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Brentuximab vedotin bij de behandeling van het hogdkinlymfoom.
Een doorbraak?
Brentuximab vedotin in the treatment of Hodgkin lymphoma.
A breakthrough?
A. Hagenbeek

Samenvatting

Summary

Brentuximab vedotin (BV; Adcetris ) is een recent
ontwikkeld, veelbelovend antilichaam-cytostaticumconjugaat, specifiek gericht tegen de CD30-positieve
maligne Reed-Sternberg (RS)-cellen van het hodgkinlymfoom (HL). Het anti-CD30-antilichaam gekoppeld
aan monomethyl-auristatin-E wordt door de RS-cel
geïnternaliseerd, in het lysosoom gekliefd, waarna
het cytostaticum (antitubuline-agens) de cel doodt.
Gegevens uit fase I/II-studies van monotherapie bij
uitgebreid voorbehandelde of refractaire HL-patiënten
lieten een indrukwekkend responspercentage zien,
dat wil zeggen 74%, waarvan 34% complete remissie
en 40% partiële remissie. Bij vrijwel alle patiënten
(94%) werd tumorlastreductie waargenomen. Geringe
beenmergtoxiciteit en perifere sensibele neuropathie
zijn de belangrijkste (passagiaire) bijwerkingen. Er is
dus sprake van een hoge therapeutische index.
Thans zijn studies in gang gezet of in voorbereiding
BV te combineren met bestaande chemotherapieregimes, zowel in de eerste als in de tweede lijn met
enerzijds het doel om de toxiciteit van de regimes te
verminderen door cytostatica te vervangen door BV,
uiteraard met behoud van de uitstekende behandelingsresultaten, en anderzijds – bij recidiefpatiënten –
om hogere responspercentages te forceren, een langere responsduur en, zo mogelijk, een hogere kans
op genezing.
(Ned Tijdschr Hematol 2012;9:124-9)
®

Brentuximab vedotin (BV; Adcetris®) is a recently
developed, promising antibody-cytostatic drug conjugate, specifically targeted against the CD30-positive malignant Reed-Sternberg (RS) cells of Hodgkin
lymphoma (HL). The anti-CD30 antibody coupled to
monomethyl auristatin-E is internalized by the RS
cell, cleaved in the lysosome, after which the cytostatic agent (antitubulin agent) kills the cell. Data
from phase I/II studies from monotherapy in heavily
pretreated or refractory patients with HL showed an
impressive response percentage, that is 74%, of
which 34% complete remission and 40% partial
remission. In almost all patients (94%) tumorload
reduction was observed. Mild bone marrow toxicity
and peripheral sensory neuropathy are the most
important (temporary) complications. Thus, there is
a high therapeutic index. To date, there are studies
ongoing or in preparation to combine BV with already existing chemotherapy regimens, both in the
first and second line with the aim on the one hand to
reduce the toxicity of the regimens by replacing cytostatic drugs by BV, without jeopardizing the excellent
treatment results, and on the other hand – in relapsed
patients – to force higher response percentages, a
longer response duration and, if possible, a higher
cure rate.
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Figuur 1. Werkingsmechanisme van brentuximab vedotin.

Inleiding
In de geschiedenis van de hemato-oncologie bleek
het hodgkinlymfoom (HL) de eerste maligniteit welke
te genezen bleek met chemo- en/of radiotherapie.
Anno 2012 wordt het merendeel van de patiënten
gecureerd, dat wil zeggen in stadium I/II 85-95% en
in stadium III/IV 60-80%. De tumor bestaat voor
het overgrote deel uit normale micro-omgeving met
slechts hier en daar een maligne Reed-Sternberg (RS)cel. Behandelingstrategieën tot nu toe (bijvoorbeeld
adriamycine, bleomycine, vinblastine, dacarbazine
(ABVD)-chemotherapie en ‘involved field’-radiotherapie) pakken beide componenten van de ziekte
aan. Thans zijn behandelingen in ontwikkeling welke
zich specifiek richten hetzij tegen de cellen in de
micro-omgeving (bijvoorbeeld het antilichaam rituximab tegen CD20-positieve B-lymfocyten), hetzij de
RS-cel (bijvoorbeeld verschillende antilichamen gericht tegen oppervlakteantigenen op de RS-cel). Van
dit laatste nu is brentuximab vedotin (Adcetris®)
een recent voorbeeld.
Een belangrijk doel van het exploreren van deze gerichte behandelingen ‘op maat’ is om, zo mogelijk, op

