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Introductie 
 
Het Immuunsysteem 
Het lichaam van een mens of een dier is opgebouwd uit miljarden kleine bouwstenen die op 
zichzelf niet met het blote oog waarneembaar zijn. Deze bouwstenen worden “cellen” 
genoemd. Het hele lichaam omvat zeer eenvoudig gezegd twee werelden: de veilige 
binnenwereld en de onveilige buitenwereld. De laatste is de wereld waarin wij leven. Deze is 
vergeven van verschillende ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen.  
Als deze ziektekiemen de binnenwereld van het lichaam betreden, bijvoorbeeld door 
inademen of door een wond in de huid moeten ze verdreven worden. Anders kan men 
hieraan overlijden. Het lichaam heeft daarvoor een uiterst ingewikkeld afweersysteem, dat 
wetenschappers momenteel slechts een klein beetje begrijpen. Dit afweersysteem bestaat 
uit een grote verscheidenheid aan afweer cellen die bekend zijn onder de naam “witte 
bloedlichaampjes”. Sommigen kunnen een ziektekiem die binnen gedrongen is herkennen 
en dit aan andere witte bloedlichaampjes te kennen geven. Deze andere cellen zijn er weer 
in gespecialiseerd om de binnendringers op te sporen, te doden en vervolgens op te ruimen. 
Dit proces is eigenlijk gaande als men ziek is en koorts heeft of als men bijvoorbeeld een 
ontsteking heeft.  
Na het opruimen van de ziektekiem zal het afweersysteem zich deze herinneren. Bij het 
binnendringen van een zelfde ziektekiem een volgende keer, zal het afweersysteem deze 
nog sneller en effectiever opruimen, waardoor de persoon niet meer ziek wordt. De persoon 
wordt nu “immuun” genoemd. Vandaar dat dit afweersysteem het “immuunsysteem” heet. 
Het vakgebied waar dit proefschrift in thuis hoort is de “immunologie”. Dit betekent letterlijk 
“leer van het immuunsysteem”.  
Om een ziektekiem als zodanig te herkennen, moeten de witte bloedlichaampjes 
onderscheid kunnen maken tussen “lichaamseigen” en “lichaamsvreemd”. Elke cel van het 
lichaam is aan de buitenkant bezaaid met kleine structuren en het immuunsysteem herkent 
deze structuren als lichaamseigen. Hierdoor onderneemt het immuunsysteem geen actie 
tegen de lichaamseigen cel. Een bacterie of virus heeft onbekende structuren aan de 
buitenkant en wordt daardoor als lichaamsvreemd herkend en aangevallen door de witte 
bloedlichaampjes. Dit verschil is heel belangrijk, want in sommige mensen gaat deze 
herkenning mis en dan kunnen zij aandoeningen als reuma, diabetes of multiple sclerose 
(MS) krijgen. Deze zijn het gevolg van aanvallen van het immuunsysteem gericht tegen 
lichaamseigen cellen, omdat ze voor lichaamsvreemd aangezien worden. In tegenstelling, in 
mensen met AIDS is het immuunsysteem niet meer in staat lichaamsvreemde structuren te 
herkennen waardoor mensen uiteindelijk aan een ophoping van binnendringende 
ziektekiemen overlijden.  
 
