
143

8

Hoofdstuk 8:

Nanobody constructen, voor het blokkeren van groeifactoren 
en hun receptoren: mogelijke toepassing in PET imaging en 
kankertherapie

Nederlandse samenvatting
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Therapeutische monoklonale antilichamen (mAbs) staan op dit moment erg in de 

belangstelling. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar hun mogelijke toepassingen 

zowel in de diagnostiek als bij de behandeling van kanker. Meer dan 100 mAbs en mAb-

fragmenten worden er op dit moment klinisch getest. Tot op heden zijn er 30 mAbs 

goedgekeurd door de “US Food and Drugs Administration” (FDA), waarvan de meeste 

voor de systemische behandeling van kanker1-3. Ondanks de economische crisis groeide 

de jaarlijkse verkoop van mAbs in 2010 tot 48 miljard dollar4. De omzet van de mAbs die 

in 2010 in de top 5 stonden bedroeg meer dan 5 miljard dollar1. 

 Helaas is de effectiviteit van de huidige mAbs vaak nogal beperkt en heeft slechts 

een klein gedeelte van de patiënten die mAbs krijgen baat bij deze behandeling. Idealiter 

zouden al tijdens een vroege fase van ontwikkeling de beste medicijnen geselecteerd 

moeten worden en snel duidelijk zou moeten zijn welke patiëntengroepen waarschijnlijk 

het meeste baat zullen hebben van de behandeling met het medicijn. Moleculaire 

beeldvorming kan hieraan een bijdrage leveren. Een veelbelovende techniek is positron 

emissie tomografie (PET) waarbij kwantitatieve moleculaire beeldvorming van het gehele 

lichaam mogelijk is. PET kan een bijdrage leveren bij de selectie van patiëntengroepen, 

het bepalen van de targetexpressie in de tumor, en het bepalen van de optimale dosis 

(om bijwerkingen beperkt te houden). De laatste jaren is gebleken dat PET scans met 

behulp van mAbs (immuno-PET) een toegevoegde waarde hebben tijdens verschillende 

fasen van mAb-ontwikkeling en klinische toepassingen. Naast intacte mAbs staan ook 

mAb-fragmenten (zoals Nanobodies) en derde generatie mAb-achtige verbindingen in 

de belangstelling. Immuno-PET kan een cruciale rol spelen tijdens de vroege fase van 

ontwikkeling van deze medicijnen.

 Er bestaan twee manieren om de ontwikkeling van therapie met intacte mAbs 

met behulp van immuno-PET te ondersteunen. Bij de eerste methode wordt er een 

snelklarend radioactief gelabeld mAb-fragment toegediend en een PET scan gemaakt op 

dezelfde dag. Op deze manier wordt het snel duidelijk of het mAb kan binden aan de tumor 

en is de stralingsbelasting voor de patiënt gering, zeker als het gebruikte radionuclide een 

korte halveringstijd heeft (tussen 1-5 uur) zoals bijvoorbeeld het geval is bij gallium-68 

(68Ga, halveringstijd (t½)= 1.13 uur)5,6. Bij de tweede methode wordt het therapeutische 

mAb zelf radioactief gelabeld en wordt er een PET scan gemaakt voor aanvang van de 

therapie (scouting procedure) of kort nadat de behandeling gestart is. Op deze manier 

kan er beter gekeken worden hoe het mAb zich gedraagt en hoe de biodistributie is bij 
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de individuele patiënt. Bij deze laatste toepassing wordt het therapeutische mAb gelabeld 

met een langlevend PET isotoop zoals zirconium-89 (89Zr, t½=78.4 uur) of jodium-124 (124I, 

t½=100.3 uur) en worden de patiënten gescand net voor of tijdens hun behandeling met 

het therapeutische mAb.

