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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

Eierstokkanker is wereldwijd de derde meest voorkomende vorm van gynaecologische 
kanker en de dodelijkste van allemaal. Dit maakt eierstokkanker de vijfde kanker-
gerelateerde doodsoorzaak bij vrouwen. In Nederland gaat het om gemiddeld 1400 
diagnoses per jaar en 1000 sterfgevallen. De standaardbehandeling voor eierstokkanker 
is een operatie in combinatie met chemotherapie. 
Er zijn vier redenen waarom eierstokkanker zo vaak een dodelijke afloopt kent. Ten 
eerste zijn er geen goede screeningsmethoden voor eierstokkanker. Ten tweede 
veroorzaakt eierstokkanker aspecifieke klachten die niet meteen doen denken aan 
eierstokkanker, zoals een opgeblazen gevoel, vermoeidheid en obstipatie. Daarom wordt 
eierstokkanker vaak pas in een laat stadium ontdekt. Ten derde komt eierstokkanker na 
behandeling vaak weer terug (recidief). Ten slotte blijkt terugkerende eierstokkanker 
minder gevoelig te zijn voor een nieuwe behandeling met chemotherapie (ontwikkelen 
van resistentie) en blijken de behandelmogelijkheden beperkt. 
De onderzoeken in dit proefschrift gaan over de rol van het afweersysteem bij 
patiënten met eierstokkanker (ovariumcarcinoom) en de invloed van chemotherapie 
op het afweersysteem. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van 
specifieke afweercellen (immuuncellen) in de tumor de levensverwachting van 
patiënten met eierstokkanker vergroot. Dat betekent dat eierstokkanker mogelijk 
gevoelig is voor behandelingen die gericht zijn op het activeren van het afweersysteem 
(immuuntherapie). Met meer kennis over de omstandigheden waarin afweercellen 
de levensverwachting van patiënten vergroten, is het mogelijk om nieuwe en betere 
vormen van immuuntherapie te ontwikkelen voor deze vorm van kanker.

Afweercel samenstelling in de tumor, bloed en lymfeklieren van patiënten met 
eierstokkanker 
In hoofdstuk 2 van dit proefschrift bespreken wij onze bevindingen met betrekking 
tot de samenstelling van afweercellen in de tumor, het bloed en de lymfeklieren van 
patiënten met eierstokkanker. We hebben niet alleen onderzocht of er afweercellen 
aanwezig zijn, maar wij hebben ook gekeken welke type afweercellen dit zijn. Dit 
stelt ons in staat om een ‘immuun profiel’ te maken en een indruk te krijgen of er 
een geactiveerde of geremde afweercelpopulaties aanwezig is. Verder hebben we 
onderscheid gemaakt tussen afweercellen die aan chemotherapie zijn blootgesteld en 

die nog niet aan chemotherapie zijn blootgesteld, deze laatste afweercellen noemen 
we chemotherapie-naïef. 
Uit ons onderzoek blijkt dat de samenstelling van de afweercellen vooral wordt 
bepaald door de locatie van de afweercellen in het lichaam en niet zozeer door de 
blootstelling aan chemotherapie. Wij laten zien dat afweercellen in de tumoren een 
geactiveerd profiel hebben. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat de afweercellen 
in de tumor worden geremd door de tumor en het afweersysteem zelf. Zo kunnen 
geactiveerde afweercellen die PD-1 positief zijn worden geremd door tumorcellen die 
PD-L1 tot expressie brengen. PD-1 is een receptor die op geactiveerde afweercellen 
voorkomt.  Wanneer deze receptor zich bindt aan zijn ligand (PD-L1, PD-ligand 1) dan 
worden de geactiveerde afweercellen geremd. Een ligand is een molecuul dat zich aan 
een bijbehorende receptor kan binden. De binding tussen een receptor en een ligand 
heeft functionele gevolgen voor de afweercel, in dit geval zorgt dit voor remming 
in functionaliteit. De tumor kan de afweercellen remmen doordat eierstokkanker 
tumoren PD-L1 positief zijn. Normaal gesproken voorkomt dit mechanisme dat het 
afweersysteem overactief wordt en iemand bijvoorbeeld een auto-immuunziekte 
ontwikkelt. In het geval van eierstokkanker lijkt het erop dat het afweersysteem te snel 
wordt geremd, waardoor de afweercellen de tumorcellen niet meer kunnen doden. 
In de lymfeklieren vinden wij vooral inactieve en naïeve afweercellen. De afweercellen 
in het bloed bestaan uit een mix van geactiveerde, inactieve en naïeve afweercellen. 
Zowel in de lymfeklieren als in het bloed vinden we echter geen aanwijzingen dat 
deze afweercellen worden geremd door het afweersysteem zelf. Mogelijk zijn deze 
afweercellen nog niet met (antigenen van) de tumorcellen in aanraking geweest. 
Om een goede afweerreactie tegen de tumorcellen te krijgen is het nodig om de 
afweercellen te (re)activeren. Daarom moet toekomstig onderzoek zich richten op 
het onderzoeken van mogelijkheden om afweercellen te (re)activeren. Het onderzoek 
moet zich daarbij richten op specifieke afweercellen: de CD8+ T-cellen (CD8-positieve 
T-cellen). Deze cellen spelen een belangrijke rol in het doden van tumorcellen.  

