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Inleiding. 
 

Patiënten met een B-cel non-Hodgkin lymfoom [NHL] worden doorgaans behandeld 

met chemotherapie, eventueel gecombineerd met een vorm van 

stamceltransplantatie, radiotherapie, monoclonale antilichamen, of een combinatie 

van deze mogelijkheden. De keuze van behandeling is gebaseerd op het type NHL, 

het stadium en de zogenaamde IPI score [International Prognostic Index]. Een 

nieuwe behandelingsmogelijkheid is radio-immunotherapie. Hierbij wordt een 

radionuclide gekoppeld aan een monoclonaal antilichaam. 

In dit overzicht worden de principes en de ontwikkelingen van radio-immunotherapie 

bij het B cel non-Hodgkin lymfoom besproken. Daarnaast wordt een korte 

samenvatting gegeven van de hoofdstukken uit dit proefschrift. 

 

B cel non-Hodgkin lymfoom en radio-immunotherapie. 

B-cel non-Hodgkin lymfoom [NHL] omvat ongeveer 4% van alle nieuw 

gediagnosticeerde maligniteiten en is de meest gediagnosticeerde hematologische 

maligniteit. B-cel NHL wordt onderverdeeld in indolente [“rustige”] en agressieve 

varianten op grond van onderzoek van één van de aangedane lymfklieren.  

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het voorkomen van het indolente B-cel NHL 

in Nederland toeneemt. De  incidentie van indolent NHL in Nederland is ongeveer 10 

patiënten per 100.000 inwoners, van agressief NHL ongeveer 6 patiënten per 

100.000 inwoners. 

Voor  B-cel NHL zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar: chemotherapie, 

radiotherapie, immunotherapie en een nieuwe combinatie: radio-immunotherapie 

[RIT]. Bij immunotherapie en bij RIT worden monoclonale antistoffen gebruikt die 

specifiek gericht zijn tegen een bepaald antigeen. Doel-antigenen waartegen 

antilichamen zijn gericht, zijn in de praktijk niet tumor- specifiek maar eerder tumor-

geassocieerd. Alle B-cel NHL zijn geassocieerd met een of meerdere antigenen 

[zogenaamde Cluster of  Designation, CD], waarvan bijvoorbeeld CD20, CD22, en 

CD 52 als doelantigeen gebruikt kunnen worden. CD20 komt tot expressie op 

voorstadia van B-lymfocyten en rijpe B-lymfocyten, maar is ook aantoonbaar op meer 

dan 90% van alle B-cel NHL. 
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Specifieke kenmerken van B-cel NHL maken dat deze ziekte uitermate geschikt is 

voor therapie met RIT. Er is een hoge expressie van CD20 op bijna alle B-cel NHL 

cellen terwijl er geen expressie is op hematologische stamcellen of niet-

hematologische weefsels. CD20 wordt niet gemoduleerd of geïnternaliseerd na 

binding aan een monoklonaal antilichaam. Ongelabelde CD20 monoklonale 

antilichamen [bijvoorbeeld rituximab] worden tegenwoordig frequent toegepast in de 

behandeling van NHL. Antilichamen gericht tegen andere antigenen die op 

lymfoomcellen voorkomen, zoals CD19 en CD22, worden momenteel onderzocht. 

 

Een ander kenmerk van lymfoomcellen is dat ze erg stralingsgevoelig, of 

radiosensitief zijn. Bij conventionele, uitwendige radiotherapie wordt gamma straling 

intermitterend, kortdurend en hoog gedoseerd toegepast. Bij RIT is de piek dosering 

lager maar vindt er continue bestraling van de tumorcellen plaats gedurende enkele 

dagen, terwijl het radionuclide vervalt. Daardoor is herstel van DNA schade van 

tumorcellen niet of nauwelijks mogelijk. De toegediende dosis is de therapeutische 

hoeveelheid radioactiviteit die aan de patiënt wordt toegediend en deze wordt 

uitgedrukt in milli Curie (mCi) of mega Bequerel (MBq). Dosimetrie is het bepalen van 

de hoeveelheid stralingsenergie (geabsorbeerde dosis) in verschillende weefsels. De 

geabsorbeerde dosis wordt uitgedrukt in Gray of centi-Gray [cGy] en wordt gebruikt 

om antitumor effecten en toxiciteit te voorspellen.  

