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“systeemtherapie binnen de 

hemato-oncologie”
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Algemene aspecten van 

chemotherapie

• Principes van chemotherapie

– Wanneer, welk, waarom

• Onwikkelen van cytostatica

• Werkingsmechanisme

• Opvang van complicaties: supportive care

• Laattijdige nevenwerkingen

• Nieuwe ontwikkelingen



Principes van chemotherapie:

• Bepaalde tumoren zijn intrinsiek resistent aan chemotherapie. 
Een andere vorm van behandeling moet overwogen worden 
(chirurgie, bestraling). Niet alle tumoren gedragen zich hetzelfde 
indien ze blootgesteld worden aan cytostatica

• Er zijn verschillen in gevoeligheid voor cystostatica tussen 
kankers onderling (b.v. borstcarcinoom versus darmcarcinoom), 
maar ook tussen dezelfde soort van kanker (b.v. borstcarcinoom A 
versus borstcarcinoom B) en zelfs tussen de verschillende cellen 
van hetzelfde carcinoom binnen het gezwel (b.v. borstcarcinoomcel
A versus borstcarcinoomcel B bij patiënt X)

• de kankercel moet gevoeliger zijn dan de normale cel voor 
chemotherapie indien men chemotherapie overweegt, of men moet 
in staat zijn op één of andere manier de gevoelige cellen te 
beschermen of te vervangen



Effect van herhaalde chemotherapiekuren op normale en op 

kankercellen : 

Gezonde cellen herstellen zich en  kankercellen worden 

teruggedrongen …  
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Herhaalde chemotherapiekuren omdat ...



Kuren met geplande tussenpozen omdat ...

Respecteren van de tijdsduur tussen de chemotherapiekuren belangrijk is :
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Te korte tussenpozen : de kanker wordt teruggedrongen, maar 

de gezonde cellen herstellen zich niet.  Behandeling moet 

stopgezet worden.
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Respecteren van de tijdsduur tussen de chemotherapiekuren belangrijk is :



Gevoeligheid van tumorcellen en 

normale cellen voor chemo

• Bepaalde weefsels zijn extra gevoelig voor sommige 
vormen van chemotherapie. Voorbeelden zijn 
beenmergcellen, maag- en darmepitheelcellen, 
spermatozoön en b.v. eicellen. Chemotherapeutica die 
zeer effectief zijn, moeten kankercellen bij een bepaalde 
dosis al vernietigd hebben zonder de ‘gezonde cellen’ 
irreversibel kapot te maken. Men kan van dit principe 
afwijken indien er een mogelijkheid is de gezonde cellen 
later te vervangen. Dit is b.v. het uitgangspunt bij de 
toepassing van hoge dosis van chemotherapie met 
nadien infusie van eerder afgenomen stamcellen. Hier 
wordt later in meer detail op in gegaan.



Chemotherapie als onderdeel 

van initiële therapie

• Inductie bij verder gevorderde ziekte

• Adjuvante chemotherapie

• Primaire (neoadjuvante) behandeling 

voor gelocaliseerde ziekte

• Directe inspuiting of regionale 

behandeling van specifieke regio’s die het 

meest zijn aangetast



Chemotherapie als onderdeel 

van initiële therapie

• Inductie bij verdergevorderde ziekte

Primaire behandeling waar geen ander alternatief is



Chemotherapie als onderdeel 

van initiële therapie

• Adjuvante chemotherapie
– Systemische behandeling nadat tumor al door primaire therapie behandeld is



Chemotherapie als onderdeel 

van initiële therapie

• Primaire (neoadjuvante) behandeling voor 

gelocaliseerde ziekte

– Alternatief is operatie of bestraling, maar 

chemo zou meer kans op slagen hebben

– b.v. gelokaliseerd lymfoom

• Directe inspuiting of regionale behandeling 

van specifieke regio’s die het meest zijn 

aangetast



Klinische eindpunten om de respons te 

evalueren na chemotherapie

• Deze eindpunten worden afhankelijk van de toepassing van chemotherapie 
anders gedefinieerd. 

