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heftige chemo Binnenhet AMCwerkenverschillendeafdelingensa-
menineenoffensief tegenbloedkanker.Expertsvan
hematologie,experimenteleimmunologieenpatho-
logiebundelensindskort hunkennisinhet kennis-
centrumLymmcare.Onderzoekenbehandelingvan
patiëntengaanhier handinhand.Denaamstaat
voor LymphomaandMyelomaCenterAmsterdam.
Het kenniscentrumiseeninitiatief vandeAMC-hoog-
lerarenRienvanOersenStevenPals.VanOers: “Wij
willenflinkestappenzettenindebehandelingvan
dezekankers.Dat kanalleenmet beterekennisvan
defundamentelebiologischeprocessenachter deze
ziekten.Daarbij isgoedeinteractienodigtussenzorg
enonderzoek,enooksamenwerkingbuitenhet
AMC.”

Indebloedbaan
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Lymmcare

B-cellenspeleneenbelangrijkerol inonsimmuun-
systeem.Zij beschermenonstegenaanvallenvan
bacteriënenvirussen.Maar omdat
B-celleninstaat zijnsteedshuneigendnateher-
schikken,bestaat er eenkleinekansdat dieherschik-
kingleidt tot ontsporingen:decellengaanzichdan
ongeremddelenenvormeneentumor.HoedeB-cel-
lenontsporen,bepaalt welkekanker iemandkrijgt:
n Somsontstaat eenmultipelmyeloom(MM),een
haardvankwaadaardigecelleninhet beenmerg,be-
kendalsdeziektevanKahler,waarbij het bot gaten
vertoont.Elkjaar krijgenzesopdehonderdduizend
Nederlandersdezeaandoening.
n Eenanderekeer ontwikkelt eenB-cel zichtot een
verraderlijk lymfoom:eenlymfeklierkanker inde
hals, liesof oksel,goedvoor bijnavijf procent vanalle
kankergevallen.Dezeaandoeningheet ookwel non-
Hodgkin-lymfoom.
n Daarnaast kanchronischlymfatischeleukemie
ontstaan,doordat wittebloedcellengaanwoekeren
inhet beenmerg.CLLwordt jaarlijksbij bijnaacht-
honderdNederlandersvastgesteld.

OntspoordeB-cellen

vankanker eenmeer chronischeziek-
teworden, waartegen jenet alsbij hiv
levenslang een pilletje kunt inne-
men.”
Eric Eldering, hoogleraar experi-
mentele immunologie, vertelt:
“Sinds 2011weten we dat die cellen
gevoelig zijn voor signalen van bui-
tenaf. Ik ben zelf verbaasd hoe goed
het werkt. Wij proberen nu in het lab
combinatiesuit van dergelijkestofjes
en meten deeffecten op celdeling en
overleving”

De onderzoekers spreken van
‘smartdrugs’. Maar er is nog
veel onderzoek nodig om de

precieze werking van deze signaal-
remmers te doorgronden. Zijn de
nieuwe tabletten levenslang nodig?

Wat is hun effect op gezonde B-cel-
len?
Eldering: “Weweten ook nogniet of
de kankercellen resistent kunnen
worden tegen deze nieuwe midde-
len” Kersten: “Daaromwordt ook on-
derzocht of combinatietherapie van
deze smartdrugs samen met chemo
wellicht nog effectiever is, waardoor
de behandeling uiteindelijk mis-
schien kan worden gestaakt.”
Eén van denieuwesignaalremmers
heet ibrutinib, ontwikkeld door het
Pharmacyclics-lab uit Californië. Dit
middel blijkt een hoge werkzaam-
heid tehebben tegen lymfatischeleu-
kemie (CLL). De pil verhindert dat
ontspoorde B-cellen zich nestelen in
het beenmerg of in de lymfeklieren.
De cellen slaan vervolgens op de

vlucht, komen in het bloed terecht en
sterven daar. Inmiddelsheeft genees-
middelengigant Johnson & Johnson
een licentiegenomen opdeproductie
van ibrutinib. Het gaat op den duur
omeenmiljardendeal.
Ibrutinib isduseen vinding van an-
deren. In het AMC willen ze eigen
middelen tegen bloedkanker ontwik-
kelen. Spaargaren: “We gaan steeds
meer samenwerken met de industrie.
De afstand tussen ons fundamenteel
onderzoek en commerciële toepas-
singen wordt kleiner. Dat is nieuw
voor ons. De geneesmiddelenfabri-
kanten hebben onzepatiënten nodig
voor de gegevens uit deze proeven.”
Belangrijk isdat patiënten bereid zijn
hun tumorcellen af te staan voor dit
soort onderzoek.
Niet op alle terreinen zijn simpele
pilletjes tegen kanker al in aantocht.
Marie-JoséKersten waarschuwdeon-
langs tijdens een congres in Amster-
dam dat bijvoorbeeld één van de
bloedkankers, multipel myeloom (de
ziekte van Kahler), een veel com-
plexere ziekte is dan werd aangeno-
men. “Niet alleenwat betreft degene-
tische variatie, maar ook in de inter-
actie met het micromilieu waarin de
cellen leven. Het lijkt dus niet waar-
schijnlijk dat er binnen enkele jaren
voor alle subtypesvan multipel mye-
loomeen therapieopmaat is.”


