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Nederlandse samenvatting
Immuuncellen, ook wel witte bloedcellen genoemd, bieden een beschermende functie
in het lichaam tegen ziekteverwekkers en bepaalde abnormaliteiten zoals tumorcellen.
Tumoren zijn dan ook vaak geïnfiltreerd met diverse typen immuuncellen zoals T-cellen,
dendritische cellen (DC), myeloide suppressor cellen (MDSC), macrofagen en een beperkt
aantal NK-cellen. Deze cellen, en de cytokinen die zij produceren, spelen een cruciale rol
in de ontwikkeling en bestrijding van kanker en kunnen, individueel en collectief, ofwel
tumorgroei stimuleren (immuun regulerend) ofwel tumorprogressie belemmeren (proinflammatoir). Echter, tumorcellen en de micro-omgeving van de tumor kunnen ook de
functie van specifieke immuuncellen beïnvloeden.1–4 De progressie van kanker is dan ook
vaak gerelateerd aan het type immuuncellen en het evenwicht tussen immuun regulerende
en pro-inflammatoire immuuncellen in de tumor micro-omgeving.5,6
Dit proefschrift richt zich hoofdzakelijk op 2 typen unieke immuuncellen; de invariante
natural killercellen (iNKT) cellen en de Vγ9Vδ2-T cellen. Van oudsher werden
immuunresponsen strikt ingedeeld in twee soorten; het aangeboren immuunsysteem
met een snelle en specifieke reactie, en het verworven immuunsysteem welke meer tijd
vereist maar diverse functies bezit en “geheugen” kan creëren. Met de kennis van nu en de
identificatie van nieuwe immuuncel subtypen, wordt deze scheiding echter minder strikt.
De T-cel subtypen iNKT en Vγ9Vδ2-T cellen bijvoorbeeld combineren de functies van proinflammatoire cellen van het verworven immuunsysteem met de reactiesnelheid van het
aangeboren immuunsysteem.7,8
Verder zijn zowel iNKT als Vγ9Vδ2-T cellen uniek in de wijze waarop ze abnormaal materiaal
(antigenen) herkennen. T-cellen kenmerken zich door de expressie van een T-celreceptor
(TCR) op het celoppervlak waarmee ze antigenen herkennen. Een voorwaarde voor het
herkennen van antigenen is dat deze worden gepresenteerd door zogenoemde antigeen
presenterende (MHC-) moleculen op het celoppervlak van antigeen presenteerde cellen.
Echter, in tegenstelling tot conventionele T cellen, zijn iNKT en Vγ9Vδ2-T cellen voor hun
activatie en functionaliteit niet afhankelijk van de presentatie van antigenen door MHCmoleculen, welke per individu verschillend zijn. Dit vergemakkelijkt de mogelijkheid om een
persoonsonafhankelijke therapie te ontwikkelen om deze pro-inflammatoire T-cel subsets
in te zetten voor het opruimen van tumorcellen in het lichaam. 7,9,10 Beide immuuncel
subtypen worden hieronder in meer detail beschreven.
