
Intraoperatieve MET-receptor specifieke 
fluorescente beeldvorming en spectroscopie voor de 
detectie van lymfeliermetastasen bij patiënten met 
papillair schildkliercarcinoom
Auteur(s): Pascal K.C. Jonker, Madelon J.H. Metman, Luc H.J. Sondorp, M.S. Sywak, Anthony J. Gill, Liesbeth 
Jansen, Thera P. Links, Paul J. van Diest, Tessa M. van Ginhoven, Clemens W.G.M. Löwik, Anh H. Nguyen, 
Rob P. Coppes, Dominic J. Robinson, Gooitzen M. van Dam, Bettien M. van Hemel, Rudolf S.N. Fehrmann, 
Schelto Kruijff

Categorie: Hoofdhals en encdocriene chirurgie

Introductie

Patiënten met papillair schildkliercarcinoom (PTC) die een profylactische centrale halsklierdissectie (PCLND) 
ondergaan worden vaak overbehandeld. Moleculaire fluorescentiegeleide beeldvorming (MFGI) en 
spectroscopie kunnen de detectie van PTC-kliermetastasen mogelijk verbeteren door intra-operatief negatieve 
centrale compartimenten te herkennen. 

Methode

Een data gedreven selectiemethode op basis van transcriptieprofielen van primaire PTC-tumoren (n=97) en 
normaal schildklierweefsel (n=80) werd toegepast om tumor specifieke antigenen voor beschikbare 
fluorescentietracers te identificeren. Eiwitexpressie van het best gerangschikte antigen werd 
immunohistochemisch gevalideerd met een tissue microarray met weefsel van primaire PTC-tumoren (n=741), 
normaal schildklierweefsel (n=108) en gecorreleerd met tien-jaar locoregionale progressievrije overleving 
(LPFS).  In vitro selectieve binding werd getest in cellijnen. Een fase-1 studie (NCT03470259) met EMI-137 
(bindt aan MET) werd uitgevoerd voor beoordeling van 1) tracerveiligheid 2) optimale dosis voor PTC-
kliermetastasen detectie met MFGI en kwantitatieve fiber-optische spectroscopie en 3) bindinganalyse van EMI-
137 aan MET.

Resultaten



MET werd geselecteerd als meest veelbelovende antigen. Patiënten met positieve MET kleuring hadden een 
slechtere LPFS (81.9% versus 93.2%; p=0.02). Bij 19 patiënten werd geen adverse event gerelateerd aan EMI-
137 geregistreerd. 0.13 mg/kg EMI-137 werd geselecteerd als optimale dosis voor detectie van PTC-
kliermetastasen met MFGI (p<0.0001) en spectroscopie (p<0.0001). Met MFGI werden 5/19 levels (26.3 %) 
zonder kliermetastasen geïdentificeerd. EMI-137 bindt selectief aan MET. 

Figuur 1 - Representatieve afbeeldingen van in vitro experimenten, oncologische uitkomsten en moleculaire 
fluorescentiegeleide imaging



Conclusie

MET komt tot overexpressie in PTC en is geassocieerd een hoger locoregionaal recidief risico. Perioperatieve 
toediening van EMI-137 is veilig en maakt detectie van PTC-kliermetastasen met behulp van MFGS en 
spectroscopie mogelijk, waarbij het aantal PCLNDs met meer dan 25% wordt gereduceerd.  
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