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Rol van macrofagen in de ontwikkeling van kanker
Kanker is, naast hart en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak ter wereld. 
In 2008 stierven wereldwijd circa 8 miljoen mensen door toedoen van een kwaadaardige 
tumor en er wordt geschat dat dit zal stijgen tot 13 miljoen sterfgevallen in 2030. Een 
kankergezwel ontstaat uit één enkele cel die ongecontroleerd blijft doorgroeien en uiteindelijk 
uitwoekert door het gehele lichaam. Deze ongecontroleerde groei van kankercellen wordt 
veroorzaakt door kleine beschadigingen (mutaties) in bepaalde genen (oncogenen) in het 
DNA van deze cellen. Oncogenen komen in alle cellen voor en spelen een rol in de normale 
celdeling, cel veroudering, cel ontwikkeling en celdood. Beschadiging van deze genen kan 
daarom leiden tot cellen die sneller en vaker delen, niet meer reageren op stopsignalen, 
langer leven en niet meer goed uitrijpen en functioneren. 90-95% van deze mutaties 
in oncogenen worden veroorzaakt door levensstijl, omgevingsmilieu en ouderdom. Van 
heel veel verschillende factoren zoals UV-straling, sigarettenrook, luchtvervuiling, alcohol, 
aangebrand en vet voedsel en verschillende virussen is bekend dat ze mutaties in deze 
oncogenen kunnen veroorzaken. Om een normale cel te veranderen in een kwaadaardige 
kanker cel moeten meestal meerdere oncogenen beschadigd raken. Het kan daarom jaren 
duren voordat een cel meerdere beschadigde oncogenen bevat en gaat uitgroeien tot een 
kwaadaardig gezwel (ook wel een maligne tumor genoemd). 
Wanneer een tumor groeit, komt deze in contact met de omliggende weefsels in het 
lichaam en zal hiermee een interactie aangaan. De tumor zorgt ervoor dat bloedvaatjes 
het gezwel in zullen ingroeien, die de tumor voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. 
Vervolgens zullen ook andere cellen, zoals immuun cellen van het afweersysteem van het 
lichaam de tumormassa gaan binnendringen. 
Van alle verschillende immuun cellen die de tumor binnendringen, bestaat een zeer groot 
gedeelte uit macrofagen. Macrofagen behoren tot het zogenaamde aangeboren ofwel het 
innate immuunsysteem en vormen de eerste verdedigingslinie tegen binnendringende 
ziekteverwekkers zoals bacteriën. 

De voorlopercellen van macrofagen zijn monocyten welke in het bloed voorkomen. Nadat 
er vanuit de weefsels van het lichaam een signaal wordt gegeven (bijvoorbeeld doordat 
een bepaald weefsel geïnfecteerd raakt met bacteriën) zullen de monocyten zich vanuit 
de bloedbaan verplaatsen naar de plek waar ze nodig zijn (bijvoorbeeld de infectiehaard). 
Hier zullen de monocyten uitrijpen tot actieve macrofagen. Nadat de macrofagen de initiële 
infectie hebben opgeruimd en alle ziekteverwekkers zijn gedood, spelen macrofagen ook 
een belangrijke rol bij de genezing van wonden door dode cellen en weefsels op te ruimen. 
Verder produceren macrofagen verschillende (groei)factoren die er voor zorgen dat het 
beschadigde weefsel geneest en dat nieuwe bloedvaten het weefsel in kunnen groeien om 
de zuurstof- en voedselvoorziening te herstellen. 
Omdat macrofagen zeer uiteenlopende functies kunnen hebben in het lichaam ontstond de 
gedachte dat er verschillende macrofaagtypes bestaan, elk met een eigen functie in het 
lichaam. 
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In de meest simpele en grove onderverdeling bestaan er 2 types macrofagen: de klassieke 
macrofaag (de M1 macrofaag) en de alternatieve (M2 macrofaag). 
M1 macrofagen kunnen grote hoeveelheden reactieve zuurstofradicalen produceren 
waarmee ze ziekteverwekkers en door virus geïnfecteerde cellen kunnen doden. Verder 
produceren M1 macrofagen stofjes waardoor andere cellen van het immuunsysteem worden 
aangetrokken (chemokines) en worden geactiveerd (zgn. pro-inflammatoire cytokines). Zo 
ontstaat een immuunreactie waarbij veel verschillende cellen en moleculen samenwerken 
om indringers op te ruimen. 

