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chapter 7 Samenvatting, discussie en vooruitzichten

In dit proefschrift worden de mogelijkheden van radioimmuniscintigrafie (RIS) en 

radioimmunotherapie (RIT) beschreven in klinische studies bij patiënten met een 

hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HHPCC). Het plaveiselcelcarcinoom is de meest 

voorkomende maligne tumor in het hoofd-halsgebied en ontstaat voornamelijk 

(>95%) in het slijmvlies van mondholte, keelholte en strottenhoofd. De geschatte 

wereldwijde incidentie van HHPCC betrof in 2002 meer dan 563.000 gevallen 

en meer dan 301.000 personen overleden aan de ziekte (1). In alle studies die 

in dit proefschrift beschreven worden, werd gebruik gemaakt van monoklonale 

antilichamen (MAbs) gericht tegen CD44v6, een “target” antigeen met hoge 

selectieve expressie in HHPCC.  

 In de introductie (Hoofdstuk 1) van dit proefschrift wordt een overzicht 

gegeven van de huidige diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij 

HHPCC, terwijl ook de mogelijkheden, voorwaarden en beperkingen van RIS en 

RIT voor toepassing bij HHPCC behandeld worden. Studies met MAbs die gericht 

zijn tegen HHPCC-geassocieerde  antigenen zoals CD44v6, worden in meer detail 

uitvoeriger belicht. Tot slot worden ook nieuwe diagnostische en therapeutische 

strategieën behandeld.

 Eén van de beperkingen die in eerdere klinische RIT studies 

ondervonden werden met chimere MAbs (cMAbs) gericht tegen CD44v6 was het 

optreden van immunogeniciteit. Humane antilichaam reacties gericht tegen 

het toegediende MAb kunnen leiden tot allergische reacties zoals anafylaxie, 

en kan ook een snelle klaring van het MAb tot gevolg hebben, met name bij 

herhaalde toedieningen. In het geval van RIT, zal dit leiden tot een verminderde 

opname van het radioimmunoconjugaat in de tumor. In Hoofdstuk 2 worden 

de resultaten gepresenteerd van een fase I stralingsdosis-escalatie RIT studie 

bij HHPCC patiënten met het anti-CD44v6 gehumaniseerde MAb bivatuzumab, 

ook BIWA 4 genoemd, gelabeld met het therapeutische radionuclide 

rhenium-186 (186Re). In deze studie werd de veiligheid, maximaal tolerabele 

dosis (MTD), immunogeniciteit en de therapeutische mogelijkheden van het 

radioimmunoconjugaat bepaald bij 20 patiënten met een incurabel recidief en/

of gemetastaseerd HHPCC. Alle patiënten ontvingen een eenmalige toediening 

van 186Re-bivatuzumab in een stralingsdosis-escalatie schema van 0,74, 1,11, 

1,48, 1,85 en 2,22 GBq/m2. De MTD werd vastgesteld op 1,85 GBq/m2, op welk 

niveau dosislimiterende myelotoxiciteit optrad bij 1 van de 6 patiënten. Drie 

maanden na de eerste toediening ontvingen 3 patiënten een tweede toediening 

van 1,85 GBq/m2. Zowel de eerste als tweede toediening werden goed verdragen 

en tumor-targeting was in alle gevallen goed, zoals te zien op de planaire 

en tomografische afbeeldingen van het hoofd-halsgebied. Figuur 1 laat een 

voorbeeld van een γ-camera afbeelding zien van een HHPCC patiënt die 186Re-

gelabeld anti-CD44v6 MAb ontving. De enige significante toxiciteit die optrad was 
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dosis-limiterende myelotoxiteit in de vorm van trombo- en leukocytopenie. CTC 

graad 4 myelotoxiciteit werd waargenomen bij 2 patiënten in de dosisgroep van 

2,22 GBq/m2. Orale mucositis werd gezien bij een klein gedeelte van de patiënten: 

CTC graad 2 bij 2 van de 6 patiënten binnen de dosisgroep van 1,85 GBq/m2 en 

bij 3 van de 5 patiënten binnen de dosisgroep van 2,22 GBq/m2. Twee van de 3 

patiënten die een tweede toediening ontvingen, ontwikkelden orale mucositis 

na beide toedieningen. Er werd na de tweede toediening geen verergering van 

de orale mucositis waargenomen ten opzichte van de eerste toediening. Alle 

patiënten hadden eerder radiotherapie ondergaan, die in sommige gevallen met 

ernstige mucositis gepaard was gegaan. Het is mogelijk dat bij patiënten die 

eerder radiotherapie ondergaan hebben, de orale mucositis na RIT verergert.

