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Achtergrondinformatie	  blinatumomab	  
Blinatumomab	  is	  recent	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  geregistreerd	  voor	  de	  behandeling	  van	  patiënten	  met	  
acute	  lymfatische	  leukemie.	  Blinatumomab	  (MT103,	  Blincyto)	  behoort	  tot	  een	  nieuwe	  klasse	  van	  
antilichamen,	  de	  zogenaamde	  bi-‐specifieke	  T-‐cel	  activators	  (bi-‐specifieke	  T-‐cel	  koppelaars,	  BiTE®).	  
Blinatumomab	  bindt	  aan	  de	  ene	  kant	  aan	  CD19	  op	  het	  oppervlak	  van	  leukemische	  B-‐cellen	  en	  aan	  de	  
andere	  kant	  aan	  CD3	  op	  gezonde	  T-‐cellen.	  Zo	  brengt	  het	  de	  T-‐cellen	  in	  direct	  contact	  met	  de	  
leukemiecellen	  waarna	  de	  T-‐cellen	  de	  leukemiecellen	  kunnen	  vernietigen.	  	  
	  
Behandeling	  
De	  behandeling	  bestaat	  uit	  2	  inductiekuren	  met	  blinatumomab;	  elke	  kuur	  bestaat	  uit	  een	  
continue	  infusieperiode	  van	  vier	  weken	  gevolgd	  door	  2	  weken	  rust.	  Bij	  respons	  kunnen	  daarna	  nog	  3	  
consolidatiekuren	  worden	  gegeven.	  Tijdens	  de	  infusie	  periode	  bedraagt	  de	  dagelijkse	  dosis	  
blinatumomab	  in	  de	  eerste	  week	  van	  cyclus	  1	  9	  microgram	  per	  dag	  en	  in	  alle	  andere	  weken	  van	  
cyclus	  1-‐5	  28	  microgram	  per	  dag.	  Het	  middel	  wordt	  via	  een	  lange	  lijn	  of	  PAC	  toegediend.	  
	  
Belangrijkste	  bijwerkingen	  
Tijdens	  eerste	  dagen:	  
-‐	  infusiereactie	  (koorts,	  koude	  rillingen,	  hypotensie,	  dyspnoe,	  misselijkheid,	  braken)	  
-‐	  tumorlysis	  syndroom	  
Tijdens	  behandeling,	  vooral	  tijdens	  eerste	  2	  weken:	  
-‐	  cytokine	  release	  syndrome:	  koorts,	  rillingen,	  hypotensie,	  vascular	  leakage	  syndroom,	  ARDS	  
-‐	  encephalopathie	  (ongeveer	  50%,	  waarvan	  <20%	  grade	  ¾):	  tijdelijke	  spraakstoornissen,	  tremor,	  
coördinatie	  problemen,	  oriëntatie-‐	  en	  aandachtstoornis	  of	  verwardheid,	  slapeloosheid,	  epileptische	  
insulten.	  
-‐	  neutropenie,	  anemie,	  trombocytopenie,	  diffuse	  intravasale	  stolling	  
-‐	  leverenzymstoornissen	  
-‐	  infecties,	  sepsis,	  DIS	  
-‐	  hemofagocytair	  syndroom/macrophage	  activation	  syndrome	  
Op	  de	  langere	  termijn:	  
-‐	  infecties,	  ook	  opportunistische	  infecties,	  langdurige	  B	  cel	  depletie,	  hypogammaglobulinemie	  
	  
Preventieve	  maatregelen/controles:	  
• Patienten	  met	  hoge	  tumorload	  en/of	  snel	  stijgend	  LDH	  krijgen	  een	  prefase	  met	  dexamethason	  

10	  mg/m2/dag	  gedurende	  max.	  5	  dagen	  en	  tot	  3	  dagen	  voor	  de	  behandeling	  met	  blinatumomab.	  
• Ter	  preventie	  van	  allergische	  reacties/ernstige	  CRS	  wordt	  aan	  alle	  patienten	  dexamethason	  20	  

mg	  iv	  gegeven	  1	  uur	  voor	  start	  van	  de	  behandeling	  en	  bij	  de	  dosisverhoging	  na	  1	  week.	  Ook	  als	  
de	  behandeling	  om	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook	  4	  uur	  of	  langer	  is	  onderbroken,	  dient	  dexamethason	  
te	  worden	  gegeven	  voor	  herstart.	  

