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Beschrijving onderzoek 
Checkpoint inhibitor treatment has radically changed perspectives for melanoma patients. 
The incidence and severity of toxicity seen with these agents is highly variable and 
unpredictable. Although toxicity is often reversible [Sznol], treatment-associated mortality is 
not uncommon [Eggermont, Johnson]. 
Little is known about factors that predispose to checkpoint inhibitor toxicity [Hopkins]. Even 
though AE rates in nivolumab treated patients seemed not to differ according to LDH or 
stage [Weber], recent data in patients treated with combination immunotherapy showed a 
significant difference in patients discontinuing because of AEs according to LDH or (M1c) 
stage [Schadendorf].  This is in line with other studies that suggest that more severe toxicity 
is seen in patients with early stage disease [Carlino]. Several other clinical factors such as 
co-morbidity and co-medication have been suggested [Champiat], however, supporting data 
are lacking. 
Increasing knowledge about clinical parameters  that increase the risk of checkpoint inhibitor 
toxicity appears relevant for decision making in advanced melanoma patients, for example, 
when choosing between combination immunotherapy (anti-CTLA4+anti-PD1) or (anti-PD1) 
monotherapy. Moreover, with adjuvant immunotherapy becoming standard of care in the 
near future, being able to predict severe toxicity becomes more important, especially when 
an effective alternative (adjuvant BRAF/MEK-inhibition) is available.  
 
Onderzoeksvraag:  

Zijn er baseline factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ernstige (graad 3 
toxiciteit) tijdens behandeling met immuuntherapie?   
 
Primaire eindpunt: 

- graad 3 toxiciteit (ja/nee) 
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Secundaire eindpunt: 
- Aard toxiciteit 
- Gevolgen toxiciteit (gebruik immuunsuppressiva/opname/staken behandeling) 
- Tijd tot toxiciteit 
- Relatie tox respons (kan evt vervallen als dit issue is) 
 
Onderzoeksopzet: 
1. Studieontwerp: 
Observationeel longitudinaal onderzoek. Data wordt/is prospectief verzameld, maar wordt 
retrospectief geanalyseerd. 
2. Populatie waaruit een steekproef genomen wordt: 
Alle patiënten irresectabel stadium IIIc of IV melanoom die zijn geïncludeerd in de DMTR. 
3. Hoe wordt deze steekproef genomen: 
Alle patiënten ouder dan 18 jaar met eerstelijns behandeling met ipilimumab of een anti PD1 
antilichaam, of beiden worden geselecteerd. 
4. Hoe, wanneer en wie wordt gemeten: 
DMTR data worden geanalyseerd van 01-07-2012 tot en met 01-07-2017 betreffende 
patiënten die in deze periode gestart zijn met 1e lijns immuuntherapie met ipilimumab, anti-
PD1 of beiden en waarvan tenminste 6 maanden follow-up vanaf start 1e lijns 
immuuntherapie beschikbaar is. 
5. De target parameter welke geschat zal worden: 
Frequentie graad ≥3 toxiciteit (ja/nee) in behandelepisode van ipilimumab en/of anti-PD1 
6. Sample grootte: 
In de DMTR zijn in bovenbeschreven periode >500 patiënten geregistreerd die met 
eerstelijns ipilimumab en >500 patiënten die in 1e lijn met anti-PD1 behandeld zijn [DICA 
jaarrapportage 2015]. Ernstige (graad 3) toxiciteit wordt gezien bij 10% van de patiënten 
die met anti-PD1 behandeld worden [DICA jaarrapportage 2016; Robert] en bij circa 20% 
van de patiënten die met ipilimumab behandeld worden [Robert]. 
7. Wat wordt gezien als positief resultaat: 
Klinisch gezien zijn we op zoek naar factoren die de kans op ernstige toxiciteit significant 
vergroten, waarbij we factoren die de kans op toxiciteit ten minste 1,5x vergroten (RR 1.5) 
klinisch relevant achten.  Dit zou betekenen dat de kans op ernstige toxiciteit toeneemt van 
20 naar 30% (ipilimumab), van 10 naar 15% (anti-PD1).  
 
Onderzoekspopulatie: Alle patiënten ouder dan 18 jaar met eerstelijns behandeling met 
ipilimumab of een anti PD1 antilichaam, of beiden worden geselecteerd. 
 
Statistiek:  
Separate analyse voor anti-PD1, ipilimumab en nivolumab+ipilimumab: 
De uitkomst variabele in de analyses zal het optreden van toxiciteit ja/nee zijn. Door middel 
van Poisson regressie modellen zal per determinant het relatieve risico op het optreden van  
toxiciteit onderzocht worden, gecorrigeerd worden voor relevante confounders zoals leeftijd, 
stadium, comorbiditeit.  Uiteindelijk zal een multivariabel model met alle significante 
determinanten gemaakt worden om te onderzoeken welke factoren onafhankelijk van elkaar 
een bijdrage leveren aan het optreden van toxiciteit. 
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Determinanten: 
- geslacht 
- leeftijd (geboortedatum) 
- WHO performance status 
- LDH  
- S100B 
- comorbiditeit 
- stadium/lokatie metastasen 
- voorgeschiedenis auto-immuunziekten (ja/nee) 
- immuunsuppressiva gebruik (ja/nee) 
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