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Immuunsysteem oppeppen 
in strijd tegen tumoren

De afgelopen jaren wordt steeds duide-
lijker dat ons immuunsysteem een krachtig 
wapen kan zijn tegen tumoren. Om de 
slagvaardigheid ervan te vergroten, zijn 
wetenschappers wereldwijd bezig dat 
afweersysteem een extra duwtje in de rug 
te geven. De eerste successen zijn al ge-
boekt bij melanomen, maar er is nog veel 
winst te behalen. Dat lukt echter alleen 
als het onderliggende mechanisme, waar-
bij T-cellen een belangrijke rol spelen, nog 
beter wordt begrepen. T-cel-onderzoekers 
van Sanquin proberen ook een bijdrage te 
leveren door de ontbrekende puzzelstukjes 
te ontrafelen, zodat uiteindelijk tumoren, 
maar ook chronische infecties, krachtiger 
kunnen worden bestreden. Hun studies 
hebben tot nu toe diverse belangrijke 
publicaties opgeleverd, waarvan de 
meest recente in het gerenommeerde 
wetenschappelijk tijdschrift Science.

De T-cel-onderzoekers van Sanquin zijn ondergebracht bij 
de afdeling Hematopoïese. De groepsleiders Derk Amsen, 
Klaas van Gisbergen en Monika Wolkers geven meteen toe 
dat dit op het eerste gezicht een vreemde indeling is. Immers 
die afdeling richt zich op onderzoek naar bloedvorming 
terwijl zij als T-cel-immunologen zich bezighouden met de 
werking van het immuunsysteem. Dat ze ooit bij de afdeling 
zijn ingetrokken, had vooral praktische redenen. Maar de 
drie groepsleiders hebben inmiddels ervaren dat er zelfs 
grote voordelen zijn. Wolkers: “Het grappige is dat we nu 
ook samenwerken met andere groepen binnen die afdeling. 
We maken gebruik van elkaars apparatuur, technologieën 
en kennis. Ik werk bijvoorbeeld veel samen met Marieke von 
Lindern, manager van onze afdeling. Zij heeft een vraag-
stelling bij rode bloedcellen die veel overeenkomt met de 
vraagstelling die ik heb bij T-cellen.” Amsen bevestigt dat 
die kruisbestuiving zinvol is en dat dit ook geldt voor de drie 
T-cel-onderzoeksgroepen onderling. “Het is gunstig dat we 
met zijn drieën gezamenlijk zo een grote groep hebben van 
ongeveer twintig T-cel-onderzoekers. Daardoor is het 
mogelijk om mensen te laten specialiseren. Maar we doen 
tevens veel samen. Iedere week hebben we een gezamenlijke 
meeting waar we met zijn allen van gedachten wisselen. 
Verder delen we elkaars labruimten en reagentia. Daardoor 
zijn we in staat boven onze gewichtsklasse te boksen. 
En eigenlijk is ons gezelschap nog groter dan deze drie 
subgroepen. T-cel-immunoloog René van Lier, onze weten-
schappelijke directeur, en Martijn Nolte, die beenmerg- 
en T-cel-onderzoek doet, wonen ook regelmatig onze 
werkbesprekingen bij.”

Van Lier legde jaren geleden de basis voor het onderzoek 
waarmee de groep van Van Gisbergen zich nu vooral 
bezighoudt, namelijk met de transcriptiefactor die de naam 
Hobit heeft meegekregen. Onder leiding van Van Lier werd 
tien jaar geleden ontdekt dat Hobit in de mens tot expressie 
kwam in T-cellen die specifiek waren gericht op het cyto-
megalovirus (CMV). Van Gisbergen begon op dat moment 
als post-doc en kreeg als opdracht de rol en werking van die 
transcriptiefactor nader te bestuderen. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot een eigen onderzoeksgroep bij Sanquin en in april 
jongstleden tot een publicatie in het gerenommeerde weten-
schappelijke tijdschrift Science met als titel: Hobit and Blimp1 
instruct a universal transcriptional program of tissue residency in 
lymphocytes. Dat artikel heeft hij samen geschreven met de 
immunologen Laura Mackay van de Universiteit van 
Melbourne en Axel Kallies van het Walter and Eliza Hall 
Institute of Medical Research in Melbourne, met wie Van 
Gisbergen twee en half jaar lang in Australië heeft samen-
gewerkt. “Ik werk hier bij Sanquin aan Hobit en Kallies in 
zijn lab aan Blimp1. Beide eiwitten lijken veel op elkaar. 
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We hebben een muis laten maken met een dubbele knock-
out voor die eiwitten. Via onderzoek aan die muis kwamen 
we erachter dat Hobit specifiek op bepaalde T-cellen zit, 
namelijk de tissue resident memory-cellen, waaraan 
Mackay werkte. Deze Trm-cellen zijn recent ontdekte T-
geheugen-cellen die alleen in weefsels zitten en dus niet 
in bloed voorkomen.”