 Eén patiënt binnen de 1,11 GBq/m2 dosisgroep werd 5 dagen na de start 

van RIT in het ziekenhuis opgenomen in verband met onverklaarbare insulten. 

Gedurende de opname, 8 dagen na de start van RIT, ontstond angioneurotisch 

oedeem met reversibele respiratoire insufficiëntie. De patiënt werd 11 dagen 

na de start van RIT uit het ziekenhuis ontslagen. 22 dagen na de start van RIT 

werd zij thuis dood aangetroffen. Bij nader onderzoek werd er geen oorzakelijk 

verband gevonden tussen de antilichaamtoediening en het overlijden, maar deze 

mogelijkheid kon ook niet worden uitgesloten. Analyse van serum van de patiënt 

liet zien dat er geen anti-bivatuzumab respons (HAHA) opgetreden was.

 Bij 3 van de 6 patiënten die op MTD niveau behandeld waren, werd 

stabiele ziekte waargenomen met een duur van 6 tot 21 weken. Wat betreft 

immunogeniciteit werd er bij slechts 2 van de 20 patiënten (10%) een HAHA 

respons waargenomen, terwijl in een eerdere vergelijkbare studie met het anti-

CD44v6 cMAb U36 een humane anti-U36 respons (HACA) waargenomen werd in 5 

van de 12 (42%) HHPCC patiënten (2). Bovendien werden er geen HAHA responsen 

waargenomen in 3 andere radioimmunoscintigrafie-biodistributie studies waarbij 
99mTc-bivatuzumab toegediend werd aan in totaal 28 patiënten met HHPCC (n = 

10), niet-kleincellig longcarcinoom (n = 9) en borstcarcinoom (n=9)(3,4). Uit deze 

studies werd geconcludeerd dat therapie met 186Re-bivatuzumab veilig is, ook als 

er een tweede toediening gegeven wordt.

 Het feit dat er anti-tumor effecten gezien werden bij patiënten met 

grote tumoren, biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van RIT met een 

eenmalige of meervoudige  toediening van 186Re-labeled bivatuzumab. Er werden 

geen objectieve responsen gezien in deze patiënten met incurabel HHPCC. Een 

beter resultaat met dit radioimmunoconjugaat is te verwachten in een adjuvante 

setting, kort na chirurgie bij patiënten met minimale residuale HHPCC. Dergelijke 

patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van metastasen op 

afstand. Het feit dat de opname van MAbs hoger is in HHPCC tumoren met een 

klein volume (1 cm3) dan in HHPCC tumoren met een groot volume (50 cm3), 
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ondersteunt de verdere ontwikkeling van RIT voor adjuvante, ‘targeted’ therapie 

voor minimale residuale HHPCC (5). Een andere mogelijkheid om de effectiviteit 

van RIT te verhogen, is door de beenmergtoxiciteit tegen te gaan met behulp 

van autoloog bloed of beenmergtransplantatie. Een eerdere RIT studie bij HHPCC 

toonde aan dat re-infusie van “granulocyte colony-stimulating factor” (G-CSF) 

gestimuleerd autoloog volbloed het mogelijk maakt om de MTD te verhogen 

en daarmee mogelijk ook de anti-tumor effecten te verbeteren (6). Verhoging 

van de effectiviteit van RIT kan mogelijk ook bewerkstelligd worden door RIT te 

combineren met andere “targeted” therapieën welke van zichzelf geen of een 

zeer lage myelotoxiciteit veroorzaken. Als vervolg op toepassingen waarbij anti-

EGFR MAbs worden gecombineerd met radiotherapie bij lokaal vergevorderd 

HHPCC (7), zou het ook aantrekkelijk kunnen zijn om anti-EGFR MAbs te 

combineren met RIT. De combinatie van RIT met het EGFR blokkerende MAb 425 

vertoonde een additioneel therapeutisch effect in preklinische studie met HHPCC 

xenograft-dragende naakte muizen (8).

