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89Zr-immuno-PET: naar een klinische methode om antilichaam-therapie 
voor kanker te sturen
Hoofdstuk 1 geeft  een algemene introductie over de ontwikkeling van antilichaam-
therapie voor kanker. Monoclonale antilichamen zijn antistoff en gericht tegen 
specifi eke eiwitten (antigenen) die tot expressie komen op het celoppervlak. Deze 
vorm van doelgerichte behandeling maakt het mogelijk om kwaadaardige cellen te 
doden, terwijl normale gezonde cellen gespaard blijven. Voor een eff ectieve 
behandeling is het noodzakelijk dat het antigeen voorkomt op de tumorcellen en 
dat het antilichaam de tumorcel bereikt. Om toxiciteit te minimaliseren wordt een 
antigeen gekozen dat niet of nauwelijk op normale weefsels voorkomt.
Antilichaam-therapie heeft  de perspectieven op goede resultaten van behandeling 
verbeterd, maar niet alle patienten hebben baat bij deze behandeling en de kosten 
van deze dure geneesmiddelen zijn aanzienlijk.

Om de behandelmogelijkheden voor patienten met kanker te optimaliseren, 
is een methode nodig om te voorspellen welke patienten baat zullen hebben bij 
een bepaalde antilichaam-therapie. Hiermee kan het eff ectief gebruik verbeterd 
worden en toxiciteit en kosten voorkomen worden. Daarnaast kunnen subgroepen 
van patienten gedetecteerd worden die voordeel hebben van een bepaalde 
antilichaam-therapie, waardoor de noodzaak voor grote klinische studies 
achterwege kan blijven. Een doelgerichte studie-opzet die gebruik maakt van een 
dergelijke methode kan helpen om nieuwe geneesmiddelen sneller te ontwikkelen 
voor gebruik in de dagelijkse klinische praktijk.

Voor deze doeleinden wordt in dit proefschrift  de ontwikkeling van een 
nieuwe methode beschreven: positron-emissie tomografi e (PET) met 
89-Zirconium (89Zr)-gelabelde antilichamen, oft ewel 89Zr-immuno-PET. Dit is 
een beeldvormende techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van langlevend 
radioactief isotoop (t½ van 89Zr is 78.4 uur). Voordelen van deze methode zijn dat 
deze informatie geeft  over het gehele lichaam en niet-invasief is. Essentiele 
aspecten bij de ontwikkeling van dit nieuwe meetinstrument zijn de 
uitvoerbaarheid, technische en biologische validatie. In deel I van dit proefschrift  
wordt de uitvoerbaarheid van 89Zr-immuno-PET onderzocht. In deel II wordt de 
validatie van 89Zr-immuno-PET beschreven.
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Deel I Uitvoerbaarheid van 89Zr-immuno-PET

Toediening van 89Zr-gelabelde antilichamen is veilig
In Hoofdstuk 2 wordt de eerste klinische 89Zr-immuno-PET studie beschreven. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd bij twintig patienten met hoofd-
halsplaveiselcelcarcinoom (HHPCC) met een hoog risico op lymfekliermetastasen, 
waarvoor een operatieve behandeling (halsklierdissectie met of zonder resectie 
van de primaire tumor) gepland was. Alle patienten kregen 75 MBq 89Zr-gelabeld 
chimeer monoclonaal antilichaam (cmAb) U36 (10mg) en immuno-PET scans 
werden verricht tot 6 dagen na toediening.

Hoofdstuk 2 beschrijft de veiligheid van de toediening van 89Zr-cmAbU36. 
De procedure werd goed verdragen door alle patienten; er werden geen ernstige 
bijwerkingen ten gevolge van de toediening gerapporteerd. Twee patienten 
ontwikkelden een humaan-anti-chimeer antigeen (HACA) respons, gerelateerd 
aan het antilichaam gedeelte (niet tegen de 89Zr-verbinding).

De toediening van 89Zr-gelabelde antilichamen werd ook goed verdragen in 
de andere klinische studies beschreven in dit proefschrift. Er werden geen 
bijwerkingen van het radioactief gelabelde antilichaam gerapporteerd voor 89Zr-
rituximab bij patienten met een diffuus grootcellig B cel lymfoom (Hoofdstuk 7) 
en 89Zr-antiCD44 bij patienten met CD44-positieve solide tumoren (Hoofdstuk 
8). Daarnaast waren er bij de eerste 15 klinische studies met 89Zr-immuno-PET in 
de oncologie (gepubliceerd tussen 2006 en 2016) geen problemen met de veiligheid 
(Hoofdstuk 4).