Patiënten met een recidief of een therapieresistent indolent B-cel NHL die eerder met 

ongelabeld antiCD20 zijn behandeld, kunnen respons tonen op RIT. Dit duidt op een 

belangrijke therapeutische rol van de radionucliden die aan het monoklonale 

antilichaam zijn gekoppeld.  

 

Op dit moment zijn twee commercieel verkrijgbare producten beschikbaar: yttrium-90 

[90Y] ibritumomab tiuxetan, Zevalin® [Spectrum Pharmaceuticals, Irvine CA, Bayer 

Schering Berlin, Cell Therapeutics, Seattle] en jodium-131 [131I]-tositumomab, 

Bexxar® [GlaxoSmithKline, Triangle park NC].  

In Europa is alleen Zevalin beschikbaar, in de Verenigde Staten zijn beide producten 

leverbaar. Beide antilichamen zijn van muizen afkomstig waardoor zich ook 

zogenaamde “human-anti-mouse-antibodies” of HAMA’s kunnen ontwikkelen. 90Y 

wordt door middel van de chelator tiuxetan aan ibritumomab gebonden, terwijl 131I 

direct gebonden wordt aan tositumomab. 90Y en 131I stralen bèta straling welke in 
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staat is lymfoomcellen te doden. Verschillen tussen 90Y en 131I worden samengevat in 

onderstaande tabel. 

 

Radionuclide 131Jodium  90Yttrium 
   
halfwaarde tijd 8 dagen 64 uur 
chelator niet nodig tiuxetan 
β (gem) (keV) 192 935 
γ (gem) (keV) 362 - 
doordringend vermogen 
gemiddeld in mm. 

0,8 5 

voordelen gemakkelijke labeling 
goedkoop 

hoge β energie 
poliklinische 

behandeling mogelijk 
nadelen stralingrisico omgeving 

opname in loodkamer 
geen afbeeldend 

onderzoek mogelijk 
isotoop opname in weefsels vrij jodium in schildklier 

en maag 
vrij Yttrium in lever en 

bot 
“pre-dosing” tositumomab rituximab 
commercieel beschikbaar Bexxar® (alleen in 

Verenigde Staten) 
Zevalin® (Verenigde 

Staten, Europa) 
 

 

Het principe van radio-immunotherapie. 

Bij radio-immunotherapie wordt een therapeutisch radionuclide gekoppeld aan een 

monoclonaal antilichaam [Mab], dat gericht is tegen een tumor specifiek- of tumor-

geassocieerd antigeen. Een radionuclide is een instabiel nuclide dat spontaan vervalt 

onder uitzending van meestal bèta en/of gamma straling. Het Mab functioneert als 

transportmiddel voor het radionuclide, maar kan zelf ook antitumor werking vertonen. 

Afhankelijk van het specifieke antilichaam is die werking via het induceren van 

apoptose, via de zogenaamde antilichaam-gemedieerde cellulaire cytotoxiciteit 

[“antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity” [ADCC]] of via complementactivatie 

[“complement-dependent cytotoxicity” [CDC]]. De intrinsieke eigenschappen van het 

antilichaam en de keuze van het eraan gekoppelde radionuclide bepalen de 

effectiviteit en klinische toepasbaarheid. 

