GRAFT-VERSUS-HOSTZIEKTE

Geselecteerde T-celreceptor
voorkomt graft-versus-hostziekte
Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist
Toedienen van donor-T-cellen na een allogene stamceltransplantatie helpt
de resterende maligne cellen op te ruimen. Echter, deze donorcellen kunnen
zich ook richten tegen andere cellen van de ontvanger en zo graft-versushostziekte (GVHD) veroorzaken. Door de donor-T-cellen te voorzien van een
geselecteerde receptor is GVHD te voorkomen. Dr. Mirjam Heemskerk, hoofd
van het Laboratorium voor Experimentele Hematologie, Leids Universitair
Medisch Centrum (Leiden), geeft uitleg.
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Heemskerk en collega’s dat de hierboven
beschreven theorie in de praktijk ook werkt.1
Dat wil zeggen, zij beschrijven de uitkomsten
van een fase 1-studie die kan gelden als proof of
principle. Heemskerk: “In deze studie laten we
zien dat het inderdaad mogelijk is T-cellen uit
de donor te isoleren, daarin de specifieke T-celreceptor tegen HA-1H tot expressie te brengen
en deze cellen vervolgens veilig toe te dienen
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