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Dit proefschrift richt zich op een unieke populatie T cellen, de regulatoire T cellen (Tregs). 
Tregs zijn immuuncellen die een onderdrukkend effect op het immuunsysteem kunnen 
hebben, de activiteit daarvan remmen en zo een belangrijke rol spelen bij de regulatie van 
auto-immuniteit, transplantatie en kanker. Voor de ontwikkeling en het functioneren van 
Tregs is een eiwit genaamd FoxP3, van cruciaal belang. Tregs kunnen geïdentificeerd worden 
door aanwezigheid van een combinatie van markers, namelijk CD3, CD4, CD25, FoxP3 en de 
afwezigheid van de marker CD127. Daarnaast zijn ook andere markers op de cellen aanwezig, 
zoals CTLA-4 en Helios. Tregs kunnen voortkomen uit de thymus (tTregs) en daarnaast elders 
(perifeer) in het lichaam ontstaan (pTregs) of in vitro (iTregs) worden gekweekt met behulp 
van o.a. specifieke combinaties van groeifactoren (cytokines).  

Er zijn verscheidene cytokines, die bekend staan om hun onderdrukkende effecten op het 
immuunsysteem en ook bij kunnen dragen aan de overleving van Tregs. In hoofdstuk  2 
onderzoeken we of deze factoren ook andere immuunregulatoire cellen zoals invariante NKT 
cellen (iNKT) kunnen aanzetten tot het verkrijgen van suppressieve eigenschappen. iNKT 
cellen zijn immuuncellen die de capaciteit hebben om zowel pro- als anti-inflammatoire 
cytokines te produceren, en de balans tussen deze factoren bepaalt mede de uitkomst van 
een immuunrespons. In een eerdere publicatie is aangetoond dat direct uit bloed geïsoleerde 
iNKT cellen FoxP3 tot expressie kunnen brengen nadat ze zijn blootgesteld aan het cytokine 
TGF-ß en dat ze ook andere immuuncellen kunnen onderdrukken indien rapamycine (een 
mTOR remmer) wordt toegevoegd. In ons onderzoek, hebben we gekeken naar het effect van 
de suppressieve cytokines IL-10 en TGF-ß, met en zonder toevoeging van rapamycine, op de 
FoxP3 expressie en functie van iNKT cellen. Wij vonden dat met name IL-10 leidde tot FoxP3 
expressie, hetgeen primair in het cytoplasma gelokaliseerd was, en dat rapamycine 
noodzakelijk was voor de nucleaire lokalisatie van FoxP3. Daarnaast hebben we aangetoond 
dat enkel iNKT cellen met nucleaire lokalisatie van FoxP3 suppressieve eigenschappen hadden 
(iNKTregs). Er wordt veel onderzoek gedaan naar het gebruik van iNKT cellen in patiënten. 
Deze door ons beschreven suppressieve iNKT cellen zouden voordelig kunnen zijn bij de 
behandeling van immuun gemedieerde ontstekingsziekten. Daarnaast is er aangetoond dat 
de aantallen iNKT cellen voorspellend kunnen zijn bij het voorkomen van graft-versus-host 
ziekte (GVHD). GVHD is een ernstige complicatie bij patiënten die een hematopoëtische 
stamceltransplantatie (HSCT) hebben ondergaan. Hierbij richten de donor stamcellen zich 
tegen het lichaam van de patiënt. Aangezien wij aangetoond hebben dat iNKTregs 
suppressieve eigenschappen kunnen vergaren wanneer deze gekweekt worden in het bijzijn 
van rapamycine, en iNKT cellen positieve effecten kunnen hebben na HSCT, zouden mTOR 
remmers een bijkomend voordeel kunnen geven in de behandeling danwel in het voorkomen 
van GVHD. 

De mTOR signaalroute is regelmatig verstoord in kanker. Deze signaal route kan overactief zijn 
en hierdoor leiden tot toegenomen groei van cellen. Er zijn medicijnen die deze signaal route 
kunnen remmen, door bijvoorbeeld het eiwit mTOR te remmen. Deze remmers kunnen ook 