• Bij ‘inductiechemotherapie’ spreekt men van partiële respons (PR) indien 
tenminste 50 % afname van de tumor wordt bereikt, complete remissie (CR) 
indien geen tumor meer aantoonbaar is, stabiele ziekte (SD) indien geen 
verandering is opgetreden (geen verslechtering) en progressieve ziekte 
(PD) indien tijdens de behandeling er een toename van de tumor wordt 
vastgesteld.

• Onder ‘relapse free survival’ verstaat men de periode van overleving 
gerekend vanaf het moment dat de chemotherapie is gestopt tot het 
terugkomen van de ziekte. Voor chemotherapie is dit een zeer belangrijke 
parameter om effectiviteit van het product(en) te meten. Deze maat is voor 
adjuvante chemotherapie ook de belangrijkste parameter.

• Voor het meten van de effectiviteit van primaire (neoadjuvante) 
chemotherapie zal men ook van de termen CR, PR etc. gebruik maken. 

• Waarom zijn deze laatste termen bij adjuvante chemotherapie niet zo 
zinvol? 

• Tegenwoordig steeds meer moleculaire eindpunten



Definition of response to 1st-line TKI

Definition of response to 1st-line TKIs in CP-CMLDefinition of response to 1st-line TKIs in CP-CML

Time Optimal Warning Failure 

Diagnosis _
• High risk, or

• CCA in Ph+ ‘major route’
_

3 months 
• BCR-ABL1 ≤10%

• And/or Ph+ ≤35%

• BCR-ABL1 >10%

• And/or Ph+ 36-95%

• Non CHR 

• And/or Ph+ >95%

6 months
• BCR-ABL1 <1% 

• And/or Ph+ 0

• BCR-ABL1 1-10% 

• And/or Ph+ 1-35%

• BCR-ABL1 >10%

• And/or Ph+ >35%

12 months • BCR-ABL1 ≤0.1% • BCR-ABL1 0.1-1 %
• BCR-ABL1 >1%

• And/or Ph+ >0

>12 months, 

and at any 

time

• BCR-ABL1 ≤0.1% • CCA/Ph- (-7, or 7q-)

• Loss of CHR

• Loss of CCyR

• Confirmed loss of MMR*

• Mutations

• CCA/Ph +

Adapted from:

Baccarani M, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood

2013;122:872-84. 

*In two consecutive tests, of which one with a BCR-ABL1 transcripts level ≥ 1%. NA = Not Applicable. 

MMR = Major molecular response (BCR-ABL1 ≤ 0.1% = MR3.0 or better). CCA/Ph+ = Clonal Chromosome Abnormalities in Ph+ cells. CCA/Ph- = Clonal 

Chromosome Abnormalities in Ph- cells

OPTIMAL response is associated with the best long-term outcome

New ELN 

2013



Mogelijke uitkomst van chemotherapie

Start behandeling 



Mogelijke uitkomst van chemotherapie

Start behandeling 



Mogelijke uitkomst van chemotherapie

Start behandeling 



Stagering: hoe en waarom?

 Hoe:

 Klinisch onderzoek

 Staalnames van frequent aangetaste organen

 Beeldvorming

 Laboratoriumonderzoek

 Waarom

 Prognose

 Keuze van behandeling

 Controle van behandeling





after



Before                  after 1 CHOP-R           after 4 CHOP-R              after 6 CHOP-R

Tussentijdse opvolging van chemotherapie



Chromosoomonderzoek: waarom?

1 2 3 4 5

6 7 8 10 119 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 x Y



Chromosoomonderzoek: waarom?

