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NLDit proefschrift richt zich op twee unieke typen witte bloedcellen die een 
belangrijke rol spelen in de afweer tegen tumoren; iNKT cellen en Vγ9Vδ2-
T-cellen. iNKT cellen hebben kenmerken van zowel T- als NK-cellen. Het T 

cel receptor (TCR) repertoire van iNKT cellen is zeer beperkt en herkent uitsluitend 
antigenen gepresenteerd door een monomorf CD1d antigeen presenterend 
molecuul (1,2). Dankzij de productie van een flexibel cytokine-profiel kunnen 
iNKT cellen een cruciale rol spelen in diverse typen immuun reacties, waaronder 
antitumorale reacties. Als immuun regulerende cellen vormen iNKT cellen een 
brug tussen het zogenaamde ‘aangeboren’ en ‘adaptieve’ immuunsysteem en 
creëren een micro-milieu waarin immuun responsen worden gevormd (2,3). 
Door deze kenmerken kan het manipuleren van iNKT cellen een waardevolle 
therapeutische benadering zijn. 
 Vγ9Vδ2-T-cellen zijn het meest voorkomende type γδ-T cellen in het 
perifere bloed en spelen een evidente rol in anti-tumor immuun responsen 
(4). Zij kunnen worden geactiveerd en geëxpandeerd door fosfoantigenen 
(pAg). Aminobisfosfonaten (NBP) stimuleren de intracellulaire ophoping van 
endogene pAg door remming van het mevalonaat metabolisme en induceren 
conformationele veranderingen van het eiwit CD277 (BTN3A1), wat Vγ9Vδ2-T-cel 
activatie en celdeling stimuleert. (5) Na stimulatie verwerven de Vγ9Vδ2-T-cellen 
het vermogen om kwaadaardige cellen van diverse solide tumoren te vernietigen. 
Tevens produceren Vγ9Vδ2-T-cellen verschillende cytokines en chemokines 
waarmee zij andere cellen reguleren en zijn ze in staat om antigenen aan αβ T cellen 
te presenteren. De talrijke aanwezigheid van deze populatie in het bloed en het grote 
anti-tumor potentieel in in vitro experimenten rechtvaardigt verder onderzoek 
ter verbetering van de antitumorale effecten van Vγ9Vδ2-T-cellen bij patiënten.  
 Het feit dat iNKT en Vγ9Vδ2-T-cellen klinisch relevant zijn gebleken bij 
diverse tumortypen (6–9) heeft het klinische onderzoek met witte bloedcellen 
verder gestimuleerd. Therapeutische manipulatie van zowel iNKT cellen als 
Vγ9Vδ2-T cellen heeft bij patiënten immunologische, biochemische en zelfs 
klinische responsen laten zien, zonder dat sprake was van relevante bijwerkingen. 
Echter, het ontbreekt vooralsnog aan consistentie in de klinische resultaten. 
Verschillende factoren kunnen hierbij een rol spelen. Zo kunnen bijvoorbeeld het 
geringe aantal iNKT cellen in patiënten met kanker, het ontstaan van anergie na 
intraveneuze antigeen stimulatie en de omstandigheden van het tumor micro-
milieu bepalend zijn voor de uitkomst van de antitumorale immuunrespons.  
 In dit proefschrift hebben wij diverse aspecten van iNKT cellen, 
Vγ9Vδ2-T-cellen en hun interacties bestudeerd in een poging meer inzicht te 
krijgen in communicatie tussen deze unieke lymfocyten en het effect van deze 
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interactie op het antitumor potentieel van deze cellen. Tevens exploreerden 
we nieuwe therapeutische benaderingen om de antitumorale functies van 
deze cellen in patiënten met kanker te verbeteren (samengevat in figuur 1).  
 De beste klinische en preklinische resultaten met het iNKT cel activerende 
ligand α-GalCer zijn verkregen bij belading van α-GalCer op dendritische cellen 
(DC) (10–12). Zoals beschreven in hoofdstuk 3 hebben we protocollen ontwikkeld 
en geoptimaliseerd voor het genereren van met α-GalCer beladen immature en 
mature van monocyt-afgeleide DC (moDC) van perifeer bloed die zorg kunnen 
dragen voor een optimale inductie van iNKT cel activatie en cytokine productie. 
Aangezien directe ligatie van CD1d met monoklonale antilichamen tot een 
Th1-gereguleerde immuunrespons leidt, werd deze methode ook beschreven. 