Nadat een infectie is overwonnen, moet de immuunreactie weer worden gestopt omdat 
anders het gezonde weefsel rond de infectiehaard kan worden beschadigd door de 
geactiveerde immuun cellen. M2 macrofagen produceren het anti-inflammatoire cytokines 
waardoor de immuunreactie wordt geremd. Verder produceren M2 macrofagen veel 
verschillende groei factoren en factoren die de aanmaak van nieuwe bloedvaten bevorderen. 
Hierdoor kan het lichaam de schade die is ontstaan door de infectie opruimen en herstellen. 
Deze macrofagen spelen daarom ook een belangrijke rol bij de genezing van wonden.

De kwalificering van macrofagen in slechts twee types macrofaag (namelijk M1 en M2) 
is echter heel erg gesimplificeerd. De uitrijping van macrofagen wordt beïnvloed door 
veel, vaak nog onbekende factoren en waarschijnlijk bestaan er in het lichaam heel veel 
tussenliggende types macrofagen met ieder zijn eigen functie. De M1 en M2 macrofagen 
worden gezien als twee uitersten in een reeks van verschillende macrofaagtypes, waarbij 
de M1 en M2 macrofagen elkaars tegenpolen zijn qua functie in het lichaam.

Omdat macrofagen zulke uiteenlopende functie kunnen hebben in het lichaam wordt er 
gedacht dat macrofagen bij zowel de beginstappen van kanker, evenals bij de ontwikkeling 
en genezing van kanker een grote rol kunnen spelen. Wat deze rol bij kankerontwikkeling 
echter precies is, is nog erg onduidelijk. In mijn proefschrift heb ik geprobeerd te 
onderzoeken hoe macrofagen betrokken zijn bij de ontwikkeling van kanker, maar ook 
hoe macrofagen uiteindelijk gebruikt kunnen worden om kanker cellen op te ruimen en 
uitzaaiingen van kanker te voorkomen.

In hoofdstuk 1 leg ik uit dat het aanwezig zijn van veel macrofagen in een tumor 
vaak geassocieerd is met de prognose en de kans op overleving van de patiënt. In veel 
verschillende kankertypes zoals borst en lymfeklier kanker is er een duidelijke associatie 
gevonden tussen het aantal macrofagen in de tumor en een slechtere prognose van 
de patiënt. In overeenstemming hiermee hebben andere onderzoeksgroepen m.b.v. 
diermodellen laten zien dat borstkanker minder snel ontwikkelt en groeit wanneer er geen 
macrofagen aanwezig zijn.
Macrofagen lijken dus een belangrijke rol te spelen in tumor ontwikkeling. Er wordt daarom 
algemeen gedacht dat deze tumor geassocieerde macrofagen veelal M2 eigenschappen 
hebben en de groei en ontwikkeling van gezwellen kunnen versnellen.
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Dit geldt echter niet voor alle typen kanker, want in tegenstelling is de aanwezigheid van 
grote hoeveelheden macrofagen in tumoren van dikke darmkanker patiënten geassocieerd 
met een sterk verbeterde prognose en overleving. In overeenstemming hiermee hebben 
wij in eerdere dierexperimenten aangetoond dat ratten, waar eerst alle macrofagen uit 
verwijderd waren, veel meer uitgroei van dikke darm kanker hadden. Deze dieren hadden 
verder een sterk verminderde overleving. De macrofagen in dikke darmkanker lijken dus 
de tumorgroei te kunnen remmen. 
Behalve dat de dieren met macrofagen minder tumoren bevatten, waren deze tumoren 
wel veel slechter gedifferentieerd en bevatten ze meer bloedvaten. Dit impliceert dat de 
macrofagen in dikke darmkanker meerdere functies hebben. Enerzijds remmen ze de 
tumorgroei, maar anderzijds beïnvloeden ze ook de tumorontwikkeling door groeifactoren 
en angiogene factoren te produceren. 