Groen: gen staat uit

Rood: gen staat aan

Dit gen zorgt voor goed contact met omgeving

Dit gen zorgt voor ongecontroleerde groei

Dit gen zorgt voor een goed afweersysteem

Dit gen zorgt voor ontstaan van nieuwe bloedvaten
Dit gen zorgt voor herstel van schade aan DNA

Dit gen zorgt voor uitzaaiing

Dit gen zorgt voor gecontroleerde groei van cellen

Dit gen zorgt voor eigen aanmaak van groeihormonen





Alizadeh et al., Nature 403: 503, 2000





“Ideal answer in the treatment 

of Hematologic Disorders”

Alternative

treatment



Personalized medicine: 
enkele voorbeelden

• “increasing precision in adjuvant therapy

for Breast cancer: the 70 gene signature

(N Engl J Med, 2016, 375:717-729

• Biomarker tests for molecular targeted

therapies



[concentratie van cytostaticum]
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Keuze van chemotherapie:

Welke tumor is meest gevoelig voor chemotherapie?
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Keuze van chemotherapie

Welke cellen zijn het meest gevoelig voor chemotherapie?



Combinatiechemotherapie en hoge dosis 

chemotherapie

• Het is eerder uitzonderlijk dat een kwaadaardig gezwel door één soort van 
cytostaticum te genezen is. Daarom bestaat de chemotherapeutische 
behandeling van kanker meestal uit combinatietherapie.

• De volgende principes moeten nagestreefd worden bij het samenstellen 
van een combinatie:

• Beoog maximale ‘cell kill’ van ieder cytostaticum rekening houdende met 
de maximaal te tolereren toxiciteit

• Ieder individueel cytostaticum moet werkzaam zijn tegen de te 
behandelen tumor

• Kies de meest effectieve cytostatica: CR boven PR

• Probeer een combinatie van chemotherapeutica te kiezen die niet-
overlappende toxiciteit heeft. Dit zal uiteraard wel een bredere waaier van 
toxiciteit induceren. Verschillend werkingsmechanisme van individuele 
cytostatica

• Ieder individueel cytostaticum gebruiken in de meest optimale dosis

• Streef vaste tijdsintervallen na en een zo kort mogelijke tijd tussen de 
kuren waar herstel is gegarandeerd van gezond weefsel (meestal 
beenmergtoxiciteit)



Principes van chemotherapie

• Op tijd nieuwe kuur en juiste hoeveelheid

– (Standaard was chemokuur per 3-4 weken)

• Waarom??

>80% van geplande chemo gekregen

<80% van geplande chemo gekregen





Concept van hoge dosis van chemotherapie en 

transplantatie van hemopoietische stamcellen

• Probleem van kankerresistentie

• Primaire resistentie versus secundaire 

• Het concept van hoge dosis chemotherapie probeert in 
het bijzonder de vervorven resistentie te voorkomen of 
uit te stellen. Indien in korte tijd zoveel mogelijk 
tumorcellen uitgeschakeld kunnen worden, ontbreekt de 
tijd om resistentie te induceren. 

• Ongestraft hoge dosis van chemotherapie mogelijk?
– Hemopoietische stamcel

– Darmepitheelcellen

– Hartcellen



Principe van hoge dosis chemo

• De keuze van 
cytostaticum voor 
dosisintensificatie 
(farmacologische 
strategie) is van groot 
belang:

• Cytostaticum moet 
effectief zijn tegen 
tumorcellen in kwestie

• Er moet vanuit 
experimenteel (meestal 
dier) model een steile 
dosis-respons curve zijn. 
Vergelijk curve 1en 4. 