Antilichamen kunnen zich na toediening aan alle cellen met het betreffende doel-

antigeen binden. Ook kan het antilichaam zich hechten aan niet-maligne cellen in 

weefsels met het betreffende antigeen, bijvoorbeeld circulerende witte bloedcellen 

[lymfocyten]. Om deze niet-maligne cellen te beschermen tegen de binding van het 
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radioactief gelabelde antilichaam, is het gebruikelijk om voorafgaand aan de 

toediening hiervan één of meerdere doses antilichaam waaraan geen radionuclide is 

gelabeld te geven [de zogenaamde “pre-dosing”]. Hierdoor kan een zekere mate van 

verzadiging van de doelantigenen op niet-maligne cellen worden bereikt, terwijl er in 

de tumor zelf nog voldoende doelantigenen over blijven om het gewenste antitumor 

effect te bereiken [dit wordt ook wel het “antigenic sink” principe genoemd]. Hierdoor 

wordt de tumor/ normale weefsel ratio voor wat betreft de stralingafgifte verbeterd. 

Desondanks kan behandeling met Mab’s gericht tegen bijvoorbeeld CD20 leiden tot 

een depletie van ook de normale B-lymfocyten, die tot enkele maanden na de 

behandeling kan aanhouden.  

Er zijn verschillende radionucliden beschikbaar voor labeling van Mabs, bijvoorbeeld 

yttrium-90, jodium-131, rhenium-186 en lutetium-177. Om deze labeling technisch 

mogelijk te maken worden specifieke chemische verbindingen, zogenaamde 

chelatoren, gebruikt om een stabiele binding tussen radionuclide en antilichaam te 

bewerkstelligen. [figuur 1]  

 
[figuur 1] 
Monoclonaal antilichaam met zware [donker blauw] en lichte [licht blauw] ketens. Het radionuclide 

[rood] is door middel van een chelator [roze] gebonden aan een van de zware ketens.  

 

Sommige radionucliden, bijvoorbeeld jodium-131, kunnen zonder chelator aan een 

antilichaam gebonden worden. De voor therapeutische doeleinden meest gebruikte 

radionucliden zenden ßˉ deeltjes uit. Zij zijn uitermate geschikt voor RIT omdat ze tot 
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enkele millimeters in het omliggende weefsel kunnen doordringen en hierdoor ook 

omringende [tumor-] cellen kunnen bereiken waaraan geen gelabelde antilichamen 

gebonden zijn [het zogenaamd “cross fire” of “kruisvuur” effect]. [figuur 2]  

Dit is van belang omdat de antigeenverdeling [antigeen expressie] op tumorweefsel 

niet gelijkmatig is, en het Mab bovendien ten gevolge van verschillen in doorbloeding 

zich heterogeen over de tumor kan verdelen. Tegelijkertijd wordt door het beperkte 

doordringend vermogen van de ßˉ deeltjes gezond [niet-tumor] weefsel dat in de 

buurt van tumor aanwezig, is gespaard.  

 

 
[figuur 2] 
Schematisch voorbeeld van het “kruisvuur” effect: 

Radionucliden zenden ßˉ deeltjes uit en kunnen tot enkele millimeters in het omliggende weefsel 

doordringen en hierdoor ook omringende (tumor-) cellen bereiken waaraan geen gelabelde 

antilichamen gebonden zijn. 

 

In veel radio-immunotherapie studies worden jodium-131 [131I] of yttrium-90 [90 Y] 

gebruikt. Het voordeel van 131I betreft de lagere kosten, de ruime beschikbaarheid, 

en de langdurige ervaring met behandeling van andere ziekten met dit radionuclide. 

Naast ß-deeltjes zendt 131I ook γ-straling uit, wat beeldvormend onderzoek en 

dosimetrie [zie volgende paragraaf], voorafgaand aan de behandeling, mogelijk 

maakt. Een nadeel van het gebruik van 131I is de kans op het ontstaan van 

hypothyreoidie door het ophopen van vrijgekomen radionuclide in de schildklier. 

Deze ophoping kan voor een groot gedeelte tegen gegaan worden door de patiënt 

voorafgaande aan de toediening een jodium bevattende vloeistof te laten drinken.  

