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het aantal microsferen, de specifieke activiteit, het gebruikte 
isotoop en de gehanteerde activiteitsberekeningen. 
Bij de in dit rapport besproken studies bestond SIRT uit een 
éénmalige toediening van yttrium90harsmicrosferen. 
Hierbij werden SIR-Spheres via een lieskatheter en de 
arteria hepatica selectief in de kleinere aanvoerende bloed
vaten van de levermetastasen gebracht. Na toediening lopen 
de microsferen vast in de arteriolen en leidt lokale bèta
radiatie tot vernietiging van het tumorweefsel.4 De rationale 
voor intra-arteriële toediening van SIRT is dat metastasen in 
de lever voor hun bloedvoorziening afhankelijk zijn van de 
arteria hepatica, terwijl gezond leverweefsel hoofdzakelijk 
door de vena portae van bloed wordt voorzien. Voorafgaand 
aan de behandeling wordt een angiografie van de lever 
verricht om de vasculatuur/perfusie van de lever in kaart te 
brengen en shunting naar de gastrointestinale circulatie 
(maag, duodenum en pancreas) uit te sluiten.5 Indien moge
lijk worden aangetoonde shunts opgeheven door coiling van 
de communicerende vaten om depositie van yttrium90
microsferen buiten de lever te voorkomen. Vervolgens wordt 
een technetium99macrogeaggregeerde albuminescan uit
gevoerd om te beoordelen of er sprake is van hepatopul
monale shunting.5 
De meest voorkomende bijwerking van radioembolisatie is 
post(radio)embolisatiesyndroom, dat meestal mild verloopt 
en gepaard gaat met buikpijn, misselijkheid, braken, koorts 
en vermoeidheid (≤ 55 procent). Complicaties die ernstiger 
kunnen verlopen zijn radiatiegeïnduceerde leverziekte 
(04 procent), galwegcomplicaties (< 10 procent), gastro
intestinale ulceratie (< 5 procent), radiatiecholecystitis waar
voor operatie (< 1 procent), radiatiegeïnduceerde 
pneumonitis (< 1 procent) en portale hypertensie ten gevolge 
van leverfibrose (zelden).5

De in dit rapport beschreven SIRT-techniek middels 
yttrium90harsmicrosferen wordt momenteel in verschil
lende Nederlandse centra toegepast in de salvagesetting 
waarbij er sprake is van leverdominante metastasering en 
chemotherapierefractaire ziekte.6

1. Kankersoort en lijn van behandeling
In de in deze publicatie besproken gerandomiseerde fase III
multicenterstudies SIRFLOX, FOXFIRE en FOXFIRE-
global (alle open label)7-10 wordt de combinatie van 5-FU 

Inleiding
Resectabele levermetastasen bij patiënten met colorectaal 
carcinoom worden vaak lokaal behandeld om te trachten 
curatie te bereiken. Deze lokale behandeling kan bestaan uit 
metastasectomie of leverresectie, radiofrequente ablatie (RFA), 
microwaveablatie (MWA) of stereotactische external beam 
radiotherapie. Bij succesvolle behandeling wordt in caseseries 
een 5jaarsoverleving tot 50 procent gemeld; er zijn echter 
geen fase IIIdata beschikbaar.
Bij patiënten met irresectabele colorectale levermetastasen 
is chemotherapie bestaande uit 5-fluoro-uracil (5-FU) en 
oxaliplatine of 5-FU en irinotecan, al dan niet gecombineerd 
met bevacizumab of cetuximab de behandeling van keus.1 
Bij een goede respons kan lokale behandeling van de lever
metastasen worden overwogen.
Bij patiënten met permanent irresectabele levermetastasen 
kunnen in salvagesetting selectieve interne radiotherapie 
(SIRT), ook bekend als radio-embolisatie, en transarteriële 
chemoembolisatie (TACE) worden overwogen.2