[concentratie van cytostaticum]
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Cytostatische medicamenten in gebruik voor transplantatie

Alkylerende agentia Standaard dosis (m²) Transplant dosis (m²)

Cyclofosfamide

Ifosfamide

Thiotepa

Mustine

Melfalan

Busulfan

carmustine

Cisplatinum

Carboplatin

1000 mg

4000 mg

15 mg

6 mg

16 mg

4 mg

150 mg

60 mg

400 mg

7500 mg

18.000 mg

800 mg

60 mg

200 mg

16 mg

450 mg

160 mg

1200 mg

Plant alkaloïden

Etoposide

Teniposide

paclitaxel

300 mg

165 mg

175 mg

2400 mg

600 mg

775 mg

Plant antibiotica

Mitoxantrone 12 mg 75 mg

De proportionele ratio (maximum getolereerde dosis gedeeld door de standaard 

dosis) moet zo hoog mogelijk zijn. Thiothepa heeft b.v. een ratio van 30 (gunstig), 

cisplatinum van 2 (ongunstig). Bedenk waarom deze ratio voor cisplatinum zo 

ongunstig ligt en waarom cisplatinum niet geschikt is voor hoge dosis 

chemotherapie.



Dosis limiterende toxiciteit (niet-hematologisch)

Toxiciteit Cytostaticum

Pulmonair

Cystitis

Myocarditis

Nefrotoxiciteit

Ototoxiciteit

Hepatotoxiciteit

Mucositis

Neurologisch

Perifere neuropathie

Carmustine, busulfan, cyclofosfamide

Cyclofosfamide, ifosfamide

Cyclofosfamide

Ifosfamide, carmustine, cyclofosfamide

Cisplatinum, carboplatin

Carboplatin, carmustine, busulfan

Thiothepa, melfalan, etoposide, busulfan

Mustine, busulfan, carmustine

Carboplatin, cisplatin

•Indien men gebruik maakt van combinatiechemotherapie mag de 

additieve toxiciteit niet teveel toenemen

•Indien meerdere middelen in het kader van hoge dosis behandeling 

wordt toegepast, streeft men naar cytostatica die niet dezelfde resistentie 

kunnen uitlokken

•De meest gebruikte middelen (al dan niet in combinatie met 

lichaamsbestraling) zijn cyclofosfamide, ifosfamide, melfalan, busulfan, 

carmustine, thiothepa en cytarabine.



Chemotherapie: hoe komen we 

eraan?

• Vaak toevallige vondst

– Erlich (antibiotica)

– Farber en folaten

– Stikstofmosterd

– Cisplatinum

– Vitamine A

– Arsenicum

– Softenon

– imatinib



Ontwikkeling Van Cytostatica
Identificatie van kandidaat stoffen: Natuurlijke producten

Geneesmiddel Bron

Antitumor antibiotica (daunorubicin, doxorubicin) Streptomyces fungus

Vinca alkyloid (vincristine, vinblastine) Vinca rosea plant

Taxanen Taxusboom

Camptothecin (topotecan, CPT-11) Camptotheca accuminata boom

Podophyllin (etoposide, teniposide) Podophyllum peltatum plant

Bryostatin, dolastatin, halichondrin Marine organismen

Chu E, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;345-356.

Haskell CM. Cancer Treatment. 1995;35-36.



Studie Phase Objectieven Patienten Populatie

Phase I  maximaal getolereerde dosis  klein (3-6 patienten/dose level)

 belangrijkste nevenwerkingen  verschillende tumor types

Phase II  Evaluatie tumor respons  groter dan phase I (10-50

 Vaststellen of er verdere patienten/behandelings groep)

phase III studies nodig zijn  Meer uniforme tumor types

Phase III  Nieuwe behandeling vergelijken  groter dan phase II (100’en 

met de standaard patienten/behandelings groep)

 Ondersteunen van de marketing  zelfde tumor type

Phase IV  Integratie klinische studie  Zeer grote (100’en-1000’en)

in algemene praktijk  Vertegenwoordigen de algemene

 Monitor veiligheid    populatie

Ontwikkeling Van Cytostatica
Klinische evaluatie van cytotoxische stoffen



Interphase

ProphaseDaughter cells

Telophase

Anaphase

Metaphase

De Celdeling



Antibiotics, topoisomerase 

inhibitors

AntimetabolitesS

(2-6h)
G2

(2-32h)

M

(0.5-2h)

Alkylating agents

G1

(2-h)