Kanker en het Immuunsysteem 
Het lichaam met zijn miljarden cellen is ontstaan uit een enkele eicel en een enkele zaadcel 
die zijn versmolten tot wat een “moedercel” genoemd zou kunnen worden. Deze ene nieuwe 
cel is daarna zichzelf gaan opsplitsen. Dit wordt “delen” genoemd. Dit proces is vele malen 
herhaald door de dochter cellen van die ene eicel en tevens hebben zich hieruit allerlei 
gespecialiseerde typen cellen ontwikkeld. Hierdoor is het volwassen lichaam ontstaan. In het 
volwassen lichaam is er een constante balans tussen het uit zichzelf doodgaan van oude 
cellen en de aangroei van nieuwe cellen (vergelijkbaar met het af en toe vervangen van 
versleten onderdelen van een auto of apparaat). Elke dag ontspoort er wel een van de jonge 
dochter cellen en dan gaat deze ongeremd delen. Als gevolg van dit ontsporen, komen er 
nieuwe structuren aan de buitenkant van de cel die het immuunsysteem nog nooit gezien 
heeft. De ontspoorde cel wordt hierdoor plotseling aangezien voor een lichaamsvreemde cel 
en door de witte bloedlichaampjes aangevallen, gedood en opgeruimd.  
Als het immuunsysteem hierin faalt, groeit de ontspoorde cel uit tot een grote klomp dochter 
cellen welke een “tumor” wordt genoemd. Als deze tumor andere gebieden van het lichaam 
(bijvoorbeeld hersenen, lever of longen) binnen groeit en hier grote schade aanricht, dan is 
er sprake van een “kwaadaardige tumor”. De persoon heeft nu de ziekte “kanker”. De 
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kwaadaardige tumor kan ook nog in staat zijn om individuele “kanker cellen” uit zichzelf los te 
maken die weer door het lichaam gaan zwerven. Deze kunnen in andere delen van het 
lichaam uitgroeien tot nieuwe tumoren. Dit proces wordt “gevorderde kanker met 
uitzaaiingen” genoemd en dit is waar kanker patiënten uiteindelijk aan overlijden: de tumoren 
vernietigen alle belangrijke delen van het lichaam. 
 
Immunotherapie van kanker 
Het menselijke lichaam is bijzonder ingewikkeld en de relaties tussen alle belangrijke 
processen in het lichaam zijn nog niet allemaal doorgrond. Zo wordt ook de relatie tussen het 
immuunsysteem en een kwaadaardige tumor nog lang niet volledig begrepen. Waarom 
krijgen sommige kankercellen de kans om uit te groeien en worden ze niet door het 
immuunsysteem als gevaarlijk herkend en gedood? Kanker cellen zijn bijvoorbeeld zeer 
goed in staat om zich als een Paard van Troje te vermommen en het immuunsysteem te 
doen geloven dat ze juist goed zijn voor het lichaam. Hierdoor worden ze niet meer door de 
witte bloedlichaampjes aangevallen. Het immuunsysteem kan verzwakt zijn, door 
bijvoorbeeld het roken van sigaretten of door een virus ziekte. De kankercel wordt dan wel 
herkend en aangevallen, maar het immuunsysteem is niet meer sterk genoeg om deze te 
doden. Deze mechanismen worden onder de noemer “tumor immunosuppressie” gevat en 
de werking van deze en andere mechanismen wordt door tumor immunologen onderzocht.  
Wetenschappers en artsen werken hard samen aan het ontwikkelen van therapieën om 
tumor immunosuppressie te doorbreken. Het immuunsysteem moet weer in staat worden 
gesteld om kankercellen te herkennen, op te sporen, te doden en op te ruimen. Deze vorm 
van therapie (die nog in de kinderschoenen staat) noemt men “Immunotherapie”. De 
ontwikkeling van immunotherapieën voor de behandeling van kanker vormt de basis 
gedachte achter dit proefschrift. 
 