 Recent is vastgesteld dat het selectief blokkeren/uitschakelen van één 

tumortarget waarschijnlijk niet voldoende is om een optimaal therapeutisch effect 

te bereiken. Tumorcellen kunnen namelijk voor hun snelle groei en overleving gebruik 

maken van meerdere groeifactoren of groeireceptor-systemen. Dit betekent dat als er één 

systeem wordt uitgeschakeld een ander groeireceptor-systeem de groei en overleving kan 

overnemen. Daarom wordt er op dit moment ook veel onderzoek gedaan naar mAb-therapie 

waarbij zgn. bispecifieke mAbs en tyrosine kinase remmers worden gebruikt die twee 

tumortargets gelijktijdig kunnen blokkeren, bijv. EGFR, HER2, IGF-1R, VEGF of VEGF-R27-14. 

Nanobody technologie kan nog geschikter blijken voor het blokkeren/uitschakelen van 

groeifactor (receptor) systemen. Nanobodies zijn namelijk kleiner dan traditionele intacte 

mAbs en kunnen daarom beter in de tumor doordringen. Daarnaast is het met behulp van 

de Nanobody technologie relatief eenvoudig om bispecifieke of multispecifieke Nanobody 

constructen te maken die meerdere tumortargets tegelijk kunnen blokkeren. Immuno-PET 

kan een grote bijdrage leveren bij de preklinische en klinische evaluatie van deze nieuwe 

mAb-fragmenten.

 In hoofdstuk 1 werd de huidige en de toekomstige rol van immuno-PET beschreven. 

Ook werd er een nieuwe klasse mAb-fragmenten geïntroduceerd: Nanobodies. Met 

het introduceren van Nanobodies wordt er wellicht een nieuwe wereld geopend in de 

ontwikkeling van nieuwe antikanker medicijnen en voor het vaststellen van tumortarget-

expressie. Er werden tevens in dit hoofdstuk verschillende tumortargets beschreven 

waarvan bekend is dat ze veelal opgereguleerd en/of geactiveerd zijn bij kanker.

 In hoofdstuk 2 werd het nieuwe p-isothiocyanatobenzyl-desferal (Df-Bz-NCS) 

geïntroduceerd. Met behulp van dit nieuwe bifunctionele Df-Bz-NCS chelaat kan de 

positron emitter 89Zr in twee stappen aan een mAb gekoppeld worden. Ter vergelijking, 

in de oude procedure vergt de synthese van de tetrafluorfenyl ester van gesuccinyleerd 

Fe-desferrioxamine B (N-suc-Df-Fe-TFP) drie stappen, waarna nog drie stappen nodig zijn 

om 89Zr aan een mAb te koppelen15. In beide methoden wordt het Df-chelaat in ongeveer 

50 min geconjugeerd aan de lysines van een mAb. Een belangrijk verschil is echter dat met 

de nieuwe conjugatieprocedure geen tweede stap nodig is waarin bij een lage pH (pH 4.5) 

het Fe verwijderd wordt. Door het vermijden van deze stap bij lage pH kunnen ook pH-

gevoelige eiwitten succesvol geconjugeerd worden zoals recent is beschreven voor 89Zr-
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Nanocolloidaal albumine16. Door het weglaten van deze stap wordt de totale procedure 

ook nog versneld met zo’n 40 minuten. In de nieuwe procedure zoals in dit proefschrift 

beschreven werd de conjugatie uitgevoerd met een drievoudige molaire overmaat van 

Df-Dz-NCS chelaat wat resulteerde in een chelaat:mAb ratio van 1.5:1. Met dit conjugaat 

was de 89Zr-koppeling na 30 minuten bij kamertemperatuur met een pH tussen 6-8 en 

7.2 bijna kwantitatief. Na zuivering over een PD-10 kolom bleek het geproduceerde 89Zr-

Df-Bz-NCS-mAb conjugaat optimaal, het was radiochemisch zuiver, en de integriteit en 

immunoreactiviteit van het mAb waren behouden gebleven. Een punt van aandacht was 

het toevoegen van het Df-Bz-NCS aan de mAb-oplossing. Het Df-Bz-NCS was opgelost 

in DMSO en als dit in één keer zonder mengen toegevoegd werd aan de mAb-oplossing 

ontstonden er precipitaties en aggregaten. Daarom wordt dringend aangeraden het Df-

