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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Cervixcarcinoom, een kwaadaardige vorm van kanker van de baarmoederhals, wordt ver-

oorzaakt door een langdurige infectie van de epitheelcellen met het humaan papillomavirus 

(HPV). Ondanks de introductie van verbeterde vroege detectietechnieken en profylactische 

(d.w.z. preventieve) vaccins tegen HPV, is baarmoederhalskanker nog steeds een veelvoor-

komende en ingrijpende ziekte. In Nederland, werd in 2017 bij 817 vrouwen de diagnose 

cervixcarcinoom vastgesteld en in 2016 overleden 229 patiënten aan deze ziekte. De tumor 

breidt zich met name lokaal uit naar dichtbijgelegen organen en verspreidt zich via de lym-

fevaten naar de tumor-drainerende lymfeklieren. Het lymfestelsel verbindt lymfoïde organen 

(zoals de milt en lymfeklieren) met de perifere organen. Lymfoïde organen vormen ‘het hart’ 

van het immuunsysteem, waar in principe een anti-tumor afweerrespons als reactie op de 

‘lichaamsvreemde’ kwaadaardige cellen zou moeten worden gegenereerd. Centraal in deze 

afweer respons zijn de zogenaamde killer T-cellen die in staat zijn tumorcellen te herkennen 

en te doden. Helaas zijn tumorcellen in staat om via allerlei trucjes het immuunsysteem te 

omzeilen en te onderdrukken – zowel in tumoren als in lymfeklieren die daarop draineren. 

Eén van de ontsnappingsmechanismen die tumoren gebruiken om aan een anti-tumor T-cel 

respons te ontkomen is de expressie van zogenaamde ‘checkpoint’ (controlepunt) molecu-

len. Normaliter handhaven deze checkpoints zelf-tolerantie en bepalen ze de duur en sterkte 

van een afweerrespons tegen indringers (bacteriën, virussen, etc.) van buitenaf. Echter, deze 

checkpoints kunnen worden misbruikt door tumoren om killer T-cellen te remmen zodat deze 

hun anti-tumor activiteit niet meer kunnen uitoefenen. Immuuntherapeutische strategieën zijn 

daarom gericht op het blokkeren van deze checkpoint interacties (bijv. PD-1:PD-L1/2 en CT-

LA-4:CD80/86) in het micromilieu van de tumor en/of drainerende lymfeklieren. 

 Immuuntherapie wordt nog niet als standaard behandeling gegeven aan patiënten met 

baarmoederhalskanker. Op dit moment zijn er een aantal nog lopende experimentele klini-

sche onderzoeken naar de effectiviteit van monoklonale antilichamen die immuun check-

points kunnen blokkeren, zoals αPD-1 en αCTLA-4. Echter, er zijn nog geen duurzame kli-

nische responsen bereikt en daarom ligt de focus van dit proefschrift op de karakterisering 

van het tumor immuun-milieu om zo voorspellende en prognostische factoren, genaamd 

biomarkers, te vinden en om nieuwe therapeutische targets te identificeren om daarop toe-

passingen te ontwikkelen, om hogere frequenties aan klinische responsen te bereiken en 

onnodige overbehandeling te vermijden.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we de expressie van het checkpoint molecuul 

PD-L1 in formaline-gefixeerde en paraffine-ingebedde cervixcarcinoom monsters bestudeerd. 

PD-L1 kan binden aan PD-1 op T-cellen en op deze manier de killer T-cellen remmen in hun 

functie. We onderzochten in twee patiëntgroepen het verschil tussen plaveiselcelcarcinoom 

(PCC) vs. adenocarcinoom (AC; patiënten cohort I, n=205) en primaire tumoren vs. gepaarde 

lymfeklier metastasen (patiënten cohort II, n=127). Daarnaast hebben we de PD-L1 expressie 
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data gecorreleerd aan klinisch-pathologische kenmerken en overleving van de patiënten. 

Immunohistochemische kleuringen laten zien dat er veel PD-L1 tot expressie wordt gebracht 

door tumorcellen en door myeloïde immuuncellen in de tumor. PCC tumoren brengen signifi-

cant meer PD-L1 tot expressie dan AC tumoren (54% vs. 14%, respectievelijk). Een opvallende 

bevinding binnen de groep met PCC tumoren zijn de verschillende expressiepatronen van 

PD-L1 in de primaire tumor. Patiënten met expressie van PD-L1 aan de rand (in de marge) 

van de tumorvelden hadden een betere 5-jaars (100%) overleving dan patiënten met diffu-

se PD-L1 expressie in de primaire tumor. De PD-L1 “marginale” expressie wijst mogelijk op 

een effectieve T-cel afweerreactie met IFNγ productie, wat zorgt voor de op-regulatie van 

PD-L1 expressie, terwijl het diffuse PD-L1 patroon meer duidt op activering van een interne 

oncogene signaleringsroute wat resulteert in hoge PD-L1 expressie. Op basis van deze re-

sultaten concluderen we dat PD-L1 eiwitexpressiepatronen in de tumor van belang kan zijn 

voor prognose en in de toekomst ook toegepast zouden moeten worden als biomarker voor 

stratificatie van patiënten met cervixcarcinoom die deelnemen aan experimentele klinische 

onderzoeken naar αPD-(L)1 therapie. 

