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Het immuunsysteem is essentieel voor ons bestaan door bescherming te bieden 
tegen ziekteverwekkers (pathogenen) van buitenaf. Naast het herkennen van 
ziekteverwekkers kan het immuunsysteem ook kankercellen herkennen en 
onschadelijk maken. Het recente klinische succes van immuuntherapie benadrukt 
de rol die het immuunsysteem kan spelen in de behandeling van kanker in de 
toekomst. Dendritische cellen (DCs) zijn belangrijke cellen die vaak aan de 
basis staan van een immuunreactie. DCs zijn antigeen-presenterende cellen 
die pathogenen herkennen, deze opnemen en kleine stukjes hiervan (peptiden) 
presenteren op hun celoppervlak. Verschillende immuunstimulerende structuren 
die aanwezig zijn op deze pathogenen activeren DCs, waarna ze migreren naar de 
lymfeklieren. Daar presenteren de DCs de peptiden aan T-cellen in combinatie 
met activerende moleculen die de DCs tot expressie brengen op hun celmembraan. 
Deze combinatie van antigeenpresentatie en immuunstimulatie leidt tot activatie 
van antigeen-specifieke T-cellen in de lymfeklieren. Er zijn twee type T-cellen 
aanwezig in de lymfeklieren: de CD8+ T-cellen en de CD4+ T-cellen.  Deze laatste 
worden ook de CD4 helper cellen genoemd en zij geven extra stimuli aan andere 
immuuncellen om een immuunreactie te versterken. De CD8+ T-cellen, ook 
wel cytotoxische T-cellen genoemd, kunnen heel specifiek geïnfecteerde cellen 
of kankercellen herkennen en uitschakelen door het uitscheiden van celdodende 
stoffen. Ondanks dat cytotoxische T-cellen in staat zijn om kankercellen te 
herkennen en onschadelijk te maken, krijgt nog steeds een groot deel van de 
bevolking te maken met kanker. 

Kankercellen kunnen het immuunsysteem remmen door het uitscheiden van 
anti-inflammatoire cytokines en faciliteren expressie van immuun ‘checkpoints’, 
zoals de CTLA-4 en PD-1 moleculen op T-cellen. Het blokkeren van deze twee 
receptoren met antistoffen als kankerbehandeling lijkt veelbelovend, voornamelijk 
in melanoompatiënten. Toch reageren niet alle patiënten op deze vorm van therapie 
en daarom zijn veel onderzoeken erop gericht om de achterliggende mechanismen 
te ontrafelen. Er zijn aanwijzingen dat patiënten die geen infiltratie van T-cellen 
in de tumor hebben slechter reageren op checkpoint inhibitie therapie. Een 
mogelijke manier om de immuunrespons extra aan te zwengelen is via vaccinatie.

Elk vaccin bestaat uit antigenen (deeltjes van ziekteverwekker of kankercellen) en 
een adjuvans, immuunactiverende stoffen die DCs activeren. Om kankercellen te 
elimineren heb je goede CD8+ cytotoxische T-cellen nodig. Om middels vaccinatie 
tumor-specifieke CD8+ T-cellen te induceren is het essentieel dat het vaccin 
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efficiënt door DCs wordt opgenomen en op het celoppervlak gepresenteerd wordt 
in MHC klasse I moleculen. In hoofdstuk 2, hebben we gekeken naar de DC-
specifieke C-type lectine receptor (CLR) DC-SIGN, een receptor die specifieke 
suikers (zoals: Lewis A, B, X en Y en mannose) bindt en vervolgens opneemt. Door 
melanoomantigenen te koppelen aan DC-SIGN-specifieke antistoffen werd de 
opname gestimuleerd en melanoom-specifieke CD8+ T-cellen geactiveerd. Tevens 
laten we in hoofdstuk 2 zien dat een adjuvans (in dit geval een TLR4 agonist) niet 
alleen leidt tot de expressie en secretie van immuunstimulerende moleculen, maar 
ook effect heeft op de route die de antigenen in de DC afleggen, wat mogelijk 
leidt tot een efficiëntere presentatie van de antigenen aan T-cellen.

