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Samenvatting 177Lu-PSMA is een nieuwe, veelbelo-
vende therapie bij patiënten met een gemetastaseerd
castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC). Het
radioactief gelabelde medicijn wordt intraveneus toe-
gediend in 1–6 cycli waarbij de β-stralen zorgen voor
intracellulaire DNA-schade en celdood van pros-
taatkankercellen met PSMA-expressie. Voornamelijk
retrospectieve onderzoeken tonen aan dat het serum-
PSA met ≥ 50% daalt bij 40–60% van deze vaak in-
tensief behandelde patiëntengroep. Mogelijk is er
een overlevingswinst in vergelijking met een niet-
behandelde groep. De toxiciteit van 177Lu-PSMA is
relatief gering. Er trad met name graad I–II CT-
CAE-xerostomie op bij 30–50% van de patiënten, en
veelal voorbijgaande graad III–IV CTCAE-hematolo-
gische toxiciteit (trombocytopenie, leukopenie) bij
0–15%. De behandeling wordt momenteel onder-
zocht in meerdere prospectieve studies bij patiënten
met mCRPC en in een gerandomiseerde studie. Het
gebruik in vroegere fasen van prostaatkanker wordt
geëvalueerd. Tot meer bekend is over de uitkomst
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van deze studies, blijft het gebruik van 177Lu-PSMA
experimenteel.

Trefwoorden prostaatkanker · PSMA · Lutetium ·
metastasen · imaging

177Lutetium PSMA radioligand therapy in prostate
cancer

Abstract 177Lu-PSMA is a new, promising treatment
option in patients with metastatic castration-resistent
prostate carcinoma (mCRPC). The radioactive-labeled
medication is given intravenously in 1–6 cycles, in
which the β-radiation causes damage to the cellular
DNA and eventually cell death of prostate cancer cells
that express PSMA. In mostly retrospective studies,
a decrease is seen in the serum-PSA level of ≥ 50%
in 40–60% of patients that have been previously ex-
tensively treated. A survival benefit is observed, but
mostly within non-randomized studies. The toxic-
ity of treatment is relatively mild with grade I–II CT-
CAE xerostomia in 30–50% of patients and a passing
grade III–IV CTCAE hematologic toxicity (thrombocy-
topenia, leukopenia) in 0–15%. The medication is un-
der study in multiple prospective studies in patients
with mCRPC and in one randomized clinical trial. The
use of 177Lu-PSMA in patients with earlier phases of
disease is explored. Until proven of benefit in RCTs,
177Lu-PSMA therapy remains experimental.

Keywords prostate carcinoma · PSMA · Lutetium ·
metastases · imaging

Introductie

Het therapeutisch arsenaal voor patiënten met pros-
taatkanker is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij
patiënten met gemetastaseerd castratieresistent pros-
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Figuur 1 Het aan het PSMA-617-ligand gebonden 177Lute-
tium [177Lu] bindt de receptor van het transmembraan eiwit
prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA). Het complex
wordt geïncorporeerd in de prostaatkankercel, alwaar het
177Lu haar β-stralen afgeeft. Deze straling geeft DNA-schade
en leidt uiteindelijk tot gereguleerde celdood (apoptose)

taatkanker (mCRPC) heeft op taxaan gebaseerde che-
motherapie, zoals docetaxel en cabazitaxel, een be-
langrijke rol gekregen [1, 2], terwijl tweedelijns hor-
monale therapieën (enzalutamide, abirateron) min of
meer een prominentere plaats hebben verworven bij
de behandeling van patiënten met zowel castratie-
resistent als hormoonnaïef gemetastaseerd prostaat-
kanker [3–5]. De combinatie van therapieën met ver-
schillende werkingsmechanismen verhoogt daarbij de
overleving van patiënten met prostaatkanker.