Humane iNKT cellen kenmerken zich door de expressie van een Vα24Vβ11-T cell receptor
en raken geactiveerd door de herkenning van glycolipide antigenen gepresenteerd door het
MHC-klasse I-achtige molecuul CD1d en kunnen, deels afhankelijk van de co-stimulerende
signalen en de cytokinen aanwezig in het micromilieu, een immuun regulerende of pro-
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inflammatoire immuunrespons induceren. Het prototypische antigen α-galactosylceramide
(α-GalCer) is uitgebreid bestudeerd wegens zijn vermogen om een pro-inflammatoir

gemedieerde immuunrespons van iNKT cellen te induceren. Hierbij worden geactiveerde
iNKT cellen giftig (cytotoxisch) tegen doelwitcellen en stimuleren ze bovendien de
activering van andere immuuncellen via de sterke productie van het cytokine IFN-γ. 11–13
Het merendeel van humane T cellen brengt een TCR tot expressie op het celoppervlak
bestaande uit een α- en een β-keten. Echter, een klein deel van alle T-cellen heeft een TCR
bestaande uit een γ- en een δ-keten en worden γδ-T cellen genoemd. Vγ9Vδ2-T cellen zijn
de belangrijkste γδ-T cel subset in humaan bloed en worden geactiveerd door de opname
van niet-peptide fosfoantigenen welke in hoge mate aanwezig zijn in “veranderde” cellen als
gevolg van bacteriële infectie, stress of kanker. Vγ9Vδ2-T cel activatie kan versterkt worden
door de interactie van stress gerelateerde liganden met NKG2D op het celoppervlak van
Vγ9Vδ2-T cellen. Geactiveerde Vγ9Vδ2-T cellen zijn cytotoxisch tegen tumorcellen van
verschillende herkomst, stimuleren de rijping van dendritische cellen (DC) en presenteren
antigenen aan T-cellen met een αβ-TCR.14–16

Dit proefschrift
In dit proefschrift beschrijven we de rol die iNKT en Vγ9Vδ2-T cellen kunnen spelen in tumor
immuuntherapie en hoe we deze geconserveerde immunologische routes kunnen inzetten
met behulp van variabele domeinen van zware keten antilichamen (VHHs of Nanobodies).
Volledige antilichamen bestaan uit meerdere gedeelten (domeinen) welke allen afzonderlijk
van elkaar gevouwen zijn. Omdat een VHH slechts uit één domein bestaat biedt dit
meerdere voordelen ten opzichte van conventionele antilichamen b.v. verbeterde weefsel/
tumorpenetratie, verhoogde stabiliteit, verbeterde oplosbaarheid, een sterk vermogen om
te hervouwen, een lage potentie om ongewenste afweerreacties te veroorzaken die gericht
zijn tegen het VHH zelf (immunogeniciteit), eenvoudige constructie naar multimere
moleculen én de mogelijkheid functionele moleculen in E. coli of gist te produceren wat tijden kostenbesparend werkt.17–19

A

Voor zowel Vγ9Vδ2-T als iNKT cellen zijn functionele en numerieke afwijkingen
waargenomen bij kankerpatiënten.15,20 In hoofdstuk 2 rapporteren we een geactualiseerde
analyse van de klinische uitkomst van 47 patiënten met hoofd-halskanker (HNSCC) bij wie
het iNKT celniveau is bepaald voorafgaand aan een op-genezing-gerichte radiotherapie. De
patiënten werden gestratificeerd op basis van hun iNKT celniveau één dag voorafgaand aan
de radiotherapie. Totale overleving (OS), ziekte specifieke overleving (DSS), locoregionale
controle (LRC) en de ontwikkeling van metastasen op afstand (DM) werden vervolgens
geregistreerd, startend vanaf het begin van de behandeling tot het tijdstip van de eerste
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recidief manifestatie van HNSCC of de laatste opvolging (indien er geen recidief werd
waargenomen), met een mediane opvolgperiode van 8,7 jaar. Hieruit bleek dat patiënten
met een laag iNKT celniveau in vergelijking met patiënten zonder deze tekortkoming, een
opvallend ongunstige klinische uitkomst hadden. Aangezien de humaan papillomavirusstatus (HPV) een sterke, onafhankelijke prognostische factor voor de overleving van
orofaryngeale kanker (keelkanker) is21, werd een mogelijke correlatie tussen de HPV-status
en het iNKT celniveau onderzocht. Echter, alle orofaryngeale kankerpatiënten met een
gemiddeld tot hoog iNKT celniveau bleken negatief te zijn voor HPV-infectie. Dit impliceert
dat de overleving in de groep patiënten met een gemiddeld tot hoog iNKT celniveau niet
gecorreleerd is aan de HPV-status van de patiënt. Aangezien ook een direct verband tussen
lage intratumorale iNKT aantallen en een slechte prognose in neuroblastoom en colorectale
kanker is gevonden22,23, kan de voorspellende waarde van iNKT cellen een algemeen
fenomeen zijn en benadrukt dit de relevantie van deze kleine immuun subpopulatie in
antitumor immuniteit.