  In hoofdstuk 4 presenteren we de bijgewerkte analyse van een studie 
waarin is gekeken naar het effect van het aantal circulerende iNKT cellen 
op de klinische uitkomst van patiënten met hoofd-halskanker (HNSCC) die 
behandeld werden met op genezing gerichte radiotherapie. Voorafgaand aan 
de radiotherapie werd hierbij in een groep van 47 patiënten het aantal iNKT 
cellen in het bloed gemeten. Met een  mediane follow-up tijd van 8,7 jaar toont 
deze studie  aan dat patiënten met HNSCC en een ernstig tekort aan iNKT 
cellen een opvallend slechtere klinische uitkomst hebben, met betrekking tot 
overleving, ziekte specifieke overleving en locoregionale controle, ten opzichte 
van patiënten zonder dit tekort. Bovendien is het voordeel in overleving 
van patiënten met intermediaire/hoge iNKT cel aantallen niet gerelateerd 
aan de aan- of afwezigheid van een HPV-infectie. Aangezien de correlatie 
tussen een laag aantal intra-tumorale iNKT cellen en slechte prognose ook 
is gevonden bij patiënten met een neuroblastoom (8) en bij darmkanker 
(9), zou de voorspellende waarde van iNKT cellen een meer algemeen 
fenomeen kunnen zijn, en benadrukt dit, ondanks hun kleine aantallen, de 
belangrijke rol van deze cellen in de regulatie van anti-tumor immuun reacties.  
 Diverse studies zijn verricht naar interacties tussen iNKT cellen en 
andere typen afweercellen zoals NK-, T- en myeloïde cellen, met betrekking 
tot de immuunreactie tegen kanker (zie figuur 1). Tezamen tonen deze studies 
diverse directe en indirecte manieren waarop iNKT cellen kunnen bijdragen 
aan de antitumor afweer reactie en aan het tegengaan van de door de tumor 
veroorzaakte onderdrukking van het immuunsysteem. In tegenstelling tot 
bovenstaande is er relatief weinig bekend over interacties tussen iNKT cellen 
en Vγ9Vδ2-T-cellen en of deze cellen elkaar wederzijds kunnen moduleren. In 
hoofdstuk 5 hebben wij onderzocht of de antitumorale activiteit van Vγ9Vδ2-T 
cellen kan worden versterkt door iNKT cellen. We zagen dat activatie van iNKT 
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Figuur 1: Overzicht van directe en indirecte antitumorale effecten van iNKT cellen en 
mechanismen voor interactie tussen iNKT en andere myeloïde en lymfoïde immuun 
effector subtypen, resulterend in een afname van immuun suppressie en het stimuleren 
van antitumorale immuniteit. Overgenomen uit (13,14).

cellen met behulp van α-GalCer resulteerde in een verhoogde activatie van met   
pAg-gestimuleerde Vγ9Vδ2-T cellen. Gelijktijdige activatie van iNKT 
cellen stimuleerde tevens de IFN-γ-productie, alsmede het cytolytische 
potentieel van Vγ9Vδ2-T cellen tegen tumorcellen. Het versterkende 
effect van iNKT cellen op Vγ9Vδ2-T cel activatie wordt gemedieerd door 
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productie van TNF-α. Deze observaties hebben geleid tot een uitbreiding 
van het spectrum van immuun cellen waarvan bekend is dat ze worden 
beïnvloed worden door iNKT cellen en hebben aangetoond dat deze 
interactie kan bijdragen aan het versterken van de antitumorreactie. 
 Zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben klinische studies met α-GalCer-
behandelde moDC geleid tot incidentele antitumorale reacties in patiënten met 
vergevorderde tumoren. Er zijn echter diverse praktische barrières die klinische 
toepassing  van de behandeling met α-GalCer-behandelde moDC belemmeren. 
Aangezien Vγ9Vδ2-T-cellen de mogelijkheid hebben professionele antigeen-
presenterende capaciteiten te verwerven na activatie door pAg (15,16), hebben 
wij in hoofdstuk 6 hun vermogen tot (glycolipide) antigeen presentatie ten 
opzichte van iNKT cellen bestudeerd. Vγ9Vδ2-T APC bleken inderdaad in staat 
α-GalCer te presenteren aan iNKT cellen en die te activeren. De glycolipiden 
werden echter niet gepresenteerd via nieuw, door geactiveerde Vγ9Vδ2-T cellen 
aangemaakte CD1d moleculen, maar door CD1d moleculen die door middel van 
de opname (trogocytose) van CD1d-bevattende membraan fragmenten door 
Vγ9Vδ2-T-cellen onderdeel waren geworden van het celoppervlak. Alhoewel 
met α-GalCer beladen moDC de Vγ9Vδ2-T APC cellen onmiskenbaar overtroffen 
als antigeen presenterend celtype voor iNKT cellen, hebben Vγ9Vδ2-T cellen 
het voordeel van een snellere ontwikkeling naar een antigeen presenterende 
cel en zijn ze talrijker in bloed dan de voorlopercellen van moDC. Daarnaast 
hebben iNKT cellen die geactiveerd zijn door Vγ9Vδ2-T cellen een meer pro-
inflammatoir (Th1) cytokine profiel dan iNKT cellen die gestimuleerd zijn door 
moDC. Deze eigenschappen maken het gebruik van Vγ9Vδ2-T-cellen  interessant 
voor toekomstige klinische studies, zoals wij ook benadrukken in hoofdstuk 7. 
