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werkt, zoals lange tijd was gedacht, nee de rem
moet er juist af worden gehaald. Sinds een paar jaar zijn
er medicijnen die dat uitstekend kunnen: checkpointremmers heten ze, vier jaar geleden kregen twee immunologen voor die ontdekking de Nobelprijs.

Critici
zeggen dat
sprake is
van een
selectieeffect.
Daar
moeten we
oog voor
hebben

Het lijkt
erop dat
met die

aanpak (virus geven en daarna immuunsysteem opjutten) eindelijk ook
de meest ongrijpbare kankercellen kunnen worden bereikt. Wie onder de microscoop kijkt naar tumorweefsel
van patiënten met alvleesklierkanker en glioblastoom,
ziet dat er nauwelijks immuuncellen in zitten. Het zijn,
in wetenschappelijk jargon, koude tumoren: om uiteenlopende redenen weten de immuuncellen de weg naar
die kankercellen niet te vinden. Virussen, concluderen
wetenschappers in een groeiend aantal publicaties,
kunnen koude tumoren opwarmen. Door vlaggetjes op
het dak van de kankercellen te zetten en zo het immuunsysteem de weg te wijzen.
In diergaarde Blijdorp doezelt gorilla Bokito vlak
voor de lunch nog even weg terwijl hoogleraar Rob
Hoeben, de ogen gericht op de imposante mensaap,
uitlegt hoe het dier heeft bijgedragen aan het kankeronderzoek. En dat zonder noemenswaardige inspanning. Apenpoep, daar draait het om: Hoeben
kwam een paar jaar geleden zelf naar de Rotterdamse
dierentuin om daar ontlasting op te halen van Bokito
en zijn familie, waarna hij ook nog langs Burger’s Zoo,
Apenheul en Beekse Bergen toog. Met de verse drollen
van gorilla’s, chimpansees, orang-oetans en bonobo’s
keerde hij terug naar zijn lab in het Leidse LUMC, waar
hij hoofd is van de sectie virus- en stamcelbiologie.
Daar isoleerde hij met zijn collega’s uit de poep van
de mensapen 42 verkoudheidsvirussen. Mogelijk zijn
die onschuldige diervirussen doeltreffender bij de bestrijding van kankercellen, legt hij uit. Dat zijn immers
virussen die ons lichaam nog niet kent, waardoor we er
nog geen antistoffen tegen hebben gemaakt. Grote
kans dat ze daardoor langer hun gang kunnen gaan.
Zes van de apenvirussen bleken in het lab inderdaad
effectief tegen kankercellen, zo blijkt uit de studie die
een half jaar geleden verscheen in vakblad Human Gene
Therapy. Topkandidaat was een verkoudheidsvirus van
een (anonieme) gorilla, die de onderzoeksgroep heeft
omgedoopt tot 007.

Door
virussen in
een eigen
lab te
hebben,
hopen we
een
toekomstig
medicijn
betaalbaar
te houden

Het nieuwe lab in het Erasmus MC. Binnenkort
liggen daar in de vriezer ampullen met miljarden virusdeeltjes.

In Rotterdam denkt ook viroloog Fouchier dat
(onschuldige) virussen van dieren zeer effectief kun-

nen zijn tegen kankercellen. Het Erasmus MC heeft zijn
zinnen gezet op het Newcastle-diseasevirus, veroorzaker van de pseudovogelpest bij pluimvee. Inderdaad,
het virus waarmee de varkensboer en de dierenarts
zichzelf ooit vaccineerden. Na jaren van onderzoek ligt
dat virus nu in het lab klaar voor een experimentele behandeling bij patiënten met alvleesklierkanker.

Hersenscans van patiënt 15. Links de tumor,
voor behandeling, rechts na behandeling.
Geplaatst met toestemming van de patiënt.

HOE ZIT HET MET DE RISICO’S?

‘D

oor corona zijn mensen
bang geworden voor
virussen’, zegt Casper
van Eijck. ‘Zelfs in de
gemeenteraad van Rotterdam
zijn vragen gesteld over wat wij
hier aan het doen zijn.’ Vorige
maand heeft het Erasmus MC een
aanvraag ingediend voor een
milieuvergunning, die wordt afgegeven als is aangetoond dat
de condities in het lab veilig zijn
voor de omgeving.
De wetenschappers hebben er
vertrouwen in. De controle op de
inzet van virussen is zeer streng,
vertelt Martine Lamfers. De Nederlandse patiënten met glioblastoom moesten na toediening van

het virus dagenlang in isolatie.
Hun urine en ontlasting, hun
zweet en hun snot moest worden
opgevangen en gecontroleerd.
Geen enkele test was positief, het
virus kwam dus niet in de omgeving terecht.
Met het Newcastle-diseasevirus, dat in Rotterdam voor
klinisch onderzoek zal worden
gekweekt, hebben viroloog Fouchier en zijn collega’s net een jarenlang onderzoek afgerond.
Voorkomen moet worden dat een
patiënt het pluimveevirus mee
naar huis neemt, het daar uitscheidt, en zo kippen besmet.
Het onderzoek laat zien dat zo'n
scnario uitblijft, het virus blijft na

toediening in het lichaam van patiënten.
Hoe zit het met de risico’s voor
patiënten? Virussen kunnen ingedutte immuuncellen tot leven
wekken, maar die kunnen daarna
ook op hol slaan. Dat kan dodelijk
zijn. Daarom is voorzichtigheid
geboden, zegt Dirven. Proefdieronderzoek is bij virotherapie
niet mogelijk omdat virussen zich
in knaagdieren anders gedragen.
‘Mooi dat we geen dieren nodig
hebben', zegt Fouchier, ‘maar we
slaan daardoor wel een veiligheidsstap over. Het betekent dat
we ons onderzoek heel voorzichig, stap voor stap moeten uitbreiden.’