Prostaatspecifiek membraanantigeen (PSMA) is
een type II-transmembraan glycoproteïne dat is op-
gereguleerd in zowel gelokaliseerd als gemetastaseerd
prostaatkanker [6]. In tegenstelling tot prostaatspeci-
fiek antigeen (PSA), wordt PSMA in hogere mate tot
expressie gebracht in gededifferentieerde prostaat-
kankercellen en in mCRPC. Prostaatkankercellen kun-
nen in beeld gebracht worden door een PSMA-ligand

te koppelen aan een radioactief isotoop (68Gallium
of 18Fluor). De zo ontstane radiotracers worden in-
traveneus toegediend, waarbij specifiek ter plaatse
van prostaatkankercellen positronen vrijkomen en
y-straling ontstaat. Dit kan worden gedetecteerd en
afgebeeld middels positronemissietomografie (PET).
De beelden die verkregen worden, geven derhalve
een indruk van de mate van expressie en de locatie
van het PSMA-eiwit in het lichaam. Daarnaast is het
cellulaire membraaneiwit PSMA een veelbelovende
target voor β-stralende radionuclidentherapie. Hier-
toe wordt het radioligand-PSMA-617 aan Lutetium-
177 (177Lu-PSMA-617) gebonden (fig. 1). Zodra 177Lu-
PSMA-617 vervolgens het PSMA op het celoppervlak
bindt, kan het 177Lu-PSMA-complex in de cel wor-
den opgenomen, zijn β-straling afgeven, en op zijn
beurt leiden tot schade aan het intracellulaire DNA
en apoptose van de prostaatkankercel [7].

Radioligandtherapie (RLT) met 177Lu-PSMA is de af-
gelopen jaren toegepast bij met name de behande-
ling van patiënten met vergevorderd mCRPC. Daarbij
werd RLT toegepast wanneer andere behandelstrate-
gieën niet meer voorhanden of zinvol waren (d.i. com-
passionate use) [8]. Overigens is het gebruik van 177Lu-
PSMA experimenteel en enkel toepasbaar in studie-
verband. Het middel is momenteel niet geregistreerd
als therapie voor de behandeling van patiënten met
(castratieresistent) prostaatkanker.

Dit artikel geeft een overzicht van de huidige lite-
ratuur die de effectiviteit, het veiligheidsprofiel en de
toxiciteit van 177Lu-PSMA beschrijft. We zullen ons
daarbij toespitsen op de uitkomsten van een meta-
analyse die de therapeutische respons beschrijft bij
patiënten met mCRPC die één cyclus 177Lu-PSMA-617
ondergingen [9]. Omdat de studies in deze meta-ana-
lyse vaak retrospectief waren en een klein aantal pa-
tiënten betrof, beschrijven we daarnaast ook de ef-
fectiviteit, veiligheid en toxiciteit van 177Lu-PSMA RLT
van meer recent gepubliceerde prospectieve cohort-
studies. Bovenal hopen we met dit artikel de lezer van
het Nederlands tijdschrift voor Urologie een update te
geven over deze nieuwe veelbelovende vorm van sys-
temische therapie bij patiënten met prostaatkanker.

Toediening en toepassing van 177Lu-PSMA

Momenteel bestaan er twee vormen van 177Lu-PSMA-
radioligandtherapie (RLT), namelijk die waarbij 177Lu
wordt gekoppeld aan het ligand PSMA-617 en die
waarbij 177Lu wordt gekoppeld aan PSMA Imaging &
Therapie (I&T), een ligand dat tevens aan diagnos-
tische isotopen kan worden gekoppeld (68Gallium).
De eerste toepassing van 177Lu-PSMA-617 was in 2015
in het German Research Center University Hospital,
Heidelberg [10]. De resultaten van deze eerste 177Lu-
PSMA RLT’s waren hoopvol, en een impuls voor het
doen van verder onderzoek met deze vorm van sys-
temische therapie. Sindsdien zijn er met name in
Europa en Australië meerdere retrospectieve en en-
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Figuur 2 68Ga PSMA-scan van een patiënt die is behandeld
met 177Lu-PSMA-617-radioligandtherapie. a Voorafgaand aan
de therapie. b, c, d Gedurende injectie. e Na de behandeling.

GM geometrisch gemiddelde,MIPmaximum-intensity projec-
tion, p.i. na injectie. Bron: [18]

kele prospectieve studies opgezet die het effect van
beide radioliganden onderzoeken. Zie fig. 2.