Het gebruik van proefdieren 
Om de relatie tussen kwaadaardige tumoren en het immuunsysteem, of de werkzaamheid 
van een bepaalde immunotherapie, te doorgronden moet onderzoek in het laboratorium 
gedaan worden. Hiertoe worden bepaalde situaties uit het lichaam nagebootst. Het is niet 
technisch haalbaar om dit te doen in een reageerbuis of bijvoorbeeld in een computermodel, 
omdat simpelweg te veel factoren onbekend zijn. Er is dus een echt levend individu nodig. 
Het is niet ethisch om mensen doelbewust kanker te geven om deze vragen te onderzoeken. 
Of om ze voor dit doel te onderwerpen aan therapieën waarvan men nog niet weet of ze zeer 
schadelijke bijwerkingen hebben. Het is echter ook niet ethisch om niet te streven naar de 
effectieve behandeling van kankerpatiënten en gewoonweg geen onderzoek te doen. In dat 
geval zou de levensverwachting van kankerpatiënten beduidend lager liggen dan 
tegenwoordig het geval is. Het beste alternatief betreft op dit moment het gebruik van 
proefdieren. De mens is een zoogdier en zoogdier soorten lijken bijzonder veel op elkaar. Zo 
komt ook het immuunsysteem van een muis in zeer sterke mate overeen met dat van een 
mens. Muizen worden veelvuldig in het laboratorium gebruikt om de relatie tussen 
kwaadaardige tumoren en het immuunsysteem te bestuderen. Dit gebeurt altijd na grondige 
ethische overweging door de onderzoekers. Bijvoorbeeld: is dit experiment echt relevant 
voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Wat is het minimale aantal dieren dat 
nodig is om dit een zinvol experiment te noemen? Is er een alternatief voor dit experiment, 
waarbij geen dieren gebruikt hoeven te worden? Weegt het belang van de gestelde 
onderzoeksvraag op tegen het lijden van de individuele dieren in dit experiment? Kan het 
lijden verzacht worden? Dit soort vragen wordt gevat onder de noemer “vermindering 
vervanging verfijning” om zo het aantal dieren en het individuele lijden tot een minimum te 
beperken, maar toch een bruikbare uitkomst van het experiment te krijgen. Een wettelijk 
ingestelde ethische commissie, de “Dierproef Experimenten Commissie (DEC)”, toetst 
vervolgens de overwegingen van de onderzoekers. Ook voor de hoofdstukken 6 en 7 van dit 
proefschrift zijn experimenten met muizen uitgevoerd, welke eerst zijn goed gekeurd door de 
DEC van de Vrije Universiteit. 
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Verschillende typen witte bloedlichaampjes 
Zoals hierboven vermeld, zorgen de witte bloedlichaampjes in een ideale situatie voor het 
herkennen, aanvallen, doden en opruimen van individuele kanker cellen. Voor dit doel zijn er 
in het lichaam veel verschillende witte bloedlichaampjes met veel verschillende functies. Hier 
er worden een aantal belangrijke genoemd.  
Een kankercel moet als lichaamsvreemd herkend worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een 
“natural killer (NK) cel”. Zoals de Engelse benaming aangeeft, kan deze cel van nature 
kanker cellen herkennen en doden. Hierbij wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
typen kanker cellen. Dit is niet altijd voldoende effectief en daarom is er samenwerking met 
een meer ingewikkeld mechanisme.  
Een “antigen presenterende cel (APC)” herkent specifieke structuren aan de buitenkant van 
een bepaald type kanker cel (bijvoorbeeld een hoofd hals kanker cel). Deze zogenaamde 
“tumor antigenen” worden door de APC weg gehapt. De antigenen worden nu aan de 
buitenkant van de APC gekoppeld aan een speciale structuur: het “antigen presenterend 
molecuul”. Zoals de naam aanduidt, kan het antigen (dus bijvoorbeeld een “stukje hoofd hals 
kanker cel”) nu aan andere witte bloedlichaampjes gepresenteerd worden. Een T cel kan het 
antigen aan de buitenkant van de APC zien met de “T cel receptor (TCR)”. Om een grote 
verscheidenheid aan (tumor) antigenen te herkennen circuleren er veel verschillende soorten 
T cellen door het lichaam. Deze hebben allemaal een iets andere TCR, waardoor ze heel 
goed het ene antigen kunnen zien, maar blind zijn voor een ander antigen.  
Na ontvangen van het tumor antigen wordt de T cel getraind om nog efficiënter dit type tumor 
cel te herkennen en te doden. Hierna gaat de T cel delen, waardoor er veel dochtercellen 
ontstaan met allemaal dezelfde TCR. Er ontstaat een geheugen voor bijvoorbeeld hoofd hals 
kanker cellen en niet leukemie cellen. Dit heeft als voordeel dat de hoofdhals kanker cellen in 
dit individu nu sneller en specifieker herkend worden door meer T cellen. Er ontstaat een 
soort “T cel leger” dat specifiek uitgerust is voor het snel doden van uitzaaiende cellen van 
het type kanker waar de patiënt al aan lijdt. De afweer reactie tegen de tumor wordt dus 
efficiënter.  
 