De interacties tussen iNKT en CD1d expresserende DC zijn belangrijk voor de wederzijdse
activering van zowel iNKT en DC. De activatie van DC kan, in ieder geval deels, worden
nagebootst met behulp van antilichamen specifiek gericht tegen CD1d (anti-CD1d mAbs).24
Daarnaast kunnen anti-CD1d mAbs ook een geprogrammeerde celdood (apoptose)
induceren van verschillende leukemische tumorcellen zoals B-lymfoblastische en multipel
myeloom cellijnen, en eveneens in multipel myeloom geisoleerd uit patiënten.25 In
hoofdstuk 3 is beschreven dat door ons gegenereerde anti-CD1d VHHs vergelijkbare
functionele eigenschappen hebben als beschreven voor anti-CD1d mAbs. Uit een panel van
21 specifieke anti-CD1d VHH klonen, konden specifieke klonen worden gelinkt aan drie
specifieke functies. Ten eerste werden twee klonen gevonden die de rijping en cytokine
productie van monocyt-afgeleide DC induceren en daarmee mogelijk immuunreacties
richting een pro-inflammatoir karakter sturen, in de afwezigheid van andere costimulerende
signalen (bijvoorbeeld TLR- en CD40-signalering). Aangezien de binding en activatie van
CD40 de activatie van DC verder kan stimuleren ten behoeve van CD4+ en CD8+ T-cel
activatie26, kan een bispecifiek VHH dat zowel gericht is op CD1d en CD40, of gefuseerd aan
een tumor-geassocieerd antigeen (TAA), een krachtig middel zijn voor vaccinatie doeleinden.
Van belang is dat de grootte van het lymfecompartiment van de lymfeklieren beperkend is
(<70 kDa) en hiermee toegang van pathogenen blokkeert27 maar wel gemakkelijk toegang
zal bieden voor (bi-) specifieke VHHs (~ 30 kDa). Op deze manier kan een bispecifiek
VHH een surrogaat signaal bieden en mogelijk iNKT hulp nabootsen om optimale DC
activatie te induceren. Ten tweede, bleek een van de CD1d-specifieke VHH klonen een
verhoogde binding van annexine V te induceren op CD1d expresserende tumorcellen zoals
B-lymfoblastische en multipel myeloom cellen, wat een indicatie is voor een vroeg stadium
van apoptose. Ten derde, werd een CD1d-specifieke VHH geïdentificeerd welke effectief de
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herkenning van het CD1d-α-GalCer complex door iNKT cellen kon remmen met als gevolg
de inhibitie van iNKT cel activering en de remming van cytokinen productie. Dit VHH kan
nuttig zijn onder andere bij iNKT cel gemedieerde ontstekingsprocessen in bijvoorbeeld
de longen, en bij autoimmuun aandoeningen. De kleine omvang en stabiliteit van VHHs
maakt hen in het bijzonder interessant om te evalueren voor hun therapeutische waarde via
aerosole toedieningswijzen. Samen bieden deze anti-CD1d VHHs nieuwe methoden welke
nuttig kunnen zijn bij het overwegen van immuuntherapeutische toepassingen gericht
op het blokkeren van CD1d, DC activatie ten behoeve van vaccinatie, of de inductie van
apoptose in CD1d expresserende tumorcellen.