Er is alleen wel een hinderpaal. In de klinische studies
doet zich steeds hetzelfde patroon voor: bij de meeste
kankerpatiënten die met een virus zijn behandeld is de
overleving nauwelijks hoger dan die van een controlegroep, maar er zijn steeds een paar patiënten die het opmerkelijk goed doen en soms, hoewel uitbehandeld,
nog jaren leven. In de Rotterdamse studie naar het agressieve glioblastoom hadden twee van de negentien uitzonderlijk veel baat bij de virusaanpak, van wie patiënt
15 dus nog altijd in leven is. Dat verklaart het enthousiasme onder wetenschappers, maar de gemiddelde patiënt
lijkt er nog weinig baat bij te hebben.
‘Critici zeggen dat sprake is van een selectie-effect’,
zegt hoogleraar Dirven. ‘We doen weliswaar onderzoek
bij uitbehandelde patiënten, maar natuurlijk zoeken we
de beste kandidaten. Voor die kritiek moeten we oog
hebben.’ Maar, benadrukt hij, een andere verklaring ligt
misschien meer voor de hand: als iedere tumor en ieder
afweersysteem anders is, dan is het goed mogelijk dat
niet alle kankerpatiënten van hetzelfde virus profiteren.
De kweekbakjes in Leiden en Rotterdam maken duidelijk dat die theorie weleens kan kloppen. In Leiden, waar
de labonderzoekers tumorweefsel uit de operatiekamer
krijgen, blijkt 007 het heel goed te doen bij alvleesklierkanker, prostaatkanker en blaaskanker maar minder bij
glioblastoom. In Rotterdam heeft Martine Lamfers op
48 biopten van glioblastoom vier virussen losgelaten
waaronder het Newcastle-diseasevirus. ‘Het lijkt op een
alles-of-nietseffect’, zegt ze. De tumorcellen mogen dan
op papier allemaal tot dezelfde ziekte behoren, in haar
lab zag ze dat ze allemaal anders reageerden op de virussen. Lamfers heeft de moleculaire kenmerken van die
48 biopten gekoppeld aan het meest succesvolle virus.
Zo hoopt ze in de toekomst heel snel te kunnen uitzoeken bij welk virus een patiënt het meest gebaat is.
In het ideale scenario ligt er straks in het lab een
collectie virussen klaar, zegt 007-ontdekker Rob Hoe-

ben, en kan voor iedere patiënt de beste variant uit de
vriezer worden gehaald. Die aanpak zal de onderzoeksresultaten in de toekomst een stuk overtuigender maken, vermoedt viroloog Ron Fouchier.
Rob Hoeben heeft patent aangevraagd op 007 en de
andere vijf effectieve apenverkoudheidsvirussen; het
exclusieve gebruiksrecht ligt bij de stichting Support
Casper. ‘Anders lopen we het risico dat na een succesvol
onderzoek een farmaceut ermee vandoor gaat.’ Dat besluit is ingegeven door ervaring, het onderzoeksveld
heeft te lijden onder commerciële keuzes, weet neurochirurg Clemens Dirven. ‘Er zijn veelbelovende studies
gedaan door academische onderzoekers met virussen
die zijn opgekocht door de industrie. Het is al voorgekomen dat het onderzoek daarna stil is komen te liggen,
toen duidelijk werd dat virotherapie best ingewikkeld is.
De keuze welk virus wordt gebruikt bij onderzoek wordt
ook niet altijd bepaald door wat het beste virus is, maar
door welk virus een onderzoeksgroep in eigendom
heeft. Dat helpt het veld niet per se vooruit.’
Viroloog Ron Fouchier vertelt dat de virussen waarmee ze in Rotterdam onderzoek bij patiënten willen
doen nergens konden worden geproduceerd. ‘De industrie heeft alle capaciteit al ingekocht, we konden hooguit met bedrijven samenwerken. Dat zou neerkomen op
hogere kosten en minder controle.’ Vandaar het eigen
lab, waar vanaf volgend jaar een aantal virussen in hoge
doses klaar moet liggen. ‘Zo hopen we een toekomstig
medicijn betaalbaar te houden’, zegt Fouchier. ‘Als we in
grotere hoeveelheden kunnen produceren, zakken de
kosten naar enkele duizenden euro’s per patiënt.’
Fouchier hoopt het Rotterdamse onderzoek een extra
zet te geven door de virussen op een andere manier te
kweken. Niet, zoals vaak gebeurt, in bevruchte kippeneieren, want daardoor verliezen ze aan kracht, legt hij
uit, maar in cellijnen van dieren, wat de virussen vermoedelijk sterker maakt. En hoewel de eerste patiënten
worden behandeld met kale virussen heeft hij al plannen klaarliggen om ze op te voeren en ze, door genetische bewerking, extra eigenschappen mee te geven die
ze effectiever maken.
Het juiste virus voor elke patiënt, in een krachtige variant, eventueel met een hulpmotortje: kunnen Casper
van Eijck en Clemens Dirven straks in hun spreekkamer
eindelijk een behandeling bieden met een beetje perspectief?
De twee Rotterdamse artsen hijsen niet de vlag, met
virotherapie kunnen ze niet meteen hun patiënten genezen. Maar in de verte gloort houvast. Dertig jaar lang
heeft hij de wanhoop van zijn patiënten gezien, zegt Van
Eijck, dertig jaar lang heeft hij met lege handen gestaan:
‘Het wordt tijd om het over een andere boeg te gooien.’

