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Samenvatting
In december 2016 werd de eerste patiënt in Nederland behandeld met lutetium-177 prostaatspecifiek membraanantigeen
(177Lu-PSMA) therapie; een veelbelovende toepassing van radionuclidentherapie bij prostaatcarcinoom. Aan de hand
van een casus wordt de werking van 177Lu-PSMA beschreven en wordt een kort overzicht gegeven van het beschikbare
wetenschappelijk bewijs over deze behandeling.

Trefwoorden gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom · lutetium-177 prostaatspecifiek membraanantigeen ·
177Lu-PSMA

Case report. Administration of 177Lu-PSMA in a patiënt withmetastatic castration-resistant prostate
carcinoma

Abstract
In December 2016, the first patient in the Netherlands was treated with lutetium-177 prostate specific membrane antigen
(177Lu-PSMA); a promising application of radionuclide therapy in prostate carcinoma. This case report discusses the
working mechanism of 177Lu-PSMA therapy. Furthermore, an overview of the published literature on this specific subject
is presented.
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Introductie

Voor patiënten met gemetastaseerd, castratieresistent pros-
taatkanker zijn momenteel verschillende behandelingsop-
ties voorhanden, zoals niet-steroïdale testosteronreceptor-
blokkers (enzalutamide), CYP17A1-blokkers (abiraterone),
chemotherapeutica (docetaxel en cabazitaxel) en – bij
botmetastasen – radionuclidentherapie (radium-223-dichlo-
ride). Desondanks is er nog steeds grote behoefte aan
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nieuwe behandelopties met minder bijwerkingen en een
gunstiger effect op overleving.

Het transmembraaneiwit glutamaat carboxypeptidase II
(GCPII), ook wel PSMA (prostaatspecifiek membraanan-
tigeen) genoemd, wordt in vergelijking met benigne pros-
taatcellen door prostaatkankercellen verhoogd tot expressie
gebracht. PSMA vormt daarmee een bruikbaar doelwit voor
diagnostiek en therapie van prostaatkanker middels radioac-
tief gelabelde liganden. Wanneer PSMA-liganden worden
gekoppeld aan bijvoorbeeld gallium-68 (68Ga), kunnen zo-
wel de primaire tumor als metastasen middels PET-imaging
in beeld worden gebracht. Wanneer het PSMA-ligand ge-
koppeld wordt aan een bètastraler, bijvoorbeeld lutetium-
177 (177Lu), kunnen tumorcellen zeer lokaal worden be-
straald.

177Lu-PSMA wordt intraveneus toegediend op de afde-
ling Nucleaire Geneeskunde. Patiënten krijgen tot zes be-
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Figuur 1 PSMA PET/CT van een patiënt met gemetastaseerd, castratieresistent prostaatcarcinoom, die vanaf december 2016 werd behandeld
middels 177Lu-PSMA. a Baseline. b Follow-up na twee cycli. c Na vier cycli. d Na vier cycli + drie maanden follow-up.

handelcycli met een interval van 6–8 weken; afhankelijk
van de individuele biochemische respons (PSA-daling), de
respons op beeldvorming (stapeling van activiteit in me-
tastasen en toename/afname van metastasen op postinjectie
skeletscintigrafie) en tolerantie. Per cyclus wordt op dit
moment een activiteit van 6GBq toegediend. 177Lu-PSMA
wordt in-housemagistraal bereid onder GMP(-Z)-condities.

Casus

In december 2016 werd voor het eerst in Nederland een
prostaatkankerpatiënt behandeld met 177Lu-PSMA. Bij deze
78-jarige man verergerden de pijnklachten en steeg het
PSA door tot 890ng/ml na initiële behandeling middels
maximale androgeenblokkade, enzalutamide en radium-
223-dichloride. Voorafgaand aan de behandeling wer-
den de pijnklachten (Visual Analogue Scale 8) bestreden
met oxycontin, NSAID’s en paracetamol/coffeïne, waar-
bij de patiënt last had van opiaat-geïnduceerde obstipatie,
waarvoor laxantia. Binnen één week na de eerste cyclus
met 6GBq 177Lu-PSMA in december 2016 was zowel
pijnstilling (oxycontin en paracetamol/coffeïne) als laxan-
tiagebruik niet meer noodzakelijk. Het PSA daalde naar
280ng/ml. In februari 2017 kreeg patiënt de tweede cyclus
177Lu-PSMA toegediend, waarna het PSA verder daalde
naar 84ng/ml. Er werd geen beenmergdepressie of andere
toxiciteit gezien. In vergelijking met de baseline PSMA
PET/CT (fig. 1a) toonde de follow-up PSMA PET/CT na
twee cycli forse afname van de bekende metastasen (fig. 1b)
De derde en vierde cyclus 177Lu-PSMA volgden in maart
en mei 2017, waarbij het PSA verder daalde naar respec-
tievelijk 22 en 10ng/ml (totale PSA-daling van 98,9%).
Beenmergdepressie en klinische toxiciteit bleven uit en

ook de pijnklachten bleven weg. De PSMA-PET/CT vijf
weken na de vierde cyclus toonde verdere tumorregressie
(fig. 1c). Op de PSMA PET/CT drie maanden na zijn vierde
en laatste cyclus werd een verdere afname van de ossale
metastasen, maar toename van de primaire tumor gezien
(fig. 1d). Vanwege de goede klinische en biochemische
respons werd in oktober besloten om voorlopig af te wach-
ten. Patiënt zal poliklinisch worden vervolgd; toekomstige
beeldvorming is sturend voor het vervolgbeleid.