G0

Vinca alkaloids

Mitotic inhibitors

Taxoids

Antitumor alkylerende agentia

G1: fase waarin cel functie uitvoert

S: DNA replicatie

G2: voorbereidende fase voor M

M: mitose, precieze verdeling van 

verdubbelde DNA over 2 identieke

dochtercellen

G0: reserve pool





Indeling cytostatica

Hormonale behandeling

Antitumorale alkylerende agentia

Cisplatinum en analogen

Antimetabolieten

Topoisomerase interactieve agentia

Antimicrotubulaire agentia

Differentiërende agentia



Malignancies in which combination 

chemotherapy is considered advantageous

• Breast cancer

• Non-small cell lung cancer

• Small cell lung cancer

• Head and neck cancer

• Esophageal cancer

• Colorectal cancer

• Lymphoma (NHL and Hodgkin’s lymphoma

• Acute lymphocytic leukemia

• Acute myeloid leukemia

• Testicular cancer

• Bladder cancer

• Ovarian cancer



Toediening van chemotherapie

• Ambulant versus gehospitaliseerd

• multidisciplinair

verpleging

patiëntarts apotheker

familie



Cytostatica toediening

• Juiste voorlichting

• Juiste patiënt

• Juiste cytostaticum

• Juiste dosis

• Juiste route van toediening

• Juiste tijdstip

• Juiste team



Orale toediening

• Gemakkelijk voor de patient

• Absorptie?

• Inname? Compliance?



Subcutane toediening

• Gemakkelijk

• Minder nevenwerkingen vergeleken met iv

• Kan niet bij ieder cytostaticum

• Voldoende spiermassa, trombocyten, 

subcutaan vet, infecties?



Intraveneuze toediening

• Meestal bij behandeling van systemische kanker

• Succesvolle toediening afhankelijk van bloedvaten 

patiënt en ‘ervaring/handigheid’ van verpleegkundige

• Langs perifere catheter, verblijfscatheter, portacatheter, 

multilumen getunnelde catheter

• Voor- en nadelen diverse catheters







Regionale toediening

• Doel: zo hoog mogelijke concentratie van 
cytostaticum en zo dicht mogelijk bij de 
tumor, waardoor minder bijwerkingen

• Mogelijkheden:

– Intraarterieële toediening

– Intraventriculaire toediening

– Intraperitoneale toediening

– Intrapleurale toediening

– Intravesicale toediening



Intraarterieële toediening

• Intraarterieële toediening wordt wel toegepast bij bepaalde 
vormen van hoofd-halstumoren, melanoom van een extremiteit en 
levermetastasen.

• Cytostatica die voor deze toepassing overwogen kunnen worden 
moeten voldoen aan de volgende eisen:

• Proportioneel hoge tumorcytotoxiciteit in verhouding tot tijd van 
blootstelling

• Hoge regionale concentratie, lage systemische concentratie

• Hoge lichaamsklaring, hoge regionale extractie

• Minimale regionale toxiciteit

• Directe werkzaamheid zonder omzetting naar actieve drug

• Voorbeelden van cytostatica die hieraan voldoen zijn: 5-fluoro-2’-
deoxyuridine, fluorouracil, carmustine, paclitaxal en melfalan.



Intraventriculaire en intrathecale 

toediening

• Indien kwaadaardige ziekten de meningen 

aantasten gezien de bloed-hersenbarrière

• Ook wanneer het risico van een uitzaaiing naar 

de meningen hoog ligt, wordt profylactische 

behandeling hiervan overwogen (bijvoorbeeld bij 

acute lymfatische leukemie). 

• Toediening kan geschieden via een intrathecale 

prik (laag lumbaal tussen de wervels door) of via 

een Ommaya reservoir (zie figuur). 





