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C h a p ter  1 5  |  Schetters (2020)

eder andse samenva ng

ns immuuns steem is ge olueerd om ons el  te beschermen tegen bedreigingen en schade an owel 
buiten pathogenen oals bacteri n  als an binnen beschadigde cellen o  tumoren . et aangeboren 
immuuns steem is in staat om snel te reageren op oora  gede nieerde pathogeen geassocieerde 
moleculaire patronen s  terwijl het adaptie e immuuns steem an worden geleerd te 
reageren op een speci e  deel antigeen  an een pathogeen. oewel ontstaan in a onderlij e 
gebeurtenissen tijdens de e olutie  unctioneert het aangeboren en adaptie e immuuns steem op 
een ster  geco rdineerde manier om een immuunrespons te garanderen die speci e  is a gestemd 
in owel ruimte als tijd  wanneer ie te erwe ers worden aangetro en. et aanleren an de 
adaptie e immuunrespons door het aangeboren immuuns steem maa t oo  snellere responstijden 
mogelij  bij een tweede ontmoeting met het el de antigeen  wat leidt tot langdurige immuniteit. et 
begrijpen an de principes an beschermende immuniteit en de onderliggende aangeboren adaptie e 
immuniteit an tot rationele benaderingen an accinontwerp leiden. omenteel ijn succes olle 
accins gebaseerd op het genereren an beschermende antilichamen gericht tegen pathogenen  oo  

be end als humorale immuniteit. accins die gericht ijn op het genereren an antigeen speci e e 
l m oc ten om irale in ecties o  tumoren cellulaire immuniteit  te bestrijden  ijn echter notoir 

moeilij  te ontwi elen. n eel  an dit proe schri  richten we ons op accinonderdelen waar an 
wordt erondersteld dat e cel gemedieerde adaptie e immuunresponsen erbeteren. et behulp 
an i n v i tr o wee s stemen an dendritische cellen en gespeci ceerde cellen  e enals i n v i v o 

immunisatiestrategie n  testen we het ermogen an on e ernieuwende accinonderdelen en 
accinatiestrategie n om antigeen speci e e cel responsen te induceren. n eel  onder oe en we 

de wij en an immuunonderdru ing die worden gebrui t door tumorcellen die adaptie e anti tumor 
immuunresponsen belemmeren.

n e h pothese was dat om rationeel accin componenten te unnen ormuleren met het ermogen 
om adaptie e immuunresponsen te induceren  dat het samenspel an aangeboren en adaptie e 
immuuncellen moest worden onder ocht. n dit proe schri  hebben we erschillende accin
componenten onder ocht op hun ermogen om aangeboren immuunacti atie en antigeenspeci e e 

l m oc treacties te induceren. n hoo dstu   beschrij en we het gebrui  an buitenmembraan esicles 
s  a geleid an genetisch gemanipuleerde bacteri n  als rij  immunogeen accinonderdeel. 

s induceerden a an elij e dendritische cel  acti atie  antigeen erwer ing en 
antigeenpresentatie aan +  cellen. en andere bacteri le component nclusion bodies  s  werd 
onder ocht in hoo dstu   die een hoog potentieel an antigeenpresentatie door s aan +  en 

+  cellen i n v i tr o ertoont  hoewel oor e ectie e immunisatie i n v i v o s aan ullende adju ant 
hulpsto en ereisten. eschermende immuniteit ereist niet alleen acti atie an het aangeboren  
maar oo  antigeen speci e  oor de pathogeen  bij oor eur lo aal a gege en aan de dendritische 
cel. n hoo dstu   beschrij en we de modi catie an antigenen met een en ele lipidestaart  wat leidt 
tot membraanbelasting an s en rachtige antigeen presentatie naar +  cellen. m antigeen 
e ci nt aan de dendritische cel a  te le eren  unnen speci e e endoc tische receptoren worden 
getarget met behulp an antigenen chemisch gehecht aan receptor speci e e antilichamen o  
natuurlij e liganden. n hoo dstu   hebben we de muisortholoog an de endoc tische receptor  

 onder ocht. uis  m  blee  o erlappende unctionaliteit te ertonen met ijn 
menselij e tegenhanger  waardoor antigeen targeting oor accinatiedoeleinden mogelij  was. oor 
conjugatie an een model antigeen aan een anti m antilichaam  onden m positie e 

s i n v i v o worden getarget oor het initi ren an adaptie e immuunresponsen. ls alternatie  an 
het natuurlij e ligand an  de gl caan ewis  worden toege oegd aan een trimeer antigeen 

ntigen tri  . e resulterende gegl cos leerde  maa te het i n v i v o targeten an 
 mogelij  bij mui en die de menselij e orm an de receptor op dendritische cellen tot e pressie 

brengen hoo dstu  . 