Recirculatie uitzetten
Samen met de Australische onderzoekers toonde Van 
Gisbergen aan dat die Trm-cellen de transcriptiefactoren 
Hobit en Blimp1 tot expressie brengen en dat die er samen 
voor zorgen dat de Trm-cellen in het weefsel blijven zitten. 
Beide eiwitten zetten volgens de Nederlandse immunoloog 
receptoren uit die voor de recirculatie zorgen. “De gedachte 
was altijd dat de circulerende T-cellen ook het weefsel in-
gaan om vervolgens weer terug te keren naar de bloedbaan. 
Nu blijkt dat er subsets van cellen zijn die dat niet doen. Die 
zitten vast in het weefsel en komen daar nooit uit. Bij de 
knock-out-muizen zagen we dat de Trm-cellen grotendeels 
waren verdwenen, wat nog eens bevestigt dat Hobit en 
Blimp1 belangrijk zijn voor het ontstaan van die residente 
T-cellen.” Beide onderzoekers kwamen de Trm-cellen in de 
longen, huid, darmen en lever tegen, maar verwachten dat 
die cellen in alle barrièreweefsels zitten waar de pathogenen 
als eerste proberen binnen te dringen. Het zijn als het ware 
de frontsoldaten die direct een tegenaanval openen door 
via cytokinen, zoals gamma interferon, immuuncellen te 
activeren. Circulerende T-cellen moeten daarentegen eerst 
uit het bloed gerekruteerd worden om pas in een later 
stadium in actie te kunnen komen. Van Gisbergen wil nu 
proberen Trm-cellen uit weefsel te isoleren en dan in vitro te 
laten uitgroeien. “Dat is niet zo makkelijk. T-cellen uit bloed 
zijn vrij eenvoudig te winnen, maar haal je ze uit weefsel 
dan kun je de cellen beschadigen. Bovendien zijn Trm-cellen 
erg kwetsbaar. We gaan eerst onderzoeken op welke wijze 
we ze zonder schade het beste uit weefsel van muizen kunnen 
halen. Lukt dat eenmaal, dan is een volgende stap om dit 
bij kankerpatiënten te doen. Het idee is om die cellen op te 
kweken en terug te geven als aanjager van andere immuun-
cellen.”

Amsen licht toe dat de drie onderzoeksgroepen allemaal 
als doel hebben om naast de kerntaak bloedtransfusie 
het repertoire van Sanquin uit te breiden met cellulaire 
therapieën voor het Laboratorium voor Celtherapie (LCT). 
Dit laboratorium van Sanquin maakt producten voor 
transplantatiedoeleinden, zoals tumorinfiltrerende lymfo-
cyten (TIL). Hierbij worden T-cellen uit de tumor gehaald, 
opgekweekt en in grote hoeveelheden teruggegeven aan de 
patiënt. Dit doet Sanquin in nauwe samenwerking met het 

Nederlands Kanker Instituut (NKI). De TIL-therapie gebeurt 
nu vooral bij melanomen en met groot succes. Bij ongeveer 
de helft van de patiënten vallen de T-cellen de agressieve 
tumoren aan en ongeveer twintig procent van hen heeft 
een langdurige overleving van meer dan vijf jaar. Met de 
conventionele therapie is dat slechts vijf procent. Wolkers en 
Amsen onderzoeken, in nauwe samenwerking met artsen 
en onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, of het 
mogelijk is om met de TIL-therapie ook andere tumorsoorten 
te bestrijden. Verder willen ze die therapie verbeteren. Een 
van de problemen van de TILs is dat de tumor zich daar-
tegen gaat verdedigen. Bij dat optimaliseren van de 
therapie richt Amsen zijn pijlen onder andere op Notch en 
regulatoire T-cellen en houdt Wolkers zich bezig met cyto-
toxische T-cellen.

Notch heeft dubbelfunctie
Het eiwit Notch dankt zijn naam aan de inkepingen in de 
vleugels van een bepaalde stam van fruitvliegjes. Dit genetisch 
defect werd begin vorige eeuw al beschreven. Later bleek dat 
deze inkepingen het gevolg waren van miscommunicatie 
tussen cellen en die werd weer veroorzaakt door een bepaald 
eiwit, dat toen de naam Notch – wat inkeping betekent – 
meekreeg. Het is volgens Amsen een heel bijzonder en uniek 
oppervlaktemolecuul omdat het twee totaal verschillende 
functies heeft. “Dat molecuul fungeert als receptor voor 
bepaalde eiwitten van buitenaf en zodra die zijn aangeland, 
krijgt het de rol van transcriptiefactor. Het gedeelte dat door 
het celmembraan heen steekt, laat dan los en gaat naar 
de celkern om bepaalde genen aan of uit te zetten. Je hebt 
dus één molecuul met receptorbinding aan de buitenkant 
en genexpressie aan de binnenkant. Doorgaans zijn daar 
een heleboel afzonderlijke moleculen bij betrokken.” Notch 
speelt bij alle cellen die gaan differentiëren een belangrijke 
rol. Het eiwit is ook betrokken bij het ontstaan van tumoren. 
Jaren geleden ontdekte Amsen, destijds onderzoeker aan 
Yale University in de Verenigde Staten, dat Notch eveneens 
een belangrijke speler is binnen het immuunsysteem. “Het 
activeert T-cellen en T-memory-cellen en zorgt ervoor dat die 
cellen in leven blijven. Ook hebben we ontdekt dat Notch 
bijvoorbeeld CTLA4 en PD1 onderdrukt. Dat zijn moleculen 
die T-cellen afschakelen. Je kunt dus met Notch heel veel 
voor elkaar krijgen.” Samen met zijn groep gaat hij aan het 
Notch-eiwit sleutelen om het naar wens te kunnen uit- en 
aanzetten en doelgericht zijn werk te laten doen. Als dat 
eenmaal lukt, kan het wellicht de TIL-therapie ondersteunen 
door T-cellen beter te laten functioneren.