Bz-NCS stapsgewijs toe te voegen aan de mAb-oplossing. Het tweede punt dat aandacht 

vraagt is de stabiliteit van het radioactief gelabelde mAb tijdens het bewaren. Het gebruik 

van Cl¯ bevattende buffers moet vermeden worden omdat deze er voor zorgen dat het 89Zr 

kan loslaten van het mAb. Dit komt omdat er t.g.v. stralingsschade hypochloriet gevormd 

wordt. Dit hypochloriet reageert specifiek met het bis-thiourea gedeelte van het nieuwe 

chelaat. Daarom wordt er aangeraden om een 0.25 M natrium acetaat buffer te gebruiken 

bij het bewaren van het radioactief gelabelde mAb. Het nieuwe Df-Bz-NCS chelaat werd 

uitgebreid vergeleken met het oude N-suc-Df chelaat. In diverse biodistributie- en PET-

studies werden hoge en selectieve tumoropnames met beide mAb conjugaten gevonden. 

Er werden geen significante verschillen gemeten tussen beide mAb conjugaten.

 In hoofdstuk 3 werd een protocol geschreven om andere onderzoeksgroepen en 

farmaceutische bedrijven een eenvoudige en gemakkelijke methode te geven voor de 

koppeling van 89Zr aan mAbs of mAb-fragmenten via het nieuwe Df-Bz-NCS chelaat. In dit 

protocol wordt ook gewezen op de kritische stappen in deze methode.

 Voor het imagen van mAb-fragmenten (zoals Nanobodies) is 89Zr niet strikt 

noodzakelijk omdat de biologische halveringstijd van een Nanobody (t½ = 1-3 uur) niet 

echt een langlevend isotoop als 89Zr nodig heeft (t½ = 78.4 uur). Een mogelijk alternatief 

PET isotoop zou 68Ga kunnen zijn, dat een t½ van 1.16 uur heeft. In hoofdstuk 4 werd een 

koppelingsmethode van 68Ga via het nieuwe Df-Bz-NCS chelaat beschreven. Heel belangrijk 

bij deze koppeling is het gebruik van ultra zuivere HCl om het natuurlijke Ga (natGa) en 

de hoeveelheden Al, Fe en Zr zo laag mogelijk te houden. Deze metalen competeren 

namelijk sterk voor de complexatie met het Df-chelaat. Verder zijn ook de zuivering en 

het verkleinen van het 68Ga-generator eluaatvolume van belang. Door gebruik te maken 

van een anion-uitwisselingskolom werden de ongewenste metalen verwijderd en werd 
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het volume van de 68Ga-oplossing geminimaliseerd. Het koppelen van 68Ga vond plaats bij 

kamertemperatuur gedurende 5 minuten met een pH die lag tussen 5.0-6.5. Toen deze 

koppelingsreactie eenmaal opgezet was, werd eerst onderzocht of het nieuwe Df-Bz-NCS 

chelaat het meest geschikte chelaat is voor het stabiel koppelen van 68Ga aan mAbs en 

Nanobodies. Vervolgens werd het in vivo gedrag van het volgens deze methode gelabelde 
68Ga-Nanobody 7D12 geëvalueerd door middel van immuno-PET en biodistributie studies. 

Door het toevoegen van een drievoudige molaire hoeveelheid Df-Bz-NCS aan 2 mg 7D12 

konden 0.2 Df-groepen per Nanobody molecuul gekoppeld worden. De daarop volgende 

koppeling met vers geëlueerd en gezuiverd 68Ga leverde 50-70% radioactiviteitopbrengst 

op (niet gecorrigeerd voor verval). Vergelijkbare resultaten werden verkregen met de 

referentieverbinding 89Zr-Df-Bz-NCS-7D12. De stabiliteit van beide verbindingen werd 

vergeleken in een natrium acetaat buffer, zonder Cl¯-ionen. Het 68/67Ga gekoppelde product 

bleef 5 uur stabiel na productie (1.5-2.0% vrij 68/67Ga) in natrium acetaat bij 4˚C, maar na 