Intraperitoneale toediening

• Deze vorm van toediening wordt vooral overwogen bij maligne 
ascites (buikvocht) en intraabdominale metastasen, meestal op 
basis van primaire colon of ovariumtumoren. De gewenste 
karakteristieken van het cytostaticum voor gebruik van 
intraperitoneale toediening zijn de volgende:

• Geen lokale toxiciteit aan het peritoneum (buikvlies)

• Snelle metabolisatie naar niet-toxische metabolieten na eerste 
leverpassage

• Langzaam verdwijnen van het cytostaticum uit de peritoneale holte

• Snelle systemische klaring

• Werkzaamheid van cytostaticum tegen tumor

• Bewijs dat hoge concentratie van cytostaticum ook meer cytotoxisch 
is voor tumor



Intrapleurale en intravesicale 

toediening

• Uitzaaiingen naar pleuraholte met forse 

vochtontwikkeling

• blaastumoren



behandeling

“verleden, heden” “heden, toekomst”



Belangrijkste nevenwerkingen

• Misselijkheid en braken

• Onderdrukking van de bloedcellen

– Koorts/infecties

– Bloedingen

– Bloedarmoede

• Schade aan de slijmvliezen

• Onvruchtbaarheid

• Laattijdige nevenwerkingen



Teratogene en carcinogene risico’s

• Cytostatica waarvan het carcinogene 

effect bewezen is:

– azathioprine, busulfan, Chlorambucil, CCNU, 

Cyclofosfamide, Diethylstilbestrol, Melfalan, 

Mustine, thiothepa



van Leeuwen, F. E. et al. J Clin Oncol; 18:487 2000

Cumulative risk of second cancers after HD





behandeling

“verleden, heden” “heden, toekomst”



Nieuwe vormen van systeemtherapie

• Epigenetica

• Monoclonale antistoffen

• Tyrosine kinase remmers

• Immuunmodulatoren

• Proteasoominhibitoren

• Braf-inhibitoren

• BCL-2 inhibitoren

• …………….



In Normal Cells, Balanced HAT and HDAC Activity

Results in Regulated Gene Expression

Prince et al., Future Oncol, 2009



In Tumor Cells, Imbalanced HAT and HDAC Activity 

Can Result in Deregulated Gene Expression



71

Atadja P. Cancer Lett. 2009 

Hydroxamates

Benzamides

Cyclic 

peptides

Pan-DAC 

inhibitors

Specific 

Class I DAC

inhibitors

Types of DAC inhibitors



Histone

-Tubulin HSP90

HIF-1

Pan-DAC inhibition may have potential in 

several  cancers

DACs

Hematologic 
& solid 
tumors

Breast,  
multiple 
myeloma RCC,  

melanoma

CML, breast, 
prostate, 
NSCLC

50% of 
cancers

DAC 

Inhibitor

p53



Nieuwe vormen van systeemtherapie

• Epigenetica

• Tyrosine kinase remmers

• Monoclonale antistoffen

• Immuunmodulatoren

• Proteasoominhibitoren

• Braf-inhibitoren

• BCL-2 inhibitoren

• …………….



Three phases of the Disease
(before imatinib)

chronic phase accelerated blast phase

36-48 months 6 months 3-6 months
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Years after diagnosis



Janet Rowley, 1973Nowell and Hungerford, 1960

1984: John Groffen, Nora Heisterkamp

Gerard Grosveld, Owen Witte

Brian Druker
1992: CGP57148B

http://content.nejm.org/content/vol349/issue15/images/large/11f1.jpeg
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Goldman et al. N Engl J Med 2003; 349:1451-64

↑Proliferation ↓Adherence ↓Apoptosis

http://content.nejm.org/content/vol349/issue15/images/large/11f3.jpeg
http://content.nejm.org/content/vol349/issue15/images/large/11f3.jpeg


Life expectancy of the general population and of patients with chronic myeloid leukemia in 

Sweden, over year of diagnosis, by age at diagnosis and sex. 