De stralingsbelasting van 89Zr-immuno-PET is ~0.6 mSv/MBq
In Hoofdstuk 2 wordt de biodistributie en stralingsbelasting van 89Zr-cmAb U36 
onderzocht in het cohort van twintig patienten met HHPCC. Het normale weefsel 
met de hoogst geabsorbeerde stralingsdosis was de lever (gemiddelde dosis: 
1.25±0.27 mSv/MBq bij mannen en 1.35±0.21 mSv/MBq bij vrouwen, ten gevolge 
van klaring en katabolisme van antilichamen via de lever), daarna gevolgd door de 
nieren, schildklier, longen en milt. De gemiddelde geabsorbeerde dosis voor het 
beenmerg was 0.07±0.02 mSv/MBq voor mannen en 0.09±0.01 mSv/MBq voor 
vrouwen. De gemeten excretie via de urinewegen was minder dan 3% gedurende 
de eerste 3 dagen na toediening. De gemiddelde effectieve dosis was 0.53±0.03 
mSv/MBq voor mannen en 0.66±0.03 mSv/MBq voor vrouwen.
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Op basis van deze resultaten, is de berekende eff ectieve dosis 22.2 mSv (plus 
3 mSv voor elke bijbehorende lage dosis CT scan) voor een 89Zr-immuno-PET 
onderzoek met een geinjecteerde dosis van 37 MBq.

De stralingsbelasting ten gevolge van 89Zr-immuno-PET is relatief hoog 
(ten opzichte van andere onderzoeken, zoals 4.8 mSv voor 18F-FDG-PET, ~13.3 
mSv voor een diagnostische CT-scan van de hals, borstkas en buik (afh ankelijk 
van het protocol), 0.04 mSv voor een X-thorax). Echter, het risico op een secundaire 
maligniteit ten gevolge van de stralingsbelasting dient in perspectief gezien te 
worden voor een patient die reeds een vorm van kanker heeft . Over het algemeen 
dient het stralingsveiligheidsprincipe ‘zo laag als redelijkerwijs haalbaar’ toegepast 
te worden.

Tumoropname kan gevisualiseerd worden met 89Zr-immuno-PET
Hoofdstuk 3 beschrijft  de detectie van lymfekliermetastasen met immuno-PET 
met 89Zr-gelabeld cmAb U36 voor bij dezelfde groep patienten met HHPCC zoals 
beschreven in Hoofdstuk 2. Het target antigeen van cmAb U36, CD44v6, komt 
uitgebreid tot expressie bij HHPCC.

Voorafgaand aan de operatie werden alle patienten geevalueerd met 89Zr-
immuno-PET, naast het standaard onderzoek met CT en/of MRI. Alle primaire 
tumoren werden gevisualiseerd met 89Zr-immuno-PET (n=17). Lymfk lier-
metastasen werden geidentifi ceerd in 18 van de 25 positieve niveaus (sensitiviteit 
72%).  89Zr-immuno-PET kwam in 112 van de 121 geopereerde niveaus overeen 
met de histopathologische bevindingen (accuratesse 93%). 89Zr-immuno-PET 
leverde twee fout-positieve bevindingen op zonder verklaring. Zeven tumor-
geinfi ltreerde lymfeklierniveaus werden gemist met 89Zr-immuno-PET. Deze 
klieren waren relatief klein (<1x1.5cm) en bevatten slechts gedeeltelijk tumor 
weefsel (~50% tumor infi ltratie). Voor CT/MRI was de sensitiviteit per niveau 
60% en de accuratesse 90% (109/121). Zes van de zeven lymfeklieren die gemist 
waren met 89Zr immuno-PET, werden ook gemist met CT/MRI. Concluderend 
was 89Zr-immuno-PET minstens even goed als de routine diagnostische 
onderzoeken, te weten CT/MRI, voor de detectie van lymfk liermetasten bij 
HHPCC. Deze studie liet zien dat visualisatie van tumoropname van 89Zr-
cmAbU36, een nieuwe beeldvormende techniek, haalbaar is. Naast diagnostische 
implicaties, bieden deze resultaten de gelegenheid om ontwikkeling en toepassing 
van therapeutische antilichamen te sturen.
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Opname in tumor en bloed kunnen gekwantificeerd worden met 89Zr-immuno-
PET
In Hoofdstuk 2 is de haalbaarheid van kwantificatie met immuno-PET met 89Zr-
cmAb U36 beschreven. Kwantificatie van de concentratie radioactiviteit in de 
linker ventrikel van het hart, gemeten met 89Zr-immuno-PET, kwam goed overeen 
met radioactiviteits concentraties gemeten in veneuze bloed samples (verschil 
gelijk aan 0.2% ± 16.7% [gemiddelde ± SD]), behalve voor uitzonderlijk zware 
patienten (>100kg). Voor tumoren werd een goede overeenkomst gevonden tussen 
kwantificatie met 89Zr-immuno-PET op 6 dagen na toediening van het radioactief 
gelabelde antilichaam en gemeten radioactiviteits concentraties in chirurgische 
biopten verkregen 7 dagen na toediening. 