Inhoud Lotte Huijts v10.indd   183 5-8-2019   09:19:54



184 

Chapter 10

gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide nierkanker. Zoals 
hierboven aangegeven zorgen mTOR remmers echter ook voor de selectieve groei van Tregs. 
Daar Tregs immuun suppressief zijn en ook de afweerreactie tegen tumoren kunnen 
onderdrukken, is dit een duidelijk ongewenst effect. Indien de groei en overleving van Tregs, 
die optreedt bij de behandeling met een mTOR remmer, tegengegaan kan worden zou dit 
kunnen leiden tot een toename van de effectiviteit van mTOR remmers bij de behandeling van 
kanker. Er zijn verschillende remmers van de PI3K-mTOR signaalroute. Deze remmers werden 
onderzocht in hoofdstuk 3  gebaseerd op de veronderstelling dat wellicht bij remming van 
dezelfde signaalroute, maar op een andere plek in deze route, de remmende effecten op 
tumorgroei behouden zouden kunnen blijven zonder dat daarbij de stimulerende effecten op 
Tregs zouden optreden. De effecten van deze remmers werden onderzocht bij zowel Tregs als 
conventionele (“normale”) T cellen. Wanneer het eiwit mTOR direct geremd wordt door 
bijvoorbeeld rapamycine of everolimus, zijn Tregs in staat te prolifereren en normale T cellen 
niet. Op het moment dat er een remmer gebruikt wordt die eerder aangrijpt in de signaal 
route, zoals bijvoorbeeld het geval is bij remming van het eiwit PI3K door BKM120/Buparlisib, 
zien we dit proliferatie voordeel van Tregs niet en delen Tregs en normale T cellen in 
vergelijkbare mate. Indien zowel het PI3K als het mTOR eiwit gelijktijdig wordt geremd, zoals 
in geval van BEZ235/Dactolisib, ontstaat ook weer het proliferatie voordeel van Tregs. Deze 
data tonen aan dat de signaal routes in Tregs en normale T cellen verschillend zijn, waardoor 
Tregs kunnen delen in de aanwezigheid van een mTOR remmer, en normale T cellen niet. 
Daarentegen delen Tregs en normale T cellen in gelijke mate wanneer er een PI3K remmer 
wordt gebruikt. Bij een vergelijkbaar direct antitumor effect van een PI3K remmer en een 
mTOR remmer , zou het effect op de balans tussen Tregs en normale T cellen een bepalende 
factor voor de klinische effectiviteit kunnen zijn.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat wanneer patiënten behandeld worden met een mTOR remmer, 
zoals rapamycine of everolimus, er in het lichaam van patiënten een toename in Tregs 
optreedt. Toegenomen aantallen Tregs kunnen nuttig zijn om afstotingsreacties te voorkomen 
na transplantatie en om auto-immuun reacties te remmen, maar zijn zoals reeds aangegeven 
ongewenst als er sprake is van kanker. Toegenomen Treg aantallen zijn geassocieerd met een 
slechtere overleving bij patiënten met kanker. Het voorkómen van de tijdens een behandeling 
met mTOR remmers optredende toename van Tregs zou dus kunnen bijdragen aan een meer 
effectieve antikanker therapie. Aangezien gerapporteerd is dat  het frequent in relatief lage 
dosering (metronomisch) toedienen van het medicijn cyclofosfamide resulteert in een 
verlaging van het aantal Tregs in patiënten met kanker zou dit middel een toegevoegde 
waarde kunnen hebben. Om dit in detail te bestuderen hebben we een klinische studie 
opgezet bij patiënten met uitgezaaide nierkanker waarbij een behandeling met everolimus, 
op dat moment het standaard medicijn voor patiënten met een uitgezaaide vorm van 
nierkanker na falen van een behandeling met de tumor remmers sunitinib of pazopanib, werd 
gecombineerd met metronomisch gedoseerd cyclofosfamide (CTX). In hoofdstuk  4 is het 
studieprotocol beschreven. Patiënten werden behandeld in cohorten van 5. In cohort 0 kregen 

patiënten enkel de standaard dosering everolimus, eenmaal daags 10mg, en in de volgende 
cohorten werd CTX toegevoegd aan de behandeling met everolimus. Dit gebeurde in 
verschillende schema’s (eenmaal daags continu dan wel eenmaal daags gedurende een week 
gevolgd door een week zonder medicatie) en met verschillende doseringen.  
 