Invariante Natural Killer T (iNKT) cellen en kanker in muizen 
Een bijzonder type T cel is de iNKT cel. Zoals de naam doet vermoeden lijkt deze T cel ook 
zeer sterk op een natural killer (NK) cel. Dit komt doordat er zogenaamde “NK cel 
receptoren” aan de buitenkant van de iNKT cel zitten, die niet voorkomen op andere T cellen. 
De term “invariant” duidt op de te cel receptor (TCR) van de iNKT cel. Deze is niet op elke 
iNKT cel anders, zoals bij andere T cellen, maar juist identiek voor alle iNKT cellen. Hierdoor 
kunnen iNKT cellen een speciale categorie van antigenen zien: de zogenaamde 
“glycolipiden”. Deze glycolipiden worden door antigen presenterende cellen (APC) aan de 
iNKT cellen gepresenteerd met een structuur genaamd “CD1d”. Het meest bekende 
glycolipide is oorspronkelijk uit een zeespons (Agelas Mauritianus) geïsoleerd. Dit antigen, 
genaamd “alpha-galactosylceramide (αGalCer)”, is veelvuldig gebruikt in onderzoek voor de 
behandeling van kanker.  
In experimenten in muizen is aangetoond dat het inspuiten van αGalCer in de bloedbaan de 
groei van bepaalde kwaadaardige tumoren (die eerst kunstmatig in de muizen 
getransplanteerd zijn) kan remmen. Het αGalCer wordt in het lichaam van de muis eerst 
automatisch gekoppeld aan CD1d op een APC. Nu kunnen de iNKT cellen het CD1d-
αGalCer complex zien. Als reactie op het ontvangen van αGalCer gaan de iNKT onmiddellijk 
een grote hoeveelheid belangrijke signaalstoffen produceren. Dit noemt men “iNKT cel 
activering”. Een belangrijke signaalstof is “interferon-gamma (IFN-γ)”. Als NK cellen of T 
cellen IFN-γ ontvangen, worden ze nog effectiever in het doden van kanker cellen. Als de 
APC IFN-γ ontvangen van de iNKT cel waar ze aan gekoppeld zitten, worden ze veel 
efficiënter in het trainen van andere T cellen die weer op hun beurt sterker gaan delen en 
effectiever worden. Het netto resultaat van iNKT cel activering door het inspuiten van 
αGalCer, is dat er meer en effectievere NK en T cellen ontstaan die in staat zijn om tumor 
cellen te doden. 
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Niet alleen uit experimenten gebaseerd op iNKT cel activering met αGalCer blijkt dat iNKT 
cellen belangrijk zijn voor het immuunsysteem om de strijd tegen kanker cellen te voeren. Er 
zijn ook experimenten uitgevoerd met speciaal gefokte muizen, die een volledig intact 
immuunsysteem hebben maar geen iNKT cellen. Deze muizen ontwikkelen bijvoorbeeld zeer 
snel kwaadaardige tumoren als ze met bepaalde chemische stoffen (vergelijkbaar met teer 
uit bijvoorbeeld sigaretten) worden behandeld. Normale muizen zijn ongevoelig voor de 
chemische stoffen en ontwikkelen geen tumoren. Uiteindelijk is uit dit specifieke type 
experimenten gebleken dat de iNKT cellen, door het produceren van IFN-γ, de NK cellen 
zodanig versterken dat deze de ontstane kanker cellen kunnen doden. Deze experimenten 
tonen aan, dat iNKT cellen mogelijk een belangrijke natuurlijke schakel vormen voor het 
immuunsysteem in de strijd tegen kwaadaardige cellen.  
 
