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Samenvatting
Doel

Onderzoeken welke van de 4 meest toegepaste veldbehandelingen voor actinische keratosen het effectiefst is.

Opzet

Prospectieve gerandomiseerde, multicentrische studie.

Methode

Wij includeerden patiënten van 18 jaar en ouder met ≥ 5 klinisch gediagnosticeerde actinische keratosen op 25-100 cm2 in het

hoofd-halsgebied in 4 Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten werden gerandomiseerd tussen behandeling met 5-fluoro-uracilcrème

5%, imiquimodcrème 5%, fotodynamische therapie (PDT) met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015%. De primaire

uitkomstmaat was het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was, gedefinieerd als een afname van het aantal

actinische keratosen ≥ 75% 12 maanden na de laatste behandeling. Wij verrichten zowel ‘intention-to-treat’- als ‘per-protocol’-

analyses.

Resultaten

Wij includeerden in totaal 624 patiënten. Na 12 maanden was op basis van de ‘intention-to-treat’-analyses het percentage

patiënten bij wie de behandeling succesvol was statistisch significant hoger in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-

uracilcrème 5% (74,7%; 95%-BI: 66,8-81,0) dan in de groep die behandeld werd met imiquimodcrème 5% (53,9%; 95%-BI: 45,4-

61,6), PDT met methylaminolevulinaat (37,7%; 95%-BI: 30,0-45,3) of ingenolmebutaatgel 0,015% (28,9%; 95%-BI: 21,8-36,3). De

‘per-protocol’-analyses gaven vergelijkbare resultaten.

Conclusie

Na een follow-upperiode van 12 maanden bleek dat 5-fluoro-uracilcrème 5% effectiever was dan imiquimodcrème 5%, PDT met

methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015% als behandeling van multipele actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.

Op basis van onze bevindingen kan 5-fluoro-uracilcrème 5% beschouwd worden als de veldbehandeling van eerste keuze voor

actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.

Actinische keratose is de meest voorkomende premaligne huidaandoening in de Kaukasische populatie en wordt veroorzaakt door

chronische blootstelling aan uv-straling. Met een prevalentie van 37,5% in de Kaukasische populatie van 50 jaar en ouder is

actinische keratose een van de meest voorkomende redenen voor patiënten om een dermatoloog te bezoeken.1-3 Onbehandeld kan

een actinische keratose zich mogelijk ontwikkelen tot een cutaan plaveiselcelcarcinoom.4,5 Het risico op maligne ontaarding

varieert van 0,025-16% per actinische keratose per jaar.6-9

Behandeling van actinische keratosen kan verdeeld worden in 2 groepen: pleksgewijze behandelingen en veldbehandelingen.

Pleksgewijze behandelingen, zoals cryotherapie, zijn vooral geïndiceerd bij patiënten met enkele solitaire actinische keratosen.

Veldbehandelingen, zoals crèmes, gels en fotodynamische therapie (PDT), worden vooral toegepast wanneer een patiënt multipele

actinische keratosen in één gebied heeft.

In nationale en internationale richtlijnen is geen consensus over de eerste keuze van behandeling bij patiënten met multipele

actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.10-12 In de praktijk hangt de keuze voor een bepaalde behandeling vaak af van de

voorkeur van de patiënt of de behandelaar. Gerandomiseerde onderzoeken naar de verschillende behandelingen met langdurige

follow-up zijn schaars.13

Het doel van onze studie was om de effectiviteit van de meest toegepaste veldbehandelingen voor actinische keratosen (5-fluoro-
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uracilcrème 5%, imiquimodcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat en ingenolmebutaatgel 0,015%) met elkaar te vergelijken na

een follow-upperiode van 12 maanden.

Methode

Studieopzet

Wij verrichtten een prospectieve gerandomiseerde, multicentrische studie op de afdeling Dermatologie van 4 ziekenhuizen in

Zuidoost-Nederland (Maastricht UMC+, Catharina Ziekenhuis, Zuyderland Medisch Centrum en VieCuri Medisch Centrum). De

studie werd uitgevoerd conform de verklaring van Helsinki en geregistreerd bij ClinicalTrials.gov (NCT02281682).

