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Behandeling met donor CD4 positieve T-cellen

Sinds enkele jaren onderzoeken we op onze afdeling in een 
klinische studie of het risico op infecties en de kans op terug-
keer van de kwaadaardige aandoening na de transplantatie 
verminderd kan worden door toediening van geselecteerde 
afweercellen van de donor, de zogenaamde CD4-positieve 
T-cellen. Dit doen wij door bij patiënten die CD4-positieve 
T-cellen hebben gekregen in detail te kijken naar de effecten. 
Zo is veel nieuwe kennis verkregen over hoe deze cellen hun 
werk doen. Voor patiënten die CD4-positieve T-cellen ontvin-
gen van hun familiedonor bleek deze behandeling veilig te zijn. 
Bij een aantal patiënten kon in het laboratorium aangetoond 
worden dat de CD4-positieve T- cellen een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan het vervangen van de bloedcelvorming 
van de patiënt, het GVL-effect. 

Bij patiënten die CD4-positieve T-cellen kregen van een onw ver-
wante donor blijken de effecten van de behandeling complexer 
te zijn dan bij patiënten die deze ontvingen van een verwante 
donor. Naast het GVL-effect werd soms ook een reactie gezien 
tegen de gezonde weefsels/organen. In het laboratorium hebben 
we uitgezocht dat deze GVHD veroorzaakt wordt door een klein 
verschil tussen de weefseltypering (HLA-typering) van de patiënt 
en de onverwante donor, genoemd HLA-DP. T-cellen van de 
donor blijken dit HLA-DP op de cellen van de patiënt te kunnen 
herkennen als lichaamsvreemd en vallen daarom de cellen van 
de patiënt aan.. Dit gebeurt echter niet altijd. Sommige T-cellen 
van de donor blijken alle cellen van de patiënt met dit vreemde 
HLA-DP aan te vallen, terwijl andere T-cellen van de donor alleen 

bloedcellen van de patiënt met dit vreemde HLA-DP aanvallen. 
Peter van Balen en zijn team onderzoeken in het laboratorium  
hoe dit kan. Het blijkt dat de donor-T-cellen een specifiek 
structuurtje herkennen in het vreemde HLA-DP en dat  hier een 
genetische code aan ten grondslag ligt die niet in alle cellen 
aanwezig is. Hierdoor hebben niet alle cellen van de patiënt dit 
structuurtje op hun oppervlak. Nu we dit begrijpen gaan we in 
vervolgonderzoek proberen om specifieke CD4-positieve donor- 
T-cellen te isoleren die alleen structuren in HLA-DP herkennen 
die voorkomen op bloedcellen van de patiënt, waardoor ze de 
gezonde weefsels en organen van de patiënt met rust laten.
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T-cellen van de donor kunnen met hun T-celreceptor (paars) 

cellen van de patiënt herkennen die door een klein verschil in 

de weefseltypering vreemd HLA-DP (oranje) hebben op hun het 

oppervlak van de cel (geel/blauw) hebben met daarin een specifiek 

structuurtje (groen).



Essentie van het onderzoek
Stamceltransplantatie en behandeling met afweercellen van 
een gezonde donor spelen een grote rol bij de behandeling 
van patiënten met leukemie, lymfklierkanker of multipel 
myeloom. Patiënten worden eerst voorbehandeld met 
medicijnen om afstoting te voorkomen en controle over de 
kwaadaardige ziekte te krijgen. Dan worden stamcellen van 
een familielid of van een niet-verwante donor toegediend 
in de bloedbaan van de patiënt. Aangekomen in het 
beenmerg zorgen deze stamcellen voor de aanmaak van 
nieuwe bloedcellen die uiteindelijk ook een nieuw gezond 
afweersysteem zullen vormen. Zodra de bloedvorming van 
de patiënt vervangen is door gezonde bloedvorming van de 
donor, kunnen donorafweercellen de kwaadaardige ziekte en 
infecties te bestrijden.

Afweer tegen virussen

Een bepaald soort afweercellen, de T-cellen, beschermen 
ons tegen virussen en andere ziekteverwekkers. T-cellen zijn 
in ons lichaam continu op zoek naar afwijkende cellen die 
daar niet horen, die schadelijk kunnen zijn en opgeruimd 
moeten worden. De ontwikkeling van gezonde afweercellen 
na een transplantatie kost tijd, waardoor de patiënt vlak 
na transplantatie een sterk verminderde afweer heeft en 
er ernstige virusinfecties kunnen ontstaan. Het is daarom 
van groot belang om de patiënt na de transplantatie te 
beschermen tegen virussen. 

Afweer tegen de kwaadaardige cellen

De kwaadaardige cellen van de patiënt kunnen ook als 
‘lichaamsvreemd’ worden gezien en door T-cellen van 
de donor worden vernietigd. T-cellen doen dit door de 
verschillen tussen patiënt en donor te herkennen. Wanneer 
donor-T-cellen gezonde weefsels en organen van de patiënt 
herkennen kunnen ze echter ook schade geven, een reactie 

die graft-versus-host ziekte (GVHD) wordt genoemd.
Vooral huid, lever en darm zijn hier gevoelig voor. De reactie kan 
leiden tot ernstige complicaties en een verminderde kwaliteit 
van leven. Gelukkig zijn de bloedvormende cellen waaruit de 
kwaadaardige aandoening is ontstaan, het meest gevoelig voor 
donor-T-cellen. Na de transplantatie vallen deze T-cellen de 
kwaadaardige cellen van de patiënt aan, een reactie die graft-
versus-leukemie/lymfoom (GVL) effect wordt genoemd. Dit GVL-
effect is de belangrijkste oorzaak van het terugdringen van de 
kwaadaardige ziekte na de transplantatie. 

