Procedure
Uw hond wordt voorafgaand aan de proef uitgebreid
onderzocht. Zowel de gezondheid van uw hond als
de eigenschappen van de tumor worden hierbij
beoordeeld.
Op dag 1 krijgt uw hond CA4P toegediend en de
reactie van de tumor wordt real-time gevolgd met
behulp van doppler echografie. Ook eventuele
bijwerkingen worden nauwkeurig opgevolgd.
Indien blijkt dat de tumor van uw hond goed reageert
op de CA4P, wordt er vierentwintig uur na de CA4P
het radioactieve 131I-Hyp toegediend.
Uw hond zal op regelmatige tijdstippen onderzocht
worden en er zal op geregelde tijdstippen bloed
worden afgenomen.
Het gedrag van de tumor zal aan de hand van
medische beeldvormingstechnieken (echografie of
CT) worden opgevolgd.
De radioactieve stof zal opgevolgd worden met behulp
van scintigrafie-scans die onder sedatie gebeuren.
Wanneer de straling voldoende is afgenomen (enkele
dagen) mag uw hond terug naar huis.
Van u vragen we om eenmaal per maand op
controlebezoek te komen.

Deelnemen, wat houdt dat in?
Als u wenst deel te nemen, dan brengt u uw dierenarts
op de hoogte.
Indien uw hond in aanmerking komt voor dit
onderzoek, wordt de procedure samen met u
nauwkeurig overlopen. Uw deelname wordt via een
schriftelijke verklaring bevestigd.
De bestanddelen gebruikt in dit onderzoek alsook alle
bloedanalyses en beeldvorming na behandeling zijn
ten koste van ons.

Besluit
Zonder eigenaars zoals u
is het voor de Faculteit Diergeneeskunde
onmogelijk om nieuwe behandelmethoden
te ontwikkelen die het
welzijn en de levensverwachting
van uw huisdier verbeteren.
Uw deelname wordt zeer gewaardeerd
en wij stellen uw bijdrage aan de
vooruitgang van de diergeneeskunde
zeer op prijs.
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Het doel van deze studie

Combretastatine A4-Fosfaat (CA4P)

In België leven naar schatting 1,5 miljoen honden.
Ongeveer 46% hiervan krijgt in zijn leven een vorm
van kanker. Therapie bestaat meestal uit chirurgie,
chemotherapie, bestraling of een combinatie hiervan.
Het probleem van de huidige behandelingen is dat
soms niet alle kankercellen worden gedood, waarna
ze na een tijdje terug beginnen te delen en opnieuw
tumoren vormen die nog agressiever zijn dan ervoor
en die uiteindelijk kunnen leiden tot de dood van de
patiënt.

Combretastatine A4-Fosfaat is een chemotherapeuticum dat zeer selectief bindt aan tumorale bloedvaten. Hierdoor is het enkel gericht tegen de kanker
en worden de bijwerkingen die gezien worden bij
klassieke chemotherapie (zoals misselijkheid, braken,
kaalheid en jeuk) niet vastgesteld. CA4P werd in
voorafgaande onderzoeken reeds toegediend aan
gezonde honden en aan knaagdieren en mensen
met kanker en werd zeer goed verdragen.

Deze nieuwe kankerbehandeling OncoCiDia is een
combinatietherapie op basis van medicatie en
straling. Het eerste geneesmiddel (CA4P) bindt zeer
selectief op de bloedvaten van de kanker en vernietigt
deze. Hierdoor komen de kankercellen zonder
zuurstof en sterven af. De randen van de kanker
kunnen echter nog zuurstof krijgen van de
omliggende weefsels. Omdat de rand van
overlevende kankercellen de kanker kunnen doen
heropflakkeren, moeten deze ook vernietigd worden.
Het tweede middel (131I-Hyp) bindt zich aan de
stervende cellen en de radioactieve stof zal de
overgebleven rand bestralen waardoor ook de
overgebleven kankercellen zullen afsterven.
Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de
doeltreffendheid van OncoCiDia, met als einddoel een
geoptimaliseerde behandeling voor honden en, in een
later stadium, mensen met kanker. We gaan na hoe
de tumor reageert op de behandeling, of er
bijwerkingen optreden en of de stoffen goed
verdragen worden.

131I-Hypericine (131I-Hyp)

Radioactief jood ( 131 I) wordt gebonden aan
Hypericine. Hypericine is een stof die zeer sterk bindt
aan stervende cellen. Zo wordt 131I tot vlak bij de rand
overlevende cellen gebracht. Deze cellen worden
vervolgens vernietigd door bestraling. Omdat het 131I
slechts 2 mm doordringt, worden omliggende
gezonde weefsels weinig tot niet mee bestraald.
Hypericine toediening aan gezonde honden toonde
aan dat deze stof zeer goed verdragen wordt.