SIRT is in Europa CE-gemarkeerd, hetgeen betekent dat wordt 
voldaan aan algemene eisen die betrekking hebben op de 
technische veiligheid, steriliteit en biocompatibiliteit van het 
product.3 Voor SIRT is er ook evaluatie van klinische veilig-
heid verricht. Registratie wordt gecontroleerd door de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Op verzoek 
van behandelaren in het veld heeft de commissie BOM 
conform haar mandaat ‘…de klinische waarde van nieuwe 
geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en 
behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie 
te beoordelen…’ deze niet door de EMA geregistreerde 
behandelmodaliteit beoordeeld. Voor de indicatiestelling van 
SIRT is een multidisciplinair team, met participatie van ten 
minste een interventieradioloog, nucleair geneeskundige, 
internistoncoloog en leverchirurg nodig.
Bij SIRT kunnen drie verschillende CE-gemarkeerde pro-
ducten worden gebruikt:
1.  yttrium-90-harsmicrosferen (SIR-Spheres van Sirtex);
2. y ttrium90glasmicrosferen (TheraSphere van BTG);
3.  holmium-166-polymelkzuurmicrosferen (QuiremSpheres 

van Quirem).
De in dit rapport beschreven techniek betreft yttrium90
harsmicrosferen. Er zijn klinisch relevante verschillen tussen 
de verschillende producten, onder andere met betrekking tot 

Toevoeging van SIRT middels yttrium-90-
harsmicrosferen aan eerstelijns 5-fluoro-uracil en 
oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of 
cetuximab) bij irresectabele levermetastasen van 
colorectaal carcinoom
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zijn en meetbaar middels CT. De primaire tumor mocht in 
situ zijn. Extrahepatische ziekte was toegestaan in de long 
(minder dan 5 laesies < 1 cm diameter of een enkele metastase 
< 1,7 cm) of lymfeklieren (metastasen op 1 locatie < 2 cm 
diameter) (SIRFLOX en FOXFIRE-global). Maximaal 5 
long metastasen en één gebied van andere extrahepatische 
metastasen (bijvoorbeeld één of meerdere lymfeklier
metastasen in één anatomische regio) waren toegestaan na 
centrale beoordeling van het studieteam opdat deze in de 
toekomst voor in opzet curatieve lokale behandeling in 
aanmerking zouden kunnen komen (FOXFIRE). Patiënten 
mochten geen eerdere chemotherapie voor gemetastaseerde 
ziekte hebben gehad. Adjuvante of neoadjuvante chemo
radiatie (bij rectumcarcinomen) was toegestaan mits minimaal 
6 maanden voor randomisatie beëindigd. Er moest sprake 
zijn van adequate nierfunctie, leverenzymen en bloedbeeld. 
Er mocht geen sprake zijn van neuropathie > graad 1, ascites, 
cirrose, portale hypertensie, tumoringroei in de vena portae 
of trombose van de vena portae. Voorafgaande radiotherapie 
op abdomen, lumbale wervelkolom of lever was niet toegestaan.
De randomisatie (1:1) was gestratificeerd voor aanwezigheid 
van extrahepatische metastasen, voor de hoeveelheid door 
tumor aangedaan leverweefsel (minder of meer dan 25 
procent, gemeten op de baseline CTscan), voorgenomen 
gebruik van bevacizumab of cetuximab, en deelnemend 
centrum.
In FOXFIRE en FOXFIRE-global was het primaire eindpunt 
totale overleving (OS). Secundair eindpunt was progressie
vrije overleving (PFS). Bij SIRFLOX was het primaire eind-
punt PFS op alle plaatsen; OS was één van de secundaire 
eindpunten. PFS werd bepaald door centrale onafhankelijke 
en geblindeerde beoordeling, door 2 onafhankelijke radio
logen of, bij discrepantie, door een derde radioloog 
(FOXFIRE en SIRFLOX). PFS werd niet centraal bepaald in 
de FOXFIRE-global. Secundaire eindpunten in alle drie 
studies waren: PFS in de lever, tumorrespons in de lever, 
tumor respons op alle plaatsen, aantal uitgevoerde lever
resecties, tijd tot lever en extrahepatische ziekteterugkeer, 
kwaliteit van leven (niet in deze publicaties), bijwerkingen 
en veilig heid (volgens CTCAE 3.0). 
Beeldvorming middels CTscan vond plaats < 28 dagen voor 
randomisatie en vervolgens iedere 8 weken (FOXFIRE) of 
12 weken (FOXFIRE-global en SIRFLOX), inclusief beoor-
deling op resectabiliteit van de levermetastasen. Respons -
evaluatie vond plaats volgens RECIST 1.0. Progressie werd 
gecategoriseerd als intrahepatisch of extrahepatisch, en of 
het een nieuwe laesie betrof of groei van een bestaande 
laesie, of beide.

en oxaliplatine met of zonder bevacizumab of cetuximab, in 
combinatie met SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen 
vergeleken met een behandeling bestaande uit 5-FU en 
oxaliplatine met of zonder bevacizumab of cetuximab zonder 
SIRT bij patiënten met irresectabele levermetastasen of 
leverdominante metastasen van colorectaal carcinoom.