iNKT cellen en kanker in mensen 
Deze intrigerende bevindingen hebben ertoe geleid dat men ook de rol van iNKT cellen in de 
afweer tegen kanker cellen in mensen is gaan bestuderen. Een eerste logische stap is het 
stellen van de volgende onderzoeksvraag. Aangezien iNKT cellen belangrijk zijn voor een 
goede afweer tegen kanker: hebben kanker patiënten dan een defect in het aantal iNKT 
cellen in hun lichaam? Dit kan men vrij eenvoudig onderzoeken. Omdat iNKT cellen 
herkenbaar zijn aan de “invariante TCR” (hierboven vermeld), zijn ze ook in het laboratorium 
herkenbaar. Ook de capaciteit van iNKT cellen om de signaalstof IFN-γ te produceren, dit 
noemt men de “functionaliteit”, is vrij eenvoudig te bepalen. Men kan dus een aantal 
bloedmonsters van kanker patiënten en controle personen gaan inventariseren op de 
hoeveelheid aanwezige iNKT cellen. Dit is door verschillende onderzoeksgroepen over de 
wereld gedaan met wisselende resultaten. Sommige groepen beweerden dat de iNKT cellen 
inderdaad verminderd in aantal en/ of functionaliteit waren in kanker patiënten, vergeleken 
met controle personen. Anderen vonden juist geen verschillen tussen kanker patiënten en 
controle personen. Deze tegenstrijdigheid tussen verschillende individuele studies kan 
veroorzaakt worden door veel verschillende factoren: het aantal geteste individuen was te 
laag om toevalsbevinding uit te sluiten, de ene groep had meer mannen dan de andere 
groep en misschien hebben mannen wel een ander aantal/ functionaliteit van iNKT cellen 
dan vrouwen, de gemiddelde leeftijd van de verschillende groepen kwam niet overeen en 
misschien speelt deze wel een rol, er waren in een studie te veel verschillende soorten 
kanker getest, de ene studie had kanker patiënten in een vroeg stadium en de ander studie 
had patiënten in een ver gevorderd stadium, enzovoorts. Het is dus van belang om goed 
gedefinieerde en heldere studies uit te voeren. 
Een tweede logische stap is om te inventariseren of er een relatie is tussen het aantal/ de 
functionaliteit van iNKT cellen in individuele kanker patiënten en hun klinische beloop. Met 
andere woorden: hebben kanker patiënten met een defect in iNKT cellen een slechtere 
prognose (gaan ze eerder dood?) dan kanker patiënten met relatief veel iNKT cellen?  
Een derde logische stap is om te kijken of immuuntherapie gericht op iNKT cellen haalbaar is 
om kanker te bestrijden. Men moet hierbij denken aan: is het veilig om iNKT cellen te 
activeren in patiënten (denk aan bijvoorbeeld de “Utrechtse pro-biotica affaire” in januari 
2008)? Treden er effecten op van iNKT cel activering die het immuunsysteem inderdaad 
versterken? Welke strategie is de beste om iNKT cellen te activeren: αGalCer toedienen, 
APC beladen met αGalCer toedienen of juist een grote hoeveelheid iNKT cellen toedienen? 
Er is een aantal studies gedaan om de veiligheid van iNKT cel activering in kanker patiënten 
te beoordelen. Dit noemt men “klinische fase 1 studies”. Uit deze fase 1 studies is gebleken, 
dat er geen negatieve bijwerkingen optreden na het toedienen van αGalCer, APC beladen 
met αGalCer of witte bloedlichaampjes die veel iNKT cellen bevatten. De activering van iNKT 
cellen in kanker patiënten zou dus een mogelijke strategie kunnen zijn om afweer van het 
immuunsysteem tegen kanker cellen te versterken.  
 
 
 

                  Nederlandse samenvatting

                                                135



Samenvatting van de resultaten in dit proefschrift 
 
Deel 1: De relevantie van iNKT cellen met betrekking tot kanker in mensen 
 
Hoofdstuk 1 
Dit hoofdstuk vormt de wetenschappelijke inleiding van het proefschrift. Het kader wordt 
aangegeven waarin de resultaten uit Hoofdstuk 2 – 7 geplaatst dienen te worden.  
Een aantal belangrijke aspecten in de inleiding zijn:  
- Aanwijzingen uit epidemiologische studies dat er een relatie bestaat tussen (de  
 ontwikkeling van) kanker en defecten in het immuunsysteem 
- Een mechanistische visie op deze relatie vanuit het “cancer immunoediting concept”  
-  Het voorkomen van “regulatoire T cellen (Treg)” die de afweer reactie tegen kanker 
 cellen juist remmen, als tegenhangers van iNKT cellen 
-  Een korte introductie over: 

- De rol van iNKT cellen in de afweer tegen bacteriën en parasieten  
- De rol van iNKT cellen in de “auto-immuunziekten” diabetes, multiple sclerose en  
  chronische darmontsteking 
- De rol van iNKT cellen in de afweer tegen kanker cellen 

