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Introductie

De wereldwijd erkende richtlijn voor evaluatie van tumorrespons in solide tumoren (RECIST1.1) negeert 
potentieel waardevolle informatie van het totaal tumor volume (TTV). Eendimensionale metingen van 
targetlaesies kunnen een incompleet beeld schetsen van de tumorlast bij patiënten met colorectale 
levermetastasen (CRLM). Het doel van deze studie is het vergelijken van de TTV-respons na systemische 
therapie met de tumorrespons volgens RECIST1.1, en het beoordelen van de prognostische waarde van 
RECIST1.1- en TTV-respons voor recidiefvrije overleving bij patiënten met CRLM.

Methode

Patiënten met initieel irresectabele CRLM behandeld met systemische therapie uit de gerandomiseerde klinische 
CAIRO5 trial (NCT02162563) werden geïncludeerd. CT-scans voor en na systemische therapie werden gebruikt 
om RECIST1.1- en TTV-respons te berekenen. Drempelwaarden werden gecategoriseerd in 10%, 20%, en 40% 
om de respons van TTV te definiëren. De recidiefvrije overleving werd beoordeeld in een subgroep van 
patiënten met secundair resectabele CRLM na inductiebehandeling.

Resultaten

In totaal werden 420 CT-scans met 7820 CRLM bij 210 patiënten geëvalueerd. Bij 30-50% (afhankelijk van de 
gekozen TTV-drempelwaarde) van de patiënten werd discordantie waargenomen tussen de tumorrespons 
volgens RECIST1.1 en TTV. Een TTV daling van >40% werd waargenomen bij 47 (22%) patiënten die stabiele 
ziekte hadden volgens RECIST1.1 richtlijn. In 118 patiënten met secundair resectabele CRLM was de 
recidiefvrije overleving korter voor patiënten met minder dan 10% TTV afname vergeleken met patiënten met 



meer dan 10% TTV afname (p=0.015), terwijl RECIST1.1-respons niet prognostisch was (p=0.821).

Conclusie

De beoordeling van totaal tumor volumerespons toont prognostische waarde in de evaluatie van systemische 
therapie respons bij patiënten met CRLM.
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