeted benadering kan een positief T:N-contrast ver-
kregen worden. Targeting van de folaatreceptor alfa heeft
veelbelovende resultaten laten zien voor de detectie van op-
pervlakkige tumoren bij het ovariumcarcinoom [10], maar
de resultaten hiervan bij het niercelcarcinoom zijn tegen-
strijdig [32, 33]. Vanwege de hoge expressie van CAIX in
meer dan 95% van de ccRCC’s, is CAIX een veelgebruikt
target voor imaging van ccRCC [13, 14, 34].

De injectie van 111In-girentuximab-IRDye800CW werd
goed verdragen, zoals te verwachten was op basis van uitge-
breide ervaring met radioactief gelabeld girentuximab [13,
14, 35, 36]. Er werd geen verlenging van het QTc-inter-
val gezien en evenmin werden ernstige studiegerelateerde
AE’s gezien. Het aantal graad III-postoperatieve complica-
ties (13%) is in overeenstemming met percentages uit de
literatuur [37]. Daarom kan intraoperatieve dual-modality
imaging met 111In-girentuximab-IRDye800CW beschouwd
worden als een veilige procedure.

De hoogste T:N-ratio met de gamma probe (3,3± 0,6)
werd gezien na injectie van 10mg met een trend naar een
lagere T:N-ratio bij hogere eiwitdoses. De hoogste abso-
lute opname (in theorie het meest intense signaal) van gi-
rentuximab per gram tumorweefsel (%ID/g x eiwit dosis)
werd gezien na injectie van 30mg, maar dit resulteerde in
een lichte afname van de T:N-ratio met de gamma probe.
Dit is in overeenstemming met eerdere studies met 131I-gi-
rentuximab en komt mogelijk door verzadiging van CAIX-
antigenen bij hogere eiwitdoses [12, 38]. Beide imaging-
modaliteiten in ogenschouw genomen, werd een eiwitdosis
van 10mg gekozen als optimale dosis. De lage opname
in CAIX-negatieve tumoren toont dat opname van 111In-gi-
rentuximab-IRDye800CW in ccRCC’s grotendeels CAIX-
gemedieerd is en slechts in geringe mate door het eerder
genoemde EPR-effect.

Bij één patiënt detecteerde fluorescentie-imaging een po-
sitief snijvlak dat werd bevestigd door de patholoog. Ui-
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Figuur 4 Patiënt #8: Een goede visuele overlap wordt gezien tussen de verschillende imagingmodaliteiten en de CAIX-expressie. a Kleurenfoto
van lamel van de verwijderde tumor. b Autoradiografie van de lamel. c NIR-fluorescentiebeeld van de lamel dat is gemaakt met de Odyssey
fluorescentiescanner. d H/E-coupe waarbij de tumor omlijnd is door de patholoog. e De M75-kleuring toont hoge en homogene expressie van
CAIX in de tumor. f Fluorescentie-imaging van de coupe toont een goede overlap met CAIX-expressie en toont dat het T:N-fluorescentiecontrast
hoog is aan de rand van de tumor

teraard kunnen op basis van één patiënt geen uitspraken
over de waarde van dual-modality imaging voor de beoorde-
ling van de snijvlakken gedaan worden, maar dual-modality
imaging biedt perspectief voor vervolgstudies. De detectie
van kleine hoeveelheden achtergebleven tumorweefsel is af-
hankelijk van meerdere factoren, zoals de vascularisatie van
de tumor, antigeenexpressie, het achtergrondsignaal en de
locatie van de tumor. Recentelijk hebben wij in een dier-
model aangetoond dat micrometastasen die kleiner waren
dan 1 mm gedetecteerd konden worden met dual-modality
imaging [39]. Van Driel et al. hebben laten zien dat het
NIR-fluorescentiecamerasysteem dat in de huidige studie
gebruikt is, in staat is om laesies ter grootte van 1mm3 te
detecteren [40]. Ondanks heterogene opname van 111In-gi-
rentuximab-IRDye800CW in de tumor, werd een hoog T:N-
fluorescent contrast gezien aan de rand van de tumor, wat
belangrijk is voor de detectie van resterend tumorweefsel.

Het interval van enkele dagen dat nodig is tussen tracer-
injectie en imaging, kan gezien worden als een nadeel. De
farmacokinetiek kan versneld worden door gebruik te ma-
ken van kleinere moleculen, maar deze hebben als nadeel
dat de absolute tumoropname vaak lager is en dat ze renaal
geklaard worden, waardoor ze minder geschikt zijn voor de
detectie van primaire ccRCC [41]. Antilichamen zijn grote
eiwitten die niet renaal geklaard worden en de opname van
girentuximab in de normale nier is laag. Een ander voordeel
van intacte antilichamen ten opzichte van antilichaamfrag-
menten en andere kleinere moleculen is dat ze eenvoudig
gekoppeld kunnen worden aan zowel een radioactief als

een fluorescent label, zonder dat de farmacokinetiek of de
immunoreactiviteit totaal verandert [17]. De tumoropname
van 111In-girentuximab-IRDye800CW in de huidige studie
was inderdaad vergelijkbaar met de accumulatie van radio-
actief gelabeld girentuximab [36].

In de huidige studie waren de fluorescentiecamera en de
gamma probe niet geïntegreerd in de standaardapparatuur
op de operatiekamer. Daarom moest er gedurende de opera-
tie gewisseld worden tussen de standaardapparatuur, vaak
de Da Vinci robot, en de fluorescentiecamera of gamma
probe. Integratie van de dual-modality imaginginstrumen-
ten in de standaardapparatuur, zal het gebruik van dual-
modality imaging vereenvoudigen. Aangezien dit een fase
1-studie was, die tot doel had de veiligheid en toepasbaar-
heid van dual-modality imaging te beoordelen, mocht de
operatie niet veranderd worden enkel op basis van de intra-
operatieve imagingresultaten. Toekomstige studies zullen
moeten uitwijzen of targeted dual-modality imaging met
111In-girentuximab-IRDye800CW het aantal positieve snij-
vlakken of recidief ccRCC kan verminderen. Dankzij de
specifieke stapeling van 111In-girentuximab-IRDye800CW
in ccRCC, zou dual-modality imaging mogelijk ook van
toegevoegde waarde kunnen zijn voor de resectie van lym-
feklieren of metastasen. Door girentuximab te vervangen
door een antilichaam dat is gericht tegen een ander tumorge-
associeerd antigeen, zou deze techniek ook toegepast kun-
nen worden in andere tumoren.

Deze studie laat zien dat tumor-targeted dual-modality
imaging met 111In-girentuximab-IRDye800CW veilig is en
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gebruikt kan worden voor de intraoperatieve detectie van
ccRCC.

Open Access This article is distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give
appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a
link to the Creative Commons license, and indicate if changes were
made.
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