177Lu-PSMA heeft een relatief lange halfwaardetijd
van 6,7 dagen en wordt intraveneus in 2–30 minu-
ten toegediend. De dosis die wordt geïnjecteerd, va-
rieert per studie tussen 5,6 en 7,5 GBq per cyclus,
met een gemiddelde van 6 GBq. In eerdere studies
werden patiënten gedurende 24–48 uur klinisch ge-
observeerd om de piek in de radio-emissie te obser-
veren en stralingsbelasting aan de omgeving van de
patiënt te voorkomen. Echter, in latere studies werden
patiënten reeds 2–4 uur na intraveneuze 177Lu-PSMA-
injectie en na de eerste mictie uit het ziekenhuis ont-
slagen [11]. Deze laatste groep patiënten werd wel na
24 uur poliklinisch teruggezien om eventuele toxiciteit
en adverse events te rapporteren (zie ook: toxiciteit van
177Lu-PSMA RLT).

Het aantal cycli van 177Lu-PSMA dat moet worden
gegeven voor het krijgen van een optimale tumorres-
pons is punt van discussie en onderzoek. In de meeste
prospectieve studies worden tot zes cycli 177Lu-PSMA
gegeven. Echter, een aanzienlijk deel van deze inten-
sief voorbehandelde patiënten met vergevorderd, ge-
metastaseerd CRPC haalde dit aantal cycli niet door
verdere ziekteprogressie. In geval van opeenvolgende
cycli wordt over het algemeen een termijn aangehou-
den van 6–12 weken tussen de cycli.

Bij gebruik van 177Lu-PSMAwordt de therapie veelal
gemonitord door het bepalen van hemoglobine (Hb),
leukocyten, trombocyten en nierfunctie voorafgaande
aan de behandeling en elke 2–4 weken daarna.

Effectiviteit 177Lu-PSMA RLT

Een recente meta-analyse over de therapeutische
waarde van 177Lu-PSMA-617 RLT bij 455 mannen
met mCRPC presenteerde de resultaten van tien re-
trospectieve, voornamelijk monocenter cohortstu-
dies. Een PSA-verlaging trad op bij 68,0% van de pa-
tiënten na een eerste cyclus 177Lu-PSMA-617 (95%-
BI= 36,55–72,2), waarbij 34,5% een PSA-verlaging ≥
50% doormaakte (95%-BI= 30,1–38,97)[9]. Slechts
drie studies rapporteerden de overall survival (OS) na
177Lu-PSMA-617 RLT. In deze meta-analyse bleek een
daling van PSA ≥ 50% geen relatie te hebben met OS,

Figuur 3 Overzicht van de effectiviteit van 177Lu-PSMA-
radioligandtherapie. Proportie patiënten met een PSA-daling
van ≥ 50% na therapie, inclusief 95%-betrouwbaarheids-
intervallen
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terwijl elke PSA-daling na een eerste cyclus met 177Lu-
PSMA wel resulteerde in een verbetering van de OS.

Hofman et al. verrichtten een prospectieve fase
2-studie bij 30 mannen met een uitgebreid voorbe-
handeld progressief mCRPC. Alle patiënten hadden
een hoge expressie van PSMA in de gemetastaseerde
tumorlocaties op de diagnostische 68Gallium [68Ga]
PSMA/CT-scan, die werd bevestigd door een simul-
tane opname van 18F-Fluorodeoxyglucose (18F-FDG)
op de PET/CT-scan. De geïncludeerde mannen wer-
den behandeld met 1–4 cycli 177Lu-PSMA-617. Een
daling van het serum-PSA ≥ 50% vond plaats bij 57%
van de behandelde patiënten [11].

In een observationele cohortstudie bij 30 patiën-
ten met uitgebreid voorbehandeld mCRPC, trad een
PSA-respons van ≥ 50% en ≥ 90% bij respectievelijk
57 en 24% van de patiënten die waren behandeld met
1–6 cycli 177Lu-PSMA-617 [12]. Een meerderheid van
de patiënten ervaarde een directe afname van pijn na
de tweede cyclus van de therapie, die daarna nog ver-
der afnam met elke volgende cyclus met 177Lu-PSMA-
617.