De (in)activatie van afweercellen in eierstokkanker tumoren
In hoofdstuk 3 onderzoeken we de aanwezigheid van CD8+ T-cellen in de tumor. 
De aanwezigheid van deze cellen in de tumor is geassocieerd met een langere 
levensverwachting. Deze afweercellen zijn in staat om tumorcellen te doden, maar alleen 
als zij zich dichtbij tumorcellen bevinden en niet wanneer zij zich in het steunweefsel 
rondom de tumorcellen (stroma) bevinden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 
CD8+ T-cellen die zich dichtbij tumorcellen bevinden de merker CD103 dragen. Wij 
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hebben dit bevestigd voor afweercellen in de buurt van eierstokkankercellen. Ook 
laten wij zien dat CD8+ T-cellen die eerst CD103 negatief zijn in de aanwezigheid 
van eierstokkankercellen CD103 positief worden. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek 
dat deze CD8+ T-cellen worden geremd door de tumor omdat zij PD-1 positief zijn. 
Immuuntherapieën die in staat zijn om de PD-1 te blokkeren en zo de rem van het 
afweersysteem te halen, bieden mogelijk een oplossing om het afweersysteem te (re)
activeren. De aanwezigheid van PD-1 op afweercellen wordt ook gezien als een teken 
dat deze afweercellen actief zijn geweest en mogelijk opnieuw actief kunnen worden. 
De aanwezigheid van PD-1 op chemotherapie-naïeve afweercellen is geassocieerd 
met een langere levensverwachting, maar niet als de tumorcellen aan chemotherapie 
zijn blootgesteld.
In hoofdstuk 4 geven wij een mogelijke verklaring hiervoor, namelijk de aanwezigheid 
van het eiwit ‘major histocompatibility complex klasse 1’ (MHC-I). MHC-I komt voor 
op alle cellen die een celkern hebben, inclusief afweer- en tumorcellen. MHC-I-
moleculen op het celoppervlak kunnen stukjes lichaamseigen of lichaamsvreemd eiwit 
presenteren aan afweercellen om daarmee te laten zien of de cel gezond (lichaamseigen) 
is, of dat een cel een gevaar is (lichaamsvreemd). Uit ons onderzoek blijkt dat MHC-I 
vrijwel afwezig is op tumorcellen die aan chemotherapie zijn blootgesteld, maar wel 
aanwezig is op tumorcellen die chemotherapie-naïef zijn. Wij hebben laten zien dat de 
aanwezigheid van bepaalde afweercellen alleen leidt tot een betere levensverwachting 
indien het MHC-I aanwezig is op de tumor. Dit zou betekenen dat CD8+ T-cellen 
niet worden getriggerd om de tumorcellen die aan chemotherapie zijn blootgesteld 
te doden door de afwezigheid van MHC-I op die tumorcellen. De aanwezigheid van 
MHC-I lijkt dan ook van belang om immuuntherapieën een grotere kans van slagen te 
geven. Daarom moet er naar manieren worden gekeken om MHC-I tijdens en/of na 
chemotherapie weer tot expressie te brengen op tumorcellen.