 De data verkregen in de fase I stralingsdosis-escalatie RIT studie met 
186Re-bivatuzumab bij HHPCC patiënten, werden ook gebruikt voor dosimetrie 

analyses, zoals beschreven in Hoofdstuk 3. “Total body” scintigrafie werd gebruikt 

om de hoeveelheid radioactiviteit in bepaalde organen en gebieden vast te 

stellen. De verblijftijden in deze organen en gebieden werden berekend en 

vervolgens ingevoerd in het MIRDOSE3 programma om op die manier de 

geabsorbeerde doses te verkrijgen. Alleen voor het beenmerg ging dat anders. De 

beenmergdosis werd berekend op basis van de verblijftijd van het 

radioimmunoconjugaat in het bloed (9). Eénentwintig scintigrafie studies in 18 

patiënten werden gebruikt voor de dosimetrie analyses (5 bij vrouwen en 16 bij 

mannen). De data van de 3 patiënten die 3 maanden na de eerste toediening een 

tweede toediening van 1,85 GBq/m2 ontvingen, zijn bij deze 21 studies 

inbegrepen. De gemiddelde beenmergdosis was 0,49 ± 0,03 mGy/MBq voor 

mannen en 0,64 ± 0,03 mGy/MBq voor vrouwen. De nieren bleken de hoogste 

geabsorbeerde dosis te krijgen (gemiddelde dosis in mannen 1,61 ± 0,75 mGy/

MBq; gemiddelde dosis in vrouwen 2,15 ± 0,95 mGy/MBq). De maximale 

stralingsdosis voor de nieren in de totale patiëntengroep was 11 Gy, waarvan niet 

wordt verwacht dat het tot niertoxiciteit zal leiden. De tumordoses, omgerekend 

naar het MTD-niveau van 1,85 GBq/m2, bedroeg 3,8 tot 76,4 Gy, met een mediane 

dosis van 12,4 Gy. Er werd een goede correlatie (r = -0,79) gevonden tussen de 

hoeveelheid radioactiviteit die per kg lichaamsgewicht toegediend werd en de 

maximale daling van het aantal trombo- en leukocyten (“nadir”).

 Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat RIT met 
186Re-bivatuzumab veilig is. 186Re-Bivatuzumab heeft een lage immunogeniciteit, 

waardoor meervoudige toediening mogelijk is. De enige geobserveerde toxiciteit 

in deze studie was myelotoxiciteit die veroorzaakt werd door het circulerend 
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radioimmunoconjugaat. In sommige patiënten werd daarnaast een milde 

vorm van mucositis gezien. Dosimetrie analyses toonden aan dat deze vorm 

van therapie ook veilig is voor wat betreft de stralingsbelasting van normale 

organen. Bij de patiënten die op het hoogste dosis-niveau behandeld werden, 

werden consequent anti-tumor effecten waargenomen. Er zullen echter hogere 

geabsorbeerde doses (>60 Gy) dienen te worden bereikt, voordat objectieve 

responsen verwacht mogen worden van RIT als monotherapie.

 Selectieve tumor-targeting met bivatuzumab zoals gedemonstreerd 

in de eerder beschreven RIT studies heeft ook het gebruik van dit MAb bij 

andere therapeutische benaderingen gestimuleerd. Ondanks de veelbelovende 

resultaten, zijn bij het grootschalig gebruik van radioimmunoconjugaten 

problemen te verwachten voor wat betreft logistiek en stralingsveiligheid. 

Het weglaten van de radioactiviteit zou een oplossing voor deze problemen 

kunnen bieden, en daarom werd er door de sponsor van de bivatuzumab RIT 

studie een anti-CD44v6 antilichaam-toxine conjugaat ontwikkeld bestaande uit 

bivatuzumab en mertansine. Het gebruik van antilichaam-toxine conjugaten is 

bijzonder aantrekkelijk, omdat hiervan geen beenmergtoxiciteit te verwachten 

is, waardoor perspectieven kunnen ontstaan voor combinatietherapie met 

conventionele chemotherapie.

