T-CELTRACKING

Donan-studie volgt T-cellen
bij longkankerpatiënten tijdens
immunotherapie
Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist
Nijmeegse onderzoekers gaan T-cellen volgen bij patiënten met een vroeg
stadium van longkanker, tijdens immunotherapie die deze patiënten zullen
krijgen voorafgaand aan een operatie. Na de operatie kunnen ze met een
speciale scanner de T-cellen in de verwijderde tumor in meer detail bekijken.
Dat gaat veel waardevolle informatie opleveren over het effect van immunotherapie op de afweerreactie tegen kanker, verwachten nucleair geneeskundige dr. Erik Aarntzen en longarts dr. Berber Piet (Radboudumc, Nijmegen).
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Recent geregistreerde middelen
FEBRUARI 2019
Combinatie nivolumab en ipilimumab is geïndiceerd als eerstelijnscombinatiebehandeling
voor patiënten met gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom.
•	De aanbevolen dosis is voor de inductiefase 4 kuren nivolumab 3 mg/kg i.v. in combinatie
met ipilimumab 1 mg/kg i.v. elke 3 weken. Voor de onderhoudsfase nivolumab 3 mg/kg
i.v. elke 2 weken

Nivolumab is geïndiceerd als behandeling bij patiënten met een gerecidiveerd of
gemetastaseerd, platinaresistent plaveiselcelcarcinoom van het hoofdhalsgebied.
• De aanbevolen dosis is i.v. 3 mg/kg lichaamsgewicht om de 2 weken

Voor advies Cie BOM raadpleeg www.nvmo.org/bom

Atezolizumab is geïndiceerd als tweede- of derdelijnsbehandeling bij patiënten met een
gemetastaseerd NSCLC en WHO-PS 0-1.
• De aanbevolen dosis is i.v. 1.200 mg elke 3 weken

NOVEMBER 2018

Adjuvant nivolumab is geïndiceerd voor patiënten met stadium IIIb-, IIIc- of IV-melanoom na
volledige chirurgische resectie.
• De aanbevolen dosis is i.v. 3 mg/kg lichaamsgewicht om de 2 weken
V

OKTOBER 2018

Pembrolizumab met chemotherapie is geïndiceerd als eerstelijnsbehandeling voor
gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom.
• De aanbevolen dosis is 200 mg via een i.v. infusie elke 3 weken
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Voor advies Cie BOM raadpleeg www.nvmo.org/bom

FEBRUARI 2018

V

NOVEMBER 2017

Pembrolizumab is geïndiceerd als tweedelijnsbehandeling bij patiënten met een
niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom.
• De aanbevolen dosis is 200 mg via een i.v. infusie elke 3 weken

Voor advies Cie BOM raadpleeg www.nvmo.org/bom
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Patiëntenvereniging
De studie is opgezet in nauwe samenwerking
met de patiëntenvereniging Longkanker Nederland. Dat was bijzonder constructief, vindt
Aarntzen. “We hebben het plan van de studie
met hen besproken, en hen voorgelegd dat
het voor de patiënten een intensieve studie is.
Ze krijgen een extra behandeling met mogelijke
bijwerkingen, extra voorlichting, extra scans
waarvoor ze vaker moeten komen. De samenwerking geeft een enorme boost aan het onderzoek, daardoor is de studie ook veel haalbaarder. We hebben de patiënteninformatie met
hen afgestemd, en we gaan nog oefensessies
met elkaar houden om te controleren of de
informatievoorziening goed gaat. Op hun
aanraden hebben we ook gezorgd voor één vast
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aanspreekpunt.”

“Dit gaat veel informatie
opleveren over de afweerreactie tegen kanker en de rol
van immunotherapie daarin”

De patiëntenvereniging was heel enthousiast
over deze studie. Veel studies worden gedaan
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bij patiënten met uitgezaaide longkanker, en ze
waren blij met een studie bij een vroeg stadium
van longkanker. Mede door screening zal die
groep in de toekomst nog verder groeien, verwacht Aarntzen. “Voor de hele groep maak je
immunotherapie toegankelijker als je het vroeger
toepast, en bijvoorbeeld korter, met minder bijwerkingen, maar met net zoveel effectiviteit.”
“Deze categorie patiënten heeft ongeveer 50%
kans op vijfjaarsoverleving, en we verwachten
dat we dit met immunotherapie verder kunnen
verbeteren”, aldus Piet. “Dat is een voordeel
voor hen. Los van deze studie is het diagnoseen behandeltraject al vrij intensief, daar komt
nu een aantal afspraken bij. Met goede begeleiding is het haalbaar om ze ook in die paar extra
onderzoeken mee te voeren. Ik denk ook dat we
ze een betere behandeling bieden, en dat is voor
deze patiënten die geopereerd worden - nog
redelijk fit en vaak niet zo oud - een kans die ze
graag grijpen.”

Technische uitdaging
Voordat de studie van start gaat zullen de
onderzoekers eerst de procedure valideren bij

In de glossy VS. staat het werkgebied van de verpleegkundig specialist binnen het speelveld van de
gezondheidszorg centraal. Verschillende professionals komen aan het woord over hun ervaringen in het
samenwerken met de verpleegkundig specialist, zowel in de directe patiëntenzorg als vanuit het perspectief
van de patiënt, opleiding, management en bestuur.

gezonde proefpersonen. Of er voldoende gelabelde T-cellen in de tumor zullen komen om
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