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Natuurlijk aangeboren vs adaptief immuunsysteem
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Interactie
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Immuuntherapie? 

Immuuntherapie is een behandeling die het eigen afweersysteem 
activeert/inhibeert/gebruikt in de bestrijding van een (maligne hematologische) 

ziekte

Bron: wikipedia



Een oud gegeven:

Idee van een allogene stamceltransplantatie ontstaat na WHO 2 met het inzetten 
van nucleaire wapens

1957: eerste rapport van allogene stamceltransplantatie in patiënten

N = 6 patiënten met AML

N = 2 engraftment, beide patiënten overleden binnen de 100 dagen

1977: eerste rapport van succesvolle allogene stamceltransplant bij AML patiënten 
en bewijs dat graft versus leukemia effect potentieel curatief is  

Anurag et al, Cancer Research 2016



Graft versus leukemia/lymphoma/myeloma vs graft versus host 





Immuuntherapie binnen hematologie

The present:

Monoklonale antilichamen (MaB)

Checkpoint inhibitoren

Immuunmodulatoren (-imids)

(Interferon)

The future: 

CAR-T cells

(dendritic cell (DC) vaccinatie)



Monoklonale antilichamen (mAb)

Antilichaam construct dat bindt op 
antigen op kankercel

• Meestal IgG structuur

• Fv: variabel domein: interactie met 
antigen

• Fc: constant domein: interactie met 
immuunsysteem

• mAb variate door verschillen in Fv 
en Fc constructie

• Soms ook ‘transporter’ functie 
(cytostatica tot in de kankercel 
brengen) 



Indicatie per target (Belgische situatie)

Antilichaam 
construct

Anti-CD 19 Anti-CD 38 SLAMF7 Anti-CD 30 Anti-CD33 Complement C5

Target B-cellen Plasmacellen Plasmacellen CD30 positieve 
cellen

Leukemie cellen Complement 
cascade

Ziektebeeld 
(indicatie)

B non-Hodgkin 
lymfoom
B-CLL
Auto-immune
- Anemie 

(hemolytisch)
- Trombopenie
- Hemofilie 
- cGvHd$

Multipel myeloom
Plasmacelleukemie

Multipel myeloom Hodgkin lymfoom
Anaplastisch 
grootcellig 
lymfoom
Cutaan T-cel 
lymfoom

Acute myeloïde 
leukemie

PNH 

Product Mabthera 
(Rituximab)
Obinutuzumab 
(Gazyvaro) 

Daratumumab 
(Darzalex)

Elotuzumab 
(Empliciti) 

Brentuximab 
vedotin (Adcetris)

Gemtuzumab 
ozogamicin 
(Mylotarg)

Eculizumab 
(Soliris)

Toediening IV (Mabthera en 
Gazyvaro)
SC (Mabthera)

IV
SC in 
studieverband

IV IV IV IV



Nevenwerkingen

Infecties door:

B-cel depletie of tekort aan immuunglobulines (anti-CD19, anti-CD38)

Cytotoxisch effect (anti-CD30)

Leukopenie, neutropenie (anti-CD33)

Blokkeren van complement cascade (meningokokken!) (complement C5)

Tumorlysis  zeer snel en gericht aanvallen van kankercel

Infusiereacties

Release van cytokines, overgevoeligheidsreacties, anafylaxie

Variëren van verstopte neus tot shivering tot anafylaxis

Vaak premedicatie te voorzien en monitoring tijdens 1e toediening! 



BiTe: Bispecific T-cel engager

Bron: Amgen science.com

Bi-directioneel monoklonaal antilichaam (mAb) construct: bindt zich op 

Antigen aanwezig op kankercel

CD3 aanwezig op T cellen

 T-cel activatie

Blinatumomab (Blincyto ®)

Anti-CD19 ((kanker) B-cel) en anti-CD3 (T-cel)

Indicatie: relapsed/refractair Philadelphia chromosoom negatief B-ALL (zonder centraal 

zenuwstelselinvasie)



Bron: Amgen science.com



Blinatumomab effectiviteit

Mediane duur respons 4,5 

maanden

BRIDGE TO 

ALLOTRANSPLANT

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02013167: Blinatumumab versus standard of care chemotherapy in patients with relapsed refractory B-precursor 
Acute lymphoblastic leukemia