iNKT activatie via het α-GalCer-CD1d complex induceert een snelle cytokinen storm welke
leidt tot de activatie van NK cellen, αβ-T cellen, B cellen, neutrofielen, macrofagen en de DC
met welke zij een interactie aan gaan.28–30 In hoofdstuk 4 is het stimulerende effect van
iNKT cellen op Vγ9Vδ2-T cel activatie en cytoxiciteit bepaald. Hierbij bleek dat geactiveerde
iNKT cellen een inducerend en versterkend effect hebben op de activatie van Vγ9Vδ2-T
cellen, hun IFN-γ productie en de lysis van tumor cellen. Dit effect was onafhankelijk van
direct celcontact en met behulp van neutraliserende antilichamen tegen verscheidene
cytokinen is bepaald dat dit gereguleerd wordt door het cytokine TNF-α. Het stimulerende
effect van iNKT cellen op de effector functies van Vγ9Vδ2-T cellen kan ingezet worden
om toekomstige op Vγ9Vδ2-T cel gebaseerde immuuntherapeutische toepassingen te
versterken, bijvoorbeeld door simultane presentatie van α-GalCer en fosfoantigenen door
monocyt-afgeleide DC met als doel antitumor immuun reacties te bewerkstelligen.
Door de combinatie van krachtige antitumor effectorfuncties en de MHC-onafhankelijke
herkenning van antigenen van hoofdzakelijk gestresste of kwaadaardige cellen,
zijn Vγ9Vδ2-T cellen een zeer interessant immuuncel subtype om in te zetten voor
immuuntherapie.8,9 In hoofdstuk 5 beschrijven we de generatie en karakterisatie van
20 verschillende door ons gegenereerde anti-Vγ9Vδ2-TCR VHHs. De VHHs binden zeer
specifiek aan de Vγ9Vδ2-TCR en hebben een hoge affiniteit voor de Vγ9- of de Vδ2-TCR
keten. De anti Vγ9- en Vδ2-TCR VHHs met de hoogste affiniteit zijn gedetailleerder
gekarakteriseerd en hiervan is vastgesteld dat deze nuttig kunnen zijn als reagentia voor
gebruik in diverse technieken zoals flow cytometrie, de immunocytochemische detectie
van Vγ9Vδ2-T cellen en een efficiënte Vγ9Vδ2-T cel verrijking uit witte bloedcellen met
behulp van magnetisch-geactiveerde celsortering (MACS). In het panel van Vγ9Vδ2-TCR
VHHs hebben we zowel activerende als niet-activerende Vγ9Vδ2-TCR VHHs gevonden.
Deze kunnen ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van toekomstige op Vγ9Vδ2-T
cel gebaseerde immuuntherapeutische toepassingen.
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Ondanks de belangrijke rol die Vγ9Vδ2-T cellen spelen in antitumorale en antimicrobiële
bescherming, zijn er ook bepaalde situaties waarin Vγ9Vδ2-T cel activatie ongunstig uitpakt.
Patiënten behandeld met aminobisfosfonaten (NBP) voor hypercalciëmie, botontkalking of
uitzaaiingen naar het bot, ondervinden hiervan vaak hinderlijke bijwerkingen welke sterk
lijken op een acute-fase reactie met symptomen als hoge koorts, rillingen en misselijkheid.31–33
Waarschijnlijk is dit het gevolg van een grote hoeveelheid pro-inflammatoire cytokinen
geproduceerd door geactiveerde Vγ9Vδ2-T cellen als gevolg van inhibitie van het mevalonaat
metabolisme en de daarmee samenhangende ophoping van fosfoantigenen. Momenteel
zijn er geen middelen beschikbaar welke klinisch succesvol Vγ9Vδ2-T cel activatie kunnen
inhiberen.8,33–36 In hoofdstuk 6 zijn de niet-activerende anti-Vγ9Vδ2-TCR specifieke VHHs
verder onderzocht met betrekking tothun vermogen de Vγ9Vδ2-TCR te blokkeren. Het VHH
met de sterkste neutraliserende eigenschappen was VHH kloon 5E7. Dit VHH kon significant
de activatie en productie van pro-inflammatoire cytokinen blokkeren van aan NBPblootgestelde Vγ9Vδ2-T cellen van verschillende gezonde volwassen, zowel in gegenereerde
cellijnen als in een pool van vers geïsoleerde witte bloedcellen. VHH 5E7 was ook in staat om
Vγ9Vδ2-T cel activatie te voorkomen geïnduceerd door tumorcellen waarvan bekend is dat
ze Vγ9Vδ2-T cellen kunnen activeren als gevolg van een overactief mevalonaat metabolisme.