T-cellen als levend geneesmiddel
T-cellen van de donor spelen na de transplantatie dus 
een essentiële rol in de bescherming van patiënten tegen 
virussen en bestrijding van de kwaadaardige ziekte. Er 
moet wel voorkomen worden dat deze cellen ernstige 
schade toebrengen aan gezonde weefsels en organen van 
de patiënt. Het onderzoek van de afdeling Hematologie 
van het LUMC is er op gericht om van donor-T-cellen in 
het laboratorium een levend geneesmiddel te maken dat 
bestaat uit afweercellen en dat veilig ingezet kan worden 
bij de behandeling van kwaadaardige bloedziekten. 

T-control - behandeling met donor T-cellen gericht 
tegen drie virussen en kwaadaardige cellen 

Samen met internationale partners onderzoeken we of de afweer 
van patiënten vroeg na de stamceltransplantatie verbeterd kan 
worden door toediening van specifieke donor afweercellen. We 
hopen dat deze cellen virussen en de kwaadaardige aandoening 
kunnen bestrijden zonder GVHD te veroorzaken. Met een nieuwe 
technologie hebben we donor-T-cellen geselecteerd die gericht 
zijn tegen de drie virussen die vaak ernstige complicaties geven 
na transplantatie: het cytomegalovirus (CMV), het Epstein Bar virus 
(EBV) en het adenovirus (ADV). Ook selecteerden we T-cellen die 
bepaalde structuren kunnen herkennen op kwaadaardige cellen. 
Bij 27 patiënten werd onderzocht of deze T-cellen succesvol 
gezuiverd konden worden uit donorbloed, en kort na transplantatie 
aan patiënten konden worden toegediend zonder dat daarbij 
complicaties optraden. In meer dan 95 procent van de gevallen kon 
een speciaal op de patiënt toegespitst product worden gemaakt. 

Toediening leidde niet tot complicaties en in de meeste 
patiënten werd goede controle van de virussen bereikt, zodat 
het niet tot ziekte leidde in de patiënt. Geen van de patiënten 
overleed door een van deze virusinfecties, maar bij een aantal 
werd toch langdurige activatie van het virus gevonden. Marthe 
Roex verricht nu een diepteanalyse om te begrijpen waarom 
bij deze patiënten toch deze langdurig activatie van het virus 
optrad. Aangezien gebleken is dat toediening van virusspecifieke 
T-cellen na transplantatie veilig is, wordt in een nieuwe grote 
internationale studie bestudeerd wat de rol is van het toedienen 
van virusspecifieke T-cellen in de klinische zorg. 

De studie is door de EU gesubsidideerd en er zijn  verschillende 
partners bij betrokken. Bij deze studie worden de patiënten 
willekeurig ingedeeld in twee groepen waarvan één groep de 
virusspecifieke T-cellen ontvangt en de ander een placebo. 
Vervolgens kijken we of toediening van deze cellen daadwerkelijk 
bijdraagt aan betere en effectieve controle van het virus zodat 
deze behandeling breed in de gewone patiëntenzorg kan worden 
ingezet.

Cellen genetisch veranderen voor de behandeling 
van acute myeloïde leukemie 

Bij 30 procent van de patiënten met de ziekte acute myeloïde 
leukemie (AML) treedt een mutatie op in een gen dat NPM1 wordt 
genoemd. Deze mutatie zorgt voor de kwaadaardige ontaarding. In het 
laboratorium hebben we gezien dat deze verandering kan leiden tot 
de productie van een klein stukje eiwit door de cel. Dit komt alleen 
maar voor in leukemiecellen en kan op de buitenkant van de cel 
worden gepresenteerd. Dyantha van der Lee is het gelukt om uit bloed 
van gezonde donoren  T-cellen te isoleren die dit afwijkende stukje 
eiwit op de cel kunnen herkennen. Deze cellen zijn waardevol, want ze 
kunnen de leukemiecellen doden. Omdat de donoren geen leukemie 
hebben, zag hun afweersysteem dit structuurtje nooit eerder. De kans 
op het vinden van een T-cel die dit kan herkennen in het bloed van 
gezonde donoren is dus bijzonder klein. Met een truc lukte het Dyantha 
om deze ’speld in de hooiberg’ te vinden.  Om patiënten te kunnen 
behandelen is de zogenoemde T-celreceptor (TCR) in het laboratorium 
vermenigvuldigd en zodanig bewerkt dat hij overgezet kan worden 
in afweercellen van patiënten. Deze receptor is verantwoordelijk voor 
de herkenning van kwaadaardige cellen. We hebben laten zien dat 
na het overzetten van deze TCR andere T-cellen ook leukemiecellen 
met de NPM1-mutatie kunnen herkennen. Deze bevinding maakt het 
mogelijk om afweercellen van de patiënt zelf in het laboratorium zo te 
veranderen dat ze de leukemiecellen kunnen aanvallen.
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T-cellen (blauw) vallen een afwijkende cel aan

Het doel van de nieuwe strategieën is om in het laboratorium T-cellen te isoleren die de kwaadaardige cellen 

herkennen, virus geïnfecteerde cellen kunnen doden, maar de normale weefsels van de patiënt ongemoeid laten.
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