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Introductie

Het consensus moleculaire subtype 4 (CMS4) in colorectaal carcinoom (CRC) is geassocieerd met 
therapieresistentie en een slechte overleving. De CMS-status is echter heterogeen binnen en tussen tumoren, wat 
het vaststellen van de status lastig maakt. Uitgebreide biopsieprotocollen kunnen het probleem van CMS-
heterogeniteit verhelpen, maar zijn lastig in de dagelijkse klinische praktijk te implementeren. Er is een 
klinische noodzaak voor een diagnostische beeldvormende methode die CMS4 (regio's) kan detecteren.

Methode

In RNA-sequencing datasets van CRC tumoren hebben we gezocht naar targets voor moleculaire beeldvorming 
voor het identificeren van CMS4. RNA-sequencing gegevens zijn gebruikt voor het bepalen van de biomarker 
expressie in relatie tot CMS4-status. De biomarker expressie werd gevalideerd in een cohort van peritoneale 
metastasen (PM), een bijna volledig homogene CMS4-entiteit binnen CRC. Om proof of concept te verkrijgen 
voor de diagnostische imaging methode van CMS4 werden enkele PET-scans vervaardigd met de FAP-targeting 
radiotracer 68Ga-FAPI-46.

Resultaten

De mate van FAP expressie identificeerde CMS4 CRC met een hoge sensitiviteit en specificiteit 
(AUROC>0.91) en is geassocieerd met een slechte survival. Heterogene expressie van FAP binnen en tussen 
tumoren in individuele patiënten correleerde met CMS4 heterogeniteit. FAP expressie was homogeen hoog in 
een cohort van CMS4 positieve PM. De FAP-targeting radiotracer 68Ga-FAPI-46 identificeerde meerdere 
peritoneale laesies in een patiënt met verdenking op recidief PM.



FAPI-PET scan laat een diffuse tracer opname van het peritoneum zien (kleine witte pijlen) en focale opname in 
een peritoneale depositie (grote witte pijl).

Conclusie

FAP expressie identificeert CMS4 CRC. FAP targeting radiotracers hebben potentiële waarde bij de 
identificatie van CMS4-tumoren en tumorregio's in CRC. Dit is met name relevant voor patiënten met PM 
waarvoor momenteel effectieve beeldvormende technieken ontbreken.
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