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In de laatste decennia is de prognose van vele soorten kanker verbeterd, mede door 

de ontwikkeling van nieuwe, specifiek op de tumor en diens eigenschappen gerichte 

geneesmiddelen. Vooral door de ontwikkeling van immunotherapie is een nieuw tijdperk 

in de antikankerbehandeling aangebroken, waarbij ook langdurige antitumoreffecten in 

patiënten op kunnen treden. Het is al langer bekend dat tumorcellen het immuunsysteem 

kunnen remmen waardoor zij hierdoor niet kunnen worden aangevallen en opgeruimd. Met 

de nieuw ontwikkelde immunotherapie worden echter de afweercellen weer geactiveerd, 

waardoor deze de tumorcellen kunnen herkennen en vernietigen. Helaas blijft kanker een van 

de meest belangrijke doodsoorzaken wereldwijd, ondanks alle vooruitgang in de behandeling. Er 

blijken namelijk ook een groot aantal tumoren niet of onvoldoende op de huidige beschikbare 

geneesmiddelen te reageren. Hierbij spelen meerdere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld 

bestaande of verworven resistentie tegen de behandeling, en heterogeniteit van eigenschappen 

van de tumorcellen zelf of van omliggende cellen en weefsel. Het is daarom belangrijk om 

reeds vroeg in de ontwikkeling gedetailleerde informatie over het nieuwe geneesmiddel te 

verkrijgen. Bijvoorbeeld de verdeling van het medicament in het hele lichaam en in de tumor 

inclusief de effecten hiervan, ook wel farmacokinetiek en farmacodynamiek genaamd. Ook is 

de heterogeniteit van tumoreigenschappen waartegen medicijnen gericht kunnen worden 

belangrijk. Verder is het van groot belang om een patiëntvriendelijke techniek te hebben die 

kan helpen om te voorspellen welke patiënten baat kunnen hebben bij de behandeling, bij 

voorkeur al vooraf of in een vroeg stadium daarvan. Eén mogelijke techniek die gebruikt kan 

worden om deze vragen te onderzoeken, is moleculaire beeldvorming middels positronemissie 

tomografie (PET) met radioactief gemarkeerde antilichamen. 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was dan ook de rol van moleculaire 

beeldvorming met verschillende antilichamen te bestuderen om meer gedetailleerde 

informatie over de farmacokinetiek en farmacodynamiek van deze antilichamen te verkrijgen. 

Daarnaast hebben wij onderzocht of moleculaire beeldvorming iets kan bijdragen aan klinische 

besluitvorming en het voorspellen van de reactie van de tumor op de behandeling.

In hoofdstuk 1 wordt een korte inleiding gegeven en worden de verschillende hoofdstukken 

geïntroduceerd. In dit proefschrift worden onderzoeken beschreven waarbij gebruik is gemaakt 

van PET-scans met zirconium-89 (89Zr) gelabelde antilichamen, ook wel tracers genoemd. In de 

hoofdstukken 3, 4, 6 en 7 is deze techniek gebruikt om de farmacokinetiek en farmacodynamiek 

van nieuwe antikankermedicijnen te beoordelen. In hoofdstuk 5 werden PET-scans van vier 

eerder onderzochte geneesmiddelen opnieuw geanalyseerd om naar overeenkomsten en 

verschillen in de farmacokinetiek te kunnen kijken. Uiteindelijk zijn deze gegevens te gebruiken 

als basis voor een steeds groeiend ‘warenhuis’.