Melanoomantigenen kunnen ook direct worden gekoppeld aan suikerstructuren 
(glycanen), de natuurlijke liganden van DC-SIGN en Langerin, beide CLRs 
die in de huid voorkomen. DC-SIGN+ dermale DCs bevinden zich in de 
dermale laag van de huid (lederhuid), terwijl de Langerin+ Langerhans cellen 
in de epidermale laag van de huid (opperhuid) zitten. Eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat DC-SIGN en Langerin verschillende structuren met een ander 
moleculair gewicht prefereren. Langerin bindt peptiden die gekoppeld zijn aan 
een suiker, terwijl DC-SIGN glycaan gecoate liposomen bindt. Liposomen 
zijn grotere vetblaasjes die antigen kunnen bevatten. In hoofdstuk 3 hebben wij 
onderzocht of we een construct konden ontwerpen dat zowel Langerin als DC-
SIGN bindt. Door suikers aan verschillende antigeenstructuren te bevestigen 
hebben we een molecuul ontwikkeld met een gewicht van ongeveer 100kD, 
gekoppeld aan een Lewis Y  (LeY) glycaan dat zowel Langerin als DC-SIGN 
bindt. Hiermee kan met één molecuul meerdere CLRs gebonden worden, 
waardoor meerdere antigeenpresenterende celtypen efficiënt worden beladen en 
anti-tumor immuunresponsen kunnen worden versterkt. 

Om een zo een breed mogelijk scala van verschillende T-cellen te induceren voor 
optimale tumorherkenning en destructie, kan een vaccin meerdere antigenen 
bevatten. Deze antigenen kunnen zelf-antigenen zijn die in tumor hoger tot 
expressie worden gebracht of antigenen die zijn ontstaan door mutaties in de 
tumorcel. Het laatste type antigenen, de neo-antigenen, zijn specifiek voor de 
tumorcel en daarom niet onderhevig aan immuuntolerantie, een mechanisme 
dat ons beschermt voor immuunreacties tegen lichaamseigen antigenen. Een 
goede bron van tumor-specifieke antigenen is de tumor zelf. In hoofdstuk 5 
hebben we onderzocht hoe we tumormateriaal kunnen gebruiken als een bron 
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voor tumorspecifieke antigenen. Door de inductie van gecontroleerde celdood in 
glycaan-gemodificeerde melanoomcellen ontstaan celfragmenten (extracellular 
vesicles, EVs) die deze glycanen (oligomannose) tot expressie brengen op hun 
membraanoppervlak. Oligomannose is een natuurlijk ligand van DC-SIGN en 
expressie van deze glycanen op het oppervlak van de vesicles resulteert in een 
verhoogde opname en presentatie van tumor-specifieke antigenen door DCs aan 
T-cellen. In hoofdstuk 6 hebben we EVs van een glioblastoom cellijn gemodificeerd 
door middel van de incorporatie van de LeY glycanen in het vesicle membraan. 
De EVs bonden de DCs middels DC-SIGN en werden beter opgenomen dan 
de niet-gemodificeerde EVs. De glycaanmodificatie van vesicles afkomstig van 
tumorcellen is een zeer potente bron van patiënt-specifieke antigenen voor 
vaccinatie strategieën.  

In hoofdstuk 7 laten we zien dat ‘outer membrane vesicles’ (OMVs) afkomstig van 
de gram-negatieve bacterie Salmonella typhimurium DCs activeren via de binding 
van lipopolysaccharide aan Toll-like receptoren op de DC. Hierdoor worden 
eiwitten in de cel aangezet die leiden tot de expressie van immuunstimulerende 
receptoren op het oppervlak van zowel muis als humane DCs. DCs die beladen 
waren met OMVs en het antigeen ovalbumine bevatten waren instaat om CD8+ 
T-cellen te activeren. Hiermee zijn OMVs een aantrekkelijk product dat zowel 
adjuvantia als antigenen kan bevatten.

In hoofdstuk 8 hebben we gekeken naar een alternatieve manier van DC belading 
met tumor antigenen. Dit keer niet middels suikerstructuren, maar middels een 
vetstaart. Door het koppelen van een vetstaart aan een antigeen kunnen DCs 
efficiënt met antigenen beladen worden, doordat het construct zich met de vetstaart 
in het celmembraan, een dubbel lipide structuur, nestelt. Wij hebben aangetoond dat 
dit mechanisme leidt tot een snelle opname van antigenen en een efficiënte route 
voor antigeenpresentatie aan de T cel. We hebben zowel in vitro als in vivo laten 
zien dat efficiënte belading van DCs met deze peptiden resulteert in een toename 
van geactiveerde melanoom-specifieke T-cellen. 

Concluderend, in dit proefschrift beschrijven we dat antigeen opname door DCs 
gestimuleerd kan worden door ze te conjugeren aan suikers en vetten. Antigenen 
die specifiek worden ‘getarget’ naar DCs en Lagerhans cellen induceren anti-
tumor immuniteit en zijn, gecombineerd met het juiste adjuvans, veelbelovende 
constructen voor kankervaccinatie strategieën.  
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