Een andere invalshoek waaraan Amsen werkt, is het 
beïnvloeden van de regulatoire T-cellen. Deze onderdrukken 
T-cellen en andere immuuncellen. Zonder regulatoire T-

Als grote groep T-cel-onderzoekers 
kunnen we boven onze gewichtsklasse boksen
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cellen zou er een gigantische auto-immuniteit ontstaan. 
Deze cellen zijn echter ook prominent aanwezig in tumoren. 
Amsen: “Er zijn sterke aanwijzingen dat als je die cellen 
uitschakelt, je een betere tumorafstoting krijgt. Daarom 
willen we graag de regulatoire T-cellen in tumoren blokkeren, 
maar dan wel zonder dat we auto-immuniteit opwekken. 
Voordat we dit gaan doen, moeten we eerst die cellen goed 
begrijpen. Via proteomics willen we de signaleringspaden 
vinden die alleen in de regulatoire T-cellen worden gebruikt. 
Met hulp van Maartje van den Biggelaar van de afdeling 
Plasma Eiwitten, maken we gebruik van een techniek om 
naar alle signaleringsprocessen in een cel tegelijkertijd te 
kunnen kijken. De volgende stap is dat we het belang van 
die paden gaan uitzoeken, om die uiteindelijk te kunnen 
beïnvloeden. Bij kanker wil je ze specifiek uitschakelen en de 
conventionele T-cellen ongemoeid laten. Maar het Laborato-
rium voor Celtherapie kan die kennis straks ook gebruiken 
in de strijd tegen auto-immuunziekten en graft-versus-host 
disease bij transplantaties, waarbij de regulatoire T-cellen 
dan juist een extra oppepper nodig hebben.”

Cytokinen
Wolkers wil met name de geheimen van cytotoxische T-
cellen blootleggen en doet dit in nauwe samenwerking met 
het Nederlands Kankerinstituut, het National Cancer Institute 
in de Verenigde Staten en het Babraham Institute in het 
Engelse Cambridge. Die cellen kunnen stukjes van virus 
of bacterie aan de oppervlakte van een geïnfecteerde cel 
herkennen om vervolgens die pathogenen te doden. Wolkers 
vertelt dat die cellen daarmee niet alleen zeer nuttig zijn in 
de strijd tegen infectieziekten maar ook tegen tumoren, die 
ze als geduchte vijand meteen om zeep willen helpen. 
“Mijn groep doet fundamenteel werk aan het verbeteren 
van immuuntherapieën, zoals die nu bij melanomen worden 
toegepast. We weten dat tumoren bepaalde signalen naar 
de T-cellen blokkeren. Hoewel die cellen over voldoende 
RNA beschikken, zijn ze door de blokkade niet in staat 
eiwitten te produceren. We willen begrijpen hoe dit proces 
werkt. Dit sluit aan op het onderzoek van Marieke von 
Lindern die het proces van RNA naar eiwit in rode bloed-
cellen bestudeert. We weten al welk stukje RNA belang-
rijk is voor de tumoren om de cytokineproductie van de 
T-cellen lam te leggen. Als je ervoor zorgt dat de T-cellen 
die signalen niet meer kunnen ontvangen, zie je dat ze 
weer cytokinen gaan produceren waardoor de tumor 
minder kan groeien.”

De groep van Wolkers concentreert zich op drie cytokinen, 
namelijk interferon-gamma, TNF-alpha en interleukine 2. 
Deze worden alle drie door de tumor uitgezet. De groepsleider 
laat weten dat het onderzoek naar interferon-gamma het 

verst is gevorderd. “Uit preklinische studies weten we dat 
wanneer je T-cellen ongevoelig maakt voor het signaal 
van de tumor, de productie van interferon-gamma weer 
op gang komt. Hoe dit precies werkt, zoeken we nu uit.” 
Wolkers wil nog kwijt dat het een voorrecht is dat zij, Amsen 
en Van Gisbergen samen met andere T-cel-onderzoekers dit 
werk onafhankelijk kunnen doen binnen Sanquin, dat in 
tegenstelling tot farmaceutische bedrijven geen winstoog-
merk heeft. “We kunnen aan deze therapieën werken terwijl 
die voorlopig geen geld opleveren. We doen dit echt voor de 
maatschappij. Dat is toch fantastisch.”

www.sanquin.nl/hep
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