In hoofdstuk 2 geven wij een overzicht van de literatuur over de rol van moleculaire 

beeldvorming middels PET bij patiënten met borstkanker. Deze techniek is bij borstkanker mogelijk 
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van toegevoegde waarde omdat men hiermee tumorprocessen zoals glucosemetabolisme, 

maar ook tumoreigenschappen zoals hormoon- of groeifactorreceptoren en eigenschappen 

van de tumoromgeving kan afbeelden. Door voorafgaand aan de behandeling en tijdens of 

nadien scans te maken, kunnen de veranderingen van deze eigenschappen in de tijd beoordeeld 

worden. Bij borstkanker is de aanwezigheid van de humane epidermale groeifactorreceptor 

2 (HER2) en de oestrogeenreceptor (ER) op de tumor van belang omdat de patiënt bij 

aanwezigheid van deze eigenschappen specifieke behandelingen kan krijgen. Met PET-scans 

kan de aanwezigheid van HER2 na toediening van 89Zr-trastuzumab, als ook de aanwezigheid 

van ER na toediening van 18F-fluoroestradiol (18F-FES) beoordeeld worden. Beide tracers kunnen 

mogelijk helpen bij de selectie van patiënten, en ook bij het vroegtijdig beoordelen van de 

reactie van een tumor op een behandeling. Er zijn echter nog aanvullende studies nodig om 

de exacte beoordelingscriteria per borstkankersubtype en per geneesmiddel(groep) vast te 

leggen. Daarnaast moet ook nog onderzocht worden wat het optimale scan moment is en hoe 

de scan zich verhoudt tot de huidige standaard beeldvorming voor het beoordelen van respons.

Naast HER2 werd recent HER3 geïdentificeerd als potentieel tumor kenmerk waartegen 

medicijnen gericht kunnen worden. Een nieuw ontwikkeld antilichaam tegen HER3, 

lumretuzumab, werd door ons gelabeld met 89Zr en in hoofdstuk 3 beoordeeld met een PET 

studie. Het resultaat van de scan was het meest optimaal na injectie van het 89Zr-gelabeld 

lumretuzumab in combinatie met 100 mg ongelabeld lumretuzumab met PET-scans op 

dag 4 en 7 na injectie. Het antilichaam werd vooral opgenomen in de lever (gemiddelde 

gestandaardiseerde opname waarde (SUVmean) 6,4 ± 1,1 op dag 4 na injectie), gevolgd door 

de bloedsomloop, nieren, milt en darmen. De opname van het antilichaam was veel lager in 

het brein, de spieren, botten, buikholte en longen (SUVmean tussen 0,2 en 0,9). De maximale 

tumoropname (SUVmax) op dag 4 was 3,4 (± 1,9), met een spreiding van 0,5 tot maximaal 8,9, en 

er was een maximaal 6 maal verschil in de gemiddelde tumoropname per patiënt. Ongeveer een 

derde van alle tumorlaesies met een diameter gelijk of groter dan 10 mm was 89Zr-lumretuzumab 

negatief. De tumoropname bleek na toediening van 400, 800 of 1600 mg lumretuzumab te 

dalen met respectievelijk 11,9% (± 8,2), 10,0% (± 16,5) en 24,6% (± 20,9) vergeleken met de 

uitgangswaarde. Bij de analyse van huidbiopten die voorafgaand aan behandeling en na de 

eerste toediening lumretuzumab waren afgenomen bleek het membraangebonden HER3 

volledig verdwenen te zijn vanaf een dosis van 400 mg en hoger. In tegenstelling tot de eerder 

beschreven fase I farmacokinetische data en de geanalyseerde huidbiopten, toonde de PET 

analyse geen tumorsaturatie. Dit zou verklaard kunnen worden door multipele factoren: 1. Het 

PET signaal is een combinatie van membraangebonden HER3 en een intracellulaire fractie, 

aangezien het gelabelde antilichaam na binding aan de cel, in de cel wordt opgenomen; 2. 

Het PET signaal is afhankelijk van de tijd: het gelabelde antilichaam wordt namelijk intracellulair 

opgenomen en het relatief langlevende radionuclide 89Zr verblijft ook na afbreken van het 
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antilichaam in de cel. In tegenstelling tot een biopt, wat een momentopname is, toont het PET 

beeld informatie van meerdere dagen; en 3. Het PET signaal wordt niet alleen bepaald door 

de HER3-specifieke opname, maar ook door eigenschappen van het tumorweefsel zelf zoals 

verhoogde permeabiliteit van de in de tumor liggende vaten en retentie van de tracer met als 

gevolg mogelijk aspecifieke opname.  

