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De diagnose leukemie, lymfklierkanker, of multipel myeloom heeft een enorme impact  

op het leven van patiënten en hun omgeving. De afdeling Hematologie van het Leids  

Universitair Medisch Centrum werkt samen met onderzoekers uit binnen- en buitenland aan 

de ontwikkeling van zogeheten levende geneesmiddelen die zeer doelgericht kwaadaardige 

cellen bestrijden. Door deze nieuwe therapieën naar de kliniek te brengen kunnen we de  

behandeling van patiënten effectiever maken.	}}

T-cellen als levend 
geneesmiddel

ONDERZOEK LEUKEMIE



Vaccinatie met HA-1 peptide
Bij patiënten treedt soms na de transplantatie onvoldoende af-
weerreactie op tegen de kwaadaardige cellen. In een klinische 
studie proberen we bij hen een reactie op te wekken door een 
vaccinatie te geven. Dit vaccin bestaat uit een stukje eiwit. 
We weten dat dit eiwit in sommige patiënten als doelwitstruc-
tuur kan dienen voor de donor-T-cellen die een therapeutisch 

anti-leukemie/lymfoom-effect  kunnen geven. Met dit vaccin 
willen we in de patiënt na stamceltransplantatie het anti- 
leukemie/lymfoom-effect versterken, met een minimaal risico 
op Graft-versus-Host-ziekte.

Ambities voor de toekomst
NIEUWE KLINISCHE STUDIE

Behandeling van patiënten met acute leukemie met  
genetisch veranderde virusspecifieke T-cellen na stamcel-
transplantatie.
Recent hebben we toestemming gekregen van de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) om een kli-
nische studie uit te voeren met geselecteerde virus specifieke 
donor-T-cellen die we in het laboratorium uitrusten met een 
herkenningsstructuur (een T-cel-receptor) waarmee ze  
specifiek de leukemie-/lymfoomcellen van de patiënt kunnen 
herkennen. Deze T-cellen kunnen dan zowel bijdragen aan de 
bescherming van de patiënt tegen virussen als aan een effect 
tegen de kwaadaardige cellen. In deze studie zullen we  
patiënten met acute leukemie, bij wie kans op snelle terug keer 
van de ziekte groot is, binnen acht weken na de stamcel-
transplantatie gaan behandelen met deze T-cellen.  
De verwachting is dat de kans op de schadelijke Graft-versus-
Host-ziekte na toediening van deze specifieke cellen kleiner 
is dan bij infusie van ongeselecteerde donor-T-cellen. Inclusie 
van patiënten in deze studie zal nog dit jaar starten.

NIEUWE KLINISCHE STUDIE

Behandeling van patiënten met chronische 
lymfatische leukemie met leukemie-reactieve T-cellen  
na stamceltransplantatie.
In een tweede recent door de CCMO goedgekeurde klinische 
studie gaan we patiënten met chronische lymfatische leukemie, 
bij wie na de transplantatie nog steeds kwaadaardige cellen 
aanwezig zijn, behandelen met in het laboratorium gemaakte 
leukemie-reactieve donor-T-cellen. Bij deze ziekte is het een 
groot probleem dat de kwaadaardige cellen van de patiënt 
vaak niet goed door de donor-T-cellen worden herkend. Daar-
door komt er geen adequate afweerreactie op gang.  }}

Resultaten tot nu toe

BEHANDELING MET VIRUSSPECIFIEKE T-CELLEN

In het afgelopen jaar zijn we gestart met een klinische 
studie voor patiënten die langdurig een virusinfectie 
hebben na de stamceltransplantatie. We behandelen 
hen met virus specifieke T-cellen die we in het laborato-
rium maken vanuit bloed van de stamceldonor. Hoe we 
dit doen is schematisch weergegeven in onderstaande 
figuur. 

▲ In het laboratorium tonen we stukjes van het virus aan 

de T-cellen van de donor. In reactie hierop gaan de T-cellen 

die het virus kunnen herkennen een eiwit maken dat direct 

gevangen wordt op hun celoppervlak. Vervolgens voegen 

we magnetische bolletjes toe die zich binden aan het eiwit 

op het cel-oppervlak van de virusspecifieke T-cellen.  

Met een magneet kunnen we vervolgens de virusspecifieke  

T-cellen zuiveren.

Inmiddels hebben we in deze studie al meerdere  
patiënten behandeld die veel virus in het bloed hadden. 
Onderstaande grafiek laat bij 2 patiënten zien dat na  
infusie van de T-cellen het virus verdwenen is.

▲ Ongeveer 2-3 weken na toediening van de virus-specifie-

ke T-cellen was in beide patiënten het virus verdwenen uit 

het bloed.

▲ Vaccinatie met HA-1 peptide

Essentie van het onderzoek
STAMCEL TRANSPLANTATIE

Een van de speerpunten van de afdeling Hematologie van 
het LUMC is de behandeling van patiënten met leukemie, 
lymfklierkanker of multipel myeloom met een stamceltrans-
plantatie. Hierbij ontvangen de patiënten eerst een uitgebreide 
voorbehandeling om de kwaadaardige cellen zoveel mogelijk 
te onderdrukken. Vervolgens krijgen ze stamcellen van een 
gezonde donor toegediend. Deze stamcellen kunnen afkom-
stig zijn van een familielid of van een onverwante donor.  
Uit deze stamcellen worden in de patiënt bloedcellen aange-
maakt die een nieuw, gezond afweersysteem zullen vormen. 
Dit nieuwe afweersysteem, afkomstig van de donor, speelt 
een essentiële rol in het uiteindelijke succes van de therapie. 
Vooral de T-cellen van de donor hebben hierin een belang-
rijke taak.