Klinische studies met 89Zr-immuno-PET in de oncologie geven relevante en 
duurzame resultaten 
In Hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de eerste 15 
klinische studies met 89Zr-immuno-PET in de oncologie, gepubliceerd tussen 
2006 en 2016. Deze studies hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 89Zr-
immuno-PET door een correlatie tussen opname van 89Zr-gelabelde antilichamen 
en target antigeen expressie in biopten te laten zien.

De ZEPHIR studie is een international studie die beschrijft hoe 89Zr-
immuno-PET, gecombineerd met vroege respons monitoring met 18F-FDG-PET, 
gebruikt kan worden om de respons te voorspellen op antilichaam-therapie, in dit 
geval met het antilichaam-drug-conjugaat trastuzumab-emtansine (T-DM1). In 
deze studie bij patienten met HER2-positief gemetastaseerd mammacarcinoom, 
werd tumor detectie en stagering verricht met conventionele beeldvorming 
(18F-FDG-PET). Daarnaast werd tumor targeting onderzocht met 89Zr-
trastuzumab-PET. Na 3 cycli behandeling met T-DM1, werd een vroege respons 
beoordeling uitgevoerd met conventionele imaging (18F-FDG-PET). Dit is een 
veelbelovende studie opzet voor een toekomstige toepassing van 89Zr-immuno-
PET om antilichaam-therapie te sturen.

“Het is niet alles goud wat er blinkt”
Uit dit overzicht van de eerste klinische studies met 89Zr-immuno-PET is gebleken 
dat verdere ontwikkeling nodig is om antigeen-gemedieerde opname te meten. 
Om 89Zr-immuno-PET daadwerkelijk in de klinische praktijk in te zetten, moet 
aan twee voorwaarden voldaan worden. De eerste voorwaarde is dat de 

Yvonne_Jauw_.indd   216 22-07-19   12:08



217

AA

Nederlandse samenvatting

biodistributie van het 89Zr-gelabelde antilichaam (de speurdosis) de biodistributie 
van het geneesmiddel tijdens behandeling (de therapeutische dosis) refl ecteert. De 
tweede voorwaarde is dat PET in staat moet zijn om specifi eke, antigeen-
gemedieerde, tumor opname van het 89Zr-gelabelde antilichaam te meten. 
Momenteel zijn er geen gestandaardiseerde criteria om tumor opname op 89Zr-
immuno-PET te defi nieren. Daarom is het van belang dat de volledige procedure, 
inclusief data analyse en kwantifi catie van tumor opname gestandaardiseerd en 
gevalideerd wordt voor toekomstige toepassing van 89Zr-immuno-PET.

Deel II Validatie van 89Zr-immuno-PET
Voor elk nieuw meetinstrument is kennis van de meetfout noodzakelijk om de 
resultaten correct te kunnen interpreteren. Voor 18F-FDG-PET is de variatie in de 
tumoropname (uitgedrukt als ‘standardized uptake value’ (SUV)) ten gevolge van 
de meetfout ongeveer 10%. 89Zr-immuno-PET heeft  twee extra uitdagingen: de 
lage geinjecteerde dosis en lage positron abundantie van 89Zr.  Deze factoren leiden 
tot een ongunstige signaal-ruis-verhouding (ruis) en daardoor een grotere 
meetfout voor 89Zr-immuno-PET ten opzichte van 18F-FDG-PET. 