In hoofdstuk 4 werd 89Zr-fresolimumab, een antilichaam tegen het groei-eiwit TGF-β, in 

recidiverende hooggradige gliomen met PET gevisualiseerd voor de start van de behandeling 

met fresolimumab. Vier dagen na tracerinjectie was de gemiddelde maximale tumoropname 

4,6 (spreiding 1,5 tot 13,9), met een lage traceropname in het omliggende hersenweefsel 

met een SUVmean van 0,3 (spreiding 0,2 tot 0,5). Na de PET-scan werd de patiënt behandeld 

met fresolimumab, wat goed werd verdragen en voornamelijk slechts milde bijwerkingen 

veroorzaakte. Ondanks het feit dat het antilichaam de bloed-hersenbarrière goed kon passeren 

en in de tumor kon ophopen, wat zichtbaar was op de PET-scan, sloeg de behandeling met 

fresolimumab niet aan bij deze al uitgebreid behandelde groep patiënten.

Tot op heden concentreerde de meerderheid van studies met gelabelde antilichamen 

zich enkel op de beschrijving van de biodistributie van een specifiek antilichaam, zonder 

de uitkomsten te vergelijken met antilichamen gericht tegen andere tumorkenmerken. De 

vergelijking van verschillende antilichamen en hun gedrag in het menselijke lichaam zou echter 

van toegevoegde waarde kunnen zijn tijdens geneesmiddelenontwikkeling. In de studie die in 

hoofdstuk 5 beschreven wordt, hebben wij daarom PET-scan data van vier eerder onderzochte 
89Zr-gelabelde antilichamen opnieuw geanalyseerd. Deze analyse werd gebaseerd op het recent 

verschenen protocol over harmonisatie van studies met 89Zr-gelabelde tracers en uitgevoerd naar 

aanleiding van ons standaardprotocol voor analyse van 89Zr-gelabelde tracers. 89Zr-lumretuzumab 

(antilichaam tegen HER3), 89Zr-MMOT0530A (antilichaam tegen mesotheline), 89Zr-bevacizumab 

(antilichaam tegen de groeifactor VEGF) en 89Zr-trastuzumab (antilichaam tegen HER2) lieten een 

vergelijkbare distributie in normaal weefsel zien. Op dag 4 na tracerinjectie bleek ongeveer een 

derde van de geïnjecteerde tracerdosis nog in het bloed te zitten, 15% in de lever en 4% in de milt 

en de nieren. Daarentegen waren de tracerconcentraties in het beenmerg, de longen, de botten, 

de spieren, het vetweefsel en het brein laag. Ondanks deze lage traceraccumulatie per gram 

weefsel, kan de verdeling in het lichaam wel sterk beïnvloed worden door weefsels die in grote 

hoeveelheid in het lichaam voorkomen: Gemiddeld accumuleerde 5-7% van de geïnjecteerde 

tracerdosis in het vetweefsel, wat opliep tot 19% bij een patiënt met morbide obesitas. De vier 

onderzochte antilichamen tonen dus een vergelijkbare biodistributie, waarschijnlijk door de 

vergelijkbare moleculaire structuur, antilichaambinding en manier van werken in de cel. Wij 

willen deze eerste vergelijkende analyse gebruiken als basis voor een groeiend ‘warenhuis’ 

van moleculaire beeldvorming middels PET. Dit ‘warenhuis’ van gegevens kan in de komende 

jaren verder uitgebreid worden met tracers die het immuunsysteem afbeelden, maar ook met 
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moleculen die bij een andere klasse antilichaam horen (IgG 1-4), of een andere grootte of 

structuur hebben dan de hier geanalyseerde antilichamen.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven die verkregen zijn met 89Zr-atezolizumab, 

een tracer die voor het eerst in mensen werd gebruikt. Atezolizumab is een antilichaam gericht 

tegen PD-L1, wat een belangrijk schakelpunt is in het immuunsysteem dat door de tumor wordt 

uitgezet. PD-L1 komt tot expressie op tumor cellen en op cellen van het immuunsysteem. Door 

behandeling met atezolizumab wordt het eigen immuunsysteem weer geactiveerd waardoor 

deze tegen de tumorcellen kan vechten. In de beschreven studie hebben wij de tumoropname 

van 89Zr-atezolizumab in patiënten met blaaskanker, longkanker en borstkanker gerelateerd aan 

tumorweefsel analyses (immunohistochemische kleuringen), analyses van de ribonucleïnezuur 