• Tevens	  eerste	  3	  dagen	  paracetamol	  3	  dd	  1000	  mg	  tegen	  koortsreacties	  
• controles	  3	  dd;	  ook	  als	  patient	  thuis	  is	  vragen	  dagelijks	  temperatuur	  te	  meten	  
• TLS:	  adequate	  hydratie	  tijdens	  kuur	  1;	  rasburicase	  3	  mg	  iv	  voor	  start	  kuur	  1	  en	  daarna	  o.g.v.	  

urinezuur;	  TLS	  parameters	  tenminste	  dagelijks	  vervolgen	  in	  1e	  week	  
• Dagelijks	  wegen	  
• CZS	  toxiciteit:	  	  

• om	  beginnende	  encephalopathie	  te	  kunnen	  opsporen	  worden	  patienten	  gemonitord	  met	  
een	  schrijftest	  (eerste	  2	  dagen	  2	  x	  per	  dag,	  daarna	  1x	  per	  dag	  gedurende	  dag	  1-‐28	  van	  elke	  
kuur,	  waarbij	  patienten	  op	  moeten	  schrijven:	  huidige	  datum,	  plaats	  ziekenhuis,	  huidige	  tijd.	  

• Daarnaast	  MMSE	  afnemen	  op	  dag	  1,3	  en	  9	  van	  kuur	  1.	  	  
• Patient	  bij	  opname	  laten	  beoordelen	  door	  neuroloog	  voor	  vastleggen	  uitgangssituatie	  

(volgens	  paragraaf	  7.2.8)	  
• Voor	  start	  behandeling	  lymfocyten	  subsets	  afnemen,	  IgG,	  IgA,	  IgM,	  PT,	  APTT,	  CRP	  
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• CRP	  (als	  maat	  voor	  IL6	  produktie)	  en	  PT/APTT	  3x	  per	  week	  vervolgen	  tijdens	  opname	  1e	  kuur	  
• Leverenzymen	  2x	  per	  week	  in	  de	  eerste	  2	  weken	  van	  de	  eerste	  2	  kuren	  
• intrathecale	  profylaxe	  met	  MTX,	  prednisolon	  en	  cytarabine	  zodra	  blasten	  perifeer	  zijn	  

verdwenen	  en	  vervolgens	  in	  principe	  na	  elke	  kuur	  
• BM	  dag	  29	  na	  elke	  kuur	  (herhalen	  bij	  heropname	  als	  niet	  diagnostisch),	  incl	  BCR-‐ABL	  PCR	  
• Bij	  elke	  kuur	  lab	  afnemen	  voor	  biobank	  
• NSAIDs	  gecontraindiceerd!	  
	  
Acties	  in	  geval	  van	  bijwerkingen:	  
• Bij	  klachten/symptomen	  altijd	  overleggen	  met	  supervisor	  hematologie	  of	  dienstdoende	  

hematoloog	  
• voor	  criteria	  dosisreductie/onderbreken/permanent	  stoppen/hervatten	  medicatie	  zie	  paragraaf	  

6.4.1	  van	  het	  ALCANTARE	  protocol	  en	  de	  draft	  EU	  SmPC_blinatumomab	  March	  2015.	  
• Koorts:	  geen	  NSAIDS	  geven	  (geven	  mogelijk	  endotheelstress	  en	  zouden	  T	  cel	  functie	  kunnen	  

remmen).	  Bij	  hoge	  koorts/rillingen	  tijdens	  infusie	  (als	  niet	  veroorzaakt	  door	  infectie):	  behandelen	  
met	  paracetamol,	  evt	  dexamethason,	  evt	  pethidine	  bij	  ernstige	  KR)	  

• Encephalopathie:	  bij	  klachten	  of	  symptomen	  passend	  bij	  encephalopathie:	  icc	  neurologie;	  
behandelen	  met	  dexamethason	  3	  dd	  8	  mg	  gedurende	  3	  dagen,	  dan	  in	  4	  dagen	  afbouwen.	  Bij	  CTC	  
grade	  3	  of	  hoger	  CZS	  AE’s	  blinatumomab	  stoppen	  en	  aanvullend	  onderzoek	  doen	  (zoals	  MRI,	  CSF,	  
zie	  paragraaf	  6.4.2).	  Blinatumomab	  pas	  weer	  hervatten	  (in	  dosis	  van	  9	  microgram)	  als	  de	  
toxiciteit	  binnen	  een	  week	  is	  gedaald	  naar	  graad	  1	  of	  minder	  en	  nooit	  eerder	  dan	  72	  uur	  na	  
stoppen	  van	  het	  infuus.	  

• Cytokine	  release	  syndrome:	  bij	  klachten/symptomen	  van	  CRS:	  geef	  dexamethason	  max	  3	  dd	  8	  mg	  
iv	  gedurende	  3	  dagen,	  daarna	  in	  4	  dagen	  afbouwen.	  Adequate	  ondersteuning	  (zuurstof,	  vullen	  
ed)	  op	  geleide	  van	  klinisch	  beeld;	  bij	  ernstige	  dyspnoe,	  hypotensie	  ed	  patient	  overplaatsen	  naar	  
IC.	  Bij	  ernstig	  CRS	  kan	  behandeling	  met	  tocilizumab	  worden	  overwogen	  (altijd	  i.o.m.	  
hematoloog).	  

	  
Zie	  ook	  ALCANTARE	  studieprotocol,	  Investigator	  Brochure	  en	  draft	  EU	  SmPC	  
op	  intranet	  voor	  meer	  gedetailleerde	  informatie!	  
	  

	  