 Vervolgens hebben we de effecten van NBP op glycolipiden-geïnduceerde 
iNKT activatie in vitro onderzocht waarbij een opvallende daling van α-GalCer-
geïnduceerde iNKT cel activatie werd gezien als DC werden blootgesteld aan 
NBP (hoofdstuk 8). Deze remmende werking bleek te worden veroorzaakt 
door een door NBP geïnduceerde afname van de apolipoproteïne E (ApoE) 
productie door DC, hetgeen een bekende facilitator is van transmembraneus 
transport van exogeen verkregen glycolipiden door DC. Deze kennis over 
het remmend vermogen van NBP op glycolipiden-gemedieerde iNKT cel 
activatie is van belang bij het opzetten van op iNKT cel gebaseerde anti-kanker 
therapieën, aangezien in de kliniek NBP regelmatig worden voorgeschreven 
aan patiënten met kanker, bijvoorbeeld bij uitzaaiingen in de botten.  
 Alhoewel het bekend is dat i.v. toediening van NBP een krachtige 
systemische Vγ9Vδ2-T-cel activatie in vivo induceert en dat deze effecten sterk 
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Figuur 2: Overzicht van de bevindingen van dit proefschrift met betrekking tot de 
interacties tussen iNKT en Vγ9Vδ2-T cellen. 

geassocieerd zijn met het ontstaan van een acute fase reactie (APR) 
als bijwerking, is er geen uitvoerig onderzoek gedaan naar het effect 
van NBP op de inductie van APC moleculen op circulerende Vγ9Vδ2-T-
cellen, noch naar het potentieel van behandeling met statines op de 
remming van Vγ9Vδ2-T cel activatie en het vóórkomen van een APR. 
In hoofdstuk 9 bevestigen we dat in vivo behandeling met NBP Vγ9Vδ2-T-cellen 
stimuleert tot een geactiveerd en Th1 cytokine producerend effector fenotype, 
en dat dit vergezeld wordt door  klinische symptomen van een APR. Circulerende 
Vγ9Vδ2-T cellen verwerven tijdens deze activatie niet de fenotypische kenmerken 
van een APC. Ondanks het feit dat de behandeling met simvastatine, welke 
ten minste 1 week vóór de eerste NBP toediening gestart werd, de expressie 
van perforine, granzyme B en HLA-DR door NBP-geactiveerde Vγ9Vδ2-T 
cellen kon beperken, was simvastatine niet in staat om de ontwikkeling naar 
een geactiveerd Th1 cytokine producerend effector fenotype te voorkomen, 
noch was het in staat het ontstaan van APR na NBP-infusie te beperken. Dit 
matige effect van statines kan mogelijk verklaard worden door een onvolledige 
remming van het mevalonaat metabolisme bij de doses statines die in onze 
studie werden gebruikt, mogelijk resulterend in voldoende resterende pAg 
accumulatie na NBP administratie voor Vγ9Vδ2-T cel activatie. Hoewel hogere 
doses statines doeltreffender zouden kunnen zijn, zou een andere aanpak om 
APR te voorkomen kunnen bestaan uit een directe blokkade van pAg herkenning 
door Vγ9Vδ2-T-cellen, bijvoorbeeld met behulp van neutraliserende Vγ9Vδ2-TCR 
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specifieke antilichamen.  In figuur 2 wordt een overzicht van de bevindingen van 
dit proefschrift gegeven.

Concluderende opmerkingen 
In dit proefschrift hebben we de interacties tussen iNKT en Vγ9Vδ2-T-cellen 
bestudeerd, en onderzocht hoe deze interacties de afweerreactie van deze 
cellen kan beïnvloeden. Het feit dat deze cellen elkaar kunnen versterken, biedt 
kansen nieuwe therapeutische benaderingen te exploreren gericht op iNKT en 
Vγ9Vδ2-T cellen. Voor een succesvolle anti-tumor behandeling is het essentieel 
in te spelen op het immuun-suppressieve micro-milieu middels nieuwe of 
aanvullende strategieën. Het dirigeren van deze invariant T cel subtypen naar 
de tumor kan hier wellicht aan bijdragen, door de balans in het tumor micro-
milieu te verschuiven naar een pro-inflammatoire Th1 type afweerreactie. In de 
interacties tussen (between) deze cellen die tussen het ‘aangeboren’ en ‘adaptieve’ 
immuunsysteem in zitten (in-betweeners), liggen perspectieven met betrekking 
tot het verbeteren van de effectiviteit van anti-tumor immunotherapie.
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