24 uur was 6-7% van het 67Ga vrij. De referentieverbinding met 89Zr bleek maar 1% vrij 89Zr 

te bevatten na 24 uur bij 4˚C. Na 5 uur incubatie in humaan serum was de radiochemische 

zuiverheid nagenoeg gelijk voor beide producten, maar ook hier was na 24 uur het 89Zr-

gelabelde Nanobody stabieler dan het 67Ga-gelabelde Nanobody (1-2% vrij 89Zr en 7-8% 

vrij 67Ga). Bij evaluatie van het 68Ga-gelabelde en het 89Zr-gelabelde Nanobody 7D12 in 

een muizenmodel werd een hoge en selectieve tumoropname waargenomen voor beide 

producten. Significant hogere opname van het 68Ga-Nanobody werd gezien in de katabole 

organen zoals de lever en milt. Deze data weerspiegelen de stabiliteitsverschillen die 

waren gevonden bij de in vitro experimenten. Met betrekking tot het onderzoeken of het 

anti-EGFR Nanobody 7D12 gebruikt kan worden voor immuno-PET, kunnen we zeggen dat 

alle tumoren duidelijk zichtbaar werden gemaakt door het radioactief gelabelde 7D12. 

Daarnaast waren de tumor tot bloed ratio’s hoog (bijv. 25.7 voor 68Ga-7D12 en 42.4 voor 
89Zr-7D12 op 3 uur na injectie). Dit geeft aan dat het anti-EGFR Nanobody mogelijkerwijs 

goed gebruikt kan worden voor immuno-PET.

 Op basis van de hiervoor beschreven biodistributiegegevens kan niet gezegd 

worden welk radioisotoop het meest geschikt is voor klinische immuno-PET met 

Nanobodies. Beide radionucliden zijn tegenwoordig commercieel verkrijgbaar. Een 

voordeel bij het gebruik van het langlevende 89Zr is de gemakkelijkere logistiek bij het 

transport en bij klinische handelingen. Het kan echter zijn dat de stralingsbelasting voor 

de patiënt iets hoger is in het geval van 89Zr en dit zou een nadeel betekenen. Toch zal deze 

stralingsbelasting naar verwachting beduidend lager zijn dan de stralingsbelasting met 89Zr 

gelabelde intacte mAbs, die nu al veelvuldig in de kliniek gebruikt worden. 
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 De in hoofdstuk 2, 3 en 4 beschreven resultaten geven aan dat het nieuwe 

chelaat zeer geschikt is voor het koppelen van 89Zr aan intacte mAbs en voor het 

koppelen van 89Zr of 68Ga aan mAb-fragmenten zoals Nanobodies voor immuno-PET 

toepassingen. Het nieuwe chelaat is commercieel verkrijgbaar bij Macrocyclics (www.

macrocyclics.com) en kan op verzoek geproduceerd worden onder GMP condities. Door 

eerder genoemde ontwikkelingen toonde een tweede chelaatbedrijf interesse in de 
89Zr chemie. In maart 2012 werd de Fe-N-suc-Df-TFP-ester toegevoegd aan het portfolio 

van ABX (www.ABX.de). Hierdoor kunnen andere laboratoria of researchgroepen kiezen 

van welke koppelingsmethode zij gebruik willen maken. Tot op heden was voor andere 

researchgroepen alleen de procedure Verel15 toepasbaar, als ze zelf de Fe-N-suc-Df-TFP 

ester synthetiseerden of als de ester door ons verstrekt werd. 89Zr-immuno-PET is nu klaar 

voor wereldwijde toepassingen.

 Nanobodies zijn een interessante nieuwe klasse van mAb-fragmenten voor 

imaging. Omdat Nanobodies tamelijk klein zijn, kunnen ze zich snel in het lichaam 

verplaatsen waardoor er al binnen enkele uren na injectie een scan gemaakt kan worden. 