 Bivatuzumab mertansine is een tumor-geactiveerd “prodrug” conjugaat, 

bestaande uit het supertoxische mertansine (DM1) dat covalent gekoppeld is 

aan bivatuzumab. Mertansine is een toxine dat aangrijpt op de microtubuli van 

de cel. Na binding van het conjugaat aan CD44v6, kan internalisatie van het 

complex plaatsvinden, waarna door klieving van de antilichaam-mertansine 

disulfidebruggen de mertansine moleculen intracellulair vrijkomen. In een studie 

beschreven door Tijink et al. (10), werd de veiligheid, MTD, farmacokinetiek, 

immunogeniciteit  en preliminaire effectiviteit van bivatuzumab-mertansine 

vastgesteld na 3 wekelijkse i.v. toedieningen aan HHPCC patiënten. In deze 

studie werd geen toxiciteit waargenomen, die toegeschreven kon worden aan 

vrij mertansine dat ten gevolge van deconjugatie in de circulatie kan ontstaan. 

Er werden ook geen aanwijzingen gevonden voor aspecifieke opname van het 

conjugaat door CD44v6-negatieve weefsels. De voornaamste toxiciteit van 

bivatuzumab-mertansine ontstond in de huid, waarschijnlijk ten gevolge van 

CD44v6 expressie in dit weefsel (kruis-reactiviteit). De meerderheid van de 

huidreacties was reversibel. Echter, bij 1 patiënt die met een dosis van 140 mg/

m2 behandeld was, ontstond een fatale conjugaat-gerelateerde complicatie op, 

in de vorm van toxische epidermale necrolyse. De toxiciteit werd waarschijnlijk 

veroorzaakt door de kruis-reactiviteit van bivatuzumab met keratinocyten in 

de huid. Er werd geen relatie tussen conjugaatdosis en toxiciteit gevonden 

en het is daarom moeilijk te voorspellen wanneer ernstige huidtoxiciteit kan 
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ontstaan. Daarom werd besloten om de verdere klinische ontwikkeling van 

bivatuzumab-mertansine stop te zetten. Op basis van deze studie en andere 

parallelle studies met bivatuzumab-mertansine, kan geconcludeerd worden dat 

strikte tumor-selectieve expressie van het target-antigeen vereist is als men 

supertoxische antilichaam-toxine conjugaten wil gebruiken voor therapie. Deze 

conclusie geldt weliswaar voor benaderingen waarbij gebruik gemaakt wordt van 

supertoxische toxines zoals mertansine, maar is mogelijk niet van toepassing 

bij benaderingen zoals RIT. In 3 RIT studies met 186Re-gelabeld anti-CD44v6 

MAbs U36 en bivatuzumab met in totaal 45 toedieningen (2,6,11), werden slechts 

bij 1 patiënt reversibele huidreacties gezien 8 dagen na de start van RIT. Deze 

huidreacties bestonden uit angioneurotisch oedeem (CTC graad 3) en urticaria 

(CTC graad 3). Dit verschil in toxiciteit tussen CD44v6-specifieke RIT (186Re) 

conjugaten en CD44v6-specifieke mertansine conjugaten kan verklaard worden 

door de volgende aspecten: ten eerste, de stralingsafgifte met 186Re verloopt 

relatief traag ten gevolge van de lange halfwaardetijd van 89 uur van deze 

ß-straler. Ten tweede, de energie en dracht (5 mm) van de ß-emissie van 186Re zijn 

ideaal voor bestraling van kleine tot middelgrote tumoren (0,5 – 1 cm). (12) Door 

deze eigenschappen is de huidtoxiciteit bij RIT laag, omdat een groot deel van de 

stralingsenergie buiten de huid, en dan met name buiten de basaallaag van de 

huid, terecht komt. 

 Bovengenoemde studies laten zien dat selectieve “targeting” van 

tumoren met MAbs ten behoeve van therapie mogelijk is en dat “imaging” van 

MAbs mogelijk een waardevol hulpmiddel kan zijn om de opname van het MAb 

in tumor en normale organen af te beelden en te kwantificeren. Voor dit doel 

kan het gebruik van “imaging” met een γ-camera informatief zijn, alhoewel er 

veel ruimte is voor verbeteringen zoals weergegeven in Figuur 1. Zo laten de 

afbeeldingen in Figuur 1 weinig details zien van de organen. Het feit dat de 

tumor in Figuur 1 veel groter lijkt dan deze in werkelijkheid is, heeft te maken 

met de beperkte resolutie. Er zijn geen anatomische details zichtbaar. Maar het 

meest belangrijk: nauwkeurige kwantificering van de MAb distributie is lastig 

met SPECT, en daarom werd er voor gekozen om de mogelijkheden van positron 

emissie tomografie (PET) voor MAb “imaging” te gaan onderzoeken.

