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Rol van spiermassa in relatie tot 
chemo-toxiciteit bij oncologie patiënten

2

Cachexie Sarcopenie Wasting

Ondervoeding bij patiënten met kanker

A.S.P.E.N. terms and definitions, 2012
Sealy et al., J Clin Epi 2016

Cederholm et al., Clin Nutr 2017

Wereldwijde consensus ondervoeding: GLIM criteria
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Cederholm et al., Clin Nutr 2018

GLIM criteria: meer nadruk op spiermassa

minstens 1 fenotypisch + minstens 1 etiologisch = ondervoeding
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Cachexie Sarcopenie Wasting

Ondervoeding bij patiënten met kanker

A.S.P.E.N. terms and definitions, 2012
Sealy et al., J Clin Epi 2016

Cederholm et al., Clin Nutr 2017

Spiermassa beoordelen met Computed
Tomography
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 Computed Tomography (CT) analyse interessant bij
patiënten met kanker:
– Vaak CT beelden beschikbaar

– CT analyse van lichaamssamenstelling zeer betrouwbaar

– Spiermassa en vetweefselmassa
kunnen afzonderlijk worden
gekwantificeerd
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Spiermassa beoordelen bij patiënten
met kanker
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 Spieroppervlakte axiaal op 
wervelniveau (meestal L3)

 Spierdichtheid gemeten in
grijswaarden
– Eenheid = Hounsfield Units (HU)

– Spierdichtheid  => vetweefsel

 Vetweefsel oppervlakte:
– Subcutaan

– Intermusculair

– Intra-abdominaal

Caan B. et al., Cancer Res, 2018

Wanneer is CT analyse te gebruiken?

Randvoorwaarden:

• CT beelden beschikbaar?
• Alleen op klinische indicatie 

(bijv. diagnostiek, controle remissie)

• Als CT beelden beschikbaar zijn, rekening houden 
met:

• Software / anatomische kennis beschikbaar voor analyse?

• Beelden recent genoeg?

• “Juiste” gebied in beeld?

Timing CT scan
Interval tussen CT en nutritional screening

Gevalideerde meetniveaus voor CT 
analyse
L3 niveau

Martin et al., JCO. 2013

Gevalideerde meetniveaus voor CT 
analyse
C3 niveau
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Wasting

Wat kan analyse van spieroppervlakte
met CT betekenen voor de 

dieetbehandeling van patiënten met 
kanker?
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Chemotherapie Intolerantie

• Dosering van chemotherapie medicatie is vaak gebaseerd op body 
surface area (BSA)

• BSA is gebaseerd op geslacht, lengte en gewicht en negeert verschillen 
in lichaamssamenstelling 

Echter!

• Metabolisme van medicatie vindt grotendeels plaats in de vetvrije
lichaamsmassa

Behandelingstoxiciteit

Chemotherapie Intolerantie
Behandelingstoxiciteit

Aubrey et al., Acta Physiol. 2014 

Prado et al., Proceedings Nutr Soc, 2016

Therapiën die toxiciteit lieten zien bij verlaagde 
vetvrije massa Chemotherapie intolerantie

Sindsdien zijn daar o.a. nog bijgekomen…

Type ca. Type medicatie Auteur Journal Jaar

Prostaat ca. Doxatel Cushen et al. Clin Nutr Espen 2016

Borst ca. + metas Taxaan en 
antracycline

Shachar et al Clin cancer res 2017

Long ca. Chemotherapie 
thuis

Nattenmüller et 
al.

Plos one 2017

Colorectaal ca. + 
metas

Regorafenib en
TAS-102 

Miyamoto et al. Digestion 2018

Weke delen ca. Eribuline Kobayashi et al. Int J Clin Nutr 2018

Hoofdhals ca. Carbo- en 
cisplatine

Sealy et al.; 
Wendrich et al.

Clin Nutrition; 
Oral oncology

2019;
2017

Pancreas ca. Folfironox Kurita et al. Pancreatology 2019

Eierstok ca. Taxaan en platine
houdend

Staley et al. Gynecol Oncol 2020

Chemotherapie intolerantie

SMI deviation to 
the mean 

-20 
(cm2/m2)
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(cm2/m2)
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(cm2/m2)
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(cm2/m2)

20 
(cm2/m2)

Corresponding 
lumbar or 
thoracic SMI 
(cm2/m2)

lumbar 31.6 41.6 50.6 51.6 52.6 61.6 71.6

thoracic 45.5 55.5 64.5 65.5 66.5 75.5 85.5

OR of early 
termination of 
chemotherapy 
(95% CI)

2.34 
(1.16-
4.90)

1.53 
(1.08-
2.21)

1.04 
(1.01-
1.08)

1.00
0.96 

(0.92-
0.99)

0.65 
(0.45-
0.93)

0.43 
(0.20-
0.86)

Kans op voortijdig afbreken van chemotherapie bij Canadese 
patiënten met hoofd-halskanker behandeld met radiotherapie en 
cisplatine en/of carboplatine obv spieroppervlakte ratio (SMI) op T4 
en L3 niveau

Sealy et al.,CN,  2019

Maar wat betekent dit voor mij?

 Hoe kom ik aan deze 
uitkomsten?

 Wat kan ik met deze 
uitkomsten?
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Opkomst geautomatiseerde segmentatie 

Dabiri et al. Computerized Medical Imaging and Graphics, 2019

Praktische mogelijkheden

• Dosering kan mogelijk meer “op maat” door berekeningen die 
spiermassa includeren 

(vb. Chu et al. Cancer Chemotherap Pharmacol, 2015)

• Bij dieetbehandeling: 

– Lage spiermassa signaleren die zonder CT mogelijk niet was 
opgemerkt

– Adequate aanbeveling voor eiwitinname

– Bijdrage aan bij de lichaamssamenstelling passend
beweegadvies voor (p)revalidatie

Mogelijkheden van CT analyse lichaamssamenstelling

Signaleren lage spiermassa

• CT analyse van bestaande beelden is een niet-invasieve, accurate 
meetmethode 

• L3 waarden om te rekenen naar Lean Body Mass (vetvrije massa)

• Goed gevalideerde normwaarden beschikbaar voor L3 niveau

Martin et al., JCO. 2013

Voorbeeld

Screening:

1.80 m 

Eerst 103, nu 95 kg 

BMI 29 kg/m2

Verwichtsverlies: 8%

MUST score: 1

Man (63 jaar) met slokdarm carcinoom. Primair te behandelen met
chemotherapie en radiatie

Caan B. et al., Cancer Res, 2018

Inname eiwit o.b.v. vetvrije massa (VVM)?
Variatie in vetvrije massa en proteineinname per kg LG

Eiwitinname in g/kg VVM bij persoon van 80 kg varieert van 0.8 g tot 2.2 g*

*Referentiewaarde voor spiergroei in gezonde mensen is 1.6-2.2 g eiwit/kg 
VVM (Mettler et al. 2010; Philips et al. 2011)

Prado et al., Proceedings Nutr Soc, 2016

Wat weten we nog niet?

– Waarde van het combineren van CT 
lichaamscompositie parameters zoals
spieroppervlakte, spierdichtheid en intra-abdominaal
en intermusculair vet

– Waarde van het combineren van CT 
lichaamscompositie analyse met parameters voor
voedingsinname, lichaamsfunctie / spierkracht en 
inflammatoire activiteit voor een meer compleet
beeld van de toestand van de patient

We moeten meer onderzoek doen naar o.a...
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Contact: m.j.sealy@pl.hanze.nl

Dank jullie voor jullie aandacht!
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