Om deze reden werd de meetfout voor 89Zr-immuno-PET onderzocht in 
Hoodstuk 5 en 6.

De meetfout ten gevolge van ruis is signifi cant voor 89Zr-immuno-PET
In Hoofdstuk 5 wordt de variatie in kwantifi catie van opname in normale weefsels 
en tumoren ten gevolge van ruis bij 89Zr-immuno-PET onderzocht. De meetfout 
ten gevolge van ruis (weergegeven als intra-subject coeffi  cient of variation (CoV)) 
voor 89Zr-antiCD20, 89Zr-antiEGFR en 89Zr-antiCD44 was ~3% voor grote organen 
(brein, lever, long, nier, milt) en ~20% voor tumoren. Deze resultaten laten zien 
dat ruis een signifi cante bron van meetfout is voor tumor kwantifi catie met 89Zr-
immuno-PET.

De interobserver reproduceerbaarheid van tumorkwantifi catie met 89Zr-
immuno-PET is uitstekend.
Voordat tumorkwantifi catie met 89Zr-immuno-PET geevalueerd kan worden in 
grote klinische trials, dient eerst multicenter reproduceerbaarheid vastgesteld te 
worden. In Hoofdstuk 6 is de interobserver reproduceerbaarheid van 
tumorkwantifi catie van 89Zr-immuno-PET onderzocht, waarbij dezelfde soft ware 
en een gestandaardiseerde procedure gebruikt werd in twee centra (VUMC en 
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UMCG). Drie observers hebben handmatig tumoren ingetekend voor 89Zr-
antiCD20, 89Zr-antiEGFR en 89Zr-antiHER2 (n=103(. De maximum, peak and 
mean standardized uptake values (SUVmax, SUVpeak en SUVmean) werden gebruikt 
om tumor opname te kwantificeren.

De interobserver reproduceerbaarheid (mediane CoV) was uitstekend voor 
SUVmax en SUVpeak (0% en 0%). Interobserver variatie was 7% voor SUVmean. 

Voor klinische toepassing is het van belang om ook de betrouwbaarheid 
(weergegevan als intraclass correlation coefficient (ICC)) van de meting vast te 
stellen. Dat wil zeggen in hoeverre dit meetinstrument ondanks de meetfout in 
staat is om klinisch relevante verschillen te onderscheiden.  De betrouwbaarheid 
van de metingen in Hoofstuk 5 en 6 was goed (ICC>0.8). 

Tumor opname van 89Zr-rituximab-PET is gecorreleerd met CD20 expressie 
in biopten
De behandeling van patienten met B-cel non-Hodgkin lymfoom (NHL) omvat 
onder andere rituximab, een antiCD20 antilichaam. Onvoldoende tumor targeting 
kan mogelijk resulteren in therapiefalen. In Hoofdstuk 7 is onderzocht of 89Zr-
rituximab-PET gebruikt kan worden om CD20 targeting vast te stellen. Bij zes 
patienten met een recidief of refractair NHL werd CD20 expressie in tumor 
biopten vastgesteld met immunohistochemie (IHC). Vervolgens werden 89Zr-
rituximab PET scans gemaakt en is opname in dezelfde tumor lesies met PET 
gemeten.

Tumor opname op 89Zr-rituximab-PET was concordant met IHC bij 5 
patienten: in 1 patient werd geen tumoropname gezien op immuno-PET in 
afwezigheid van CD20 expressie in het tumor biopt, in de andere vier patienten 
werd tumor opname gezien concordant met CD20-positieve biopten. Intense 
tumor opname van 89Zr-rituximab op PET (SUVpeak = 12.8) was gerelateerd aan 
uniform positieve CD20 expressie in 1 patient. Matige tumor opname van 89Zr-
rituximab (range SUVpeak = 3.2-5.4) was gerelateerd aan positieve CD20 expressie 
op IHC bij 3 patienten. In 1 patient werd tumoropname van 89Zr-rituximab gezien 
(SUVpeak = 3.8), terwijl er geen CD20 expressie in het biopt was. Deze bevinding 
suggereert een fout-positieve immuno-PET of heterogene expressie van CD20 / 
sampling error van het biopt. Om deze discordante bevinding te begrijpen, is 
verdere analyse van het PET signaal noodzakelijk. 

