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Introductie

Medullair schildkliercarcinoom (MTC) is een zeldzame vorm van schildklierkanker die ontstaat uit de 
parafolliculaire C-cellen. Av?3 is een integrine dat sterk betrokken is bij angiogeneseregulatie, dat tot expressie 
komt in veel tumoren en een veelbelovend doelwit zou kunnen zijn voor theranostiek (nucleaire beeldvorming 
en therapie) m.b.v. radiogelabeld RGD. Het doel van deze studie was de immunohistochemische ?v?3-expressie 
in MTC en lymfekliermetastasen te bepalen in patiënten met lange follow-up.

Methode

Patiënten uit vijf Nederlandse tertiaire behandelcentra die geopereerd werden aan MTC tussen 1988 en 2014 
werden geïncludeerd. Immunohistochemische ?v?3-expressie werd geanalyseerd m.b.v. een tissue microarray, 
die weefsel van primaire tumor en lymfekliermetastasen van respectievelijk 90 en 22 patiënten bevatte. Av?3-
expressie werd gescoord als afwezig (0), zwak (1), matig (2) of sterk (3) en positief geacht als de gemiddelde 
intensiteit van de gescoorde ponsjes >1 was. Expressie werd gecorreleerd met clinicopathologische variabelen 
en overleving

Voorbeelden van tissue micro array met immunohistochemische kleuring voor ?v?3-expressie van MTC. a. 
Afwezige kleuring. b.Intensiteit 1. c. Intensiteit 2 met positief gekleurde vasculatuur. d.Intensiteit 3 met positief 
gekleurde membranen.

Resultaten

Gemiddelde leeftijd was 44 jaar (SD 16,7), 46% was man en 47% had MEN2 syndroom. A.d.h.v. onze 
afkapwaarde scoorden 60 patiënten ?v?3-positief. In univariate analyse was positiviteit significant geassocieerd 



met sporadisch MTC en aanwezigheid van lymfekliermetastasen ten tijde van eerste operatie. De gemiddelde 
intensiteit verschilde niet significant tussen primaire tumor en lymfekliermetastasen. Av?3-expressie correleerde 
niet met overleving. Binnenkort volgen de resultaten van de eerste beeldvorming van MTC patiënten m.b.v. 
68Ga-RGD PET/CT.

Conclusie

Een groot percentage MTC patiënten brengt ?v?3 tot expressie, wat het een interessant theranostisch doelwit 
maakt.
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