Als therapeutische doses worden gebruikt ontstaat desalniettemin hypothyreodie bij 
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een aanzienlijk percentage van de patiënten. Voorts moeten vanwege de γ-straling 

patiënten tijdens het eerste deel van de behandeling  opgenomen worden in 

speciale, met lood afgeschermde kamers. Door beperking van de verblijftijd rond de 

patiënt kan het stralingsrisico voor behandelaars, verzorgers en familieleden tot een 

minimum beperkt worden.  
90Y zendt uitsluitend ß-straling uit, maar door de hogere energie is het doordringend 

vermogen van deze deeltjes groter dan het geval is bij 131I. [tabel 1] Vanwege het 

ontbreken van γ-straling is beeldvormend onderzoek en berekening van de 

afgegeven hoeveel straling [dosimetrie] niet mogelijk. Hiervoor kan het surrogaat-

radionuclide indium-111 [111In] gebruikt worden, dat na koppeling aan een 

antilichaam ongeveer dezelfde verspreiding over het lichaam van patiënten 

[biodistributie] heeft als 90Y. Andere radionucliden, zoals rhenium-186, koper-67 of 

lutetium-177 worden op dit moment minder gebruikt in klinische studies. 

 

Planning van radio-immunotherapie 

Voor het optimaliseren van de effectiviteit  van RIT is het wenselijk om voorafgaand 

aan de behandeling een berekening te maken hoe het antilichaam, en dus de 

radioactiviteit, zich over het lichaam van de patiënt verdeelt: dit wordt onderzoek naar 

biodistributie genoemd. Tegelijkertijd kan beeldvormend onderzoek voorafgaand aan 

de behandeling bevestigen dat het antilichaam zich zoveel mogelijk selectief aan 

tumorweefsel heeft gehecht [“tumor targeting”] en kan er een schatting worden 

gemaakt van de hoeveelheid straling die aan tumor en normaal weefsel wordt 

afgegeven. Dit onderzoek naar energieafgifte van radioactieve straling aan weefsels 

wordt dosimetrie genoemd. Bij RIT met hogere doses kan door goede planning op 

basis van dosimetrische berekeningen schade aan stralingsgevoelige organen, zoals 

longen, lever, beenmerg en nieren, voorkomen of beperkt worden. Indien lagere 

doses gebruikt worden kan worden berekend of ter plaatse van tumorweefsel 

voldoende straling wordt afgegeven om het gewenste therapie effect te bereiken. 
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Klinische studies bij B cel non Hodgkin lymfoom. 

De eerste klinische onderzoeken met RIT zijn gedaan bij het indolente B-cel NHL, dat 

altijd CD20 positief is. Diverse studies hebben aangetoond dat RIT met 90Y - 

Ibritumomab tiuxetan of 131I-tositumomab voordeel laat zien in zowel respons als ook 

in ziektevrije overleving in vergelijking met antilichaam behandeling alleen. 

Vooral bij het indolente NHL is dit van belang gezien het beloop dat zich veelal over 

vele jaren uitspreidt. Met deze nieuwe behandelingsmogelijkheid kan dan ook geen 

curatie worden bereikt. 

Naast het immunologische effect van monoclonale antilichamen is er, gezien de vaak 

optredende gunstige effecten blijkbaar inderdaad sprake van selectieve bestraling 

van de tumorcellen. Blijkbaar is het effect van “kruisvuur” in staat de beperkingen van 

heterogene antigeen-expressie en verschillen in doorbloeding teniet te doen. 

 

Studies bij B-cel NHL hebben aangetoond dat 90Y-ibritumomab tiuxetan als 131I-

tositumomab in de klinische praktijk goed en veilig toepasbaar is, waarbij, gebruik 

makend van een vaste dosering per kilogram lichaamsgewicht, geen ernstige orgaan 

toxiciteit wordt waargenomen. De behandeling kan door het ontbreken van gamma-

straling geheel poliklinisch plaatsvinden. De poliklinische toepassing vereist wel een 

goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen: nucleaire geneeskunde, 

klinische farmacie en hematologie.  