De effecten die behandeling met everolimus (cohort 0) op het immuunsysteem heeft zijn 
beschreven in hoofdstuk 5. We vonden dat behandeling met everolimus leidt tot een toename 
van Treg percentages terwijl de percentages van CD4+ T cellen niet veranderden, zoals ook 
eerder gepubliceerd is. Uit experimenten met Tregs van deze met everolimus behandelde 
patiënten bleek dat de afweer onderdrukkende capaciteiten van de Tregs behouden bleven. 
Ook vonden we een significante toename van mMDSC, een andere groep van immuun 
onderdrukkende cellen en veranderingen in enkele andere groepen afweercellen (zoals NK 
cellen en circulerende dendritische cellen). Gezamenlijk tonen deze resultaten aan dat 
everolimus verscheidene effecten heeft op het immuunsysteem en dat de balans verschuift 
naar een meer onderdrukte immuunstatus. Een additioneel middel dat deze onderdrukking 
van het immuunsysteem tegen gaat is daarom gewenst in geval van kanker.  
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de klinische studie bij patiënten met uitgezaaide 
nierkanker die behandeld werden met een combinatie van everolimus en de verschillende 
doseringen en schema’s van CTX beschreven. Deze studie toonde aan dat een combinatie van 
10 mg everolimus met eenmaal daags 50mg CTX in een continu schema er voor zorgt dat het 
aantal Tregs daalde. Deze dosering werd dan ook geselecteerd voor het fase II deel van de 
studie. Tijdens de combinatie behandeling traden bij patiënten diverse bijwerkingen op, 
waaronder vermoeidheid, anorexie, huiduitslag, hoesten, mucositis, misselijkheid, 
bloedarmoede en een verhoogd cholesterolgehalte. De incidentie van deze bijwerkingen 
kwam min of meer overeen met de bijwerkingen die gerapporteerd werden in de RECORD-1 
studie, de fase 3 studie die eerder leidde tot de registratie van everolimus.  
 
Tijdens de studie verrichtten we uitgebreide immuunmonitoring (analyse van immunologische 
cel typen) en de resultaten daarvan staan beschreven in hoofdstuk 7 . De combinatie van 
eenmaal daags 10mg everolimus met eenmaal daags 50mg CTX in een continu schema, zorgde 
niet alleen voor een daling van het aantal Tregs, maar ook voor een omkering van de immuun 
onderdrukkende effecten die everolimus veroorzaakte (zie ook figuur 2 van de introductie van 
dit proefschrift). Daar bij kanker een actief immuun systeem gewenst is om het beste anti-
tumor resultaat te kunnen bereiken, zijn dit potentieel gunstige veranderingen, hetgeen zou 
kunnen leiden tot een verbeterde overleving. Deze hypothese werd getest in het fase II deel 
van de klinische studie, zoals beschreven in hoofdstuk 8. Hoewel de eerder in het fase I deel 
van de studie waargenomen effecten op het immuunsysteem ook in het fase II deel gevonden 
werden, werd de fase II studie toch vroegtijdig beëindigd.  
Voor start van de studie was vastgesteld dat er een tussentijdse analyse zou worden 
uitgevoerd. Tijdens deze interim-analyse bleek de progressie vrije overleving (tijd tot optreden 
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gebruikt worden voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide nierkanker. Zoals 
hierboven aangegeven zorgen mTOR remmers echter ook voor de selectieve groei van Tregs. 
Daar Tregs immuun suppressief zijn en ook de afweerreactie tegen tumoren kunnen 
onderdrukken, is dit een duidelijk ongewenst effect. Indien de groei en overleving van Tregs, 
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tumorgroei behouden zouden kunnen blijven zonder dat daarbij de stimulerende effecten op 
Tregs zouden optreden. De effecten van deze remmers werden onderzocht bij zowel Tregs als 
conventionele (“normale”) T cellen. Wanneer het eiwit mTOR direct geremd wordt door 
bijvoorbeeld rapamycine of everolimus, zijn Tregs in staat te prolifereren en normale T cellen 
niet. Op het moment dat er een remmer gebruikt wordt die eerder aangrijpt in de signaal 
route, zoals bijvoorbeeld het geval is bij remming van het eiwit PI3K door BKM120/Buparlisib, 
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wordt gebruikt. Bij een vergelijkbaar direct antitumor effect van een PI3K remmer en een 
mTOR remmer , zou het effect op de balans tussen Tregs en normale T cellen een bepalende 
factor voor de klinische effectiviteit kunnen zijn.  
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na transplantatie en om auto-immuun reacties te remmen, maar zijn zoals reeds aangegeven 
ongewenst als er sprake is van kanker. Toegenomen Treg aantallen zijn geassocieerd met een 
slechtere overleving bij patiënten met kanker. Het voorkómen van de tijdens een behandeling 
met mTOR remmers optredende toename van Tregs zou dus kunnen bijdragen aan een meer 
effectieve antikanker therapie. Aangezien gerapporteerd is dat  het frequent in relatief lage 
dosering (metronomisch) toedienen van het medicijn cyclofosfamide resulteert in een 
verlaging van het aantal Tregs in patiënten met kanker zou dit middel een toegevoegde 
waarde kunnen hebben. Om dit in detail te bestuderen hebben we een klinische studie 
opgezet bij patiënten met uitgezaaide nierkanker waarbij een behandeling met everolimus, 
op dat moment het standaard medicijn voor patiënten met een uitgezaaide vorm van 
nierkanker na falen van een behandeling met de tumor remmers sunitinib of pazopanib, werd 
gecombineerd met metronomisch gedoseerd cyclofosfamide (CTX). In hoofdstuk  4 is het 
studieprotocol beschreven. Patiënten werden behandeld in cohorten van 5. In cohort 0 kregen 