2. Vergelijking met de referentiebehandeling
in Nederland
De eerstelijns behandeling van patiënten met gemetasta seerd 
colorectaal carcinoom bestaat in Nederland in het algemeen 
uit combinatiechemotherapie (met 5-FU en oxaliplatine of 
5-FU en irinotecan), vaak in combinatie met bevacizumab, 
of soms met cetuximab.1

3. Methoden en kwaliteit van de studie 
Het betreft drie vergelijkbare gerandomiseerde fase IIImulti
centerstudies (open label). Deze werden uitgevoerd in 
respectievelijk 28, 87 en 69 ziekenhuizen wereldwijd met in 
totaal 1.103 geanalyseerde patiënten, die werden geïncludeerd 
tussen oktober 2006 en december 2014. In de FOXFIRE-studie 
kregen patiënten maximaal 12 kuren OxMdGchemotherapie 
(oxaliplatin modified de Gramont): oxaliplatine 85 mg/m2, 
L-leucovorine 175 mg of D,L-leucovorine 350 mg en 5-FU 
400 mg/m2 gevolgd door 46 uur continue infusie van 5-FU 
2.400 mg/m2. In SIRFLOX en FOXFIRE-global kregen 
patiënten mFOLFOX6 (tweewekelijks oxaliplatine 85 mg/m2, 
leucovorine 200 mg en 5-FU 400 mg/m2 gevolgd door 46 
uur continue infusie van 5-FU 2.400 mg/m2) tot progressie. 
Patiënten in de experimentele arm kregen dezelfde chemo
therapie in combinatie met éénmalig SIRT, gegeven op dag 
3 of 4 van cyclus 1 of 2. 
Cetuximab of bevacizumab (FOXFIRE) of bevacizumab 
(SIRFLOX en FOXFIRE-global) kon in de controlearm aan 
de chemotherapie worden toegevoegd vanaf kuur 1. In de 
experimentele arm werd oxaliplatine in de eerste drie kuren 
gegeven in een gereduceerde dosis van 60 mg/m2 en werd 
cetuximab of bevacizumab vanaf kuur 4 aan de chemo
therapie toegevoegd om het risico op bijkomende toxiciteit 
van in het maagdarmstelsel terechtgekomen yttrium90
harsmicrosferen te minimaliseren. Inzet en dosis van 
cetuximab of bevacizumab werd aan de individuele onder
zoeker gelaten.
Inclusiecriteria voor de drie studies waren vergelijkbaar, maar 
niet volledig identiek: alle patiënten waren 18 jaar of ouder 
en hadden een WHOperformancestatus 01. Zij hadden 
bewezen adenocarcinoom van colon of rectum en bewezen 
levermetastasen. Deze levermetastasen moesten irresectabel 
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Voor het in dit rapport primair gerapporteerde eindpunt, 
OS, werd een aantal van 1.075 patiënten (710 overlijdens) 
berekend met een HR van 0,8 bij een verwachte mediane OS 
in de controlearm van 19,7 maanden en in de SIRT-arm van 
24,6 maanden. Hierbij werd gerekend met een tweezijdige 
alfa van 5 procent, 80 procent power en 5 procent non
compliance. Met de studie kon tevens met een power van 80 
procent een verschil van 6 maanden OS worden aangetoond 
bij patiënten zonder extrahepatische metastasen, waarvoor 
708 patiënten (463 overlijdens) benodigd waren. 
Veiligheidsdata werden gebaseerd op alle patiënten die 
minimaal 1 cyclus chemo therapie ondergingen, tot 28 dagen 
na einde behandeling of 7 maanden na randomisatie. 