Hogere doseringen met RIT zijn ook toegepast, al of niet in combinatie met hoge 

dosis chemotherapie. De daardoor ontstane beenmergschade kan worden 

opgevangen door na behandeling hematopoietische [bloed-] stam cellen die voor de 

behandeling zijn verzameld weer aan de patiënt terug te geven [autologe stamcel 

transplantatie]. Alle tot nu toe verschenen studies over deze vorm van 

gecombineerde behandeling tonen herstel van beenmergfunctie na stamcel 

transplantatie. Deze onderzoeken tonen opvallend gunstige resultaten bij 

[geselecteerde] patiëntengroepen die over het algemeen een slechte prognose 

hebben op grond van het type B-cel NHL zoals bijvoorbeeld recidief NHL of 

chemotherapie-ongevoelig NHL. Acute bijwerkingen van deze gecombineerde 

behandeling zijn vergelijkbaar met die van de gebruikelijke stamcel transplantatie. 

 

De meest beschreven bijwerking van RIT bij NHL is beenmergschade, en in 

zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie tijdens of direct na toediening. Bij 
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het gebruik van een lage dosis radioactiviteit wordt geen onherstelbare 

beenmergschade waargenomen; onderdrukking van de beenmerg functie 

[myelosuppressie] is meestal beperkt van duur en weer hersteld na ongeveer 12 

weken. In vergelijking met chemotherapie, waarbij beenmergschade zich in de eerste 

tot derde week na de behandeling manifesteert, treden bij RIT de laagste waarden 

van leukocyten [witte bloedcellen] en trombocyten [bloedplaatjes] laat op: gemiddeld 

4 tot 6 weken na start van de behandeling. 

Als door eerdere behandelingen of door aanwezigheid van NHL in het beenmerg de 

beenmergreserve beperkt is, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in verlaagd aantal 

bloedplaatjes, kan door een verlaging van de dosering radioactiviteit per kilogram 

lichaamsgewicht dit middel alsnog gebruikt worden. Bij een bloedplaatjes aantal 

kleiner dan 100.000, als uiting van aanwezigheid van NHL in het beenmerg, wordt 

geadviseerd geen RIT behandeling toe te passen. 

Diverse onderzoeken hebben ook gekeken naar effecten van RIT op langere termijn. 

Een mogelijk risico als gevolg van eerdere behandeling met RIT is het ontstaan van 

beenmergziekten zoals acute leukemie en een voorfase hiervan [myelodysplastisch 

syndroom]. Deze lange termijn gevolgen worden ook gezien bij patiënten die met 

chemotherapie zijn behandeld. Vooralsnog is niet aangetoond dat toevoeging van 

standaard dosering RIT een extra risico oplevert. In deze onderzoeken zijn bijna alle 

patiënten zowel met chemotherapie als met RIT zijn behandeld. Het is daarom 

moeilijk om lange termijn effecten van afzonderlijke therapieën te evalueren. 

 

Conclusie. 

Radio-immunotherapie ontwikkelt zich tot een belangrijke, nieuwe 

behandelingsmogelijkheid voor patiënten met B-cel NHL. Meerdere onderzoeken 

hebben de klinische toepasbaarheid en effectiviteit kunnen aantonen. Het gebruik 

van hoge doseringen RIT in combinatie met stam cel transplantatie vormt een 

aanvulling op behandeling van patiënten die niet of onvoldoende op de standaard 

therapie reageren en bij patiënten met een indolent of agressief NHL. Klinische 

onderzoeken waarbij door middel van een loting een behandeling wordt toegewezen 

[gerandomiseerde onderzoeken] moeten de precieze plaats van deze nieuwe 

behandelingsmogelijkheid verduidelijken.  
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Overzicht van hoofdstukken B1 – B7 
 

Hoofdstuk B1 

In hoofdstuk B1 wordt een literatuur overzicht gegeven van onderzoeken waarbij de 

inzet van RIT bij agressief NHL is onderzocht.  