AFWEER TEGEN VIRUSSEN

T-cellen zijn noodzakelijk omdat zij de patiënt beschermen 
tegen virussen en andere ziekteverwekkers. Virussen waar 
mensen met een gezond afweersysteem goed mee om kunnen 
gaan, kunnen in patiënten met een aangedaan afweersysteem 
voor grote complicaties zorgen. Het is na de uitgebreide 
voorbehandeling van de patiënten, voorafgaand aan de trans-
plantatie, dan ook van groot belang om de afweer tegen  
virussen weer zo snel mogelijk op peil te brengen. De T-cellen 
van de donor kunnen deze taak vervullen.

AFWEER TEGEN DE KWAADAARDIGE CELLEN

Op eenzelfde manier waarop de T-cellen van de donor een af-
weerreactie kunnen uitvoeren tegen virussen, kunnen ze ook 
eventuele nog aanwezige kwaadaardige cellen van de patiënt 
als lichaamsvreemd herkennen. Dit komt vooral doordat de 
donor en de patiënt genetisch verschillend zijn. Deze gene-
tische verschillen zorgen ervoor dat de kwaadaardige cellen 
van de patiënt bepaalde doelwitstructuren op hun oppervlak 
hebben die herkend kunnen worden door de T-cellen van de 
donor. Hierdoor kunnen de T-cellen van de donor een afweer-
reactie tegen de kwaadaardige cellen geven. We noemen dit 
het Graft-versus-Leukemie/Lymfoom-effect.

AFWEER TEGEN NORMALE CELLEN IN WEEFSELS  

EN ORGANEN 

Helaas is het zo dat na transplantatie ook een afweerreactie 
op kan treden tegen de normale cellen in de weefsels (o.a. de 
huid) en organen van de patiënt. Dit gebeurt omdat ook deze 
cellen bepaalde structuren op hun oppervlak hebben die de 
donor-T-cellen als lichaamsvreemd kunnen zien. Dit wordt 
ook wel een omgekeerde afstotingsreactie genoemd, ofwel 
Graft-versus-Host-ziekte. Dit kan voor ernstige complicaties 
en een verminderde kwaliteit van leven zorgen.

T-CELLEN ALS LEVEND GENEESMIDDEL

T-cellen van de donor zijn dus aan de ene kant nodig voor  
bescherming van de patiënt tegen virussen en voor de  
bestrijding van de kwaadaardige ziekte. Maar ze kunnen ook 
ernstige schade veroorzaken als ze zich richten tegen normale 
weefsels en organen van de patiënt. 

▲ Donor-T-cellen (rood) in een afweerreactie tegen een leukemie-

cel (groen)van de patiënt.

▲ Donor-T-cellen (blauw) herkennen een doelwit (rood) in de huid 

van de patiënt en veroorzaken Graft-versus-Host-ziekte. Groen is 

de opperhuid.

▲ Het doel van onze strategie is om in het laboratorium díe  

T-cellen te selecteren die het gewenste effect geven, terwijl we de 

T-cellen met het ongewenste effect er uit filteren.



In deze studie gaan we de leukemiecellen van de patiënt in 
het laboratorium veranderen, zodat ze beter door de donor-
T-cellen herkend kunnen worden. Vervolgens selecteren we 
díe donor T- cellen die in staat zijn om de leukemiecellen te 
herkennen en gebruiken deze geselecteerde cellen als levend 
geneesmiddel. Inclusie van patiënten in deze studie zal nog 
dit jaar starten.

Onderzoeksprijs voor Inge Jedema
In maart van dit jaar is dr. Inge Jedema onderscheiden met de 
Hans-Jochem Kolb Research Award 2012. Deze prestigieuze 
prijs is vernoemd naar de grondlegger van de Donor  
Lymfocyten Infusie (DLI), prof. Kolb uit München. De jury 
loofde het baanbrekende werk dat zij heeft uitgevoerd aan  
het ontwikkelen van strategieën om het therapeutische  
anti-leukemie/lymfoom-effect na stamceltransplantatie te  
verbeteren en de complicaties (Graft-versus-Host-ziekte)  
te verminderen.

Proefschriftprijs voor Marleen van Loenen
Dr. Marleen van Loenen heeft tijdens haar promotieonder-
zoek gewerkt aan de ontwikkeling van de procedure voor het 
maken van genetisch veranderde virusspecifieke T-cellen.  
Zij is in 2011 gepromoveerd op dit onderzoek en haar proef-
schrift is recent onderscheiden met de Greiner Award  
voor het beste proefschrift binnen het gentherapieonderzoek.

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair  

Medisch Centrum zoekt naar nieuwe wegen om de  

behandeling van patiënten met leukemie, lymfklierkanker 

of multipel myeloom effectiever te maken. Het gaat om 

tijdrovend en dus kostbaar onderzoek. De noodzakelijke 

extra middelen worden geworven door het Doelfonds  

Leukemie, dat deel uitmaakt van de Bontius Stichting. 

Deze stichting organiseert en coördineert alle fondsen-

wervende activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk 

onderzoek in het LUMC. Donaties die voor een  

specifiek project zijn bedoeld, komen uiteraard  

uitsluitend daaraan ten goede. Dankzij onze ANBI-status  

zijn er aan giften fiscale voordelen verbonden.

Het Doelfonds Leukemie van de Bontius Stichting
Stafsecretariaat Hematologie

Leids Universitair Medisch Centrum
C2R-140  Postbus 9600  2300 RC  Leiden

071 - 526 2271
www.doelfondsleukemie.nl

www.bontiusstichting.nl
Rekeningnummer 115111

t.n.v. Bontius Stichting – Doelfonds Leukemie

▲ De bereiding van het levend geneesmiddel vindt plaats in een 

speciaal daarvoor ontwikkeld laboratorium in het LUMC.