In hoofdstuk 2 hebben wij de hypothese getest dat alleen de al in het weefsel 
voorkomende weefselmacrofagen goed in staat zijn om tumorcellen te doden en tumorgroei 
te verhinderen, terwijl nieuwe aangetrokken monocyten uitrijpen tot M2 macrofagen die 
groei en ontwikkeling van de tumor bevorderen. Ratten zijn behandeld met een stofje 
(flavonoïden) dat de migratie van nieuwe monocyten naar de tumor verhindert. Ondanks 
dat hierdoor een vermindering in tumorgroei werd verwacht, was er juist juist een toename 
in tumorgroei wanneer we de influx van nieuwe monocyten/macrofagen werd verhinderd.
De nieuwe monocyten die de tumor infiltreren, ontwikkelen zich dus niet tot tumor 
bevorderende M2 macrofagen, maar tot macrofagen welke ook goed in staat zijn om 
tumorgroei te remmen.
Deze data gaan dus in tegen het dogma dat monocyten, die infiltreren in een tumor, 
altijd ontwikkelen tot tumor bevorderende macrofagen, zoals dat wel is beschreven voor 
borstkanker tumoren. Dit leidde tot de hypothese dat het type kankercel in de tumor 
bepaalt tot wat voor een macrofaag de infiltrerende monocyten uitrijpen. 
Het onderzoek in hoofdstuk 3 laat zien dat tumorcellen zelf stoffen uitscheiden in hun 
omgevingsmilieu welke de differentiatie van monocyten tot macrofaag beïnvloeden. 
Monocyten die gestimuleerd worden met de stoffen die door dikke darm kanker cellen 
worden uitgescheiden, kunnen goed differentiëren tot macrofagen met M1 eigenschappen. 
Macrofagen die differentiëren uit monocyten welke in aanraking zijn gekomen met het 
omgevingsmilieu (het supernatant) van borst kanker cellen, vertonen veel minder M1 
eigenschappen. Deze macrofagen hebben juist meer karakteristieken van M2 macrofagen. 
Borst kanker cellen produceren dus stoffen die monocyten laat differentiëren tot M2 
macrofagen die tumor ontwikkeling bevorderen. Omgekeerd bevorderen dikke darm kanker 
cellen juist M1 macrofaag differentiatie, die anti tumor eigenschappen hebben (Figuur 1). 
Dit kan dus mogelijk verklaren waarom de aanwezigheid van macrofagen in dikke darm 
kanker geassocieerd is met een verbeterde patiënt prognose, terwijl dit bij borst kanker 
leidt tot een verminderde overleving.
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Om te onderzoeken wat nu precies het verschil is tussen de borst en dikke darm kanker 
cellen hebben we alle stoffen die de verschillende kankercellen produceren geanalyseerd. 
Met massaspectrometrie is precies bepaald welke stoffen specifiek alleen door dikke darm 
kanker cellen of alleen door borst kanker cellen worden uitgescheiden. Één van de stoffen 
die specifiek alleen door dikke darm kanker cellen werd geproduceerd, was het eiwit 
Versican. 
Wanneer we dit stofje blokkeren vertonen de macrofagen veel minder M1 eigenschappen. 
Versican is dus één, van de waarschijnlijk vele factoren, die tumorcellen uitscheiden en 
direct de differentiatie van macrofagen kunnen beïnvloeden (Figuur 1).
Ondertussen heeft een andere onderzoeksgroep gekeken naar versican productie in 
tumoren van dikke darm kanker patiënten. Interessant genoeg blijkt dat wanneer een 
tumor veel kankercellen bevat die versican produceren, dit een positieve associatie geeft 
met verbeterde overleving van deze patiënten. 
Verschillende kankers veranderen dus hun omgevingsmilieu op specifieke wijze waardoor 
de daar aanwezige macrofagen tot verschillende types kunnen ontwikkelen. Een verklaring 
voor dit fenomeen kan zijn dat verschillende types kanker (als borst en dikke darm kanker) 
ieder ontstaan uit verschillende weefsels, die van nature al sterk van elkaar verschillen. 