 In Hoofdstuk 4 wordt onderzocht of immuno-PET, de combinatie 

van PET met MAbs, geschikt is om tumordetectie te verbeteren en om MAb-

gebaseerde therapie te begeleiden. De langlevende positron emitter zirconium-89 

(89Zr) heeft ideale fysische karakteristieken voor immuno-PET met intacte MAbs, 

maar was nooit eerder toegepast is een klinische setting. In een fase I studie 

zoals gepresenteerd in dit proefschrift, werden de diagnostische mogelijkheden 

van immuno-PET met 89Zr-gelabeld chimeer anti-CD44v6 MAb (cMAb) U36 

geëvalueerd in 20 patiënten met HHPCC. Deze patiënten hadden een groot risico 
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op het ontwikkelen van lymfekliermetastasen en derhalve was er voor hen een 

halsklierdissectie met of zonder resectie van de primaire tumor gepland. Alle 

patiënten ontvingen 75 MBq 89Zr-cMAb U36. Alle patiënten ondergingen een 

CT-scan en/of MRI-scan en immuno-PET voorafgaande aan de chirurgie. Zes 

patiënten ondergingen ook PET met 18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG-PET). 

Immuno-PET scans werden verricht tot 144 uur na toediening. Diagnostische 

bevindingen werden geregistreerd per halszijde (links of rechts) en per 

lymfeklierniveau (6 niveaus per zijde), en vergeleken met de histopathologische 

uitslag. Immuno-PET detecteerde alle primaire tumoren (n = 17) en de 

lymfkliermetastasen in 18 van de 25 positieve niveaus (sensitiviteit 72%) en 

in 11 van de 15 positieve zijdes (sensitiviteit 73%). Interpretatie van immuno-

PET was correct in 112 van de 121 geopereerde niveaus (nauwkeurigheid 93%) 

en in 19 van de 25 geopereerde zijdes (nauwkeurigheid 76%). Vergeleken met 

de γ-camera afbeeldingen in Figuur 1, zijn de 89Zr immuno-PET afbeeldingen 

gedetailleerder en zijn de organen en tumor beter zichtbaar (Figuur 2). Voor 

CT/MRI werd per niveau en per zijde een sensitiviteit van respectievelijk 60% 

en 73% en een nauwkeurigheid van respectievelijk 90% en 80% gevonden. In 6 

patiënten met 7 tumor-positieve hals niveaus en zijdes, vertoonden immuno-

PET en FDG-PET vergelijkbare diagnostische resultaten. In deze studie werd 

aangetoond dat immuno-PET met 89Zr-cMAb U36 op zijn minst even goed is als 

CT/MRI voor het detecteren van HHPCC lymfekliermetastasen. De toekomstige 

toepassing van PET/CT zal naar verwachting de interpretatie van de afbeeldingen 

vergemakkelijken.

 De verkregen gegevens van de fase I immuno-PET studie met 89Zr-

gelabeld cMAb bij patiënten met HHPCC werden ook gebruikt voor dosimetrie 

en analyse van de veiligheid zoals beschreven in Hoofdstuk 5. Biodistributie 

van het radioimmunoconjugaat werd geëvalueerd door middel van 

radioactiviteitsmetingen in bloed, beenmerg en in biopten die uit het chirurgisch 

preparaat op 168 uur na de toediening verkregen werden. Opname van het 

radioimmunoconjugaat in tumoren en organen werd gekwantificeerd door het 

definiëren van “volumes of interest” op basis de immuno-PET afbeeldingen. De 

verblijftijd van het conjugaat in tumoren en organen werd berekend en ingevoerd 

in het software programma OLINDA/EXM 1.0, om zo de geabsorbeerde doses te 

kunnen bepalen. De beenmergdosis werd berekend op basis van de verblijftijd 

van het conjugaat in het perifere bloed (13). Toediening van 89Zr-cMAb U36 werd 

goed verdragen door alle patiënten en bijwerkingen werden niet waargenomen. 