 In hoofdstuk 3 hebben we de expressie van een ander checkpoint molecuul onderzocht, 

indoleamine 2,3-deoxygenase (IDO). IDO kan via een enzymatische reactie tryptofaan omzet-

ten in kynurenine. In vitro en in vivo studies hebben aangetoond dat met name geactiveerde 

T- en NK-cellen negatief worden beïnvloed door de resulterende tryptofaan depletie en dat 

immuun suppressieve regulatoire T-cellen (Tregs) worden geïnduceerd door de aanwezig-

heid van IDO. Eerder onderzoek in patiënten met baarmoederhalskanker heeft aangetoond 

dat een lage kynurenine/tryptofaan (kyn/trp) ratio in serum is geassocieerd met een slechtere 

prognose. We onderzochten het verband tussen IDO eiwitexpressiepatronen in 71 primaire 

PCC tumoren en 14 gepaarde lymfekliermetastasen en de concentratie van IDO metabolieten 

(kynurenine en tryptofaan) in het serum van baarmoederhalskankerpatiënten. Verder corre-

leerden we IDO expressiepatronen in het tumor milieu met klinisch-pathologische kenmer-

ken en de aanwezigheid van prolifererende (delende) killer T-cellen en Tregs. We vergeleken 

ook de relaties tussen IDO1- en IFNG-genexpressie en klinische parameters met behulp van 

RNAseq-data van 144 PCC cervixcarcinoom monsters on-line gepubliceerd door The Cancer 

Genome Atlas (TCGA). Immunohistochemische kleuringen lieten zien dat er naast PD-L1, ook 

veel IDO tot expressie wordt gebracht door tumorcellen en door myeloïde immuuncellen. 

Net als bij PD-L1, zagen we ook voor IDO verschillende eiwitexpressiepatronen in de primaire 

tumoren, welke vergelijkbare associaties met overleving lieten zien als voor de verschillende 

expressiepatronen van PD-L1 (d.w.z. betere overleving voor patiënten met een “marginale” 

IDO expressie). Van IDO is bekend dat het net als PD-L1 door van T-cellen afkomstig IFNγ 

op-gereguleerd kan worden. Met behulp van de TCGA data set vonden we een significante 

correlatie tussen IDO1- en IFNG-genexpressie, wat inderdaad wijst op een IFNγ-gemedieer-

de op-regulatie van IDO middels een effectieve anti-tumor T-cel respons. Dit ondersteunt 

onze bevindingen dat IDO expressie in het tumormilieu een prognostisch gunstige associatie 

heeft met tumorgrootte, lymfekliermetastasen en infiltratie van geactiveerde en delende killer 
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T-cellen. Een belangrijke bevinding binnen deze studie is het verband tussen IDO expressie 

in de tumor en de kyn/trp ratio in serum van patiënten met PCC tumoren in een vroeg stadi-

um. Deze associatie was echter alleen duidelijk voor patiënten met een niet-marginale IDO 

expressie in de primaire tumor. Gebaseerd op deze resultaten concluderen we dat de IDO 

eiwitexpressiepatronen in de primaire tumor meer informatie geven dan kyn/trp serum levels 

en mRNA levels ten behoeve van prognose en stratificatie van patiënten met cervixcarci-

noom die meedoen aan experimentele klinische onderzoeken naar IDO-remmers. 

 Een ander ontsnappingsmechanisme van tumorcellen is via de afwijkende expressie van 

HLA klasse I-moleculen, die betrokken zijn bij de presentatie van (tumor)antigenen aan killer 

T-cellen en zo een anti-tumor T-cel respons tegen de tumor mogelijk maken. In hoofdstuk 

4 vergeleken we de expressie van klassieke (HLA-A, -B, -C) en niet-klassieke (HLA-E en -G) 

HLA-moleculen tussen baarmoederhalskankerpatiënten met PCC- en AC tumoren in primaire 

tumoren en gepaarde tumor-positieve lymfeklier samples (n=136). In 80-90% van de gevallen, 

en met name in grote tumoren (=>4 cm), was er sprake van HLA down-regulatie in cervix 

tumoren. Bovendien hadden patiënten met PCC tumoren vaker verlies van klassieke HLA 

expressie dan patiënten met AC tumoren. Ook was er een duidelijk verband tussen het ver-

lies van klassieke HLA expressie in de primaire tumor en de gepaarde lymfekliermetastasen. 