Dikke darm kanker ontstaat uit darmcellen, welke normaliter altijd in contact staan met 
ziekteverwekkers. Er is in de darmen altijd de kans dat ziekteverwekkers het omliggende 
weefsel kunnen binnendringen. Het is daarom aanneembaar dat normale dikke darm cellen 
de aanwezige macrofagen kunnen helpen bij het opruimen van eventuele infecties. Wanneer 
er dikke darmkanker ontstaat, heeft de patiënt nog voordeel aan deze eigenschappen 
omdat dit er voor kan zorgen dat eventuele aanwezige macrofagen zich ontwikkelen tot 
inflammatoire macrofagen die zich tegen de tumor zullen keren. 
Borst kanker echter ontstaat uit epitheliale cellen welke groeien in een steriele omgeving. 
Tijdens normale borstklierontwikkeling (bijvoorbeeld tijdens pubertijd en zwangerschap) 
spelen macrofagen een grote rol door groei- en angionene factoren te produceren. Tijdens 
kanker zullen eventuele macrofagen dus ook eerder geneigd zijn te differentiëren tot M2 
achtige macrofagen die de groei van de tumor bevorderen, wat slecht is voor de prognose 
van de patient.
Duidelijk is dat macrofagen tijdens de tumorontwikkeling een ingewikkelde rol spelen. 
Wanneer er in de toekomst meer bekend wordt over hoe we, van buitenaf, de uitrijping 
van macrofagen zo kunnen veranderen dat ze meer M1 achtig worden met anti-tumor 
eigenschappen kan dit een groot effect hebben op de overleving en prognose van veel 
kankerpatiënten.

Nederlandse samenvatting
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Figure 1 Tumoren scheiden stoffen uit die de uitrijping van macrofagen beinvloeden
Boven: In dikke darm kanker is de aanwezigheid van macrofagen in de tumor geassocieerd met een 
goede overlevingskans voor de patiënt. Dikke darmkanker cellen scheiden stoffen uit, waaronder het 
stofje versican, dat ervoor zorgt dat macrofagen zich ontwikkelen tot M1 macrofagen. Deze macrofagen 
kunnen goed tumorcellen doden en remmen tumorgroei. Onder: In borstkanker is de aanwezigheid van 
macrofagen geassocieerd met een verslechterde overlevingskans van de patiënt. Borst kanker cellen 
scheiden stoffen uit die macrofagen laat uitrijpen tot M2 macrofagen. Deze macrofagen zorgen ervoor 
dat kankercellen makkelijker kunnen delen en laten nieuwe bloedvaten het kankergezwel ingroeien 
om het te voorzien van extra voedsel en zuurstof. M2 macrofagen verhogen dus kankerontwikkeling. 
Wanneer we in dikke darmkanker cellen het stofje versican blokkeren, rijpen macrofagen niet meer uit 
tot M1 maar juist tot M2 macrofagen. Versican is daarom belangrijk om macrofagen uit te laten rijpen 
tot goede M1 macrofagen die kankerontwikkeling kunnen remmen. 
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Deel 2: macrofagen en chirurgisch geïnduceerde metastasering
Macrofagen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en groei van bestaande tumoren, 
en zijn daarnaast ook betrokken bij de metastasering van o.a. dikke darmkanker tumoren 
na een chirurgische ingreep. Dit wordt in hoofdstuk 4 besproken. 
Van alle types kanker is dikke darmkanker is het tweede meest voorkomende type kanker 
ter wereld en meer dan 300.000 mensen in de westerse wereld overlijden jaarlijks aan 
deze aandoening, meestal door het ontstaan van uitzaaiingen in de lever. Het chirurgisch 
verwijderen van de primaire tumor is noodzakelijk voor een goede 5-jaars overlevingskans 
van de patiënt en is daarom de meest aanbevolen behandeling. Van de patiënten die 
volledig schoon zijn verklaard na de operatie, d.w.z. dat er geen zichtbare metastases 
gevonden worden, krijgt helaas 20-45% uiteindelijk toch nog uitzaaiingen in de lever.
In eerdere dierexperimenten hebben wij aangetoond dat juist de operatie zelf en het 
trauma dat dit veroorzaakt, een verhoogde uitgroei van dikke darm kanker metastases 
geeft. Hoe dit chirurgisch trauma precies tot een verhoogde uitgroei van metastases leidt 
is nog deels onbekend.