Heck et al. onderzochten de effectiviteit van 177 Lu-
PSMA-I&T in een fase 1–2-studie met 100 patiënten
bij wie de mCRPC intens was voorbehandeld met en-
zalutamide, abirateron, en/of cabazitaxel [13]. 177 Lu-
PSMA-I&T werd wekelijks gegeven in 6–8 cycli, met
een activiteit van 7,4 GBq per cyclus. Een afname van
het serum-PSA met ≥ 50% en ≥ 90% werd gezien bij
respectievelijk 38 (38%) en 11 (11%) patiënten, met
een mediane klinische progressievrije overleving van
4,1 maanden, en een OS van 12,9 maanden (95%-
BI= 9,9–15,9). In tegenstelling tot de eerder beschre-
venmeta-analyse, toonde de groep vanHeck et al. aan
dat er een correlatie was tussen de mate van therapie-
gerelateerde PSA-daling en de OS. Uit subgroepana-
lyse bleek dat patiënten met viscerale metastasen een
slechte PSA-respons en lagere OS hadden. Zie fig. 3
voor een overzicht van de effectiviteit van 177Lu-PSMA
RLT.

Momenteel zijn er geen gecontroleerde, gerando-
miseerde studies die het effect van 177Lu-PSMA RLT
vergelijken met placebo of op taxaan gebaseerde che-
motherapie of tweedelijns androgeenreceptor-inhibi-
tortherapie, noch met het effect van best-supportive
care. Totdat uit vergelijkende studies blijkt dat 177Lu-
PSMA-therapie non-inferieur is of zelfs een betere uit-
komst heeft, liefst met behoud van kwaliteit van le-
ven en met een beperkte toxiciteit, dient 177Lu-PSMA
RLT als experimentele therapie te worden beschouwd.
Momenteel zijn er bovendien slechts weinig of geen
studies met OS als uitkomstmaat bij de behandeling
met 177 Lu-PSMA.

Toxiciteit van 177Lu-PSMA RLT

In meerdere studies is de toxiciteit van 177Lu-PSMA-
617 en 177Lu-PSMA-I&T onderzocht bij patiënten met
mCRPC [12, 13]. Hoewel er geen direct vergelijkende

studies zijn, wordt verondersteld dat de toxiciteit van
beide radioliganden vergelijkbaar is. De toxiciteit van
177Lu-PSMA wordt verklaard door fysiologische PSMA-
expressie in niet-prostaatweefsel, dat daarmee radia-
tie door β-emitters kan ontvangen. In het bijzonder in
de speekselklieren is sprake van veel PSMA-expressie
en bij een aanzienlijk percentage van de met 177Lu-
PSMA behandelde patiënten (30–50%) wordt dan ook
een droge mond (xerostomie) gerapporteerd; het is
echter wel vaak een graad I–II-bijwerking volgens
de Common Toxicity Criteria for Adverse Events (CT-
CAE). CTCAE graad III-xerostomie wordt slechts zeer
zelden gerapporteerd (0–5%). Behandelingsgerela-
teerde CTCAE graad III–IV-hematologische toxiciteit,
zoals trombocytopenie en anemie, komt weinig voor
(0–15%) en gaat over het algemeen voorbij. Met
betrekking tot deze laatste vorm van toxiciteit moet
worden gezegd dat deze adverse events ook al vaak
voorkomen in deze zeer intensief met chemothera-
pie voorbehandelde groep patiënten met een lage
beenmergreserve en soms uitgebreide ossaal gemeta-
staseerde ziekte. Gezien de doorgaans milde toxiciteit
van 177Lu PSMA RLT, wordt gespeculeerd dat een ho-
gere dosis activiteit per cyclus kan worden gebruikt.
Met een hogere dosis activiteit kan mogelijk een be-
tere en tevens langere respons worden bereikt. Het
langetermijneffect van 177Lu-PSMA RLT op nierfunctie
is niet bekend.