Sinds ongeveer 10 jaar bestaat de behandeling van agressief NHL uit chemotherapie 

[meestal CHOP] gecombineerd met immunotherapie [antiCD20]. Deze 

combinatiebehandeling heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan verbetering van 

overleving van patiënten. Indien deze behandeling niet effectief is en de ziekte 

terugkomt of als de ziekte onvoldoende reageert, kunnen intensievere behandelingen 

gegeven worden.  Patiënten jonger dan 66 jaar kunnen behandeld worden met 

nieuwe, hoge dosis chemotherapie schema’s. Als het NHL dan wel goed reageert, 

wordt de behandeling afgesloten met een extra hoge dosis chemotherapie 

behandeling, gevolgd door een stamcel transplantatie. Er zijn onderzoeken gedaan 

waarbij de toevoeging van RIT [zowel 90Y-ibritumomab tiuxetan als 131I-tositumomab] 

aan de hoge dosis chemotherapie is onderzocht. Voor geselecteerde groepen 

patiënten is een voordeel in overleving aangetoond, maar dat geldt niet voor alle 

patiënten met NHL. Nieuwe onderzoeken moeten die vraag gaan oplossen.  

 

Hoofdstuk B2 

In hoofdstuk B2 wordt een literatuur overzicht gegeven van studies waarbij de inzet 

van RIT bij het indolente NHL is onderzocht. 

Onderzoeken tonen de klinische toepasbaarheid van RIT bij patiënten met indolent 

NHL aan, ook al hebben deze patiënten tevoren meerdere behandelingen 

ondergaan. Er is geen extra schade aan gezonde organen en bij gebruik van een 

standaard dosering RIT zijn remmende effecten op de functie van het beenmerg 

tijdelijk. Bij sommige groepen patiënten worden gunstige lange termijn resultaten 

aangetoond, zelfs bij patiënten met een forse massa NHL [bulk]. De belangrijkste 

vraag is in welke fase van behandeling RIT moet worden toegepast: direct bij de 

eerste behandeling, als afsluiting van een eerste behandeling of pas als indolent 

NHL na korte of langere termijn terugkeert. Omdat het beloop van indolent NHL, met 

of zonder behandeling, zich over vele jaren kan uitspreiden, is op deze vraag nog 

geen eenduidig antwoord te geven. 
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De hoofdstukken B3 – B7 richten zich op inzet van 90Y-ibritumomab tiuxetan [Zevalin] 

bij patiënten met een recidief, agressief NHL. Vanaf 2005 is in het VU medisch 

centrum een onderzoek gestart bij patiënten met een aangetoond recidief B-cel NHL 

na eerdere behandeling met chemo- en immunotherapie. Het doel van dit onderzoek 

is om de overleving van patiënten te verbeteren door toevoeging van Zevalin aan 

hoge dosis chemotherapie, voorafgaand aan stamcel transplantatie. Zoals eerder 

uitgelegd, is vanwege het ontbreken van γ-straling beeldvormend onderzoek en 

berekening van de afgegeven hoeveel straling [dosimetrie] onmogelijk. Daarom 

wordt in verschillende studies het surrogaat-radionuclide indium-111 [111In] gebruikt, 

dat na koppeling aan een antilichaam ongeveer dezelfde verspreiding over het 

lichaam van patiënten [biodistributie] heeft als 90Y.  

De verspreiding van 111In wordt vastgelegd met een zogenaamde gamma-camera. 

Echter, de gevoeligheid van een gamma-camera is minder dan de gevoeligheid van 

een PET CT scan. Monoclonale antilichamen kunnen op een PET CT scan zichtbaar 

gemaakt worden door ze aan een zogenaamde positron-emitter, waarvan het signaal 

wordt opgepikt door de PET scan, te labelen. Door in plaats van 111In de positron 

emitter 89-zirconium [89Zr] te labelen aan ibritumomab, zijn biodistributie metingen 

van Zevalin met PET CT meer efficiënt en precies. 