Samenvattend laat deze studie zien dat 89Zr-rituximab-PET potentieel 
gebruikt kan worden om CD20 targeting vast te stellen. Verder onderzoek is nodig 
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om te bepalen of 89Zr-rituximab-PET de respons op behandeling met rituximab 
kan voorspellen. 

89Zr-immuno-PET kan gebruikt worden om antigeen-gemedieerde opname in 
normale weefsels vast te stellen
Met name in vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling, is het van belang om 
vast te stellen welke therapeutische antilichamen geschikt zijn voor behandeling, 
waarbij celdood van tumorcellen geinduceerd wordt, echter zonder schade aan de 
normale weefsels. Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen kan mogelijk verbeterd 
worden door inzet van een niet-invasieve techniek om antigeen-gemedieerde 
opname in normale weefsels te onderzoeken. Antigeen-gemedieerde, specifi eke 
opname, wordt geacht dosis-afh ankelijk te zijn. Als het target antigeen ook 
aanwezig is op normale weefsels, wordt ook daar dosis-afh ankelijke opname 
verwacht (dit wordt ook wel de “antigeen-sink” genoemd).

In Hoofdstuk 8 is beschreven hoe 89Zr-immuno-PET gebruikt kan worden 
om antigeen-gemedieerde opname in normale weefsels te meten in een fase I dosis 
escalatie studie, met het anti-CD44 antilichaam RG7356 als voorbeeld. Dertien 
patienten met een CD44-positieve solide tumor kregen 89Zr-gelabeld RG7356 
toegediend na een variabele dosis van ongelabeld antilichaam (0 tot 675mg). Er 
werd dosis-afh ankelijk opname gevonden in normale weefsels, passend bij target 
antigeen expressie, waardoor dit antilichaam niet geschikt is voor de ontwikkeling 
van een antilichaam-drug conjugaat.

In deze studie werd geen tumor opname geobserveerd in de laagste dosis 
cohorten (1-200 mg). Dit suggereert onvoldoende aanbod van antilichaam voor 
tumor opname. Bij patienten die ≥ 450 mg kregen (n=7), werd wel tumor opname 
gezien. Dit suggereert antigeen-gemedieerde opname. Echter, een andere studie 
opzet, waarbij gebruik gemaakt wordt van twee toedieningen van 89Zr-mAb per 
patient (met een variabele dosis van ongelabeld antilichaam) lijkt beter geschikt 
om dosis afh ankelijkheid voor tumoren vast te stellen.

89Zr-immuno-PET kan gebruikt worden om niet-specifi eke opname in normale 
weefsels te meten
Het is gebruikelijk om als resultaat van een 89Zr-immuno-PET studie het totale 
signaal, zoals bijvoorbeeld een SUV, te rapporteren. Echter, het totale PET signaal 
kan een signifi cant aandeel niet-specifi eke opname bevatten (dat wil zeggen, niet-
antigeen gemedieerde opname, bijvoorbeeld de bloedvolume fractie van het 
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weefsel). Het is daarom een cruciale stap om eerst niet-specifieke opname te 
kwantificeren, met als doel om uiteindelijk kwantificatie van antigeen-gemedieerde 
opname in normale weefsels en tumoren met 89Zr-immuno-PET mogelijk te 
maken. 

Daarbij bestaat niet-specifieke opname bestaat uit een reversibele 
component (bijvoorbeeld bloedvolume) en een irreversibele component (na 
afbraak van het antilichaam blijft 89Zr achter in de cel).