In de lymfeklieren van patiënten met PCC tumoren vonden we zelfs een significant lagere 

expressie van klassieke HLA moleculen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een belemmering 

van herkenning door T-cellen. Deze uitkomst past bij het idee dat met name tumorcellen met 

een lage of afwezige expressie van klassieke HLA aan killer T-cellen kunnen ontsnappen en 

vervolgens kunnen metastaseren naar de drainerende lymfeklieren. Daarnaast brachten 30% 

en 25% van de cervix tumoren, respectievelijk, HLA-E en HLA-G tot expressie. Omdat deze 

niet-klassieke HLA moleculen kunnen fungeren als afweer remmers, zou dit kunnen leiden 

tot verminderde T-cel activiteit en dus kunnen leiden tot progressie van de tumor. We vonden 

dat klassieke HLA downregulatie en expressie van niet-klassieke HLA-G verantwoordelijk is 

voor een slechtere overleving bij patiënten met baarmoederhalskanker. Deze veranderingen 

in HLA expressie kunnen zorgen voor lagere klinische responsen na therapieën specifiek 

gericht op killer T-cellen, zoals adoptieve T-cel therapie en checkpointblokkade. Daarom 

onderzochten we in hoofdstuk 5 een alternatieve therapie gericht op Natural Killer (NK) cel-

len die onafhankelijk van afwijkende HLA expressie tumorcellen toch kunnen aanvallen en 

elimineren. We bestudeerden de anti-tumorale werking van deze cellen, afgeleid van vol-

wassen donor bloed (PBNK cellen) of van stamcellen uit navelstrengbloed (UCB-NK cellen), 

in combinatie met cetuximab (een monoklonaal antilichaam tegen epidermale groeifactor 

receptor (EGFR)). Cetuximab als monotherapie had geen toegevoegd anti-tumor effect, zoals 

ook al was waargenomen bij een eerdere klinische studie waarin patiënten met baarmoe-

derhalskanker werden behandeld met cetuximab. We observeerden daarentegen wel een 

verhoogde killer activiteit van PBNK cellen tegen de tumorcellijnen na toevoeging van ce-

tuximab, middels een proces dat bekend staat als antilichaamafhankelijke celgemedieerde 

cytotoxiciteit (ADCC), d.w.z. de NK cellen herkenden en bonden aan de tumorcellen middels 
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het cetuximab dat gebonden was aan het oppervlak van de tumorcellen . Interessant genoeg 

toonden we aan dat UCB-NK-cellen een significant hoger tumor dodend vermogen hadden 

dan PBNK-cellen en dat deze uit navelstrengbloed verkregen cellen het vermogen hadden 

om via een HLA-onafhankelijk manier de tumorcellen te doden. Dit effect kan worden ver-

klaard door de afwezigheid van remmende receptoren op het celmembraan van UCB-NK 

cellen. Deze bevindingen bieden een rationale voor het gebruik van adoptieve NK-cel thera-

pie bij patiënten met baarmoederhalskanker, in combinatie met cetuximab of een ander meer 

cervix tumor-specifiek antilichaam.

De groei van de primaire tumor en het proces van metastasering wordt gemoduleerd door de 

afweercellen aanwezig in de tumor-drainerende lymfeklieren. Idealiter wordt er in deze lym-

feklieren een effectieve anti-tumorrespons gegenereerd en daarom is het micromilieu van de 

klieren van groot belang bij de initiële beslissing tussen activering of onderdrukking van het 

immuunsysteem ten behoeve van de tumor afweer. Om dit fenomeen beter te begrijpen en 

om nieuwe (immuun)therapieën te ontwikkelen die o.a. ook aangrijpen op het immunologi-

sche kanker geconditioneerde micromilieu in de lymfeklieren, hebben we de aanwezige af-

weercellen in cervix tumor-drainerende lymfeklieren bestudeerd. In hoofdstuk 6 werden ver-

schillende T-cel populaties, myeloïde cel subsets (waaronder antigeen-presenterende cellen 

(APCs) en myeloïd-afgeleide suppressor cellen (MDSCs)); en het cytokineprofiel (interleukine 

(IL)-4, IL-6, IL-10 en tumornecrosefactor (TNF)α en IFNγ) in tumor-negatieve lymfeklieren (LN- 

n=20) vs. tumor-positieve lymfeklieren (LN+ n=8) onderzocht met behulp van flow cytometrie. 