Uit dierexperimenten blijkt dat wanneer de tumor wordt aangeraakt tijdens de operatie, er 
tumorcellen kunnen loskomen van de tumor die in de bloedbaan terecht kunnen komen. 
Ook in patiënten die een operatie ondergaan om de primaire tumor te verwijderen, wordt 
een verhoging gevonden van het aantal tumorcellen in het bloed tijdens en net na de 
chirurgische ingreep. Een verhoogd aantal vrije tumorcellen in het bloed van patiënten is 
verder geassocieerd met een verminderde lange termijn overlevingskans van de patiënt.
Een verhoogd aantal tumorcellen in de bloedcirculatie verklaart echter niet volledig 
het effect achter verhoogde uitgroei van metastases na chirurgisch trauma. In eerdere 
dierexperimenten hebben wij namelijk laten zien dat bij gelijke hoeveelheden tumorcellen 
in de bloedbaan, chirurgisch trauma leidt tot een verhoogde aanhechting van tumorcellen. 
Dus behalve dat er na een operatie meer vrije tumorcellen in de bloedbaan aanwezig zijn, 
kunnen deze tumorcellen makkelijker aanhechten en uitgroeien tot metastases.
In hoofdstuk 5 laten wij zowel in een rattenmodel als in patiënten zien dat chirurgisch 
trauma leidt tot beschadiging van bloedvaten in de lever. Endotheelcellen vormen normaliter 
de gladde binnenwand van bloedvaten en vormen onder andere een barrière tussen het 
bloed en de omliggende weefsels. Een operatie geeft een effect op het gehele lichaam 
dat ertoe leidt dat endotheelcellen in de bloedvaten inkrimpen en soms zelfs loslaten. 
Omdat de integriteit van de endotheliale barrière is beschadigd, komt het onderliggende 
materiaal, de extracellulaire matrix genoemd, vrij te liggen. Tumorcellen kunnen juist aan 
deze vrijgekomen extracellulaire matrix aanhechten. 
In de lever komen veel macrofagen voor, die normaal ziekteverwekkers en andere 
lichaamsvreemde stoffen uit het bloed kunnen filteren. Deze macrofagen in de lever noemen 
we Kupffer Cellen (KC) en deze staan normaliter in direct contact met de endotheelcellen in 
de bloedvaten van de lever. Wij hebben laten zien dat de chirurgische ingreep leidt tot een 
activatie van deze KC, die vervolgens grote hoeveelheden reactieve zuurstofradicalen gaan 
produceren. Hierdoor raken de omliggende endotheelcellen ernstig beschadigd, waardoor 
de tumorcellen in het bloed kans krijgen om aan te hechten aan de extracellulaire matrix. 
Welke factoren tijdens de operatie vrijkomen die deze activatie van KC veroorzaken is 
echter nog onbekend.

Nederlandse samenvatting
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Macrofagen veroorzaken dus tijdens een operatie een verhoogde aanhechting van 
tumorcellen in de lever. Omdat macrofagen echter, zoals beschreven in hoofdstuk 1,2 & 3, 
ook een belangrijke rol kunnen spelen in het verhinderen van groei van dikke darmkanker 
tumoren moeten we voorzichtig zijn met het manipuleren van macrofaagfunctie tijdens 
de operatie. Wanneer we alle macrofagen weghalen voordat dieren worden geopereerd 
zien we weliswaar op de korte termijn een verlaging van het aantal aangehechte 
tumorcellen. Op de lange termijn leidt dit echter juist tot een sterk verhoogde uitgroei 
van levermetastasen. Omdat macrofagen met reactieve zuurstofradicalen ook tumorcellen 
kunnen doden, leidt een blokkade van reactieve zuurstofradicalen initieel wel tot een 
verlaging in tumorcel aanhechting, maar uiteindelijk ook tot een verhoogde uitgroei van 
levermetastases. Macrofagen spelen dus een gecompliceerde rol in zowel het initiëren als 
het voorkomen van levermetastases.