Jaargang 9, nummer 3 - april 2012

125

termijn toxische cytostatica te vervangen, waardoor
vroege en late bijwerkingen in incidentie kunnen
worden gereduceerd, uiteraard met behoud van het
uitstekende behandelingsresultaat. Daarnaast is het
ontwikkelen van nieuwe, minder toxische en meer
specifieke middelen van groot belang voor die patiënten die een matige prognose hebben, zoals primair
refractaire of vroegrecidiefpatiënten.

Brentiximab vedotin: achtergrond
Brentuximab vedotin (BV) lijkt momenteel 1 van de
meest veelbelovende nieuwe middelen tegen het
HL. Het anti-CD30-antilichaam dat via een plasmastabiele linker is gekoppeld aan het potente antitubuline-agens monomethyl-auristatin-E (MMA-E)
bindt zich aan de RS-cel en wordt door deze geïnternaliseerd. In het lysosoom wordt MMA-E afgesplitst
en bij celdeling wordt het microtubulusnetwerk irreversibel beschadigd, resulterend in een G2/M-celcyclusstop en apoptose (zie Figuur 1). Nieuw aan dit
antilichaam-cytostaticumconjugaat is de zeer sterke,
stabiele linker tussen beide, welke voorkomt dat er
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• 37-jarige man met hodgkinlymfoom
• Voorafgaande behandeling:
- 5 chemotherapieregimes
- 2 radiotherapieregimes
- autologe stamceltransplantatie
- rituximab
• Restagering na 2 infusen:
metabole complete remissie

Figuur 2. Fase I-studie brentuximab vedotin: metabole complete remissie na 2 infusen.2

significante hoeveelheden vrij cytostaticum in het
lichaam circuleren.
Preklinische studies in muizenxenograftmodellen voor
HL leverden veelbelovende resultaten. Na behandeling met respectievelijk ABVD, BV en ABVD + BV
duurde het respectievelijk 38,4, 63 en >80 dagen
voordat een tumorgrootte van 100 mm2 was bereikt.
BV veroorzaakt dus een significant grotere vertraging
in hodgkingroei in vergelijking met chemotherapie.1

Klinische studies
Vervolgens werd een fase I-dosisescalatiestudie uitgevoerd bij 45 patiënten met een recidief of een
refractair CD30-positieve hematologische maligniteit
(voornamelijk HL en anaplastisch grootcellig nonhodgkinlymfoom).2 Mediaan waren deze patiënten
met 3 voorafgaande chemotherapieregimes behandeld
en 73% van hen had mergablatieve behandeling gevolgd door autologe stamceltransplantatie ondergaan.
De maximaal tolereerbare dosis werd vastgesteld op
1,8 mg/kg, eenmaal per 3 weken intraveneus. Bij 17
patiënten werd een positieve respons gezien, waarvan
11 complete remissies. Van de 12 patiënten die het
1,8 mg/kg-regime ontvingen, had 50% een objectieve respons. De mediane duur van de respons in
deze zwaar voorbehandelde patiëntengroep was 9,7
maanden. Tumorregressie werd overigens gezien bij