4. Effectiviteit van de behandeling afgezet tegen
de bijwerkingen en impact van behandeling
Er werden 549 patiënten in de controlearm behandeld en 
554 patiënten in de SIRT-arm. In de SIRT-arm kregen 47 
patiënten (8 procent) deze behandeling niet. Redenen hier voor 
waren verslechterde performance, serious adverse events of 

ziekteprogressie voor start van behandeling, weigering van 
de toegewezen behandeling, afwijkende vasculaire anatomie 
of complicaties ten tijde van de SIRT-procedure. In alle drie 
de studies was de minimale followup 2 jaar na inclusie van 
de laatste patiënt. De mediane followup was 43,3 maanden 
(interkwartielrange [IQR]: 31,6-58,4 maanden).
In de SIRFLOX-studie vond SIRT-behandeling plaats mediaan 
20 dagen na randomisatie (range: 8-76 dagen) en de 
mediaan toegediende activiteit was 1,4 GBq (0,4-3,1). Van 
246 in de SIRFLOX-studie behandelde patiënten werd SIRT 
bij 227 patiënten (92,3 procent) toegepast in beide lever
lobben. Deze data zijn voor de andere twee studies niet 
gedetailleerd voorhanden.
Er waren geen significante verschillen in patiëntkarakteri stieken 
in beide studiearmen. De mediane leeftijd was 63 jaar en 
ongeveer twee derde was man. Ongeveer 35 procent van de 
patiënten had extrahepatische ziekte en bij ongeveer de helft 
van de patiënten was de primaire tumor in situ. In totaal 
87 procent van de patiënten had synchrone metastasen, en 
bij ongeveer 32 procent van de patiënten was meer dan Ò

Palliatief, effectiviteit
•  winst totale overleving 

(primair eindpunt)
•  winst progressievrije overleving 

(secundair eindpunt)

22,6 versus 23,3 maanden
HR: 1,04; 95%BI: 0,901,19; P = 0,61
11,0 versus 10,3 maanden
HR: 0,86; 95%BI: 0,731,01; P = 0,066

–
–
–
–

ESMO-MCBS-gradering onbekend ?

Bijwerkingen
•  lethaal < 5%
•  acuut, ernstig < 25%
•  chronisch beperkend

+
+
?

