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Immunologie en celbiologie van
tuberculose: op weg naar nieuwe
vaccins, biomarkers en therapieën
Op de afdeling Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum vindt
fundamenteel, translationeel en toegepast onderzoek plaats naar tuberculose.
Gebruikmakend van expertise op het gebied van immunologie, celbiologie, genetica,
chemie en waar nodig proefdiermodellen wordt onderzocht hoe de interactie tussen

Mycobacterium tuberculosis (en andere mycobacteriën) en de menselijke gastheer
plaatsvindt, waarom de meeste mensen na infectie met M. tuberculosis niet ziek
worden, wat de moleculaire en cellulaire mechanismen zijn die leiden tot ziekte dan
wel beschermende immuniteit, en hoe vaccins en therapieën beter kunnen worden
ontworpen.
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