 
Hoofdstuk 2 
In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat leeftijd en geslacht een grote invloed hebben op het 
aantal iNKT cellen in het bloed van mensen. Naarmate men ouder wordt, krijgt men steeds 
minder iNKT cellen in het bloed. Verder is dit effect sterker in mannen dan in vrouwen. Dit 
betekent, dat bij het inventariseren van verschillen tussen bepaalde groepen mensen met 
betrekking tot iNKT cel aantallen, rekening moet worden houden met geslacht en leeftijd. Dit 
kan bijvoorbeeld met een speciale statistische rekentechniek: de “multipele regressie 
analyse”. 
Na het corrigeren voor leeftijd en geslacht met behulp van multipele regressie analyse, bleek 
dat “carcinoma” patiënten (een soort kanker waaronder o.a. borstkanker, dikke darmkanker 
en hoofd hals kanker vallen, maar bijvoorbeeld niet leukemie) als groep inderdaad een 
defect in iNKT cel aantal in het bloed hebben. Deze resultaten werden verkregen met de 
bloedwaarden van een relatief grote groep mensen: 69 carcinoma patiënten en 120 gezonde 
controle personen. In een aantal patiënten werd gekeken naar de capaciteit van hun iNKT 
cellen om IFN-γ te produceren. Deze iNKT cel functionaliteit was vergelijkbaar met die van 
leeftijdsgerelateerde controle personen. Verder bleek uit de multipele regressie analyse, dat 
het type kanker (borstkanker, dikke darmkanker, hoofd hals kanker etc.) of de aanwezigheid 
van een grote tumor geen invloed heeft op het aantal iNKT cellen in het bloed. Dit suggereert 
dat het defect in iNKT cel aantal aanwezig is voordat er een tumor is. 
 
Hoofdstuk 3 
De bevinding dat iNKT cellen verlaagd zijn in kanker patiënten, toont niet onomstotelijk aan 
dat iNKT cellen noodzakelijk zijn voor een goede afweer tegen kanker cellen. In dit hoofdstuk 
is gekeken naar de relatie tussen het aantal Treg cellen (mogelijk slecht voor afweer) of het 
aantal iNKT cellen (mogelijk goed voor afweer) en de ontwikkeling van baarmoederhals 
kanker. Baarmoederhalskanker, ook wel “cervix carcinoma” genoemd, ontstaat als een 
infectie met een seksueel overdraagbaar virus (genaamd HPV16) niet uitgeroeid wordt. Het 
virus zorgt dat de cellen die het infecteert zich gestaag transformeren tot kanker cellen.  Een 
groeiende tumor maakt verschillende ontwikkelingsstadia door, waarbij hij steeds 
kwaadaardiger wordt. In dit hoofdstuk is gekeken naar de ontwikkeling van een zeer vroeg 
(nog niet zeer kwaadaardig) stadium van baarmoederhals kanker.  
Vrouwen met veel Treg cellen in hun bloed hadden vaak problemen met de afweer tegen 
HPV16, maar er was geen relatie met tumor ontwikkeling. Verder was het aantal iNKT cellen 
in het bloed niet gekoppeld aan de afweer tegen HPV16 of de ontwikkeling van de tumor. 
Met andere woorden: iNKT cellen spelen geen rol in de voege ontwikkeling van 
baarmoederhals kanker als gevolg van infectie met HPV16. Dit sluit echter niet uit dat ze 
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mogelijk een rol spelen in de afweer reactie tegen een verder gevorderd stadium van 
baarmoederhals kanker cellen (andere of meer antigenen aan de buitenkant) of in de afweer 
tegen een andere vorm van kanker (zoals hoofd hals kanker). 
 