Kwaliteit van leven
• QoLanalyse niet gerapporteerd –

Impact van behandeling
• acceptabele behandellast +

Level of evidence 3 fase IIIstudies +

Behandelkosten € 19.000 voor éénmalige toediening

Tabel 1. Resultaten van éénmalig SIRT middels yttrium90harsmicrosferen toegevoegd aan FOLFOX (met of zonder bevacizumab of 
cetuximab) bij patiënten met colorectaal carcinoom en irresectabele levermetastasen afgezet tegen de PASKWILcriteria.
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progressie buiten de lever en overlijden voorafgaand aan 
radiologische progressie binnen 12 maanden followup lager 
in de controlearm: de 12 maanden cumulatieve incidentie 
van extrahepatische progressie bedroeg 19 procent in de 
controlearm (95%-BI: 16-23) en 33 procent in de SIRT-arm 
(95%BI: 2937).
Een objectieve (complete of partiële) respons trad op bij 72 
procent van de patiënten in de SIRT-arm en bij 63 procent 
van de patiënten in de controlearm (pooled OR: 1,52; 95%-
BI: 1,18-1,96; P = 0,0012). Ook in de lever was de respons-
kans hoger voor patiënten in de SIRT-arm (70,3-80,2 
procent) dan voor patiënten in de controlearm (61,5-68,5 
procent) (pooled OR: 1,78; 95%-BI: 1,37-2,31; P < 0,0001). 
Het aantal patiënten dat resectabele levermetastasen kreeg 
was niet verschillend in beide groepen: 17 procent (94 
patiënten) in de SIRT-arm en 16 procent (88 patiënten) in 
de controlearm onderging een resectie (pooled OR: 1,07; 
95%-BI: 0,78-1,48; P = 0,67).
Bijwerkingen graad > 3 traden op bij 74 procent van de 
patiënten in de SIRT-arm en bij 67 procent van de patiënten 
in de controlearm. Graad > 3 hematologische bijwerkingen 
(neutropenie, trombopenie, neutropene koorts en leukopenie) 
kwamen significant vaker voor bij patiënten in de SIRT-arm 
dan bij patiënten in de controlearm (46 versus 29 procent); 
neutropenie (37 versus 24 procent). In de SIRT-arm was 
tevens vaker sprake van graad > 3 vermoeidheid (8 versus 5 
procent), buikpijn (6 versus 2 procent) en longembolie (6 
versus 4 procent). Graad ≥ 3 perifere neuropathie was meer 
frequent in de controlearm (6 versus 4 procent).
Specifieke SIRT-gerelateerde graad ≥ 3 bijwerkingen traden 30 
keer op bij patiënten in de SIRT-arm en 10 keer bij patiënten 
in de controlearm. Dit waren maag/duodenum ulcera, ascites, 
leverfalen, radiatiehepatitis, hyper bilirubinemie, pancreatitis, 
hepatische encefalopathie, portale hypertensie, acute 
cholecystitis en perihepatisch abces; al deze complica ties 
traden op bij 1 tot 6 patiënten (< 1-1 procent). Er over leden in 
de SIRT-arm 10 patiënten en in de controlearm 11 patiënten 
als gevolg van een adverse event, waarvan 8 in de SIRT-arm 
en 3 in de controlearm gerelateerd waren aan de behandeling. 
Van de patiënten in de SIRT-arm die overleden was dat bij 
3 patiënten het gevolg van radiatiegeïnduceerde leverschade. 
Daarnaast overleden 2 patiënten door complicaties na 
chirurgie, 1 patiënt door leverfalen, 1 patiënt door medica
menteuze pneumonitis en 1 patiënt door toediening van 
SIRT-microsferen buiten de lever. In de controlearm over-
leden 3 patiënten door respectievelijk chirurgische 
complicaties, neutropene sepsis en darmperforatie. In de 
periode na het veiligheidswindow (later dan de 28 dagen na 

25 procent van de lever aangedaan door tumorweefsel 
(gemeten op de baselineCTscan). 
De protocollaire chemotherapiedosering tijdens de eerste 
12 kuren werd gegeven bij 59 procent van de patiënten in de 
SIRT-arm en 68 procent van de patiënten in de controlearm 
(in de SIRT-arm bedroeg de oxaliplatinedosis in de eerste 
3 kuren 60 mg/m2). Het mediane aantal FOLFOX-kuren 
was 12 (IQR: 7-13) in de SIRT-arm en 12 (IQR: 7-15) in de 
controlearm.
Bevacizumab werd in de controlearm gegeven aan 256 van 
de 549 patiënten (47 procent) en in de SIRT-arm aan 197 
van de 554 patiënten (36 procent). In de FOXIFIRE-studie 
werd cetuximab gegeven aan 9 (controlearm) en 4 (SIRT-
arm) patiënten (4 procent van de patiënten in die studie van 
364 patiënten).
Het primaire eindpunt van deze studie, mediane OS, bedroeg 
22,6 maanden (95%-BI: 21,0-24,5) in de SIRT-arm en 23,3 
maanden (95%-BI: 21,8-24,7) in de controlearm (HR: 1,04; 
95%-BI: 0,90-1,19, P =0,61). Er was geen verschil in 
mediane OS tussen patiënten met alleen levermetastasen: 
24,5 maanden (95%-BI: 22,3-26,3) in de SIRT-arm (355 
patiënten) en 24,6 maanden (95%-BI: 22,1-26,4) in de 
controlearm (358 patiënten) (HR: 1,00; 95%-BI: 0,85-1,19; 
P = 0,96). In analyse van de diverse subgroepen (> 25 
procent door tumor aangedaan leverweefsel, leeftijd, 
geslacht, primaire tumor in situ, WHOperformancestatus, 
bevacizumabgebruik en synchrone of metachrone 
metastasen) was er geen verschil in OS tussen de beide 
behandelarmen. Wel werd in de kleine subgroep van patiënten 
met een rechtszijdige tumor (SIRT-arm 98 patiënten, 
controlearm 81 patiënten) een HR voor overlijden gevonden 
van 0,67 in het voordeel van SIRT (post-hocanalyse).
De mediane PFS was niet verschillend tussen de beide 
behandelarmen en bedroeg 11,0 maanden (95%BI: 10,2
11,8) in de SIRT-arm en 10,3 maanden (95%-BI: 9,7-10,9) in 
de controlearm (HR: 0,90; 95%-BI: 0,79-1,02; P = 0,11).
De PFS in de groep patiënten met alleen levermetastasen was 
ook vergelijkbaar tussen de beide behandelarmen: 11,9 maan
den (95%-BI: 11,0-13,8) in de SIRT-arm en 11,1 maanden 
(95%-BI: 10,0-12,1) in de controlearm (HR: 0,86; 95%-BI: 
0,73-1,01; P = 0,066). Er was ook geen verschil in PFS voor 
de subgroep van patiënten van wie de CTscans centraal 
werden beoordeeld.
De cumulatieve incidentie van eerste progressie in de lever 
was lager in de SIRT-arm dan in de controlearm: 12 maanden 
cumulatieve leverprogressie bedroeg 22 procent in de SIRT-
arm (95%-BI: 19-26) en 39 procent in de controlearm (95%-
BI: 3543). Daarentegen was de cumulatieve incidentie van 
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krijgen, leidt toevoegen van een eenmalige behandeling met 
SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen niet tot een 
verlenging van het primaire eindpunt mediane OS (22,6 
versus 23,3 maanden; HR voor overlijden: 1,04; 95%-BI: 
0,90-1,19; P = 0,61). Deze resultaten voldoen niet aan de 
PASKWILcriteria voor een positief advies. Ñ