Macrofagen als therapeutisch target om chirurgisch 
geïnduceerde metastasering te voorkomen
In hoofdstuk 5 hebben we laten zien dat een operatie leidt tot een activatie van macrofagen 
waardoor de bloedvaten in de lever beschadigd raken en er verhoogde aanhechting van 
tumorcellen plaatsvindt. In hoofdstuk 6 echter laten we zien dat juist deze geactiveerde 
macrofagen ook gebruikt kunnen worden om een therapie te ontwikkelen om metastasering 
van dikke darm kanker na operatie te voorkomen. Tijdens een operatie wordt de primaire 
tumor verwijderd en zijn er in het lichaam alleen nog losse (aangehechte) tumorcellen 
aanwezig. De periode tijdens of net na de operatie is daarom uitermate geschikt om een 
behandeling te geven die deze losse tumorcellen kan opruimen, zodat deze niet uitgroeien 
tot (lever)metastases.
Een elegante manier om dit te verwezenlijken is om hiervoor het eigen immuunsysteem, 
en vooral de geactiveerde macrofagen, te gebruiken. Normaliter reageert het eigen 
immuunsysteem niet of nauwelijks op de maligne tumorcellen in het lichaam, omdat 
deze cellen als lichaamseigen worden beschouwt. Je moet de tumorcellen dus herkenbaar 
maken voor het eigen immuunsysteem zodat deze de tumorcellen als lichaamsvreemd zal 
beschouwen en op zal ruimen. Eén manier om dit te doen is met behulp van antistoffen, 
ook wel antilichamen genoemd. Antilichamen zijn stoffen welke normaliter door de B-cellen 
van het immuunsysteem worden geproduceerd als reactie op infecties met bv. bacteriën of 
virussen. Deze antilichamen binden aan de bacteriën, waardoor de andere cellen van het 
immuunsysteem deze ziekteverwekkers kunnen herkennen en opruimen. 
Het is echter ook mogelijk om antilichamen op te wekken tegen (lichaamseigen) 
tumorcellen. 
In ons onderzoek gebruiken wij, in een rattenmodel, een specifiek antilichaam (MG4 
genaamd) dat bindt aan dikke darm kanker cellen. Wanneer we de ratten direct na de 
operatie behandelen met dit MG4 antilichaam kunnen we de uitgroei van levermetastases 
bijna volledig voorkomen. 
Wanneer deze experimenten herhaald worden in ratten waarvan alle macrofagen zijn 
verwijderd voordat deze een operatie kregen, werkt de antilichaamtherapie niet meer.
Bij het analyseren van de levers van deze ratten bleek vervolgens dat, bij hoge dosis 
antilichaamtherapie, niet alleen macrofagen, maar ook de voorlopercellen van macrofagen 
(monocyten) in staat zijn om tumorcellen te herkennen en op te ruimen.

Nederlandse samenvatting
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In hoofdstuk 7 kijken we of we dit dierenmodel ook kunnen extrapoleren richting de 
menselijke situatie. In dit hoofdstuk gebruiken we specifieke humane antilichamen die al 
worden gebruikt in de kliniek. De klinische naam voor deze antilichamen is Zalutumumab. 
Deze antilichamen herkennen en blokkeren een receptor die vaak voorkomt op o.a. dikke 
darm kanker cellen in patiënten, de epitheliale groei factor receptor (EGFR). 
Wij laten nu zien dat deze antilichamen ook gebruikt kunnen worden om menselijke 
kankercellen herkenbaar te maken voor de macrofagen, waarna de macrofagen goed 
in staat zijn om deze kankercellen volledig op te nemen (fagocyteren) en te doden. Dit 
antilichaam is daarom een goede kandidaat om metastasering van dikke darm kanker na 
operatie te voorkomen. Omdat dit antilichaam al goedgekeurd is voor gebruik in de kliniek, 
hopen wij dat er zo spoedig mogelijk een klinische trial zal starten om de effectiviteit in 
patiënten te onderzoeken.
In hoofdstuk 8 volgen wij het mechanisme van antilichaamtherapie live in het lichaam. 
Met een speciale microscoop waarmee je van buiten het lichaam direct in de weefsels 
kan kijken, laten wij voor het eerst, in real time, zien dat met antilichaamtherapie de 
macrofagen van de lever tumorcellen herkennen, opnemen en vervolgens verteren. Dit 
is extra bewijs dat macrofagen gebruikt kunnen worden om lever uitzaaiingen van dikke 
darm kanker na operatie te voorkomen.