Hoofdstuk 4 
Een van de patiënten groepen uit hoofdstuk 2, waarbij het aantal iNKT cellen verlaagd was 
ten opzichte van gezonde controles, was de groep met hoofd hals kanker. Hoofd hals kanker 
is, mits op tijd ontdekt, doorgaans goed te behandelen door operatief verwijderen en/ of 
bestralingstherapie. Patiënten die in een te laat stadium worden behandeld hebben een zeer 
slechte overlevingskans (30-40 % overleven de ziekte binnen 5 jaar). In hoofdstuk 2 was 
gebleken dat er tussen carcinoma patiënten een zeer grote variatie is in de aantallen iNKT 
cellen in hun bloed. Bij sommige patiënten waren nauwelijks iNKT cellen terug te vinden in 
het bloed, terwijl er ook individuen zijn met geen defect in iNKT cel aantal vergeleken met 
leeftijd en geslacht gerelateerde controle personen. 
In dit hoofdstuk wordt aangetoond, in 47 individuen, dat juist de patiënten met niet tot 
nauwelijks waarneembare iNKT cellen in hun bloed een zeer slechte prognose hebben na 
bestralingstherapie van hoofd hals kanker. Drie jaar na bestraling (waarna de tumor niet 
meer waarneembaar was) was 57 % van deze “iNKT deficiënte patiënten” overleden aan de 
gevolgen van een terug gekeerde kwaadaardige hoofd hals tumor. In tegenstelling, van de 
patiënten die geen defect in iNKT cel aantal hadden, waren er na drie jaar nog 92 % in leven 
en deze hadden allen nog steeds geen waarneembare tumor. 
Hiermee worden drie belangrijke zaken gesuggereerd, die echter wel nog verder onderzocht 
dienen te worden om ze onomstotelijk vast te stellen. Ten eerste creëert de bevinding van 
hoofdstuk 4 een mogelijkheid om voor de aanvang van bestralingstherapie het aantal iNKT 
cellen in het bloed van een patiënt te bepalen. Dit zou een indicatie kunnen geven van de 
kans op succes van de behandeling. Ten tweede, leveren hoofdstuk 2 & 4 argumenten dat 
iNKT cellen inderdaad erg belangrijk lijken te zijn voor de natuurlijke afweer tegen kanker. 
Ten derde, ontstaat er een mogelijkheid om hoofd hals kanker patiënten te behandelen met 
een therapie gericht op de toename van iNKT cellen in hun bloed. Een aantrekkelijke 
strategie zou zijn, om de eigen cellen van de patiënt uit het bloed te isoleren en ze 
vervolgens in het laboratorium te laten delen en te trainen in het produceren van IFN-γ. 
Hierna zouden deze iNKT cellen aan de patiënten terug gegeven kunnen worden, voor de 
aanvang van bestralingstherapie. Dit noemt men “immuno-adjuvant therapie”. 
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Deel 2: Aanloop naar de toediening van iNKT cellen aan kanker patiënten 
 
Hoofdstuk 5 
In dit hoofdstuk is een systeem ontwikkeld om de iNKT cellen uit kanker patiënten te 
isoleren, ze in het laboratorium te laten delen en om ze te trainen in het produceren van  
IFN-γ. Dit proces noemt men het “kweken” van cellen.  
Witte bloedlichaampjes van gezonde mensen of kanker patiënten werden zodanig behandeld 
dat hieruit veel APC verkregen werden. Dit speciaal in het laboratorium geprepareerde type 
APC heet “monocyte derived dendritic cell (moDC)”. De moDC werden vervolgens beladen 
met het iNKT cel antigen αGalCer. Uit het bloed geïsoleerde iNKT cellen werden vervolgens 
toe gevoegd en ook de specifieke signaalstof IL-15. Het eindresultaat was veel iNKT cellen 
in een laboratorium schaaltje die veel IFN-γ konden produceren. Opgemerkt dient te worden, 
dat de iNKT cellen van kankerpatiënten direct na isoleren vaak slechts minimaal gingen 
delen, in tegenstelling tot de iNKT cellen van gezonde mensen. Dit aanvankelijke defect in 
reactie op het zien van CD1d-αGalCer complexen werd echter opgeheven na herhaaldelijk 
nieuwe moDC cellen, beladen met αGalCer, toe te voegen.  
 