patiënten enkel de standaard dosering everolimus, eenmaal daags 10mg, en in de volgende 
cohorten werd CTX toegevoegd aan de behandeling met everolimus. Dit gebeurde in 
verschillende schema’s (eenmaal daags continu dan wel eenmaal daags gedurende een week 
gevolgd door een week zonder medicatie) en met verschillende doseringen.  
 
De effecten die behandeling met everolimus (cohort 0) op het immuunsysteem heeft zijn 
beschreven in hoofdstuk 5. We vonden dat behandeling met everolimus leidt tot een toename 
van Treg percentages terwijl de percentages van CD4+ T cellen niet veranderden, zoals ook 
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bloedarmoede en een verhoogd cholesterolgehalte. De incidentie van deze bijwerkingen 
kwam min of meer overeen met de bijwerkingen die gerapporteerd werden in de RECORD-1 
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eenmaal daags 10mg everolimus met eenmaal daags 50mg CTX in een continu schema, zorgde 
niet alleen voor een daling van het aantal Tregs, maar ook voor een omkering van de immuun 
onderdrukkende effecten die everolimus veroorzaakte (zie ook figuur 2 van de introductie van 
dit proefschrift). Daar bij kanker een actief immuun systeem gewenst is om het beste anti-
tumor resultaat te kunnen bereiken, zijn dit potentieel gunstige veranderingen, hetgeen zou 
kunnen leiden tot een verbeterde overleving. Deze hypothese werd getest in het fase II deel 
van de klinische studie, zoals beschreven in hoofdstuk 8. Hoewel de eerder in het fase I deel 
van de studie waargenomen effecten op het immuunsysteem ook in het fase II deel gevonden 
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Voor start van de studie was vastgesteld dat er een tussentijdse analyse zou worden 
uitgevoerd. Tijdens deze interim-analyse bleek de progressie vrije overleving (tijd tot optreden 

Inhoud Lotte Huijts v10.indd   185 5-8-2019   09:19:55



186 

Chapter 10

van groei van de tumor) 4 maanden na het starten van de behandeling niet verbeterd te zijn 
van 50% naar 70%, hetgeen het vooraf gestelde relevant geachte streven was. Ondanks het 
feit dat de studie om deze reden voortijdig werd beëindigd, heeft de studie toch geleid tot het 
verkrijgen van relevante informatie over het immuunsysteem bij patiënten met nierkanker en 
veranderingen daarvan onder invloed van everolimus en CTX. Zo kunnen onze resultaten 
gebruikt worden bij het opzetten van andere klinische studies. 
 