(RNA) van de tumor en aan de behandeluitkomsten. Na injectie van het gelabelde antilichaam 

in combinatie met 10 mg ongelabeld antilichaam was de gemeten hoeveelheid tracer in de 

bloedsomloop, lever en nieren 4 dagen na tracerinjectie vergelijkbaar met de opname van eerder 

beschreven 89Zr-antilichaamtracers. In tegenstelling tot andere antilichamen zagen wij met 89Zr-

atezolizumab echter zeer hoge en variabele opname in de milt, in normale lymfeklieren en op 

plaatsen van lokale ontsteking. Deze locaties komen overeen met plaatsen met lokaal verhoogde 

PD-L1 expressie door verschillende cellen van het immuunsysteem. De opname van de tracer 

in de tumor was over het algemeen hoog met een SUVmax tot 46, maar ook heterogeen in en 

tussen patiënten en tumortypes. In deze eerste studie, met een beperkt aantal patiënten die 

geen tumoren hadden met zeer hoge PD-L1 expressie, bleek hoge traceropname in de tumor 

voorspellend te zijn voor respons op de behandeling en overleving. De PET resultaten konden 

de reactie op de behandeling zelfs beter voorspellen dan de huidige standaard PD-L1 expressie 

zoals gemeten met immunohistochemie en het tumor RNA. In het vervolg zal PET met 89Zr-

atezolizumab verder ontwikkeld en onderzocht moeten worden, en moeten de resultaten van 

deze hier gepresenteerde studie in een groter aantal patiënten bevestigd worden. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een studie beschreven die is uitgevoerd bij patiënten met 

gemetastaseerde borstkanker waarbij er sprake is van een klinisch dilemma omtrent de HER2 

status van de tumor. In deze specifieke patiëntenpopulatie hebben wij onderzocht of een 89Zr-

trastuzumab PET-scan de behandelend oncoloog kan helpen om de ziekte van de patiënt beter 

te begrijpen en bij de behandelkeuze. Het bleek dat de behandelend oncoloog in 90% van de 

gevallen een beter beeld van de ziekte kreeg door het maken van de 89Zr-trastuzumab PET-

scan. Verder voelde 50% van de behandelend oncologen zich gesteund in hun behandelkeuze 

door de scan, en in 40% van de gevallen werd de behandeling zelfs aangepast naar aanleiding 

van de PET-scan. Tevens leverde pathologische revisie van het oude bewaarde tumormateriaal 

in drie van 20 patiënten nieuwe inzichten op. Het lijkt daarom zinvol ook dit altijd te doen in 

het diagnostisch proces van patiënten met onbegrepen onwikkeling van hun ziekte. Bepaling 

van de HER2 expressie van vrij in het bloed circulerende kankercellen (die maar bij 50% van 
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de patiënten in het bloed aangetroffen werden), was niet gerelateerd aan de scan resultaten 

of de behandelbeslissing.

Samenvattend wordt in dit proefschrift de rol van moleculaire beeldvorming middels PET 

beschreven om een beter inzicht te krijgen in de farmacokinetiek en farmacodynamiek van 

meerdere antilichamen die reeds in klinische ontwikkeling zijn of al geregistreerd zijn voor de 

behandeling van patiënten met kanker. Daarnaast laten wij in studies met een beperkt aantal 

patiënten zien dat moleculaire beeldvorming klinische besluitvorming kan ondersteunen, en 

kan helpen bij het voorspellen of een patiënt wel of geen baat bij de behandeling heeft. In 

de toekomst zou deze techniek de selectie van patiënten kunnen ondersteunen en daardoor 

mogelijk behandeluitkomsten en uiteindelijk overleving verbeteren.
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