Hoofdstuk 6 
Het is een zeer aantrekkelijk idee om de boven genoemde strategie van het kweken van 
eigen iNKT cellen, alvorens ze weer aan de patiënt terug te geven, in een klinische fase 1 
studie te testen. Echter, een enkele patiënt zou tientallen miljoenen iNKT cellen moeten 
ontvangen. Om zo een grote hoeveelheden te realiseren, moet de cellen weken achter 
elkaar herhaaldelijk in het laboratorium gestimuleerd worden met de αGalCer beladen 
moDC. Dit betekent dat de cellen constant in een onnatuurlijke omgeving verkeren en het is 
dus goed mogelijk dat ze hun specifieke functie verliezen. Namelijk, IFN-γ (en andere 
signaalstoffen) produceren en daardoor de werking van andere witte bloedlichaampjes in het 
lichaam versterken. Om dit te testen werd een systeem voor het langdurig kweken van 
muizen iNKT cellen op gezet.  
Muizen iNKT cellen werden uit de milt geïsoleerd en vervolgens gekweekt samen met 
αGalCer beladen muizen APC in de aanwezigheid van de signaalstof IL-7. Deze APC, de 
zogenaamde “D1 DC”, kunnen voortdurend in het laboratorium in een kweekschaaltje in 
leven gehouden worden, waardoor ze altijd voorradig zijn. Op deze wijze konden gemiddeld 
100 miljoen iNKT cellen verkregen worden binnen drie maanden tijd. Deze cellen konden tot 
2 jaar lang op deze manier constant gekweekt worden en waren dan nog steeds in staat om 
een aantal belangrijke signaalstoffen, waaronder IFN-γ, te produceren. 
 
Hoofdstuk 7 
In het voorgaande hoofdstuk is aangetoond dat iNKT cellen nog steeds hun functie kunnen 
uitvoeren in het laboratorium, na twee jaar in een kweekschaaltje vertoeft te hebben. Een 
volgende stap is om te testen of ze nog steeds in het lichaam de effecten van andere witte 
bloedlichaampjes op kanker cellen kunnen versterken.  
Kanker cellen werden aan muizen toegediend, door ze in een ader in de staart te spuiten. Op 
deze wijze krijgen deze muizen een grote hoeveel kwaadaardige tumoren in de longen. 
Sommige muizen kregen, drie uur na het toedienen van de kanker cellen, ook gekweekte 
iNKT cellen toegediend. Deze muizen hadden na 11 dagen beduidend minder tumoren dan 
muizen die wel de kanker cellen, maar geen iNKT cellen hadden ontvangen. In vervolg 
experimenten bleek dat dit voornamelijk veroorzaakt werd door een verhoging van het aantal 
NK cellen in de longen van deze muizen en een versterking van hun effectiviteit. 
Deze bevindingen tonen aan dat langdurig in het laboratorium gekweekte muizen iNKT 
cellen nog steeds hun natuurlijke vermogen bezitten om de effectiviteit van de afweer reactie 
tegen kanker cellen te versterken.  
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Hoofdstuk 8 
In dit hoofdstuk worden de resultaten verkregen in het kader van dit proefschrift 
bediscussieerd aan de hand van de bevindingen van anderen.  
Een aantal belangrijke aspecten in deze discussie zijn: 
- De levering van aanvullend bewijs voor het belang van iNKT cellen voor de afweer  
 reactie tegen tumor cellen. 
- Het aangeven van een aantal mogelijke mechanismen achter de rol van iNKT cellen 
-  Klinische fase 1 studies die al uitgevoerd zijn om uiteindelijk therapieën, gericht op de  
 activering en/ of vermeerdering van iNKT cellen in kanker patiënten.   
 
 
Conclusies van dit proefschrift 
 
In dit proefschrift is aangetoond dat iNKT cellen zeer mogelijk een belangrijke schakel 
vormen in de afweer van het immuunsysteem tegen kanker cellen. Bij een sterk defect in 
iNKT cel aantal is er een slecht klinisch beloop van hoofd hals kanker. Er is in deze 
individuen een hoge kans op terugkeer van de ziekte en hier op volgende sterfte, na 
aanvankelijk succesvolle behandeling. Echter, afdoende aantallen iNKT cellen zijn mogelijk 
gerelateerd aan bescherming tegen de terugkeer van kanker na succesvolle behandeling. 
 
Het functioneren van iNKT cellen uit kanker patiënten kan versterkt worden in het 
laboratorium. Verder behouden langdurig gekweekte muizen iNKT cellen het vermogen om 
de werking van andere witte bloedlichaampjes in het lichaam te versterken. 
 
In combinatie duiden de bovenstaande bevindingen erop, dat het toedienen van in het 
laboratorium gekweekte eigen iNKT cellen aan de patiënt, als immuno-adjuvant therapie, 
een zeer waardevolle toevoeging kan bieden aan de conventionele therapieën van (hoofd 
hals) carcinoma, zoals chirurgisch verwijderen en/ of bestralingstherapie van de tumor.  
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