Het veld van de tumor immunologie heeft de laatste 10 jaar een grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Naast T cellen worden ook NK cellen uitgebreid onderzocht voor nieuwe 
behandelstrategieën. Tumor cellen hebben manieren ontwikkeld om de aanwezigheid van 
MHC klasse I moleculen op hun cel oppervlak te voorkomen en hierdoor kunnen cytotoxische 
T cellen deze tumor cellen niet meer herkennen, terwijl NK cellen deze mogelijkheid dan nog 
wel hebben. Een interessante observatie in dit proefschrift is dat de combinatie van CTX en 
everolimus leidde tot veranderingen in de NK cel populatie. Er zijn grofweg twee typen NK 
cellen, NK cellen met een meer regulerende functie door de productie van cytokines, en 
daarnaast NK cellen met meer celdodende eigenschappen. Behandeling met everolimus 
zorgde voor een stabiele cytokine producerende populatie en een toename van NK cellen met 
cel dodende eigenschappen. Toevoegen van CTX zorgde ervoor dat de NK populatie met cel 
dodende eigenschapen af nam, een effect dat significant was in cohorten 4 en 6 van onze 
klinische studie. Mogelijk dat dit bijgedragen heeft aan het uitblijven van verbetering op de 
overleving van patiënten met uitgezaaide nierkanker die behandeld werden met de 
combinatie van everolimus en CTX.  
Er zijn meerdere chemotherapeutica beschreven die naast hun anti-tumor werking ook 
kunnen leiden tot een toegenomen NK cel functie. Toevoegen van een van deze middelen aan 
de combinatie van everolimus en CTX zou kunnen resulteren in het tegengaan van de 
negatieve effecten op de NK cel populatie. Daarentegen gaat deze triple therapie 
waarschijnlijk gepaard met extra bijwerkingen wat de praktische toepasbaarheid zal 
verminderen.  
 
Recentelijk zijn er verscheidene nieuwe therapieën op de markt gekomen voor onder andere 
patiënten met nierkanker. Checkpoint remmers zijn middelen die de specifiek remmende 
werking die een tumor op het afweersysteem kan uitoefenen teniet kunnen doen. 
Voorbeelden van checkpoint remmers zijn ipilimumab (anti-CTLA-4), nivolumab en 
pembrolizumab (beide anti-PD-1), en deze middelen zijn nu geregistreerd voor de behandeling 
van verschillende tumor types. Recent is de combinatie van nivolumab en ipilimumab 
onderzocht bij patiënten met uitgezaaide nierkanker, waarbij is gevonden dat bepaalde 
patiënten (namelijk die met een intermediair tot slecht risico) beter op de combinatie 
immuuntherapie reageren dan op een behandeling met sunitinib, waardoor deze combinatie 
nu ook beschikbaar is voor patiënten.  
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij 
behandeling met checkpoint remmers en welke patiënten niet. Hoewel expressie van PD-L1 

op de tumor geassocieerd is met een betere respons, kunnen ook patiënten met lage 
expressie van PD-L1 nog steeds baat hebben bij anti-PD-1 therapie.  
Behandeling met ipilimumab leidt mogelijk tot een vermindering van het aantal Tregs. 
Mogelijk dat dit een verklaring is voor de toegevoegde effectiviteit van ipilimumab aan 
nivolumab behandeling. Helaas zijn er geen Treg-specifieke immuunmonitoring data  
gepubliceerd naar aanleiding van de grote registratie studies van checkpoint remmers. Deze 
gegevens hadden wellicht kunnen bijdragen aan het beter voorspellen van de effectiviteit van 
de behandeling. 
Daarnaast is het falen van checkpoint remmer behandeling geassocieerd met een hogere 
frequentie van MDSC cellen, en het verwijderen van MDSCs zou de effectiviteit van checkpoint 
remmers derhalve kunnen vergroten. De in dit proefschrift beschreven effecten van CTX op 
het immuunsysteem, en dan met name de afname van het percentage MDSC, zouden van 
toegevoegde waarde kunnen zijn wanneer metronomisch CTX gecombineerd wordt met 
checkpoint remmers.  
 
Bij de behandeling van kanker is een actief immuunsysteem gewenst, helaas wordt het 
immuunsysteem door aanwezigheid van een tumor onderdrukt. Tregs spelen een belangrijke 
rol in deze onderdrukking van het immuunsysteem. De resultaten van dit proefschrift  dragen 
bij aan een beter begrip van de rol van Tregs en kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe 
immuuntherapeutische behandel strategieën voor patiënten met kanker.  
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van groei van de tumor) 4 maanden na het starten van de behandeling niet verbeterd te zijn 
van 50% naar 70%, hetgeen het vooraf gestelde relevant geachte streven was. Ondanks het 
feit dat de studie om deze reden voortijdig werd beëindigd, heeft de studie toch geleid tot het 
verkrijgen van relevante informatie over het immuunsysteem bij patiënten met nierkanker en 
veranderingen daarvan onder invloed van everolimus en CTX. Zo kunnen onze resultaten 
gebruikt worden bij het opzetten van andere klinische studies. 
 