Daarom lijken Nanobodies zeer geschikt voor snelle tumordetectie, het bevestigen 

van target expressie en voor de selectie van patienten die mogelijk baat hebben bij 

een bepaalde mAb-therapie. Naast toepassing als diagnostische tracer, bestaat ook de 

mogelijkheid meerdere Nanobody-units te combineren tot één nieuw molecuul. Aldus 

zouden Nanobodies geconstrueerd worden die in staat zouden zijn om meer dan één 

receptor pathway te blokkeren en zodoende therapeutische effecten kunnen verbeteren. 

 In hoofdstuk 5 werden de therapeutische toepassingen van anti-EGFR Nanobodies 

onderzocht. Een biparatopisch (gericht tegen twee verschillende epitopen op EGFR) 

Nanobody, genaamd CONAN-1, werd ontwikkeld en gekarakteriseerd. In eerdere studies 

hadden bivalente Nanobodies gericht tegen EGFR in een muizenmodel hun effectiviteit 

laten zien17. Hierbij werden muizen, die kort daarvoor subcutaan waren ingespoten met 

107 A431 cellen, twee keer per week behandeld met drie verschillende bivalente anti-EGFR 

Nanobody-constructen gedurende 4 weken. Hierbij gaven de drie Nanobody-constructen 

een significante vertraging van xenograft groei, dit in vergelijking met de controle groep. 

In deze studie werd echter geen gebruik gemaakt van reeds uitgegroeide tumoren 

(xenografts) en ook werden de geteste Nanobodies niet vergeleken met cetuximab. In onze 

studie, zoals beschreven in hoofdstuk 5, hoopten we het remmende effect op tumorgroei 

te verbeteren door gebruik te maken van biparatopische Nanobodies. We selecteerden en 

construeerden Nanobodies die kunnen binden aan domein III van EGFR en competeren 
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met EGF, en Nanobodies die kunnen binden aan een ander epitoop op domein III om 

dimerisatie van de receptor te blokkeren. Nanobody 7D12, ook al gebruikt in hoofdstuk 4, 

werd geselecteerd als het meest potente Nanobody dat kan competeren met EGF met een 

IC50-waarde van 8 nM. 9G8 was het andere Nanobody dat geselecteerd werd met een IC50-

waarde van 6-7 nM. Na de productie van deze twee Nanobodies werden diverse in vitro 

testen uitgevoerd om het optimale construct te selecteren. Zo werden er verschillende 

linkerlengtes getest alsmede de volgorde van de Nanobody-units. 7D12-9G8 met een 

linkerlengte van 10 aminozuren bleek het meest optimale biparatopische Nanobody-

construct. 7D12-9G8 was effectiever dan 9G8-7D12 in het remmen van de fosforylering 

van EGFR en ook in tumorcelgroeiremming. Bij een linkerlengte >10 aminozuren werd 

minder groeiremming waargenomen.

 Omdat Nanobody 7D12-9G8 slechts een moleculair gewicht van 35 kDa heeft 

wordt het in vivo snel via de nieren uitgescheiden. Er is in de literatuur beschreven 

dat door binding aan albumine de in vivo verblijftijd van de Nanobodies verlengd kan 

worden17-19. Om die reden werd een anti-albumine Nanobody (genaamd Alb1) C-terminaal 

gefuseerd aan het biparatopische Nanobody. Het verkregen construct, 7D12-9G8-

Alb1, werd vervolgens bestudeerd in een muizenstudie en vergeleken met het mAb 

cetuximab (Erbitux®). De behandeling van A431 tumordragende muizen met cetuximab 

gaf tumorregressie van dag 4 tot ongeveer dag 14 na de start van behandeling. Ondanks 

het feit dat 7D12-9G8-Alb1 niet het immuunsysteem kan activeren (zoals intacte mAbs 

dat wel kunnen via hun Fc gedeelte) was de effectiviteit gelijk aan cetuximab. Dit komt 

waarschijnlijk omdat Nanobodies beter in de tumor kunnen binnendringen, ondanks hun 

vergelijkbare farmacokinetiek.