Discussie

Kleinschalige onderzoeken in heterogene studiecohorten
beschrijven de effectiviteit van behandeling middels 177Lu-
PSMA aan de hand van uitkomstmaten als veiligheid,
antitumorrespons (PSA-daling en afname van tumorload
op beeldvorming) en klinische uitkomsten (ECOG-perfor-
mancestatus en ernst van de pijn). Binnen deze studies,
waarin totaal 162 patiënten worden beschreven, leidde be-
handeling met 177Lu-PSMA tot > 30% en > 50% PSA-
daling bij respectievelijk 60% (range 29–82) en 50%
(range 24–73) van de geïncludeerde patiënten [1]. Direct
na behandeling werden in deze studies geen toxische ef-
fecten gerapporteerd. Toxische langetermijneffecten waren
mild en omvatten anemie (5–43%), leukopenie (7–20%) en
trombocytopenie (10–23%). De belangrijkste niet-hemato-
logische bijwerking was tijdelijke xerostomie (4–37%).

Tot op heden is weinig bekend over het effect op over-
leving. In een kleine retrospectieve studie werden 28 pa-
tiënten behandeld met 177Lu-PSMA vergeleken met een his-
torische controlegroep van 20 vergelijkbare patiënten met
best supportive care, waarbij een significant langere overle-
ving werd beschreven in de 177Lu-PSMA-groep (29 weken



S18 Tijdschr Urol (2018) (Suppl 2) 8:S16–S18

versus 20 weken; p= 0,032; 95%-BI= 0,20–0,95) [2]. In
een recent gepubliceerde multicenter retrospectieve studie
ondergingen 145 gemetastaseerde castratieresistente patiën-
ten 1–4 cycli met 177Lu-PSMA [3]. De gemiddeld toege-
diende activiteit 177Lu-PSMA per cyclus was 5,9GBq (range
2–8GBq). Bij 45% van de patiënten werd een PSA-daling
> 50% gezien nadat meerdere cycli 177Lu-PSMA waren toe-
gediend.

Met betrekking tot langetermijneffecten werd bij 18/145
patiënten matig-ernstige hematotoxiciteit gerapporteerd,
namelijk bij 10%, 4%, en 3% respectievelijk een ane-
mie, trombocytopenie en leukopenie (volgens de Common
Terminology Criteria for Adverse Events: CTCAE-graad 3
of 4). Milde klachten van xerostomie werden gezien bij
8% van de patiënten. Bij 13% (CTCAE graad 1–2) van de
patiënten kwam milde vermoeidheid voor, wat daarmee de
meest voorkomende klinische toxiciteit was. Therapiegere-
lateerd overlijden kwam niet voor.

Tot voor kort was behandeling middels 177Lu-PSMA uit-
sluitend in Duitse centra beschikbaar, maar met ingang van
december 2016 wordt deze toepassing ook in het UMC
Utrecht aangeboden, en uitsluitend in salvagesetting bij uit-
behandelde patiënten binnen de wettelijke kaders die daar-
voor gelden. Andere centra, zoals het Radboud UMC, het
Erasmus MC, Nederlands Kanker Instituut-AvL en het St.
Antonius Ziekenhuis exploreren momenteel mogelijkheden
voor het opstarten van deze toepassing. De behandelingen
met 177Lu-PSMA worden door het UMC Utrecht zelf ge-
financierd. Tot op heden zijn in deze setting 27 patiënten
behandeld. De data die – vooralsnog buiten studieverband
– op deze manier worden gegenereerd, zullen retrospectief
worden geanalyseerd en zullen als externe validatie dienen
van de tot nu toe gepubliceerde Duitse resultaten. Daar-
naast wordt een wetenschappelijke basis gevormd voor de
opzet en financiering van prospectieve studies, waarin onder
andere dosimetrie, dosisescalatie en de effectiviteit ten op-
zichte van de best supportive care kan worden onderzocht.
Mogelijkheden voor de opzet van een landelijke prospec-
tieve studie worden momenteel onderzocht door een Neder-
lands consortium. Het is uiteraard van groot belang dat de
meerwaarde van deze behandeling prospectief en gecontro-
leerd uitgevoerd wordt.

Conclusie

177Lu-PSMA is een veelbelovende behandeling voor geme-
tastaseerde castratieresistente prostaatkankerpatiënten, voor
wie de hiervoor geregistreerde therapieën geen soelaas meer
bieden of ongewenst dan wel gecontra-indiceerd zijn. Ge-
randomiseerd prospectief onderzoek zal moeten uitwijzen
welke groepen patiënten zich voor deze therapie kwalifice-
ren en in welk stadium van het ziekteproces de toepassing
van 177Lu-PSMA het meest zinvol is. Ook zal meer op-
gehelderd moeten worden over de effectiviteit en langeter-
mijneffecten van 177Lu-PSMA op oncologische uitkomsten
en overleving.
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