Het veld van de tumor immunologie heeft de laatste 10 jaar een grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Naast T cellen worden ook NK cellen uitgebreid onderzocht voor nieuwe 
behandelstrategieën. Tumor cellen hebben manieren ontwikkeld om de aanwezigheid van 
MHC klasse I moleculen op hun cel oppervlak te voorkomen en hierdoor kunnen cytotoxische 
T cellen deze tumor cellen niet meer herkennen, terwijl NK cellen deze mogelijkheid dan nog 
wel hebben. Een interessante observatie in dit proefschrift is dat de combinatie van CTX en 
everolimus leidde tot veranderingen in de NK cel populatie. Er zijn grofweg twee typen NK 
cellen, NK cellen met een meer regulerende functie door de productie van cytokines, en 
daarnaast NK cellen met meer celdodende eigenschappen. Behandeling met everolimus 
zorgde voor een stabiele cytokine producerende populatie en een toename van NK cellen met 
cel dodende eigenschappen. Toevoegen van CTX zorgde ervoor dat de NK populatie met cel 
dodende eigenschapen af nam, een effect dat significant was in cohorten 4 en 6 van onze 
klinische studie. Mogelijk dat dit bijgedragen heeft aan het uitblijven van verbetering op de 
overleving van patiënten met uitgezaaide nierkanker die behandeld werden met de 
combinatie van everolimus en CTX.  
Er zijn meerdere chemotherapeutica beschreven die naast hun anti-tumor werking ook 
kunnen leiden tot een toegenomen NK cel functie. Toevoegen van een van deze middelen aan 
de combinatie van everolimus en CTX zou kunnen resulteren in het tegengaan van de 
negatieve effecten op de NK cel populatie. Daarentegen gaat deze triple therapie 
waarschijnlijk gepaard met extra bijwerkingen wat de praktische toepasbaarheid zal 
verminderen.  
 
Recentelijk zijn er verscheidene nieuwe therapieën op de markt gekomen voor onder andere 
patiënten met nierkanker. Checkpoint remmers zijn middelen die de specifiek remmende 
werking die een tumor op het afweersysteem kan uitoefenen teniet kunnen doen. 
Voorbeelden van checkpoint remmers zijn ipilimumab (anti-CTLA-4), nivolumab en 
pembrolizumab (beide anti-PD-1), en deze middelen zijn nu geregistreerd voor de behandeling 
van verschillende tumor types. Recent is de combinatie van nivolumab en ipilimumab 
onderzocht bij patiënten met uitgezaaide nierkanker, waarbij is gevonden dat bepaalde 
patiënten (namelijk die met een intermediair tot slecht risico) beter op de combinatie 
immuuntherapie reageren dan op een behandeling met sunitinib, waardoor deze combinatie 
nu ook beschikbaar is voor patiënten.  
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij 
behandeling met checkpoint remmers en welke patiënten niet. Hoewel expressie van PD-L1 

op de tumor geassocieerd is met een betere respons, kunnen ook patiënten met lage 
expressie van PD-L1 nog steeds baat hebben bij anti-PD-1 therapie.  
Behandeling met ipilimumab leidt mogelijk tot een vermindering van het aantal Tregs. 
Mogelijk dat dit een verklaring is voor de toegevoegde effectiviteit van ipilimumab aan 
nivolumab behandeling. Helaas zijn er geen Treg-specifieke immuunmonitoring data  
gepubliceerd naar aanleiding van de grote registratie studies van checkpoint remmers. Deze 
gegevens hadden wellicht kunnen bijdragen aan het beter voorspellen van de effectiviteit van 
de behandeling. 
Daarnaast is het falen van checkpoint remmer behandeling geassocieerd met een hogere 
frequentie van MDSC cellen, en het verwijderen van MDSCs zou de effectiviteit van checkpoint 
remmers derhalve kunnen vergroten. De in dit proefschrift beschreven effecten van CTX op 
het immuunsysteem, en dan met name de afname van het percentage MDSC, zouden van 
toegevoegde waarde kunnen zijn wanneer metronomisch CTX gecombineerd wordt met 
checkpoint remmers.  
 
Bij de behandeling van kanker is een actief immuunsysteem gewenst, helaas wordt het 
immuunsysteem door aanwezigheid van een tumor onderdrukt. Tregs spelen een belangrijke 
rol in deze onderdrukking van het immuunsysteem. De resultaten van dit proefschrift  dragen 
bij aan een beter begrip van de rol van Tregs en kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe 
immuuntherapeutische behandel strategieën voor patiënten met kanker.  
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