In Hoofdstuk 9 wordt niet-specifieke opname in normale weefsels zonder 
target expressie onderzocht voor vier 89Zr-gelabelde antilichamen (89Zr-antiCD20, 
89Zr-antiEGFR, 89Zr-antiPSMA en 89Zr-antiHER2).  Door middel van de 
zogenaamde ‘Patlak analyse’ werden de reversibele (VT)  en irreversibele 
component (Ki) van het totale signaal vastgesteld voor de nier, lever, long en milt. 
Voor de Patlak analyse zijn minimaal 3 scans nodig op verschillende tijdstippen na 
bereiken van een evenwichtssituatie tussen het antilichaam in het bloed en in de 
weefsels (vanaf 1 dag na toediening). Dit onderzoek toonde dat de niet-specifieke, 
reversibele opname gelijk was aan de voorspelde waarde. De niet-specifieke, 
irreversibele opname was gelijk aan de voorspelde waarde voor de afbraaksnelheid 
van antilichaam. Met deze gemeten waarden is een basiswaarde vastgesteld.

In de situatie waarbij er antigeen-gemedieerde opname is, verwachten we 
een hogere Ki te meten in vergelijking met de basiswaarde. Voor 89Zr-antiPSMA 
wordt antigeen-gemedieerde opname in de nier verwacht, omdat in de literatuur 
expressie van PSMA in de nier beschreven is. Uit dit onderzoek blijkt de Ki  voor 
89Zr-antiPSMA in de nier 4 keer zo hoog ten opzichte basiswaarde. Dit resultaat 
wijst op antigeen-gemedieerde binding van antiPSMA in de nier.

Deze resultaten vormen de cruciale basis voor kwantificatie van target-
gemedieerde opname van therapeutische antilichamen in-vivo met 89Zr-immuno-
PET. Voor toekomstige studies, met nieuwe 89Zr-gelabelde antilichamen, is een 
‘pilot fase’ met minimaal 3 scans ≥ 1 dag na de toediening noodzakelijk om niet-
specifieke opname over de tijd te meten, om de studie opzet voor detectie van 
antigeen-gemedieerde opname te optimaliseren.

Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van het onderzoek in dit proefschrift, waarin we 
de ontwikkeling beschrijven van 89Zr-immuno-PET als klinische methode om 
antilichaam-therapie voor kanker te sturen. Initiele klinische studies met 89Zr-
immuno-PET in de conologie laten zien dat deze techniek uitvoerbaar en veilig is. 
Technische validatie heeft aangetoond dat de multi-center interobserver 
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reproduceerbaarheid van tumorkwantifi catie uitstekend is, hoewel er een 
substantiele meetfout ten gevolge van ruis gevonden werd. Biologische validatie 
laat zien dat het mogelijk is om met 89Zr-immuno-PET de onderliggende 
biologische processen te meten (correlatie met target antigeen expressie, dosis-
afh ankelijheid en het vaststellen van niet-specifi eke opname). 

Toekomstig onderzoek is nodig om de nauwkeurigheid van de techniek te 
verbeteren. Verwacht wordt dat de klinische introductie van de total body PET/
CT scanner dit in de nabije toekomst mogelijk zal maken, met name door 
signifi cante reductie van ruis. De total body PET/CT scanner heeft  een detector 
ring die het volledige lichaam omvat waardoor nauwkeuriger gemeten kan worden. 
Tenslotte is klinische validatie nodig, waarbij de voorspellende waarde van 89Zr-
immuno-PET vastgesteld wordt.Onder deze voorwaarden kan 89Zr-immuno-PET 
gebruikt worden als klinische methode om te voorspellen welke patienten zullen 
baat hebben bij antilichaam-therapie en welke nieuwe geneesmiddelen geschikt 
zijn voor verdere ontwikkeling. 

In het huidige tijdperk met vele nieuwe vormen van immuuntherapie, zoals 
antilichaam-drug conjugaten, bispecifi eke antistoff en, immune checkpoint 
inhibitors en chimeric antigen receptor (CAR) T-cellen is het essentieel om te 
onderzoeken of het geneesmiddel de tumor daadwerkelijk bereikt en welke 
patienten zullen gaan responderen op de behandeling. Deze informatie is nodig 
om voor de individuele patient de behandeling gericht te sturen zodat eff ectieve 
therapie met minimale toxiciteit bereikt kan worden. Hiervoor is de ontwikkeling 
van 89Zr-immuno-PET uiterst relevant. Gezien de kosten van dure geneesmiddelen 
is het van maatschappelijk belang dat 89Zr-immuno-PET zo snel mogelijk wordt 
ingezet. 
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