Wij includeerden patiënten van 18 jaar en ouder met ≥ 5 klinisch gediagnosticeerde actinische keratosen op 25-100 cm2 in het

hoofd-halsgebied. Exclusiecriteria waren: eerdere behandeling van actinische keratosen in het doelgebied of gebruik van

systemische retinoïden of systemische immunosuppressiva in de 3 maanden vóór de inclusie, vermoeden van een maligniteit in het

doelgebied, porfyrie, allergie voor een van de toegepaste behandelingen, zwangerschap of borstvoeding of een erfelijke vorm van

huidkanker.

Interventie en follow-up

Na schriftelijke toestemming werden patiënten gerandomiseerd tussen 1 van de 4 behandelingen: (a) 5-fluoro-uracilcrème 5% (2

keer per dag gedurende 4 weken); (b) imiquimodcrème 5% (1 keer per dag op maandag, woensdag en vrijdag gedurende 4 weken);

(c) PDT met methylaminolevulinaat (1 sessie) of ingenolmebutaatgel 0,015% (1 keer per dag op 3 achtereenvolgende dagen).

Bij aanvang van de studie werd het doelgebied in kaart gebracht. Alle actinische keratosen en referentiepunten werden ingetekend

op een transparante sheet. Ook werd de ernst van elke actinische keratose genoteerd op basis van de Olsen-schaal (graad I-III).14

Een en dezelfde onderzoeker (MJ), die geblindeerd was voor de behandeling, beoordeelde het behandeleffect. Een andere

onderzoeker (JK), die niet geblindeerd was voor de behandeling, verstrekte de trialinformatie en de studiemedicatie. Ook

registreerde zij de bijwerkingen en de therapietrouw.

De behandelstrategie bestond uit een eerste behandeling en een eventuele herbehandeling in geval van onvoldoende initiële

respons, gedefinieerd als een afname van het aantal actinische keratosen < 75% bij de eerste controle.15 Bij patiënten die

behandeld werden met 5-fluoro-uracilcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015%, werd de initiële

respons beoordeeld 3 maanden na de eerste behandeling. Bij patiënten die behandeld werden met imiquimodcrème 5%, werd de

initiële respons beoordeeld 1 maand na de laatste behandeldag, conform de samenvatting van de productkenmerken. Patiënten

kregen maximaal 2 keer dezelfde behandeling. Wij definieerden ‘therapiefalen’ als een afname van het aantal actinische keratosen

< 75% 3 maanden na de laatste behandeling of 12 maanden na een aanvankelijk succesvolle behandeling.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was, gedefinieerd als een afname van het

aantal actinische keratosen ≥ 75% 12 maanden na de laatste behandeling. Secundaire uitkomstmaten waren: het percentage

patiënten bij wie de behandeling na een korte follow-upperiode succesvol was, gedefinieerd als een afname van het aantal

actinische keratosen ≥ 75% 3 maanden na de laatste behandeling, bijwerkingen, therapietrouw, patiënttevredenheid,

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en cosmetische resultaten. Nadere details worden beschreven in het supplement van

het originele artikel.15

Statistische analyses

Wij baseerden de steekproefgrootte (‘sample size’) op de primaire uitkomstmaat. Op basis van de literatuur schatten wij dat de

behandeling bij 65% van de patiënten succesvol is 12 maanden na de laatste behandeling.16 Om tussen de behandelgroepen een

minimaal klinisch relevant verschil van 15% te kunnen detecteren met een onderscheidingsvermogen (‘power’) van 0,80 en een

significantieniveau (a) van 0,05, zijn 140 patiënten per behandelgroep nodig. Rekening houdend met het feit dat naar schatting

10% van de patiënten mogelijk uit de follow-up verdwijnt (‘lost to follow-up’), streefden wij ernaar om 624 patiënten (4 x 156) te

includeren.

Wij berekenden de cumulatieve kans op een succesvolle behandeling na 3 en 12 maanden met behulp van Kaplan-Meier-

overlevingsanalyses. Wij gebruikten Cox-regressieanalyses om hazardratio’s, inclusief bijbehorende 95%-

betrouwbaarheidsintervallen, voor therapiefalen te berekenen; de behandelgroep met het hoogste percentage patiënten bij wie de

behandeling succesvol was, fungeerde als referentiegroep. Wij verrichten zowel ‘intention-to-treat’- als ‘per-protocol’-analyses.