Figure 2 Verhoging van uitgroei van metastases na een chirurgische ingreep kan worden voorkomen 
doormiddel van antilichaamtherapie
In alle patienten met dikke darmkanker komen vrije kankercellen voor in het bloed. A: Omdat de 
bloedvaten in de lever een goede gladde barrière vormen, kunnen deze tumorcellen echter niet 
aanhechten en is de kans op het ontstaan van metastases klein. B: Tijdens een chirurgische ingreep 
raken de macrofagen, die in contact staan met de endotheelcellen in de bloedvaten van de lever, 
geactiveerd. Deze macrofagen gaan veel reactieve zuurstof radicalen produceren die de omliggende 
endotheelcellen beschadigen. De endotheelcellen krimpen en laten los waardoor de onderliggende 
matrix vrij komt te liggen. Hier kunnen de kankercellen makkelijk aan aanhechten waardoor de 
kans op metastase uitgroei sterk toeneemt. C: Antilichamen gericht tegen kankercellen binden aan 
de kankercellen waardoor macrofagen ze kunnen herkennen. Macrofagen kunnen nu de kankercellen 
binden, opnemen (fagocyteren) en doden. Hierdoor worden de aangehechte tumorcellen opgeruimd en 
neemt de kans op uitgroei van metastases sterk af. 
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Om te onderzoeken of we de effectiviteit van antilichaamtherapie nog verder kunnen 
verbeteren testen wij in hoofdstuk 9 verschillende types antilichamen op hun effectiviteit. 
In het lichaam komen verschillende types antilichamen voor. De IgG1 antilichamen 
worden het meest gebruikt voor antilichaamtherapie. In het lichaam komen echter ook 
antilichamen van het type IgG3 voor, die in de literatuur een betere effectiviteit laten zien 
op verschillende gebieden. Een groot nadeel van deze IgG3 antilichamen is echter dat ze 
maar kort in het bloed aanwezig zijn en snel worden afgebroken. Hun halfwaardetijd is 
laag. Wij hebben nu de IgG3 antilichamen zo aangepast dat ze een kleine verandering 
bevatten waardoor hun halfwaardetijd wordt verlengd. 
In een muizenmodel werkt het IgG3 antilichaam even goed als het IgG1 antilichaam. Het 
lijkt er echter op dat het werkingsmechanisme van IgG3 verschilt van het IgG1 antilichaam. 
Verder onderzoek moet uitwijzen of een behandeling met bijvoorbeeld een combinatie van 
IgG1 en IgG3 antilichamen leidt tot een verbeterde reactie tegen nieuwe en bestaande 
tumoren.
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Conclusie
Het is duidelijk geworden dat macrofagen een zeer gecompliceerde rol spelen in tumor 
ontwikkeling en metastasering. Enerzijds kan macrofaag infiltratie in tumoren de 
prognose en overleving van patiënten sterk negatief beïnvloeden. Macrofaag activatie 
tijdens operaties leidt tevens tot schade van de bloedwand en vervolgens tot verhoogde 
aanhechting van tumorcellen en uitgroei van metastases. Anderzijds is in dikke darm 
kanker macrofaag infiltratie geassocieerd met een verbeterde prognose en verlengde 
overleving van patiënten. Bovendien kunnen macrofagen uitgroei van metastases na 
operatie voorkomen door peri-operatieve behandeling met antilichamen.
Het is belangrijk om goed uit te zoeken welke factoren in het lichaam een rol spelen 
bij het uitrijpen van macrofagen tot de verschillende macrofaag types. Het blokkeren 
van factoren die macrofagen laten uitrijpen tot groeibevorderende macrofagen, of het 
stimuleren met factoren die anti-tumor eigenschappen in macrofagen bevorderen, kan in 
de toekomst leiden tot het “heropvoeden” van macrofagen in tumoren. Hierdoor krijgen 
deze macrofagen betere anti-tumor eigenschappen wat de behandeling van bestaande 
tumoren evenals het tegengaan van metastasering na operatie sterk kan verbeteren. 
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