36 van 42 evalueerbare patiënten (86%). De belangrijkste bijwerkingen waren vermoeidheid, koorts,
diarree, misselijkheid, granulocytopenie en perifere
sensibele neuropathie. Een sprekend voorbeeld van
een positieve respons is weergegeven in Figuur 2. Bij
deze uitgebreid voorbehandelde patiënt werd na 2
infusen BV een metabole complete remissie bereikt
zoals vastgesteld per fluorodeoxyglucose-positronemissietomografiescan. Een dergelijke respons is in deze
situatie nog nooit met enig ander middel beschreven.
Op basis van deze succesvolle fase I-studie werd een
fase II-studie uitgevoerd bij 102 hodgkinpatiënten
met recidief na of refractair voor autologe stamceltransplantatie.3 Het mediane aantal chemotherapieregimes voorafgaande aan de stamceltransplantatie was
3,5 (variërend van 1 tot 13); 71% van de patiënten
was zelfs refractair ten aanzien van eerstelijnsbehandeling. BV werd intraveneus toegediend: 1,8 mg/kg
elke 21 dagen/maximaal 16 keer.
Het totale responspercentage bedroeg 74%, waarvan
34% complete remissies en 40% partiële remissies.
Zoals in de ‘watervalplot’ (Figuur 3, pagina 127) wordt
getoond, werd bij 94% van de patiënten tumorlastreductie waargenomen. De mediane duur van de
BV-behandeling bedroeg 37 weken (variërend van 3
tot 54) en het mediane aantal infusen bedroeg 9 (1 tot
16). De mediane progressievrije overleving voor alle
patiënten bedroeg 39 weken; voor de patiënten met

Jaargang 9, nummer 3 - april 2012

126

3

Therapie

Figuur 3. Watervalplot van de individuele tumorlastreductie door brentuximab vedotin per patiënt (fase II-studie).3

complete remissie is dit nog niet bereikt (varieert
van 0,3+ tot 61,4+ weken). De totale overleving
van alle patiënten op tijdstip 12 maanden was 89%.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
a) beenmergtoxiciteit: granulocytopenie 14% graad 3
en 6% graad 4; trombocytopenie 6% graad 3 en 2%
graad 4 en anemie 5% graad 3 en 1% graad 4, en b)
neuropathie: perifere sensibele neuropathie 39%
graad 1/2 en 8% graad 3; perifere motorische neuropathie 34% graad 1/2 en 8% graad 3. De mediane tijd
tot het optreden van neuropathie bedroeg 6 maanden
vanaf start behandeling; de mediane tijd tot verbetering/verdwijnen van de klachten bij het merendeel
van de patiënten was 7 weken. Recentelijk werd in
een subgroep van patiënten die mediaan 19 infusen
ontvingen (variërend van 17 tot 29) gerapporteerd
dat er geen veranderingen in het toxiciteitsprofiel
optraden.4 Langdurige behandeling met BV blijkt
dus haalbaar.
Concluderend laat deze fase II-studie dus zien dat er
een hoge therapeutische index bestaat voor BV in dit
cohort van zeer intensief voorbehandelde, grotendeels
refractaire HL-patiënten. Wanneer eerder toegepast
tijdens het ziektebeloop kan worden verwacht dat
de bijwerkingen minder uitgesproken zullen zijn.
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Recentelijk opgestarte of in ontwikkeling zijnde studies met brentuximab
vedotin
In Tabel 1 worden recent opgestarte of geplande studies
met BV samengevat. Bij deze studiedesigns kunnen
de volgende kanttekeningen worden geplaatst.
Younes et al. presenteerden recentelijk gegevens over
de combinatie BV met ABVD als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met stadium III/IV HL.5 Bij 7 van 25
patiënten werd pulmonale toxiciteit waargenomen,
niet te onderscheiden van interstitiële afwijkingen
veroorzaakt door bleomycine. Na het weglaten van
bleomycine in de volgende kuren konden deze patiënten hun behandeling afmaken (BV in combinatie met
AVD). Bij 48% van de patiënten werd geringe perifere
sensibele neuropathie gerapporteerd. In de gerandomiseerde studie zal BV-AVD prospectief worden vergeleken met ABVD.
Varianten van ‘escalated’ BEACOPP worden in fase IIverband in Duitsland prospectief gerandomiseerd
vergeleken, dat wil zeggen ECAPP-B (etoposide, cyclofosfamide, adriamycine, procarbacine, prednisonbrentuximab vedotin) versus ECADD-B (etoposide,
cyclofosfamide, adriamycine, dacarbazine, dexamethason-brentuximab vedotin). De bedoeling van deze
studie is uiteraard om te onderzoeken of cytostatica
in het bekende BEACOPP-regime kunnen worden
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Tabel 1. Lopende en in ontwikkeling zijnde studies met brentuximab vedotin bij patiënten met
hodgkinlymfoom.
Eerstelijnsbehandeling
•