Hannah Bower et al. JCO 2016;34:2851-2857

©2016 by American Society of Clinical Oncology



1864   1903   1953   1964     1975      1983     1999    2005                   2007  2008  2009

Palliative therapy Currative therapy

arsenic

Spleen irradication

Busulfan

Hydroxyurea

Stem cell transplantation

Combination chemo

Interferon

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Bosutinib

“first generation TKI”

“second generation TKI”

Ponatinib, K0706“third generation TKI”

Developments of treatment for CML

2016

“Fourth generation TKI” ABL001



Mutated tyrosine kinases in human malignancies

Tyrosine kinase Malignancy

BCR-ABL CML, ALL, AML

TEL-ABL ALL, AML, atypical CML

PDGFR-β CMML, AML

TEL-Jak2 Atypical CML, ALL

ALK-1 Anaplastic large cell lymphoma

RET MEN2, papillary thyroid carcinoma

EGFR Glioblastoma mutliforme, nonsmall cell lung cancer

TPR-TRK Papillary thyroid carcinoma

TPR-MET Gastric carcinoma

FLT3 AML, MDS, ALL

PDRFR-α HES, systemic mast cell disease

c-KIT AML, mastocytosis/mast cell leukemia, GIST

c-met Lung cancer

c-FMS AML, MDS, CMML

FDGFR MPD/AML

Jak2 PV, ET, IMF



Geregistreerde Tyrosine kinase remmers

• Imatinib (Glivec)

• Nilotinib (Tasigna)

• Dasatinib (Sprycel)

• Bosutinib (Bosulif)

• Ponatinib (Iclusig)

• Vandetanib (Caprelsa)

• Erlotinib (Tarceva)

• Sorafenib (Nexavar)

• Sunitinib (Sutent)

• Lapatinib (Tyverb)

• Afatinib (Giotrif)

• Axitinib (Inlyta)

Gefitinib (Iressa)

Ruxolitinib (Jakavi)

Regorafenib

(Stivarga)

Dabrafenib (Tafinar)

Pazopanib (Votrient)

Crizotinib (Xalkori)

Vemurafenib

(Zelboraf)

Idelalisib (Zydelig)

Ibrutinib (Imbruvica)



Nieuwe vormen van systeemtherapie

• Epigenetica

• Tyrosine kinase remmers

• Monoclonale antistoffen

• Immuunmodulatoren

• Proteasoominhibitoren

• Braf-inhibitoren

• BCL-2 inhibitoren

• …………….



You see we must take aim-aim by chemical variation! 

The marvellous effect of an antibody in the serum is due 

to the fact that in no case it has affinity for the body 

substances but flies straight onward without deviation, 

on the parasites. The antibodies are therefore MAGIC 

BULLETS which find the targets themselves….. We 

must therefore concentrate all our powers and abilities 

on making the aim as accurate as we can contrive, so 

as to strike the parasites as hard and the body cells as 

lightly as possible

Paul Ehrlich, circa 1904



Production of MoAbs

Fuse cells and plate
in selected media

Screen hybrids for

synthesis of desired

antibody

MoAb

Selected 

hybridoma

Mass

culture
growth

HGPRT+lg+

B cells

HGPRT-Ig-

myeloma cells

Myeloma

cell culture

Immunization

Adapted from Köhler et al. Nature. 1975;256:495.



murine 1975

…momab

chimeric 1984

…ximab
humanised 1988-1991

…zumab

Humanisation

human 1994–1999

…mumab

Immunogenic Less immunogenic

Monoclonal antibodies



How to improve results in cancer 

patients by using monoclonal antibodies

• To induce antibody-dependent cell-

mediated cytotoxicity

• To deliver drugs or radiotherapy 

selectively on the tumor cells

• To prevent ligand binding of ‘tumor 

growth factors’

• To inhibit receptor dimerization

• To form complexes that result in 

receptor internalization and 

downregulation



Rituximab mechanisms of action

apoptosis

blocking growth

differentiation

Antibody dependent

cellular cytotoxicity

Complement

dependent

cytotoxicity

CD20

Rituximab

B cell



LNH-98.5: median follow-up of 3 

years

Years

Event-free survival Survival1.0
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Years

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Coiffier B et al. EHA 2003 (Abstract 356)

R-CHOP

CHOP

R-CHOP

CHOP



Blinatumomab is a novel bispecific construct that reacts simultaneously to normal CD3+ T cells 

and CD19+ ALL cells, creating a tight intercellular connection followed by T cell–mediated 

cytotoxicity exerted on CD19+ blast cells (BiTE mechanism).2 The drug i...