 Deze gegevens demonstreren de grote flexibiliteit van de Nanobody-technologie 

bij het maken van constructen met optimale bindingskarakteristieken, zelfs als er meerdere 

units aan elkaar gekoppeld worden. Deze bevindingen zijn bemoedigend voor verder 

onderzoek naar de mogelijkheden van Nanobodies, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen 

van bi- en multispecifieke Nanobodies die twee of meerdere kritische targets kunnen 

blokkeren. Zo zouden voor de behandeling van plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-

halsgebied nieuwe bispecifieke Nanobodies interessant kunnen zijn, die zowel EGFR als 

c-Met of HGF kunnen blokkeren (bijv. aEGFR-ac-Met-aAlb1 of aHGF-aEGFR-aAlb1). Het is 

namelijk bekend dat zowel EGFR als HGF/c-Met tot overexpressie komen in dit tumortype, 

en dat overexpressie gecorreleerd is aan een slechte prognose20.
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 In hoofdstuk 6 beschreven we twee monospecifieke Nanobodies (1E2 en 

6E10) die aan HGF kunnen binden. Het blokkeren van de HGF/c-Met signaleringsroute 

wordt als een belangrijke veelbelovende benadering beschouwd voor de behandeling 

van kanker. HGF is het enige bekende ligand voor c-Met. c-Met komt tot overexpressie 

in veel verschillende tumortypes. Ook in deze studie hebben we gebruik gemaakt van 

eerder genoemde methodes om de in vivo verblijftijd van de Nanobodies te verlengen: 

het genetisch fuseren van een anti-albumine Nanobody aan het anti-HGF Nanobody. Aan 

beide anti-HGF Nanobodies werd 89Zr gekoppeld met behulp van de nieuwe methode 

zoals ontwikkeld en beschreven in hoofdstuk 2 en 3, om accurate biodistributiegegevens 

te verkrijgen. In deze studie werd dat gedaan door middel van het nemen van biopten, 

maar een goed alternatief zou non-invasieve immuno-PET kunnen zijn, wat eventueel 

gebruikt zou kunnen worden in toekomstige klinische studies. De biodistributiestudie liet 

selectieve ophoping van beide 89Zr-gelabelde anti-HGF Nanobodies zien in muizen met 

U87 MG tumoren. Ook bleken beide anti-HGF Nanobodies in staat om tumorgroei te 

remmen in hetzelfde muizenmodel. Bij de behandeling met 100 µg, drie keer per week 

gedurende vijf weken, werden curaties waargenomen in 4 van de 6 muizen die behandeld 

waren met 1E2-Alb8 en in 3 van de 6 muizen die behandeld waren met 6E10-Alb8.

Op basis van bovengenoemde resultaten besloten we de resterende promotieperiode 

extra inzicht te verwerven in de mogelijkheden van bi- en multispecieke Nanobodies 

voor therapie. Het blokkeren van twee of meerdere kritische tumortargets zoals EGFR, 

HGF/c-Met, VEGF, IGF-1R en HER2 door één Nanobody-construct zou wellicht veel betere 

therapeutische resultaten kunnen opleveren. Onze eerste poging om deze hypothese te 

testen was met een bispecifiek Nanobody dat zowel EGFR als IGF-1R kan blokkeren. Na in 

vitro evaluatie werden Nanobody 7D12 (gericht tegen EGFR) en Nanobody 11C6 (gericht 

tegen IGF-1R) geselecteerd en de Nanobodies 7D12-11C6-Alb1, 7D12-7D12-Alb1 en 11C6-

11C6-Alb1 geproduceerd. Een preklinische therapie studie in muizen met de hoofd-hals 

plaveiselcelcarcinoom xenograft FaDu liet zien dat het bispecifieke Nanobody 7D12-11C6-

Alb1 beter in staat is tumorgroei te remmen dan de monospecifieke Nanobodies 7D12-

7D12-Alb1 en 11C6-11C6-Alb1, zie Figuur 1.