BV-AVD

versus ABVD

•

ECAPP-B versus ECADD-B

Recidief
		

•

		

•

PR/CR:

BEAM + auto-PBSCT

<PR:

3 x ICE → BEAM + auto-PBSCT

PR/CR:

BEAM + auto-PBSCT

3 x BV

3 x BV-DHAP:

				

BV onderhoud

• AETHERA-studie: BEAM + auto-PBSCT
				

observatie

NB: aangepast BEACOPP:
•

ECAPP-B: etoposide, cyclofosfamide, adriamycine, procarbazine, prednison + brentuximab vedotin

•

ECADD-B: etoposide, cyclofosfamide, adriamycine, dacarbazine, dexamethason + brentuximab vedotin

vervangen door BV met behoud van effectiviteit van
de behandeling.
Bij recidiefpatiënten zal in de Verenigde Staten worden
onderzocht in hoeverre 3 infusen BV een respons
induceren (partiële of complete remissie), waardoor
de patiënt verkiesbaar wordt om hoge doses chemotherapie en een autologe stamceltransplantatie met
curatieve intentie (!) te ondergaan.
Vanuit Nederland/AMC zal eveneens bij recidiefof primair refractaire patiënten een internationale
Europese studie worden geïnitieerd waarin BV wordt
gecombineerd met DHAP met het doel de fractie patiënten met een metabole complete remissie voorafgaande aan de autologe stamceltransplantatie significant te verhogen, waardoor de kans op curatie na
tweedelijnsbehandeling voor HL zal toenemen.
Ten slotte wordt in de internationale AETHERA-studie
de rol van BV-onderhoudsbehandeling na autologe
stamceltransplantatie geëvalueerd.

het hodgkinlymfoom. Op basis van veelbelovende
resultaten in fase I/II-studies bij uitgebreid voorbehandelde patiënten met HL, waarbij een indrukwekkende therapeutische index op de voorgrond staat,
is het nu tijd om BV in de eerste en tweede lijn te
combineren met bestaande chemotherapieregimes,
met enerzijds het doel om cytostatica te vervangen
door dit minder toxische antilichaam-cytostaticumconjugaat en anderzijds het percentage responderende
patiënten verder te verhogen, de responsduur te verlengen en, zo mogelijk, de kans op curatie in tweede
lijn te verhogen.
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Aanwijzingen voor de praktijk
1.

Brentuximab vedotin werd in augustus 2011 in de Verenigde Staten door de ‘Food and Drug
Administration’ geregistreerd voor behandeling van patiënten met hodgkinlymfoom bij recidief na
autologe stamceltransplantatie of na het falen van ten minste 2 chemotherapieregimes bij een
contra-indicatie voor hoge doses behandeling en autologe stamceltransplantatie.

2.

Naar verwachting zal de ‘European Medicines Agency’ in Londen brentuximab vedotin in de loop
van dit jaar goedkeuren, waarna hopelijk in 2013 vergoeding volgt.

3.

Na een periode van verstrekking van brentuximab vedotin op basis van ‘compassionate need’ was
de producent (Millennium) recentelijk helaas genoodzaakt door de grote vraag dit programma te
sluiten. Het middel is dus momenteel alleen tegen betaling verkrijgbaar. Wel kunnen patiënten in
open studies worden geïncludeerd.
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