De verschillen in patiëntkenmerken tussen de behandelgroepen werden getoetst met de c2-toets van Pearson of de Fisher-Yates-
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toets voor categoriale variabelen en met variantieanalyses (ANOVA) of de Kruskal-Wallis-toets voor continue variabelen. Omdat

er 6 mogelijke paarsgewijze vergelijkingen waren tussen de behandelgroepen, corrigeerden wij het significantieniveau voor

multipele toetsen volgens de Holm-Bonferroni-methode (a = 0,05/6 = 0,008).

Analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS versie 23.0 (IBM Corp., Armonk, VS) en STATA versie 14.0 (STATA Corp, College

Station, VS).

Resultaten

In de periode november 2014-maart 2017 beoordeelden wij 1174 patiënten op geschiktheid voor deelname aan het onderzoek. Wij

includeerden in totaal 624 patiënten, van wie er 247 afkomstig waren uit het Maastricht UMC+, 176 uit het Catharina Ziekenhuis,

108 uit het VieCuri Medisch Centrum en 93 uit het Zuyderland Medisch Centrum. De redenen voor exclusie worden in het originele

artikel genoemd.15 Deelnemers werden gerandomiseerd tussen behandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5% (n = 155),

imiquimodcrème 5% (n = 156), PDT met methylaminolevulinaat (n = 156) of ingenolmebutaatgel 0,015% (n = 157).

14 patiënten startten niet met de behandeling en 8 behandelde patiënten verschenen niet op controle na 3 maanden. 8 patiënten

stapten nog voor het begin van de behandelperiode over op een andere behandeling dan die aan hen was toegewezen (‘cross over’):

1 patiënt die 5-fluoro-uracilcrème 5% toegewezen kreeg, gaf de voorkeur aan PDT met methylaminolevulinaat; 1 patiënt die

imiquimodcrème 5% toegewezen kreeg, gaf de voorkeur aan 5-fluoro-uracilcrème 5%; 5 patiënten die PDT met

methylaminolevulinaat toegewezen kregen, gaven de voorkeur aan 5-fluoro-uracilcrème 5% (n = 3) of ingenolmebutaatgel 0,015%

(n = 2); en 1 patiënt die ingenolmebutaatgel 0,015% toegewezen kreeg, gaf de voorkeur aan 5-fluoro-uracilcrème 5%. In de periode

tussen de controles na 3 en 12 maanden verdwenen 14 patiënten uit de follow-up. Het volledige stroomdiagram van de

patiëntenselectie is opgenomen in het supplement bij dit artikel (www.ntvg.nl/D4427).

De patiëntkenmerken bij aanvang van de studie verschilden niet statistisch significant tussen de behandelgroepen (tabel 1).
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Behandelsucces na 12 maanden

Na 12 maanden was op basis van de ‘intention-to-treat’-analyses het percentage patiënten bij wie de behandeling succesvol was

statistisch significant hoger in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-uracilcrème 5% (74,7%; 95%-BI: 66,8-81,0) dan in de

groep die behandeld werd met imiquimodcrème 5% (53,9%; 95%-BI: 45,4-61,6), PDT met methylaminolevulinaat (37,7%; 95%-BI:

30,0-45,3) of ingenolmebutaatgel 0,015% (28,9%; 95%-BI: 21,8-36,3) (tabel 2). Ook na correctie van het significantieniveau voor

multipele toetsen waren de verschillen tussen de behandelgroepen statistisch significant. De ‘per-protocol’-analyses gaven

vergelijkbare resultaten (zie tabel 2).

Tabel 1
Patiëntkenmerken bij aanvang van de studie
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Secundaire uitkomstmaten

Therapiefalen na de eerste behandeling trad op bij 23 van de 155 patiënten (14,8%) die behandeld werden met 5-fluoro-

uracilcrème 5%, bij 58 van de 156 patiënten (37,2%) die behandeld werden met imiquimodcrème 5%, bij 54 van de 156 patiënten

(34,6%) die behandeld werden met PDT met methylaminolevulinaat en bij 75 van de 157 patiënten (47,8%) die behandeld werden

met ingenolmebutaatgel 0,015%.

Conform het behandelprotocol, kregen patiënten bij wie de initiële respons onvoldoende was een herbehandeling aangeboden.

Sommigen van hen weigerden deze herbehandeling; dit gebeurde het minst vaak in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-

uracilcrème 5%. Herbehandeling vond het vaakst plaats in de groep die werd behandeld met 5-fluoro-uracilcrème 5% (82,6%), maar

de verschillen met de andere behandelgroepen waren niet statistisch significant.