 Ook was de tumorgroei gedurende de eerste 25 dagen na de start van de 

behandeling gelijk voor 7D12-11C6-Alb1 en cetuximab. Uiteindelijk groeiden de tumoren 

in de met Nanobody behandelde muizen na 25 dagen sneller dan de tumoren in de 

cetuximab groep. Dit kan worden verklaard door de afwezigheid van een Fc-gedeelte bij 

de Nanobodies waardoor immuunresponses afwezig blijven. Deze eerste veelbelovende in 
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vivo resultaten konden helaas niet bevesti gd worden in een tweede tumormodel. In muizen 

met de longkanker xenograft lijn A549 werd geen tumorgroeiremming waargenomen met 

7D12-11C6-Alb1. Er kan dus geconcludeerd worden dat we in staat zijn om multi specifi eke 

Nanobodies, gericht tegen verschillende tumortargets te construeren, maar dat de eerste 

resultaten nog variabel zijn. Een verklaring voor de tegenvallende tumorgroeiremming zou 

kunnen zijn dat de gekozen combinati e (anti -EGFR x anti -IGF-1R) niet de meest opti male 

was. EGFR is gebleken een goed tumortarget te zijn, maar een recente andere studie21 

toonde aan dat IGF-1R wellicht niet het meest veelbelovende target is.

 Wij zijn van mening dat bovenvermelde eerste resultaten met nieuwe bispecifi eke 

Nanobodies een gerede aanleiding vormen om andere veelbelovende bispecifi eke en 

multi specifi eke Nanobodies te gaan ontwikkelen. Het is bijvoorbeeld bekend dat zowel 

EGFR als HGF/c-Met vaak tot overexpressie komen in tumoren, waaronder hoofd-hals 

plaveiselcelcarcinoom. Bispecifi eke Nanobodies die beide receptoren blokkeren zouden 

zeer waardevol kunnen zijn, bijvoorbeeld 7D12-1E2-Alb8. Verder is het ook bekend 

Figuur 1. Therapiestudie met het bispecifi eke Nanobody 7D12-11C6-Alb1, monospecifi eke Nanobodies 7D12-7D12-Alb1 en 
11C6-11C6-Alb1 en cetuximab (aEGFR mAb) in muizen met de hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom xenograft  FaDu. 7D12 is 
gericht tegen EGFR en 11C6 tegen IGF-1R. Behandeling werd twee keer per week gegeven: 330 µg Nanobody of 1000 µg mAb 
gedurende 5 weken. Behandeling met het bispecifi eke Nanobody 7D12-11C6-Alb1 gaf signifi cant betere tumorgroeiremming  
(p<0.05) tussen dag 5 en dag 25 na de start van behandeling, dit ten opzichte van de monospecifi eke Nanobodies en de 
controle groep. N=6 muizen per groep, standaarddeviati es zijn voor de duidelijkheid uit de grafi ek weggelaten.
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dat VEGF een belangrijk target is voor verschillende carcinomen. VEGF is betrokken bij 

de bloedvatvorming (angiogenese) van tumoren, en door dit ligand te blokkeren kan 

tumorgroeiremming optreden. Het is al bekend dat door het blokkeren van EGFR met 

cetuximab er anti-angiogenese effecten optreden, zoals het verlagen van de VEGF 

expressie22. Daarom zou een bispecifiek aEGFR-aVEGF Nanobody een interessante 

combinatie kunnen zijn. Een potentieel voordeel bij het gebruik van bispecifieke 

Nanobodies voor het gelijktijdig blokkeren van een receptor en het neutraliseren van een 

groeifactor is dat sterische hindering minder kritisch wordt voor effectiviteit, en daarmee 

ook de linkerlengte tussen de Nanobody-units.

Concluderend:  met het nieuwe Df-Bz-NCS chelaat is er een procedure ontwikkeld die 

minder bewerkelijk is waardoor het bepalen van tumortargeting met behulp van immuno-

PET eenvoudiger wordt. Nanobodies hebben zich bewezen als snelle en gemakkelijke 

diagnostische moleculen om targetexpressie te bepalen. Daarnaast zouden Nanobodies 

ook succesvol kunnen worden in kankertherapie. Verdere verbetering van multispecifieke 

Nanobodies kan leiden tot het blokkeren van meerdere tumortargets, het blokkeren van 

verschillende kritische routes en het effectiever maken van therapieën.
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