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Beschrijving onderzoek 
De hypothese dat dubbele remming van CTLA-4 en PD1 een betere anti-tumor 
immuunreactie teweeg brengt werd voor het eerste in 2013 bevestigd in een fase I 
onderzoek van ipilimumab plus nivolumab(1). In deze ‘proof of concept’ studie werd niet 

alleen een diepe tumor response (tumorreductie van 80%) gezien die ongebruikelijk is voor 
monotherapie met checkpoint-remming, maar ook een hoge mate van duurzame respons. 
Dit gold óók bij patiënten met een verhoogd LDH, IV-M1c ziekte, omvangrijke, multifocale 
tumoruitbreiding, en zelfs bij patiënten die vroegtijdig de behandeling moesten staken door 
bijwerkingen(1). Bemoedigende resultaten zijn vervolgens beschreven door Postow et al. en 
Larkin et al. - objectieve respons van tussen de 52 - 61%, complete respons van 11.5 - 22% 
en mediane progressie vrije overleving (PFS) van 11.5 maanden(2,3). Bij de 2-jaars follow-up 
resultaten van de studie van Postow was er sprake van mediane tumorreductie van 70% en 
werd de mediane PFS voor de ipilimumab plus nivolumab niet bereikt versus 5% 
tumortoename en PFS van 3.0 maanden. De 2-jaars overleving van de ipilimumab plus 
nivolumab bleek echter niet significant verschillend met ipilimumab (respectievelijk 63.8% 
versus 53.6%, p=0.26), maar dit was vermoedelijk toe te schrijven aan patiënten die na 
ipilimumab nog behandeld werden met nivolumab en andere therapieën(4). 
Een consistente negatieve bevinding bij alle studies is dat graad 3 - 4 toxiciteit bij 53 - 55% 
van de patiënten optreedt die vaak tot het staken van de therapie leidt(1-4). Desalniettemin 
werd geobserveerd dat deze patiënten na het moeten staken van de behandeling in veel 
gevallen een duurzame respons bleven houden(4,5). In deze studie was er in drie gevallen 
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sprake van middel-gerelateerde overlijdensgevallen, die volgens de auteurs toegeschreven 
kon worden toegeschreven aan bijkomende comorbiditeiten(4). 
Sinds 1 juli 2016 wordt de ook combinatiebehandeling van ipilimumab plus nivolumab in de 
DMTR geregistreerd. Onderzoek naar de uitkomsten en de (negatieve) gevolgen van 
ipilimumab plus nivolumab in de normale patiëntenpopulatie kan vervroegd waardevolle 
inzichten opleveren voor de dagelijkse praktijk. 
 

Tabel: Resultaten van ipilimumab plus nivolumab vergeleken met monotherapie met 
immuun checkpoint remmers 

 Wolchok Postow1 Larkin Hodi2 

 Ipi+nivo Ipi+nivo ipi Ipi+nivo Nivo Ipi Ipi+nivo ipi 

ORR 53% 52-61% 
10-
11% 57.6% 43.7% 19% 59% 11% 

CR 3/17 22% 0% 11.5% 8.9% 2.2% 22% 0% 

PD - 5-10% 
7-
15% 22.6% 37.7% 48.9% 16% 47% 

PFS - NR 4.4mo 11.5mo 6.9mo 2.9mo NR 3.0 

2yrOS - - - - - - 63.8%3 53.6% 

Tox 53% 54% 24% 55%4 16.3% 27.3% 54% 20% 

         
1Onderscheid wordt gemaakt tussen patiënten die BRAF positief zijn of een BRAF 
wildtype hebben, 22-jaars follow-up resultaten van de studie van Postow, 3Geen 
significant verschil, 4Soorten toxiciteit komen overeen met monotherapie met 
nivolumab en ipilimumab, ORR - objectieve respons rate, CR - complete respons, 
PD - ziekteprogressie, PFS - progressievrije overleving, 2yrOS - 2-jaaroverleving, 
Tox - toxiciteit. 
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