We vonden een zeer suppressief milieu in LN+ van patiënten met cervixcarcinoom. Ondanks 

immuun activering, gekenmerkt door verhoogde aantallen geactiveerde killer T-cellen en 

meer uit de tumor migrerende dendritische cellen (DCs), werd het milieu voornamelijk gedo-

mineerd door suppressieve afweercellen zoals Tregs, T-cellen positief voor de checkpoints 

PD-1 en CTLA-4, suppressieve M2-achtige CD14+PD-L1+ APCs en MDSCs. Ook vonden we na 

stimulatie met ‘toll-like receptor’-agonisten hogere levels van het suppressieve cytokine IL-10 

en lagere levels van IFNγ in LN+ ten opzichte van LN-. Daarnaast vonden we een interessan-

te correlatie tussen de aantallen CD14+PD-L1+ APCs en Tregs in LN+, wat mogelijk duidt op 

een co-regulatie en onderlinge samenwerking om de tumorcellen te laten ontsnappen van 

het immuunsysteem. In een immunohistochemische studie in hoofdstuk 7, bestudeerden we 

de distributie en lokalisatie van killer T-cellen, Tregs, HLA-DR+ en PD-L1+ myeloïde cellen in 

cervix tumor-drainerende lymfeklieren (LN+ n=9, LN- n=74) van vijf patiënten met cervixcarci-

noom. In deze studie zagen we dat Tregs en PD-L1+ myeloïde cellen een suppressief cordon 

vormden rondom gemetastaseerde tumorcellen, wat mogelijk zorgt voor hindering van de in-

filtratie en tumor dodende werking van killer T-cellen. Bovendien toonden we een veranderd, 

reeds suppressief immuun milieu met hoge aantallen Tregs en lage killer T-cel/Treg ratio’s 

aan in LN- die zich in hetzelfde bassin bevonden als LN+ in vergelijking met LN- in een verder 

gelegen bassin zonder LN+. Deze nabij LN+ gelegen LN- zijn hoogst waarschijnlijk al beïn-

vloed door een immuun suppressieve drainerende-flow die immunosuppressieve factoren 
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en (geïsoleerde) tumorcellen meebrengt vanuit de primaire tumor en lymfekliermetastasen. 

In tegenstelling tot Tregs werden hoge aantallen PD-L1+ myeloïde cellen alléén gevonden in 

LN+. Op basis van deze bevindingen presenteren we in hoofdstuk 8 een model voor de ni-

chevorming voor metastasen in cervix tumor-drainerende klieren. Wij hypothetiseren, mede 

op basis van de bestaande literatuur, dat primaire tumoren in staat zijn om CD14+ monocyten 

te rekruteren en te polariseren naar suppressieve PD-L1+ M2-achtige macrofagen die op hun 

beurt Tregs kunnen activeren en expanderen. Ondersteund door de bevindingen in hoofd-

stuk 7 suggereren wij dat lymfeklieren voorafgaand aan de metastasering van primaire tumor-

cellen naar de lymfeklieren, door Tregs worden geconditioneerd en een pre-metastatische 

niche creëren met een gebrek aan functionele killer T cellen. Hierdoor kunnen tumorcellen 

zich vestigen in de lymfeklier, om vervolgens weer suppressieve PD-L1+ M2-achtige macrofa-

gen te rekruteren die op hun beurt weer een nieuw leger Tregs mobiliseren om zo de weg 

vrij te maken voor verder verspreiding van de tumor.

Samenvattend: Baarmoederhalskanker zal in de komende decennia nog steeds een veel 

voorkomende vorm van kanker bij vrouwen zijn. Op dit moment zijn er slechts enkele the-

rapeutische opties beschikbaar voor patiënten met baarmoederhalskanker, inclusief inva-

sieve chirurgie en/of chemoradiatie die beide een grote negatieve invloed hebben op de 

kwaliteit van leven. In dit proefschrift werden verschillende ontsnappingsmechanismen on-

derzocht door middel van het karakteriseren van het immuun milieu in de primaire tumor en 

tumor-drainerende lymfeklieren. Deze informatie zal helpen bij het ontrafelen van de com-

plexe wisselwerking tussen tumor en afweercellen en een nieuw licht werpen op hoe het 

metastaseringsproces wordt geïnitieerd en bevorderd. Het begrijpen van de strategieën die 

tumoren gebruiken om een effectieve afweerrespons in de tumor en de drainerende lymfe-

klieren te omzeilen, kan helpen bij de ontwikkeling van minder invasieve, lokaal toegepaste 

en patiëntgerichte immuuntherapeutische strategieën die gericht zijn op complete klinische 

responsen. Een veelbelovende fase I studie die voortgekomen is uit dit onderzoek en die dit 

jaar van start is gegaan is de ‘DURVIT’ studie [NTR6119], waarin de veiligheid van intratumora-

le injectie met een lage dosis durvalumab (αPD-L1) wordt getest bij patiënten met cervixcar-

cinoom in een vroeg stadium.
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