Bij 2 patiënten werd een HACA respons aangetoond, maar zonder dat dit effect 

had op de klaring van het radioimmunoconjugaat uit het lichaam. Kwantificering 

van “blood-pool”activiteit in de linker ventrikel van het hart op basis van de 

PET images, toonde een goede overeenkomst met de activiteit gemeten in de 
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afgenomen bloedmonsters (gemiddelde afwijking 0,2 ± 16,9%), behalve voor 

zwaarlijvige patiënten (>100 kg). De gemiddelde beenmergdosis was 0,07 ± 0,02 

mSv/MBq bij mannen en 0,09 ± 0,01 mSv/MBq bij vrouwen. Het normale orgaan 

met de hoogste geabsorbeerde dosis was de lever (gemiddelde dosis bij mannen 

96,49 ± 21,02 mSv; bij vrouwen 105,26 ± 16,25 mSv), gevolgd door de nieren, 

schildklier, longen en milt. De gemiddelde effectieve dosis was 0,53 ± 0,03 mSv bij 

mannen en 0,66 ± 0,03 mSv/MBq bij vrouwen. Uitscheiding via de urine was laag 

met een gemiddelde uitscheiding van 2,59 ± 1,89 %ID 89Zr gedurende de eerste 72 

uur na toediening. De gemiddelde effectieve dosis voor het hele lichaam was 0.53 

± 0,03 mSv/MBq bij mannen en 0,66 ± 0,03 mSv/MBq bij vrouwen. Kwantificering 

van MAb opname in tumoren toonde een goede overeenkomst tussen %ID/g 

afgeleid van bioptgegevens 168 uur na toediening en afgeleid van PET data 144 

uur na toediening, met iets lagere waarden voor PET (gemiddelde afwijking -8,4% 

± 34,5%).

 Concluderend, laten de resultaten van deze “first-in-human” immuno-

PET studie met 89Zr-gelabeld cMAb U36 in HHPCC patiënten zien dat 89Zr-

immuno-PET op zijn minst net zo geschikt is voor het detecteren van de primaire 

tumor en lymfkliermetastasen als CT en MRI. 89Zr-immuno-PET is een nieuwe 

niet-invasieve kwantitatieve diagnostische modaliteit, die toegepast kan worden 

in MAb-onderzoek, bijvoorbeeld voor het selecteren van nieuwe veelbelovende 

therapeutische MAbs en ook voor het selecteren van de patiënten die de grootste 

kans hebben op baat van een specifieke MAb behandeling.

 Ondanks veelbelovende klinische resultaten is het duidelijk dat 

de effectiviteit van de meeste door de FDA goedgekeurde MAbs nog steeds 

beperkt is, en dat slechts een gedeelte van de patiënten baat heeft van therapie. 

Daarnaast zijn de kosten van MAb-therapie zeer hoog. De vraag is hoe de 

effectiviteit van MAb-therapie verbeterd kan worden en hoe de meest geschikte 

patiënten geïdentificeerd kunnen worden. Met andere woorden: wanneer, 

hoe en voor wie moet antilichaam-gebaseerde therapie worden toegepast? 

Wij verwachten dat kwantitatieve beeldvorming van MAbs met immuno-PET 

een belangrijk hulpmiddel kan worden tijdens de diverse stadia van MAb-

ontwikkeling en toepassing. Bij “first-in-human” klinische studies met nieuwe 

MAbs is het belangrijk om informatie te verkrijgen over de ideale MAb-dosering 

die tot optimale tumor targeting leidt (bijv. verzadiging van receptoren), over de 

opname in belangrijke normale organen om toxiciteit te voorkomen (alhoewel 

immuno-PET niet in staat is gebleken om de huidtoxiciteit te voorspellen 

die door bivatuzumab-mertansine werd veroorzaakt), en over de variaties 

in farmacokinetiek en “tumor targeting” tussen patiënten onderling. MAb-

gebaseerde beeldvorming kan mogelijk deze informatie op een efficiënte en 
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veilige manier geven. Bovendien kan deze informatie met minder patiënten 

