
Aanvul lende informatie

Tumorcellen kunnen zich ontwikkelen als zij door de afrveercellen niet herkend en
daardoor nieÍ vernietigd worden.
De griepprik in tumorweefsel geïnjecteerd zal kunnen bijdragen om deze niet-
herkenning te kunnen opheffen.
Na overleg met het RIVM over toediening van de griepprik aan kankerpatiënten stuurde een
vooraanstaande medewerkster van het Ministerie van Volksgezondheid mrj op ll maart2020
een op 14 januari 2020 gepubliceerd Amerikaans onderzoek toe. Er werden opmerkelijke
bevindingen door de onderzoekers vermeld zoals:
De in tumorweefsel gel{ecteerde seizoensgebonden griepprik vermindert de groei van
tumoren van muizen en van menselijke afkomst. Onze studie laat specifiek zien dat de in
tumorweefsel gernjecteerde seizoensgebonden griepprik op zicluelftumoren kan laten
afnemen maar ook de werking van andere op immunotherapie gebaseerde therapiën
effectiever kan maken.
Om vast te stellen of de griepprik in tumorweefsel ge'rnjecteerd alleen plaatselijk of
systemisch effectief kan zijn werd één van de op twee flanken aanwezige tumoren
gehjecteerd. Het bleek dat beide tumoren afrramen.

Dit systemische effect van een geactiveerd immuunsysteem werd niet uitsluitend in
dierproeven vastgesteld maar ook bij mensen. Dit systemische effect werd ook in het VU
Medisch Centrum bij patiënten vastgesteld met de stof CpG-B voor de behandeling van
melanomen. Deze stof lijkt op het DNA van bacteriën en wordt door het immuunsysteem
herkend als indringer. Volgens onderzoekster De Crruljl werden er o'een week na het
plaatselijk injecteren al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren aangetroffen". Een systemisch
resultaat werd ook door de Amerikaanse onderzoekers beschreven bij een uitgezaaid triple-
negatief borstcarcinoom. Na injectie in de bortstumor met de griepprik namen zowel de
primaire tumor als de uitzaaringen in de longen af.

De resultaten die zowel bij proefdieren als bij mensen werden beschreven, zowel met injecties
van andere stoffen dan de griepprik als de griepprik zelf (ne deskundigen hieronder), zijn
indrukwekkend. De behandelingen met andere dan de griepprik toegediende
immunotherapiën zijn helaas maar bij een minderheid van de patiënten werkzaam. Uit
bovenvermelde studie blijkt de griepprik voor immunotherapie ongevoelige okoude' tumoren
om te kunnen zetten in voor immunotherapie gevoelige 'hete' tumoren. De griepprik kan op
zich zelf effectief tegen tumorcellenzijnmaar blijkt ook een aanzienlijke bijdrage te kunnen
leveren in combinatie met andere voflnen van immunotherapie.

Er zijn de afgelopen jaren in Nederland een aantal mogelijkheden onderzocht die de
tekortkoming van niet-herkenning door de afweercellen van tumorcellen kunnen
corrigeren.
Dit zijn er enkele van:
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Twee gepromoveerde urologen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis verklaren over
de immunotherapie onder andere: "Er is nieuwe hoop voor de'zware'gevallen van
blaaskanker. Dat geeft spectaculaire resultaten. Het is nu nog experimenteel, maar het is heel
veelbelovend. Het geeft nieuwe kansen aan mensen met uitzaaiingen en grote blaastumoren."
"Je hebt weinig mensen die je helemaal geneest door ze vooraf met chemotherapie te
behandelen. Maar bij immunotherapie ne je zelfs weleens dat de blaaskanker volledig
verdwijnt bij mensen die geen kans meer hadden." "Een tumor maakt zichzelf onzichtbaar
voor ons afiveersysteem. De immuuntherapie maakt de tumor weer zichtbaar en dan gaat het



afiveersysteem Ínn de gang met het opruimen van de tumor. Dat lukt niet bij iedereen,
benadrukt Bas van Rhijn". 2019.
Erasmus MC Rotterdam
ln het Erasmus MC doet o.a. neurochirurg Clemens Driven onderzoek naar het effect van een
gemodificeerd verkoudheidsvirus dat men in de hersenen injecteert en alleen de kwaadaardige
cellen aanpakt. "De patiënt bij wie we dit uitvoerden is vijfjaar later nog steeds in leven. Op
dit moment zorgen strenge regelgeving, adminisfatieve eisen en hoge kosten ervoor dat deze
behandelingen nog niet kunnen worden toegepast." 2018
Erasmus MC Rotterdam
De Rotterdamse hoogleraar en chirurg Casper van Eijck legt zich toe op alvleesklierkanker.
De hoogleraar kwam in contact met een veearts uit Drenthe en een kennis van deze man, die
beiden hadden geleden aan alvleesklierkanker. Zewarenvan deze nare ziekte afgekomen door
zich te besmetten met het vogelgriepvirus. Van Eijcks interesse was gewekÍ en hij heeft
inmiddels een onderzoeksteam samengesteld. Van Eijck ontwikkelt op dit moment een
zogenaamde viro-immunotherapie, waarbij virussen in de tumorcel blijven. 'Hierdoor gaat de
tumorcel kapot en wekken we een immuunreactie op in het lichaam. Het is echt een
combinatietherapie waarbij we op zoekzijnnaar de beste combinatie van medicijnen en
virussen.'2018
VU Medisch Centrum Amsterdam
In het VU Medisch Centrum onderzocht men de stof CpG-B voor de behandeling van
melanomen.Dezp stof lijkt op het DNA van bacteriën en wordt door het immuunsysteem
herkend als indringer. Volgens onderzoekster De Ctruljl werden er o'eeÍr week na het injecteren
al minder uitzaaiingen in de lymfeklieren aangetroffen. Het immuunsysteem krijgt zo'n boost
dat het jaren later nog de uitgroei van nieuwe tumoren lijkt te kunnen voorkomen." 2017
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Professor Schumacher verklaart o.a. : *Maar het mooie van het afiveersysteem is dat het een
geheugenfunctie heeft. Dus ook als de behandeling stopt dan zalbij sommige patiënten nog
steeds de afweerreactie doorgÍum en dat is natuurlijk iets unieks van de immunotherapie."
2016.
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
Hoogleraar Haanen van de afdeling medische oncologie van het Antonie van Leeuwenhoek
Ziekenhuis verklaart: o'De ontwikkeling van immunotherapie gaat'indrukwekkend snel', de
behandeling dreigt echter onbetaalbaar te worden."
2014

Voor uitbehandelde kinderen met acute lymfatische leukemie heeft de FDA Novartis
toestemming verleend om hun gepattenteerde methode bij uitbehandelde kinderen toe te
dienen. Deze vorm van immunotherapie kan ongeveer 90Yo van deze kinderen alsnog laten
overleven. Het Europese Medicijnen Agentschap werd inmiddels ook om goedkeuring
verzocht. De kosten voor deze behandeling bedragen ongeveer 400.000 euro per patiënt.

De onschadelijke virussen van de gnepprik in tumorweefsel ge'rnjecteerd zullen naar
verwachting eveneens het afiveersysteem op een dergelijk effectieve wijze kunnen activeren.
Door toediening ervan bij uitbehandelde kankerpatiënten zal spoedig vastgesteld kunnen
worden of deze benadering een veilige en relatief goedkope behandeling tegen kanker zal
kunnen worden.


