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botnaald de situatie op de Spoedeisende Hulp 
worden nagebootst.” Voor en na de gesimu-
leerde transfusie werden verschillende in vitro
kwaliteitsparameters van de trombocyten-
concentraten getest, zoals mate van activatie 
en het optreden van celdood. Op deze manier 
werden vijf trombocytenconcentraten in 
plasma/PASIII met een bewaartijd van vier 
tot zeven dagen getest. “We hebben gekozen 
voor producten in plasma/PASIII omdat 
die het gevoeligst zijn voor afwijkingen in 
de standaard bewaarcondities. Door het 
voorspoelen van het systeem met fysiologisch 
zout werden de trombocytenconcentraten 10-
30% verdund. Door deze verdunning was het 
volume na gesimuleerde transfusie hoger en 
de concentratie trombocyten juist lager. Als er 
al verschillen bij in vitro kwaliteitsparameters 
waren, dan werden die vooral veroorzaakt 
door de verdunning als gevolgd van het 
voorspoelen van het systeem. Er konden geen 
veranderingen specifi ek worden toegeschreven 
aan het onder druk en via een botnaald 
toedienen van verwarmde trombocytencon-
centraten.” 

Voor de artsen op de Spoedeisende Hulp hebben 
De Korte en De Laleijne dus geruststellend 
nieuws. Gebaseerd op het in vitro onderzoek 
dat bij Sanquin werd uitgevoerd, zal bij het 
toedienen van trombocytenconcentraten via 
een intraossale toegang middels een bot-
naald naar verwachting de functionaliteit in 
vivo even goed zijn als via een intraveneuze 
toegang. Het onderzoek houdt hier niet op: 
het is een aanbeveling om de in vivo effecten 
nog nader te onderzoeken in een klinisch 
onderzoek. Dit zal nog een uitdaging worden 
voor de kliniek, omdat het hier om een heel 
specifi eke populatie patiënten gaat.
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feron mRNA maken, maar dat dit niet 
vertaald wordt in eiwit. Het doel is om een 
TIL-product te maken dat maximaal actief 
is tegen kankercellen. Daarvoor wil Wolkers 
het mechanisme van interferonproductie 
ontrafelen. Welke signalen in het tumor-
weefsel, en welke signalen onder celkweek- 
condities, remmen of activeren de vertaling 
van interferon mRNA naar eiwit? En als we 
dat mechanisme kennen, kunnen er dan 
middelen worden gevonden om de interferon-
productie te stimuleren. Afweercellen die 
interferon blijven produceren, blijven ook in 
staat om tumorcellen aan te vallen en kunnen 
dan hopelijk kanker genezen.

Tumorcellen kunnen ook worden bestreden 
met antistoffen die aan de tumorcellen binden. 
Antistoffen zorgen ervoor dat afweercellen 
de tumorcellen kunnen vernietigen. Hierbij 
spelen onder andere neutrofi ele granulocyten 
een rol. Het blijkt dat deze cellen steeds een 
fragment van de tumorcel verwijderen en 
daarmee de kankercellen kunnen doden, een 
mechanisme dat trogoptosis heet. De cellen 
in ons lichaam beschermen zich tegen deze 
aanval door het eiwit CD47 op het celoppervlak 
te tonen. Als CD47 bindt aan een receptor 
eiwit op neutrofi ele granulocyten, SIRP�, dan 
geeft SIRP� een signaal af in de neutrofi ele 
granulo-cyt waardoor deze de (tumor)cel die 
CD47 laat zien niet meer kan binden, en 
niet kan ‘verslinden’. Wanneer de interactie 
tussen CD47 op de tumorcel en SIRP� op de 
neutro-fi ele granulocyt wordt voorkomen kan 
de neutrofi ele granulocyt de tumorcel echter 
wel verslinden. Als tumorcellen geen CD47 
tonen blijken antistoffen tegen tumorcellen 
veel effectiever te zijn als kankertherapie. 
Timo van den Berg en Hanke Matlung willen 
begrijpen hoe de binding van CD47 aan 
SIRP� de neutrofi ele granulocyt als het ware 
verlamt. Het doel is onder andere om kanker-
therapie met antistoffen te verbeteren.

Recent door het KWF toegekende projecten
Monika Wolkers: ‘Potentiating autologous T cell therapy 
by driving continuous IFN-gamma production within the 
tumor’
Timo van den Berg en Hanke Matlung: ‘On the mechanism 
by which targeting CD47-SIRP� interactions potentiates 
antibody therapy in cancer’

Een succesvollere behandeling van kanker 
is een van de vijf hoofddoelen van Sanquin 
Research. Bloedcellen en bloedstamcellen 
die geleverd worden door Sanquin zijn al 
decennia lang een belangrijk onderdeel van 
de behandeling van kankerpatiënten. 
Behandeling van kankerpatiënten leidt 
vaak tot bloedarmoede en bloedingen, en 
dit wordt met transfusies verhinderd/ver-
minderd. Van de bloedplaatjes gaat zelfs 
het grootste deel naar kankerpatiënten. 
Bij leukemie en bij sommige andere vor-
men van kanker, worden bloedstamcellen 
gegeven nadat de patiënt met cytotoxische 
antikanker geneesmiddelen is behandeld.

Daarnaast wordt al heel lang geprobeerd 
om eigen immuuncellen te stimuleren om 
kankercellen aan te vallen en op te ruimen. 
KWF Kankerbestrijding gaat twee onder-
zoeksprojecten van Sanquin wetenschappers 
fi nancieren.
T cellen spelen een belangrijke rol in de afweer 
tegen tumorcellen. Daarbij spelen de door 
T cellen geproduceerde cytokines een rol, door 
de antitumoractiviteit van andere afweer-
cellen te stimuleren of direct de tumorgroei te 
remmen. Die cytokines, waaronder interferon, 
zijn een potent, maar ook gevaarlijk wapen. 
Productie van cytokines op de verkeerde 
plaats, of op de verkeerde tijd, kan ernstige 
auto-immuniteit veroorzaken. Daarom 
produceren T cellen deze cytokines maar 
gedurende een beperkte tijd. Tumoren bevatten 
veel T cellen, maar deze zijn vaak niet actief 
en produceren geen interferon. 
De activiteit van T cellen wordt (deels) hersteld 
door ze te isoleren uit tumormateriaal en in 
een kweeksysteem op te groeien. Toedienen 
van opgekweekte ‘tumorinfi ltrerende lymfo-
cyten’ (TILs) heeft tot genezing van patiënten 
met huidkanker geleid. Maar helaas leidt 
deze behandeling bij de meeste patiënten 
alleen tot gedeeltelijke genezing en vertraging 
van het ziekteproces. De productie van cyto-
kines zoals interferon bepaalt in hoge mate 
hoe effectief T cellen zich tegen de kanker-
cellen richten.

De groep van Monika Wolkers heeft beschreven 
dat tumorinfi ltrerende lymfocyten wel inter-
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