Voorheen is gerapporteerd dat deze tumorcellen langdurig vrij hoge fosfoantigeen levels
kunnen produceren welke, in combinatie met de afwezigheid van co-stimulatie door het
cytokine IL-2, tot een afname van Vγ9Vδ2-T cel reactiviteit en “vermoeidheid” kan leiden
bij bijvoorbeeld chronische lymfatische leukemie (CLL) en mogelijk bij recidiverend /
refractair low-grade non-Hodgkin lymfoom en multipel myeloom. Het voorkomen van deze
aanhoudende Vγ9Vδ2-T cel activatie, door bijvoorbeeld VHH 5E7, kan mogelijk Vγ9Vδ2-T cel
vermoeidheid en uitputting voorkomen en daarmee de antitumor reactiviteit verbeteren; dit
behoeft echter verder onderzoek.36–38 We hebben bepaald dat VHH 5E7 Vγ9Vδ2-T cel activatie
door het activerende anti-BTN3A1 monoklonale antilichaam 20.1 kan blokkeren. Tot nu toe
is het nog deels onduidelijk hoe de Vγ9Vδ2-TCR veranderingen in BTN3A1 zelf of in zijn
celmembraan organisatie waarneemt ten gevolge van verhoogde fosfoantigeen niveaus welke
leiden tot Vγ9Vδ2-TCR activatie.39 Zowel bindingsanalyses in het laboratorium als computergesimuleerd, geven aan dat VHH 5E7 voornamelijk aan de Vδ2-keten van de Vγ9Vδ2-TCR
bindt en dat de voorspelde bindingsplaatsen van het VHH en BTN3A1 aanzienlijk met
elkaar overlappen. Bij elkaar genomen wijzen deze data sterk in de richting van een directe
interactie tussen BTN3A1 en de Vγ9Vδ2-TCR. Samenvattend, kan dit Vγ9Vδ2-T cel specifieke
VHH met hoge affiniteit en stabiliteit én welke fosfoantigeen-afhankelijke en -onafhankelijke
activatie van Vγ9Vδ2-T cellen kan blokkeren, veelbelovend zijn voor de ontwikkeling van een
immuuntherapeutische aanpak gericht op de voorkoming van ongewenste Vγ9Vδ2-T cel
activatie bij patiënten die behandeld gaan worden met NBP en mogelijk bij patiënten met een
niet-reactieve Vγ9Vδ2-T cel populatie als gevolg van aanhoudende fosfoantigeen stimulatie
door tumorcellen.
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Meerdere klinische studies hebben gepoogd om Vγ9Vδ2-T cellen in te zetten voor de
ontwikkeling van nieuwe tumor immuuntherapieën, bijvoorbeeld door de toediening
van buiten-het-lichaam vermenigvuldigde Vγ9Vδ2-T cellen (adoptive transfer), of door
toediening van aminobisfosfonaten of synthetische gegenereerde fosfoantigenen ten
behoeve van Vγ9Vδ2-T cel activatie, zowel in af- of aanwezigheid van IL-2.40,41 Hoewel deze
methoden goed verdragen werden en in verschillende gevallen in staat waren relevante
klinische antitumor resultaten te laten zien, zijn de resultaten over het algemeen niet
consistent te noemen. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat al deze therapieën leiden
tot een systemische activatie van Vγ9Vδ2-T cellen en niet noodzakelijkerwijs aanzetten
tot een benodigde verplaatsing van deze cellen naar de tumoromgeving. In hoofdstuk 7
hebben we de generatie van een bispecifiek VHH beschreven. In dit bispecifieke VHH is een
activerend anti-Vγ9Vδ2-TCR VHH gefuseerd aan een blokkerend anti-EGFR VHH met als
doel de gewenste verplaatsing en activatie van Vγ9Vδ2-T cellen specifiek naar de locatie van
de EGFR-expresserende tumor te bewerkstelligen, wat daar tot de lysis van tumorcellen zal
leiden. Hoewel het merendeel van γδ-T cellen in het humane bloed bestaat uit Vγ9Vδ2-T
cellen, bestaan er ook γδ-T cellen met een andere TCR combinatie, bijvoorbeeld Vγ9+Vδ2γδ-T cellen en Vγ9-Vδ2+ γδ-T cellen, maar deze reageren niet op fosfoantigeen stimulatie.