verkregen worden, en zullen ook minder patiënten met een suboptimale dosis 

behandeld worden. Deze benadering is met name aantrekkelijk wanneer het 

te onderzoeken MAb is gericht tegen een nieuw “tumor target” dat nog niet 

eerder gevalideerd is in een klinische studie. Kwantitatieve MAb-gebaseerde 

beeldvorming kan mogelijk ook toegepast worden om tot een optimaal gebruik te 

komen van MAbs die reeds door de FDA zijn goedgekeurd. In de huidige praktijk 

worden vaak weefselanalyses verricht om target-expressie te bevestigen en 

om patiënten voor MAb-therapie te selecteren. Patiënten met gemetastaseerd 

mammacarcinoom bijvoorbeeld, komen alleen in aanmerking voor therapie met 

het “anti-human epidermal growth factor receptor-2” (HER2) MAb trastuzumab 

wanneer er in een biopt van de tumor met behulp van immunohistochemie 

of fluorescentie in situ hybridisatie eiwit-overexpressie of genamplificatie is 

aangetoond (in 20 - 30% van de patienten). Het is echter twijfelachtig of op 

basis van één biopt een representatief overzicht van de in vivo HER2 expressie 

status verkregen kan worden, omdat de expressie van een antigeen binnen één 

tumor heterogeen kan zijn en er bovendien ook expressieverschillen tussen de 

primaire tumor en metastasen op kunnen treden. Beeldvorming voorafgaand 

aan de feitelijke therapie (pretherapie “imaging”) zou van additionele waarde 

kunnen zijn voor de patiëntselectie, omdat het gebruikt kan worden om niet-

invasief, kwantitatief en zelfs in verloop van de tijd (4-dimensionaal), de 

targetexpressie en MAb ophoping in alle tumorlaesies en normale weefsels 

vast te stellen. Deze informatie is waarschijnlijk bijzonder relevant in het geval 

MAb-therapie gecombineerd wordt met andere behandelingsmodaliteiten zoals 

chemo- en radiotherapie, om zo de routes te vinden die tot maximale synergie 

leiden. In de ideale situatie wordt tevens topografische informatie over de 

tumoruitbreiding verkregen zoals met PET/CT, om zo de homogeniteit van MAb 

tumoraccumulatie te kunnen beoordelen. Tot nu, werd antilichaam-imaging met 

name toegepast in de aanloop tot RIT, voor dosimetrische voorspellingen (14). In 

deze setting is kwantitatieve beeldvorming bijzonder aantrekkelijk vanwege het 

smalle therapeutische venster van RIT, waarbij met name beenmergtoxiciteit 

dosislimiterend is.

 Op basis van de bemoedigende bevindingen met immuno-PET zoals 

beschreven in dit proefschrift, zijn recent meerdere klinische studies met 89Zr-

gelabelde MAbs gestart, waarvan één met 89Zr-trastuzumab voor de beoordeling 

van de HER2 expressie status en voor detectie van HER2-positieve tumorlaesies 

in patiënten met mammacarcinoom. Preliminaire resultaten van de eerste 

patiënten in deze studie (15) toonden uitstekende tumoropname van het 

radioimmunoconjugaat en een beter oplossendvermogen vergeleken met eerdere 

SPECT studies met 111In-trastuzumab (16). In andere immuno-PET studies met 
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bijvoorbeeld 89Zr-gelabeld bevacizumab, cetuximab en ibritumomab tiuxetan, 

werden veelbelovende resultaten behaald bij de niet-invasieve evaluatie van 

MAb-opname en therapieplanning (17,18,19). Het is te verwachten dat er meer 

van dergelijke studies zullen volgen, ook studies met HHPCC patiënten. 

A B C D E

FIGUre 1. 
γ-camera afbeeldingen van een patiënt met een tumor in de orofarynx. De scans werden verricht  1 (A), 24 (B), 
72 (C), 144 (D), en 312 (E) uur na toediening van 186Re-labeled cMAb U36. Direct na injectie bevindt het MAb zich 
in de "blood-pool". Relatieve opname van het radioimmunoconjugaat in de tumor neemt toe met de tijd, terwijl 
de tumor beter zichtbaar wordt op latere tijdstippen.

FIGUre 2. 
89Zr immuno-PET afbeeldingen van patiënt met een tumor rechts in de orofarynx (aangegeven door pijlen), 
gerangschikt (van links naar rechts) 1, 24, 72, en 144 uur na injectie. Circulerend 89Zr-cmAb U36 in het hart, 
opname in organen en verhoogde opname in tijd van 89Zr-cmAb U36 in de tumor is zichtbaar. 
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