einde studiebehandeling of 7 maanden na randomisatie) over
leden nog 2 patiënten in de SIRT-arm aan lever gerelateerde 
bijwerkingen (leverfalen en ascites). 

Discussie 
Deze gepoolde analyse van drie gerandomiseerde studies 
uitgevoerd bij meer dan 1.000 patiënten met irresectabele 
levermetastasen van colorectaal carcinoom toont aan dat de 
toevoeging van SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen 
aan eerstelijns palliatieve chemotherapie bestaande uit 
combinatiechemotherapie met 5-FU/leucovorine en 
oxaliplatine al dan niet in combinatie met bevacizumab (of 
cetuximab) niet leidt tot een toename van het primaire eind
punt OS. Ook PFS is niet verschillend. Deze resultaten voldoen 
niet aan de PASKWILcriteria voor een positief advies.
Er is wel een voordeel voor SIRT in tot de lever beperkte PFS 
en respons ín alleen de lever zonder dat dit leidt tot een 
hogere kans op resectabiliteit.
In de in dit rapport beschreven studies zijn niet alleen dosis
aanpassingen gedaan ten aanzien van systemische behande
ling, maar ook ten aanzien van de toegediende activiteit 
yttrium90harsmicrosferen. De dosisreductie was gebaseerd 
op een combinatie van longshunt en tumorload.11 Daarbij dient 
te worden aangemerkt dat voorafgaand aan deze studie wel 
een dosisescalatiestudie plaatsvond van oxaliplatine, maar 
niet van yttrium90harsmicrosferen. De toegediende mediane 
activiteit van 1,4 GBq is in vergelijking met gepubliceerde data 
laag te noemen. Dit heeft mogelijk geleid tot onderdosering. 
Dosimetriestudies zullen hierop antwoord moeten geven. 
De frequentie van ernstige bijwerkingen is bij combinatie 
van SIRT middels yttrium-90-harsmicrosferen en chemo-
therapie hoger dan bij chemotherapie alleen (74 versus 67 
procent). Vooral hematologische toxiciteit treedt vaker op 
bij de combinatiebehandeling. Bij 7 procent van de patiënten 
treden ernstige (graad ≥ 3) SIRT-gerelateerde bijwerkingen 
op. De salvagebehandeling van patiënten met chemo therapie
refractaire ziekte met voornamelijk levermetastasen is niet 
het onderwerp van deze drie studies en dit rapport.

5. Kosten
De kosten voor een eenmalige behandeling met SIRT middels 
yttrium90harsmicrosferen bedragen ongeveer 19.000 euro 
(bron: rapport Zorginstituut Nederland).6

Conclusie
Bij patiënten met irresectabele levermetastasen van colorectaal 
carcinoom die eerstelijns behandeling met 5-FU en 
oxaliplatine (met of zonder bevacizumab of cetuximab) 
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