Aangezien Vγ9-Vδ2+ γδ-T cellen in aanzienlijk lagere aantallen voorkomen in het bloed dan
Vγ9+Vδ2- γδ-T cellen42,43, zal een VHH gericht tegen de Vδ2-TCR keten zich specifieker richten
tegen het Vγ9+Vδ2+ γδ-T cel subtype. Het Vδ2-specifieke VHH 6H4 liet consistente activatie
van Vγ9Vδ2-T cellen zien en werd daarom geselecteerd voor gebruik in het bispecifieke
VHH. Het voorheen gerapporteerde, zeer specifieke en EGFR-blokkerende VHH 7D12 was
geselecteerd als een geschikte anti-EGFR VHH kandidaat.44 Als tumor target is gekozen voor
EGFR (epidermale groeifactor receptor) aangezien dit een bewezen klinisch relevant tumor
antigen is en therapeutica gericht op de blokkering van EGFR (b.v. EGFR competerende
anti-EGFR mAbs, zoals cetuximab en panitumumab, en EGFR-specifieke “small molecule
kinase inhibitors”, zoals erlotinib en gefitinib) doeltreffende behandelingsmethoden zijn
voor verscheidene vormen van epitheelkanker in vergevorderde stadia zoals niet-kleincellig
longkanker (NSCLC), darmkanker, alvleesklierkanker en hoofd-halskanker (HNSCC).
Hoewel de behandeling met deze therapeutica effect kunnen hebben op progressie-vrije en
totale overleving, geldt dit gunstige effect slechts voor een minderheid van de patiënten.
Daarnaast zijn RAS and BRAF mutatie-geinduceerde ongevoeligheid voor het therapeuticum
en nare bijwerkingen als huidtoxiciteit beperkende factoren welke ruimte bieden voor de
verbetering van op EGFR gerichte therapieën.45,46 Het bispecifieke VHH kan gelijktijdig
binden aan Vγ9Vδ2-T cellen en EGFR overexpresserende tumorcellen bewerkstelligen en
stimuleert op deze wijze een sterke activatie van Vγ9Vδ2-T cellen en cytotoxicteit tegen
tumorcellen. Dit bispecifieke VHH zou toegepast kunnen worden bij een grote groep
patiënten aangezien de lysis van tumorcellen onafhankelijk is van KRAS of BRAF mutaties
of van variaties in de δ2-CDR3 regio van de Vγ9Vδ2-TCR, welke tussen individuen kunnen
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verschillen.47 Daar het anti-EGFR VHH eenvoudig uitgewisseld kan worden voor een VHH
gericht tegen een ander tumor antigen48, is deze nieuwe op Vγ9Vδ2-T cel gerichte therapie
potentieel inzetbaar voor een breed scala aan tumortypen.

Concluderende opmerkingen
In dit proefschrift hebben we de rol beschreven die iNKT en Vγ9Vδ2-T cellen bij kanker
kunnen spelen en hoe de functies van deze cellen gemanipuleerd kunnen worden voor
immunotherapeutische doeleinden met behulp van specifieke VHHs. De Vγ9Vδ2-T cel en
CD1d-specifieke VHHs beschreven in dit proefschrift zijn veelbelovende moleculen, niet
alleen om te worden ingezet voor de karakterisatie van deze immuuncel subtypen, maar
ook voor de ontwikkeling van toekomstige behandelingen tegen de diverse ziekten waarbij
deze cellen een belangrijke rol spelen.
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