Gebruik en nevenwerkingen

Toediening

Continue infusie gedurende 4 weken met 2 weken rust

Pompwissel om de 3-4 dagen (max 96 uur)

Eerste cyclus = 2 weken hospitalisatie, tweede cyclus = 2-4 dagen hospitalisatie

Nevenwerkingen

Tumor lysis syndroom

Cytokines release syndroom

Neurotoxiciteit

Infecties



Checkpoint inhibitie: de slimme kankercel

Onderdrukken van T-cel antitumor respons door binding PD-1 aan PD-L1



Check point inhibitie: how it works

Pembrolizumab (MSD)
Nivolumab (BMS)



Indicatie binnen hematologie: Hodgkin lymfoom

Pembrolizumab (Keytruda ®)

Relaps/refractair na autologe stamceltransplantatie en brentuximab vedotin 

OF 

Relaps/refractair na brentuximab vedotin en niet in aanmerking voor autologe stamceltransplantatie

Nivolumab (Opdivo ®)

Relaps/refractair na autologe stamceltransplantatie EN brentuximab vedotin



Effectiviteit in klassiek Hodgkin lymfoom

Nivolumab
Checkmate-205 (n = 80)

Pembrolizumab
Keynote-087 (n = 210)

ORR 
• CR
• PR

68%
28%
45%

69%
22%
47%

Median duration of respons 13,1 maanden 11,1 maanden

Median time to respons 2,1 maanden

Toediening IV elke 2 weken IV elke 3 weken

Bridge to allo transplant?? 



Nevenwerkingen: auto-immune overdrive!



Weber JS.Kähler KC, Hauschild A. Management of immune-related adverse events and kinetics of response with ipilimumab.

J Clin Oncol. 2012 Jul 20;30(21):2691-7. doi: 10.1200/JCO.2012.41.6750. Epub 2012 May 21.



Dagdagelijkse misvattingen checkpoint inhibitie

“Immunotherapie heeft geen bijwerkingen”

 minder frequent, doch specifiek en potentieel levensbedreigend

“Een enkele toediening geeft al signaal naar werkzaamheid”

 erg variabel, in solide maligniteiten treedt meestal respons pas op na enkele maanden

“De meeste patiënten reageren op immunotherapie”

 In Hodgkin lymfoom patiënten respons tot 70%

 Duur van respons 11- 13 maanden  bridge to ???

 Rol van combinatiebehandeling wordt onderzocht

“Corticosteroïden mogen nooit worden toegediend aan patiënten onder 
immunotherapie”

 bij voorkeur immunotherapie niet starten onder corticoïden

 bij toxiciteit echter meestal noodzakelijk om snel te starten
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The future: CAR-T

C =   Chimeric

A =   Antigen

R =   Receptor

T =   T-cell



CAR-T manufacturing



CAR-T 

Goedgekeurde indicaties (FDA – USA)

Relapsed/refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (Axicabtagene ciloleucel, Tisagenlecleucel)

Relapsed/refractair mediastinaal B-cel lymfoom (Axicabtagene ciloleucel)

Relapsed/refractair ALL bij patiënt < 25 jaar (Tisagenlecleucel)

Indicaties in studieverband

Acute myeloïde leukemie

Indolent B-cel non-Hodgkin lymfoom 

Multipel myeloom

….



CAR-T patient timeline

From: kite/gilead

Patiëntenselectie!!! 

Bridging chemotherapy?? 

Kostenplaatje…



CAR-T nevenwerkingen: a whole new world

Neurologische nevenwerkingen

Desoriëntatie , verwardheid, slaperigheid

Dysfasie: plots niet meer kunnen praten

Epilepsie

Cerebraal oedeem

Cytokine release syndroom

Hoge koorts (soms tot 41-42°C)

Myalgieën, artralgieën

Hypotensie +/- nood aan vasopressie

Zuurstofnood 

Eindorgaanschade (nierfalen, leverfalen …)

Specifieke richtlijnen voor 

opvang nevenwerkingen en 

inzetten van:

Corticoïden

Tocilizumab (anti-IL 6)



Immuuntherapie hematologie

Adapted from: immuno-oncology a. new era in haematology by Prof. Dr. P. Coulie 
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