Non-responders bij 177Lu-PSMA RLT

Een deel van de mannen met gemetastaseerd CRPC
toont geen respons op 177Lu-PSMA RLT of heeft slechts
een zeer kortdurende respons. Het exacte percentage
non-responders is niet geheel duidelijk, maar wordt
verondersteld op ongeveer 10% te liggen [14]. The-
rapie met radioactief gelabelde peptiden zoals PSMA
is uniek omdat, door de radioactieve eigenschap-
pen ervan, 24 uur na therapie diagnostische beelden
kunnen worden verricht om het effect van de behan-
deling te kunnen voorspellen. Een voorwaarde voor
de therapie met 177Lu-PSMA is dat de PSMA-expressie
aangetoond moet worden op een PET/CT-scan die
wordt verricht na injectie van 68Ga of 18F-gelabelde
PSMA. Het lijkt logisch om in 177Lu-PSMA RLT-studies
mannen met een hogere PSMA-expressie te include-
ren. Emmett et al. toonden inderdaad aan dat er geen
behandelrespons was op 177Lu-PSMA RLT wanneer
de standardized (tracer) uptake value (SUVmax) op de
diagnostische 68Ga-PSMA PET/CT lager dan 15 was
(SUVmax <15) [15]. Dezemannen lijken dus minder ge-
schikt als kandidaat voor 177Lu-PSMA RLT. Deze groep
uit Sydney toonde ook aan dat er voorspeld kon wor-
den welke patiënten baat hadden van opeenvolgende
cycli van 177Lu-PSMA RLT nadat een eerste cyclus
was doorlopen. Een ongunstige voorspeller voor de
uitkomst van toekomstige cycli met 177Lu-PSMA RLT
was een hernieuwde hoge expressie van PSMA in
eerder waargenomen laesies of een hoge expressie
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van PSMA in nieuw waargenomen laesies. Mogelijk
hebben zich bij deze mannen prostaatkankerklonen
uitgeselecteerd en zijn deze klonen door verschillende
compensatiemechanismen resistent geworden voor
radiatietherapie die op 177Lu-PSMA is gebaseerd.

Behandeling met alpha-emitter 225Actinum
[225Ac]-PSMA-617 en alternatieve isotopen

PSMA-radioliganden kunnen ook worden gekoppeld
aan een nucleaire α-emitter. Deze α-emitters hebben
een significant hogere lineaire energietransfer, wat im-
pliceert dat ze een grotere hoeveelheid energie afge-
ven over een veel kortere afstand. Potentieel berok-
kenen deze isotopen derhalve meer schade aan het
cellulaire DNA, waarmee ze tot meer apoptose van de
tumorcel leiden. 225Actinium (halfwaardetijd 9,9 da-
gen) is een van de meest onderzochte α-emitters.

Van de 40 patiëntenmetmCRPC die werden behan-
deld met 225Ac-PSMA-617 in Heidelberg, Duitsland,
had 63% van de patiënten een PSA-afname ≥ 50%;
dit betrof een retrospectieve serie [16]. Sathekge et al.
rapporteerden over 73 mannen met uitgebreid voor-
behandeld mCRPC die werden behandeld met 225Ac-
PSMA-617 in cycli van acht weken [17]. Bij 70% van de
geïncludeerde patiënten werd een daling van het PSA
≥ 50% waargenomen. Deze PSA-respons op therapie
was gecorreleerd met OS.

Deze resultaten nodigen ertoe uit om het effect van
225Ac-PSMA-617 RLT (60–70% PSA ≥ 50%-daling) als
beter te beschouwen dan dat van 177Lu-PSMA RLT
(40–60% PSA ≥ 50%-daling). Echter, het moet ge-
zegd worden dat het hier niet gaat om direct verge-
lijkende studies, immers, de prognostische factoren
voorafgaande aan inclusie zijn heterogeen en kunnen
significant verschillen tussen beide vormen van RLT.
Toch zou het voordeel van de α-nucleaire emitter met
betrekking tot een zichtbare daling van het serum-PSA
kunnen worden verklaard door de eigenschappen van
de α-emitter zelf.

Xerostomie is een meer voorkomende bijwerking
van 225Ac-PSMA-617 RLT dan van 177Lu-PSMARLT [17].
CTCAE graad I–II-xerostomie trad op bij 85% van de
patiënten [17]. Hematologische adverse events, zoals
anemie en trombocytopenie CTCAE graad I–II kwa-
men net zo vaak of mogelijk wat frequenter voor dan
bij eerdere studies met 177Lu-PSMA RLT. CTCAE graad
III-adverse events zijn zeldzaam, en met betrekking
tot hematologische adverse events vergelijkbaar voor
beide vormen van RLT.