De ontwikkeling van immuuntherapieën voor patiënten met eierstokkanker
Voor een goede afweerreactie tegen tumorcellen zijn antigeen-presenterende cellen 
nodig. Deze cellen zijn in staat om afweercellen te activeren die tumorcellen kunnen 
doden. In het geval van eierstokkanker lijkt er geen goede antigeen presentatie te 
zijn. In hoofdstuk 5 laten wij in het laboratorium zien dat het mogelijk is om het 
afweersysteem tegen kanker te (her)activeren door fusie-eiwitten te gebruiken. 
Deze fusie-eiwitten bestaan uit twee delen. Aan een kant hebben fusie-eiwitten de 
mogelijkheid zich te binden aan tumorcellen en aan de ander kant kunnen zij antigeen-
presenterende cellen binden en activeren. Deze antigeen-presenterende cellen 

kunnen op hun beurt afweercellen activeren om tumorcellen te doden.  Dit proces 
vindt voornamelijk plaats in de lymfeklieren. Nu wij hebben laten zien dat dit werkt 
in het laboratorium, is de volgende stap om te onderzoeken of er ook een tumor-
geassocieerde afweerreactie kan worden bewerkstelligd in een (proef-)diermodel. 
Deze tussenstap is noodzakelijk voordat fusie-eiwitten als behandeling in mensen 
mag worden onderzocht. 
Bij de start van ons onderzoek was er geen geschikt diermodel beschikbaar dat zowel 
de complexiteit van de tumor als het menselijke afweersysteem goed representeerde. 
Daarom hebben wij geprobeerd om zelf een geschikt diermodel te ontwikkelen. 

Streven naar immuun-competent diermodel voor eierstokkanker 
In hoofdstuk 6 beschrijven wij hoe wij een diermodel voor eierstokkanker hebben 
ontwikkeld door stukjes tumor van patiënten met eierstokkanker in muizen te 
implanteren. Dit diermodel heeft geen humaan afweersysteem, waardoor het 
diermodel niet geschikt is om immuuntherapieën in te onderzoeken. In dit hoofdstuk 
beschrijven wij twee mogelijke manieren om delen van het humane afweersysteem 
in een eierstokkanker diermodel te introduceren, zodat we mogelijk in de toekomst 
immuuntherapieën kunnen testen in dit diermodel. Voor het ontwikkelen van dit 
diermodel is er patiëntmateriaal nodig zoals bloed, lymfeklier- en tumorweefsel. Deze 
materialen zijn echter beperkt beschikbaar. Wij hebben manieren gezocht om het 
beperkt beschikbare patiëntmateriaal duurzamer in te zetten door onder andere tumor-
specifieke afweercellen te selecteren en te expanderen en daarnaast doorgroeiende 
tumor cellijnen te ontwikkelen. Als dit slaagt is er niet steeds nieuw patiëntmateriaal 
nodig. Voor andere vormen van kanker, waaronder hoofd-halskanker, is deze methode 
al succesvol gebleken. Echter, onze poging om dit toe te passen voor eierstokkanker 
was helaas niet succesvol. Daarom zal dit in de toekomst opnieuw moeten worden 
onderzocht. 

Conclusie
Dit proefschrift laat zien dat het afweersysteem een rol speelt in eierstokkanker, maar 
dat het afweersysteem wordt beïnvloed door verschillende factoren waaronder de 
tumor zelf, het lichaamseigen afweersysteem en de toegediende chemotherapie. 
We hebben enkele aanknopingspunten onderzocht om het afweersysteem te (her)
activeren, zoals de aanwezigheid van inactieve en naïeve afweercellen in lymfeklieren; 
het gebruik van CD103 als merker om afweercellen te identificeren die mogelijk 
interessant zijn als target voor immunotherapie; de aanwezigheid van PD-1 en 
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CD27 op geactiveerde maar geremde afweercellen; de afwezigheid van MHC-I op 
tumorcellen die aan chemotherapie zijn blootgesteld; het gebruik van fusie-eiwitten 
om het afweersysteem te activeren; en ons streven om een immuun-competent 
eierstokkanker diermodel te ontwikkelen. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift 
draagt een klein steentje bij aan het uiteindelijke doel, het verbeteren van de 
overlevingskansen van patiënten met eierstokkanker. 
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