De bijwerkingen waren vergelijkbaar tussen de behandelgroepen.15 Er traden geen ernstige bijwerkingen op die gerelateerd waren

aan de studiemedicatie. Geen van de deelnemers stopte met het onderzoek vanwege bewerkingen. De therapietrouw was het

hoogst in de groep die behandeld werd met ingenolmebutaatgel 0,015% (98,7%), en de patiënttevredenheid en de toename in

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven waren het hoogst in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-uracilcrème 5%.

Een goed tot uitstekend cosmetisch resultaat werd vaker behaald met PDT met methylaminolevulinaat en ingenolmebutaatgel

0,015% (resp. 96,6 en 95,1%) dan met 5-fluoro-uracilcrème 5% en imiquimodcrème 5% (resp. 90,3 en 89,7%).

De resultaten worden in meer detail beschreven in het originele artikel.15

Beschouwing

Onze studie toont aan dat na een follow-upperiode van 12 maanden 5-fluoro-uracilcrème 5% een effectievere behandeling is van

actinische keratosen in het hoofd-halsgebied dan imiquimodcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat en ingenolmebutaatgel

0,015%. De vergelijkbare resultaten van de ‘intention-to-treat’- en ‘per-protocol’-analyses wijzen erop dat onze bevindingen

robuust zijn. Dit is de eerste prospectieve gerandomiseerde studie met een follow-upperiode van 12 maanden.

De gemelde bijwerkingen in ons onderzoek zijn bekende bijwerkingen die worden beschreven in de betreffende samenvattingen van

de productkenmerken. Er traden geen ernstige bijwerkingen op die gerelateerd waren aan de studiemedicatie. Over het algemeen

was behandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5% niet gerelateerd aan meer bijwerkingen dan de andere behandelingen. Patiënten die

behandeld werden met PDT met methylaminolevulinaat rapporteerden het vaakst hoge scores voor pijn en een branderig gevoel.

Pijn is een belangrijke reden voor patiënt om af te zien van verdere behandeling. In onze studie stopte slechts 5 van 155 patiënten

(3,2%) met PDT met methylaminolevulinaat vanwege pijn. Het percentage patiënten dat deze behandeling opnieuw zou ondergaan

en zou aanbevelen aan anderen, was echter lager dan voor de andere behandelingen. Dit geeft aan dat pijn de tevredenheid van de

patiënt over PDT kan hebben beïnvloed. De patiënttevredenheid en de toename in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven

waren het hoogst in de groep die behandeld werd met 5-fluoro-uracilcrème 5%. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat

behandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5% het effectiefst was. Maar het hoge percentage patiënten dat bereid is een

herbehandeling met 5-fluoro-uracilcrème 5% te ondergaan nadat de eerste behandeling had gefaald, suggereert ook dat patiënten

die behandeld werden met 5-fluoro-uracilcrème 5% minder ongemakken ervoeren dan patiënten die behandeld werden met

Tabel 2
Resultaten van de ‘intention-to-treat’- en ‘per-protocol’-analyses
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imiquimodcrème 5%, PDT met methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015%. In deze 3 behandelgroepen was het

percentage proporties patiënten die een herbehandeling weigerden hoger dan in de groep die werd behandeld met 5-fluoro-

uracilcrème 5%.

Zowel dermatologen als eerstelijnszorgverleners worden vaak geconfronteerd met patiënten met actinische keratose. De

toenemende leeftijd van de algemene bevolking en het hoge recidiefpercentage van actinische keratosen leggen een hoge druk op

de gezondheidszorg. Onze resultaten kunnen van invloed zijn op de behandelkeuzes in de eerste en tweede lijn. Vanuit

kostenperspectief is 5-fluoro-uracilcrème 5% ook de aantrekkelijkste behandeloptie (www.medicijnkosten.nl). Wanneer bij

patiënten met actinische keratosen dus consequent wordt gekozen voor de effectiefste behandeling, kan dit een substantiële

kostenvermindering tot gevolg hebben.

Conclusie

Na een follow-upperiode van 12 maanden bleek dat 5-fluoro-uracilcrème 5% effectiever was dan imiquimodcrème 5%, PDT met

methylaminolevulinaat of ingenolmebutaatgel 0,015% als behandeling van multipele actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.

Op basis van onze bevindingen kan 5-fluoro-uracilcrème 5% beschouwd worden als de veldbehandeling van eerste keuze voor

actinische keratosen in het hoofd-halsgebied.
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