Behalve naar 177Lu-PSMA en 225Ac-PSMA-617 wordt
er onderzoek gedaan naar alternatieven voor radioli-
gandtherapie met PSMA. Dit zijn ontwikkelingen die
tot uiteindelijk doel hebben het minst toxische ligand
te vinden met de optimale halfwaardetijd en de hoog-
ste lineaire energietransfer. Hoewel deze isotopen nog
in preklinische trials worden onderzocht, blijkt uit in-
vivostudies bij muizen dat tumortargeting met een
combinatie van PSMA en respectievelijk Terbium-161

(β-emitter), Bismuth-213 (α-emitter) of Lood-212 (α-
emitter) leidt tot positieve resultaten. Voor klinische
toepassing is echter nog onvoldoende bekend over de
toxiciteit en werkzaamheid van deze isotopen.

Toekomstige studies met 177Lu-PSMA RLT

Momenteel zijn er enkele prospectieve studies in
voorbereiding of gaande die PSMA-gerichte RLT toe-
passen in fase 1-studies (NCT03403595: 177Lu-EB-
PSMA-617 bij patiënten met mCRPC), fase 2-studies
(NCT03454750: radiometabolische therapie (RMT)
met 177Lu-PSMA-617 bij gevorderd CRPC;
NCT03042312: 177Lu-PSMA-gerichte endo-radiothera-
pie (RESIST-PC), NCT03392428: 177Lu-PSMA-617 RLT
versus cabazitaxel bij progressief mCRPC (TheraP),
NCT03828838: 177Lu-PSMA-617 bij laagvolume hor-
moonnaïef gemetastaseerd prostaatkanker, LuTet-
comy study (Lu-PSMA preradicale prostatectomie),
en fase 3-studies (NCT03511664: 177Lu-PSMA-617 In
mCRPC (VISION)). Alle hier beschreven studies ge-
bruiken PSMA-617 als ligand. De VISION trial is de
eerste gerandomiseerde fase 3-studie die 177Lu-PSMA-
617 RLT vergelijkt met standaardzorg en met overall
survival als finale uitkomstmaat bij patiënten met
CRPC.

In het AmsterdamUMC, locatie VUmc, is een studie
ophanden die het effect van 177Lu-PSMA onderzoekt
bij patiënten met primair gemetastaseerd hormoon-
naïef prostaatkanker, voorafgaand aan androgeende-
privatietherapie (ADT). Over het verloop van deze ge-
randomiseerde studie zal in een latere fase worden
gerapporteerd.

Discussie

Radioligandtherapie met 177Lu-PSMA is in meerdere
klinische studies toegepast bij patiënten met verge-
vorderd, meestentijds uitbehandeld mCRPC. Een sub-
stantiële daling van het serum-PSAwordt frequent be-
schreven bij een aanzienlijk deel van de behandelde
patiënten. Gegevens over de effectiviteit ten aanzien
van hardere eindpunten, zoals OS, zijn echter nauwe-
lijks beschikbaar. Gerandomiseerde studies ontbre-
ken momenteel. De behandeling met 177Lu-PSMA is
veilig en heeft een lage toxiciteit volgens de CTCAE-
criteria. De bijwerkingen zijn over het algemeen mild
(namelijk: xerostomie, trombocytopenie, leukopenie),
voorbijgaand en/of eenvoudig te behandelen. Er is
nader onderzoek nodig naar de vraag: 1) of de effec-
tiviteit van 177Lu-PSMA RLT beter is dan die van stan-
daard prostaatkankertherapie of placebo, of daarmee
vergelijkbaar, 2) of de dosering van 177Lu-PSMA RLT
kan worden aangepast met het oog op een optimale
balans tussen effectiviteit en toxiciteit van de thera-
pie en 3) welke (radionucleaire) factoren voorspellend
zijn voor een respons op 177Lu-PSMA RLT. Bovendien
rijst de vraag of 177Lu-PSMA RLT kan worden gebruikt
als therapeutisch alternatief, eventueel in combinatie
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met standaardtherapie, in vroegere fasen van pros-
taatkanker. Om dit te bepalen, zijn prospectieve, ge-
randomiseerde klinische studies nodig.

Momenteel is 177Lu-PSMA niet vrij verkrijgbaar en
is het enkel toepasbaar in klinische studies. Het me-
dicijn is momenteel (nog) niet geregistreerd voor ge-
bruik bij patiënten met (castratieresistent) prostaat-
kanker.

Open Access This article is distributed under the terms of
the Creative Commons Attribution 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which per-
mits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided you give appropriate credit to the origi-
nal author(s) and the source, provide a link to the Creative
Commons license, and indicate if changes were made.
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