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Verschillende soorten straling

Straling met laag doordringingsvermogen: therapie

Straling met hoog doordringingsvermogen: 
beeldvorming



Radionuclide therapie

In het geval van Lutetium-PSMA therapie:

- Targetcel = prostaatkankercel
- Targeting molecule = PSMA (prostaat specifiek membraan antigen
- Radioisotoop = Lutetium-177

Image: https://itm-radiopharma.com/targeted-radionuclide-therapy



Wat is Lutetium-PSMA

PSMA : Prostaat specifiek membraan antigen

Image: ASCO 2021: Phase III Study of Lutetium-177-PSMA-617 in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (VISION)



“Nieuw” radio-isotoop voor therapie: Lutetium-177

• Halveringstijd: 6,65 dagen

• Nuclide: 177Lu

• Type verval: β−-verval + Ɣ

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_nlBE1024BE1024&q=lutetium-177+halveringstijd&sa=X&ved=2ahUKEwjXpuLE3ZH7AhW0gP0HHbz3DbsQ6BMoAHoECFkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_nlBE1024BE1024&q=lutetium-177+nuclide&sa=X&ved=2ahUKEwjXpuLE3ZH7AhW0gP0HHbz3DbsQ6BMoAHoECFUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_nlBE1024BE1024&q=lutetium-177+type+verval&sa=X&ved=2ahUKEwjXpuLE3ZH7AhW0gP0HHbz3DbsQ6BMoAHoECFQQAg


PSMA PET/CT: fysiologisch vs prostaatkanker

Fysiologische opname in traan- en speekselklieren, het slijmvlies van 
de mond en keel, de darmen, de lever, de milt, de nieren, de ureters 
en de blaas

PSMA PET/CT van patiënt met 
gemetastaseerd prostaatcarinoom



Bron: Lutetium-177-PSMA therapy for prostate cancer patients—a brief overview of the literature. L. van Kalmthout, E. van der Sar, A. Braat, B. de Keizer, M. Lam. Tijdschr Urol (2020) 10:141–146

Respons na Lu-PSMA behandeling geëvalueerd op PSMA PETCT



Voorwaarden behandeling Lu-PSMA

• Gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

• Voorgaande behandeling met chemotherapie én minstens 1 anti-
androgeen behandeling tenzij CI of geweigerd 

• Levensverwachting >6m

• Zelfredzaam en klinisch stabiel (isolatie in therapiekamer)

• Besproken op MOC



Voorbereidende onderzoeken

• Labo met hematologie, lever- en nierfunctie en baseline PSA 

• PSMA PET/CT

• FDG PET/CT

Iravani, A., Violet, J., Azad, A. et al. Lutetium-177 prostate-specific membrane antigen (PSMA) theranostics: practical nuances and intricacies. Prostate Cancer 
Prostatic Dis 23, 38–52 (2020)



Bijwerkingen

Meest frequent
- Droge mond => waarvoor aanleggen koelmasker
- Misselijkheid => waarvoor anti-emetica
- Vermoeidheid
- Trombopenie

Minder frequent
- Droge ogen
- Gewichtsverlies



Resultaten studies





• AAA617 studie waarbij Lutetium-PSMA naar voor schuift:
Veelbelovende resultaten

• Lu-PSMA in combinatie met andere behandelingen voor 
prostaatkanker

• Behandeling Lu-PSMA bij speekselklierkanker

=> +++





Praktisch

• 4 cycli om de 6 weken 

• Elke cyclus evaluatie met SPECT/CT, na cyclus 2 controle PSMA PET/CT

• Elke 2 weken controle labo

• Opname nuchter, 1 overnachting in therapiekamer



Geproduceerd in Jules Bordet ziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk, UZ 
Brussel, UZ Leuven
Binnenkort commerciële variant via Novartis

Standaard activiteit van 7,4 GBq geleverd in een vial.

Optrekken via naald in loden huls in geval van manuele injectie.

Toediening manueel of via spuitpomp.



• Voorbereiding product in geval van manuele toediening



Toediening via spuitpomp

- rechtstreekse toediening uit vial
- Lu-vial in loden pot: Via korte naald wordt 0.9% NaCl ingedruppeld 
(infuus/spuitpomp) => creatie overdruk => Lutetium via lange naald 
naar patiënt.





Manueel optrekken spuit Rechtstreeks uit vial
Toegediende dosis - Robuuste methode, je weet perfect 

wanneer product de patiënt in gaat

- Variabel ifv operator

- Meer manipulaties ~ meer verlies

- Geen zicht op wanneer product volledig is 

toegediend (tenzij bevestiging meter)

- Onafhankelijk van operator

- Rechtstreeks uit vial ~ minder verlies

Verwachte stralingsbelasting - Manipulaties met vial en spuit die product 

bevatten

- Sralingsbelasting thv handen wordt 

verwacht

- Vial blijft in loden pot

- Stralingsbelasting thv handen wordt 

minimaal verwacht

Comfort patiënt - Product loopt sneller in; minder lange 

immobilisatie patiënt

- Product loopt in over 15 min – 1 uur 

(ziekenhuis specifieke procedure); langere 

immobilisatie patiënt



Hoe dan ook: 

teamwork tussen artsen (nucleaire/urologie/oncologie), technologen, 
verpleegkundigen, secretariaat, radiofarmacie en fysici



• Ochtend nadien posttherapiescan (MELP) + meten dosistempo



Toekomst

1. Actinium-225-PSMA

Alfa straler => Hoger aantal 
ionisaties op kortere afstand => 
meer lokale schade

Maar ook  het beenmerg, nieren 
en speekselklieren 
=> Meer bijwerkingen

Image: https://bookingmedtravel.com/blog/Lu-177-PSMA-therapy-vs-Ac-225-PSMA-therapy



Lutetium-FAP (Fibroblast Activation Protein)

Bindt op bindweefselcellen die
voorkomen in de micro-omgeving
van tumoren.

Lindner T, Giesel FL, Kratochwil C, Serfling SE. Radioligands Targeting Fibroblast Activation Protein (FAP). Cancers. 2021; 13(22):5744.
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