 is een endoc taire receptor tot e pressie gebracht door s die di erenti ren uit de 
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monoc taire lijn an immuun cellen. n e h pothese was dat antigeena gi e ou unnen worden 
erbeterd door eerst monoc t a geleide dendritische cellen die  tot e pressie brengen naar 

de accinatieplaats te wer en en te di erenti ren al orens te targeten met een speci e  
antigeen antilichaamconjugaat. n hoo dstu   beschrij en we de re rutering an +  monoc ten
a geleide dendritische cellen naar de huid na steriele adju ans ge nduceerde ontste ing. nteressant is 
dat het richten an huid in ltrerende mo s i n si tu  met behulp an richtende antilichamen 
tot een toename an antigeen speci e e antilichaamproductie en een a name an antigeen speci e e 
C D 8 +  cellen leidde. aarmee be n loedde de timing an lo ale accinatieplaatsontste ing met het 
antigeen de adaptie e immuunresponsen. er a sluiting an deel  bespre en we in hoo dstu   
on e be indingen in het licht an de ich ontwi elende wetenschap an accinologie. o endien 
behandelen we de raag o  accinontwerp rationeel an worden benaderd  ge ien de huidige lacunes 
in basis ennis o er het genereren an beschermende immuniteit. o  bespre en we de positie an 
de academische wetenschaps  en armaceutische bedrij en in het oe en naar en ondersteunen an 
succes olle accins. en slotte belichten we de moti atie an academische wetenschappers en hoe de 
ontwi eling an accins past in dit moti erende schema.

n deel  onder oe en we de wij en an e olutionaire ontsnapping waardoor tumoren 
immuun ernietiging unnen ontwij en. et behulp an muis tumormodellen onder oe en we wel e 
ormen an immuunsuppressie bestaan  waar e door de tumor worden misbrui t en hoe e unnen 

worden geblo eerd om de immuniteit tegen tumoren te erbeteren. erst onder oe en we de 
aangeboren en adaptie e immuunrespons in de tumor micro omge ing bij  immuun chec point 
blo ade  oo dstu  . e laten ien dat monoc ten tijdens   de tumor in ltreren en 
een bimodaal di erentiatiepad olgen  waar an het achtige pad correleert met succes olle anti
tumorimmuniteit in owel muismodellen als menselij e melanoompati nten. er olgens beschrij en 
we de immuun ingera dru  an een muismodel an glioblastoom  de meest waadaardige orm 
an hersentumor hoo dstu  . e laten ien dat het immuuns steem contralateraal ten op ichte 
an de bul tumor is eranderd en een immuunonderdru t enot pe ertoont. n e h pothese 

is dat de tumorcellen die de contralaterale hemis eer in ltreren  het doelwit unnen ijn an 
immuunblo adeblo ering anwege de hersenbrede wer aamheid. n hoo dstu   scha elen we 
o er op het eld an gl cobiologie  met het argument dat eranderingen in gl cos lering in de micro
omge ing an de tumor erschillende immuunonderdru te omge ingen mar eren gl co code . 

e erwachten dat het richten op de speci e e gl co code bij an er de recente inspanningen al 
erster en om de immuniteit tegen tumoren te erhogen. m de e gedachtegang te concretiseren  

beschrij en we de gl co code an pancreas ductaal carcinoom  in hoo dstu  . et behulp an 
multi ple  microscopie en gea anceerde beeld ormingstechnie en laten we ien dat de a wij ende 
gl cos lerings eranderingen erhoogde siaal uure pressie  in  worden geassocieerd met 
stromale a geleide e tracellulaire matri . et behulp an erschillende muismodellen laten we 
ien dat an gastheer a omstige stromale cellen hoge ni eaus an siaal uur tot e pressie brengen 

en de sleutel ijn tot de brose die o enmer end is oor . e concluderen in hoo dstu   
dat immunotherapie an an er idealiter uit twee componenten moet bestaan  targeting an 
con ergente enot pes gedeeld tussen pati nten  en unie e immunogene genot pes unie  oor 
indi iduele pati nten . en multidimensionale benadering an tumoruitroeiing al indi iduele 
behandelingsstrategie n en uiteindelij  langdurige o erle ing in de ele pati ntengroepen stimuleren.

et onder oe  dat in dit proe schri  wordt beschre en  is de aanwas an ij  jaar onder oe  in het 
ader an onder oe  naar ie te en gene ing. oals het merendeel an de wetenschap  ullen de 

gemaa te conclusies en gege en er laringen tijdens mijn le en worden weerlegd. e gege ens ijn 
echter ui er en ullen naar erwachting de tand des tijds doorstaan. at is het undamentele lot an 
wetenschappelij  onder oe  en te ens de persoonlij e moti atie om me herhaaldelij  op onbe end 
terrein te bege en  in een romantische oe tocht naar het onbe ende.
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