Door toepassing van deze nieuwe technieken is de biodistributie beter te voorspellen 

en kan in de toekomst op een veiliger manier hogere dosering Zevalin gebruikt 

worden bij patiënten. Ook kan dan extra schade aan gezonde organen worden 

voorkomen, of kun juist een hogere dosering Zevalin gegeven worden. 

 

Hoofdstuk B3 

In hoofdstuk B3 is beschreven hoe de techniek van 89Zr labeling aan ibritumomab 

wordt uitgevoerd. Deze labeling is vergelijkbaar met de labeling van yttrium aan 

ibritumomab, de verbinding heeft dezelfde eigenschappen en blijkt even stabiel te 

zijn. Daarnaast is in een proefdier model met muizen aangetoond dat de 

biodistributie van Zirconium en Yttrium gelabeld ibritumomab, op deze manier met 

een PET scan gemeten, vrijwel identiek is. Met PET scan onderzoek worden na 

injectie met 89Zr-zevalin adequate afbeeldingen van alle lymfomen verkregen.  

Dit betekent dat deze nieuwe, zogenaamde immuno-PET techniek gebruikt kan 

worden om de biodistributie van 90Y-Zevalin te voorspellen. 
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Hoofdstuk B4 

De resultaten van het onderzoek uit hoofdstuk B3 zijn gebruikt voor een klinische 

studie met patiënten die behandeld worden met Zevalin voorafgaand aan een stam 

cel transplantatie. Bij zeven patiënten is uitgebreid onderzoek gedaan of de injectie 

met 90Y-Zevalin invloed heeft op de biodistributie metingen met behulp van immuno-

PET en 89Zr-Zevalin. Ook is onderzocht of, en op welk moment immuno-PET 

voorafgaand aan de daadwerkelijke behandeling met 90Y-Zevalin de biodistributie 

kan voorspellen en welke specifieke organen het hoogste risico op schade door 

radioactieve straling lopen.  

Patiënten kregen eerst een injectie met 89Zr-Zevalin, gevolgd door drie PET scans: 

direct na de injectie, na drie en na zes dagen. Daarna werden zowel 89Zr-Zevalin als 
90Y-Zevalin geïnjecteerd en werden op dezelfde momenten weer PET scans 

gemaakt. Tijdens deze beide onderzoeksperiodes werden ook op verschillende 

momenten bloedtests uitgevoerd om de hoeveelheid radioactiviteit in het bloed te 

meten. Uit de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat injectie met 90Y-Zevalin 

geen invloed heeft op de biodistributie van 89Zr-Zevalin, en dat daarom 89Zr-Zevalin 

kan worden gebruikt om de biodistributie van 90Y-Zevalin te voorspellen. In deze 

patiënten groep werd in de lever de hoogste opname van 89Zr-Zevalin gemeten. 

 

Hoofdstuk B5  

Het effect van Zevalin op het micromilieu van het beenmerg is in dezelfde studie 

onderzocht bij negen patiënten die behandeld werden met Zevalin en hoge dosis 

chemotherapie. Het micromilieu is belangrijk voor het goed functioneren van 

beenmerg, dat wil zeggen de productie van rode en witte bloedcellen en 

bloedplaatjes. Daarnaast zijn verschillende factoren getest die belangrijk zijn voor de 

terugkeer [“homing”] van stam cellen van de patiënt nadat die zijn teruggegeven 

tijdens de transplantatie. Bij patiënten werden op drie momenten tijdens de 

behandeling beenmerg- en bloedtesten uitgevoerd. De resultaten tonen geen effect 

van Zevalin op verschillende factoren die betrokken zijn bij het micromilieu van 

beenmerg en homing van stam cellen. Het herstel van de beenmergfunctie, gemeten 

als herstel van witte bloedcellen en bloedplaatjes, was gelijk aan patiënten die 

zonder Zevalin voorbehandeling waren getransplanteerd. 
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Hoofdstuk B6 