Renato Bassan Blood 2012;120:5094-5095



Autologous T cells modified to express

chimeric antigen receptor (CARs) targeting CD19





Schuster SJ et al. N Engl J Med 2017;377:2545-2554.

Characteristics of the Patients at Baseline.



Neelapu SS et al. N Engl J Med 2017;377:2531-2544.

Kaplan–Meier Estimates of the Duration of Response, 
Progression-free Survival, and Overall Survival.



Neelapu SS et al. N Engl J Med 2017;377:2531-2544.



How to improve results in cancer 

patients by using monoclonal antibodies

• To induce antibody-dependent cell-

mediated cytotoxicity

• To deliver drugs or radiotherapy 

selectively on the tumor cells

• To prevent ligand binding of ‘tumor 

growth factors’

• To inhibit receptor dimerization

• To form complexes that result in 

receptor internalization and 

downregulation





CD22-targeted Chemotherapy: Inotuzumab

Ozogamicin (CMC-544)
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Brentuximab-vedotin



PFS in 102 HL patients treated with BV. See Figure 1B in the article by Chen et 

al that begins on page 1562.

Brad S. Kahl Blood 2016;128:1540-1541





CD20 is an Ideal Target for 

Radioimmunotherapy

• CD20 antigen:

– Proven target for 

lymphoma therapy

– Expressed only

on B-lineage cells

– Does not shed into 

circulation

– Does not modulate upon 

antibody binding 

Malignant B-cell

CD20
antigen

Ibritumomab

Tiuxetan
Zevalin®

Zelenetz. Curr Opin Oncol 1999;11:375–380

Press et al. Blood 1987;69:584–591

Wood. Am J Health Sys Pharm 2001;58:215–229



How to improve results in cancer 

patients by using monoclonal antibodies

• To induce antibody-dependent cell-

mediated cytotoxicity

• To deliver drugs or radiotherapy 

selectively on the tumor cells

• To prevent ligand binding of ‘tumor 

growth factors’

• To inhibit receptor dimerization

• To form complexes that result in 

receptor internalization and 

downregulation



EGFR expression in human tumors

NSCLC           40 - 80%

Prostate         40- 80 %

Breast                  30 %

Colorectal      25 - 77 %

Gastric            30 - 50 %

Pancreatic      30 - 50%

Ovarian           35 - 70 %
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Prize motivation: "for their discovery of cancer therapy by inhibition of 
negative immune regulation."

James P. Allison 
Tasuku Honjo 



Ribas A. N Engl J Med 2015;373:1490-1492.

T-cell Activation in the Lymph Node.Checkpoint-blockade immunotherapy



Ribas A. N Engl J Med 2015;373:1490-1492.

T-cell Activation in Tumor Milieu.

Checkpoint-blockade immunotherapy



Clinical Activity in Nivolumab-Treated Patients.

Ansell SM et al. N Engl J Med 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1411087



MA Postow et al. N Engl J Med 2018;378:158-168.

Immune Checkpoint–Blocking Antibodies Approved by the 
Food and Drug Administration.*



Cheah CY, Seymour JF, Wang ML. Mantle cell lymphoma. J Clin Oncol. 2016; 34(11): 1256-1269



Nieuwe vormen van systeemtherapie

• Epigenetica

• Tyrosine kinase remmers

• Monoclonale antistoffen

• Immuunmodulatoren

• Proteasoominhibitoren

• Braf-inhibitoren

• BCL-2 inhibitoren

• IMID’s

• …………….