In hoofdstuk 6 wordt een retrospectieve studie gepresenteerd waarbij vanaf 1984 alle 

patiënten die in het VU medisch centrum zijn behandeld met hoge dosis 

chemotherapie [BEAM] en autologe stam cel transplantatie voor agressief B-cel NHL 

zijn geanalyseerd. Hiervoor zijn medische statussen van alle patiënten die behandeld 

zijn met BEAM- [of een variant van BEAM] chemotherapie opgezocht en zijn 

gescoord op overleving van de patiënt, het type en het stadium van NHL, terugkeer 

van NHL en korte en lange termijn bijwerkingen. 

Er is een onderscheid gemaakt in drie groepen: patiënten die nooit met 

immunotherapie zijn behandeld [BEAM, n=106, behandeling voor 2002], patiënten 

die tijdens de behandeling tenminste 1 behandeling met immunotherapie [Rituximab] 

hebben gekregen [R-BEAM, n=45, tussen 2002 en 2006] en patiënten die zowel 

immunotherapie als RIT [Zevalin] hebben gekregen [Z-BEAM, n=65, van 2006 tot en 

met 1-1-2012]. 

Het belangrijkste verschil tussen de R-BEAM en de Z-BEAM groep is dat de ziekte 

vrije overleving significant verbeterd is door toevoeging van Zevalin aan het 

conditionering schema voor stamcel transplantatie [p=0.028]. De totale overleving 

tussen beide groepen laat een duidelijke trend zien in het voordeel van de Z-BEAM 

groep, alleen is dit verschil net niet significant [p=0.059]. Een nog langere follow up 

met een groter aantal geïncludeerde patiënten kan dit voordeel mogelijk wel 

significant maken. Daarnaast werden tussen de BEAM en de R-BEAM groepen geen 

belangrijke verschillen aangetoond. Dit impliceert dat de groep patiënten die na een 

eerdere behandeling met rituximab een recidief ontwikkelen, een slechtere prognose 

hebben. Juist voor deze groep patiënten kan intensivering van de conditionering voor 

autologe stamcel transplantatie met Zevalin betere kansen bieden. Tussen alle 

groepen werden geen belangrijke verschillen in toxiciteit direct na de transplantatie 

waargenomen. Dit retrospectieve onderzoek toont de mogelijkheden en de 

praktische haalbaarheid van het Zevalin-BEAM protocol aan, en dient als opmaat 

voor een grote, internationale gerandomiseerde studie, die in hoofdstuk 7 [appendix] 

wordt besproken. 
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Hoofdstuk B7 [appendix] 

Om de toevoegde waarde van Zevalin aan het BEAM schema bij stam cel 

transplantatie bij patiënten met een agressief B-cel NHL vast te stellen is een 

gerandomiseerd onderzoek noodzakelijk. Hierbij wordt door loting bepaald of een 

patiënt wel of niet met Zevalin wordt behandeld. Dit gerandomiseerde onderzoek is 

inmiddels in Israël gestart. Tussentijdse analyse toont een overlevingsvoordeel aan 

voor een specifieke groep patiënten maar nog niet voor alle patiënten met recidief B-

cel NHL. Inclusie van meer patiënten is noodzakelijk en dit onderzoek wordt 

voortgezet in een internationale samenwerking tussen de Israëlische groep, de 

Verenigde Staten [City of Hope, Los Angeles, Mayo Clinic, Rochester] en Nederland 

[VUmc, Amsterdam]. Het onderzoeksprotocol beschrijft de opzet en de doelstellingen 

van de studie, waarbij bij patiënten met een agressief B-cel NHL [specifiek: alleen 

diffuus grootcellig B cel NHL] wordt gerandomiseerd tussen BEAM en Zevalin-BEAM. 
 


