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Myeloïde cellen spelen een belangrijke rol in het creëren van een 
immunosuppressieve micro-omgeving waarin de T-cellen minder in staat zijn 
tot het herkennen en elimineren van kankercellen. Deze immunosuppressieve 
tumor micro-omgeving vormt een belangrijk obstakel voor efficiënte 
immunotherapie. Tijdens mijn doctoraat heb ik onderzoek gedaan naar twee 
aspecten van de interactie tussen de tumor en myeloïde cellen. Het eerste 
aspect van mijn werk was gericht op de impact van interleukine-1β (IL1β), een 
inflammatoir signaalmolecule, op de accumulatie van myeloïde cellen en 
antitumorale immuniteit. Mijn onderzoek heeft aangetoond dat de productie 
van IL1β zowel tumorgroei als accumulatie van immunosuppressieve 
neutrofielen bevorderde in twee onafhankelijke muis kankermodellen. De 
inflammatoire cascade (inflammasoom) die normaal gezien leidt tot het 
vrijkomen van IL1β in weefsels en zo onnodige inflammatie helpt voorkomen, 
bleek echter niet noodzakelijk voor dit proces in de tumoren, wijzend op het 
feit dat alternatieve moleculaire cascades verantwoordelijk zijn voor de 
intratumorale accumulatie van IL1β. Een ander aspect van mijn onderzoek was 
gericht op de impact van een tumor op het fenotype van circulerende 
monocyten. Deze monocyten zijn van groot belang, aangezien ze de primaire 
bron zijn van immunosuppressieve macrofagen in de tumor micro-omgeving. 
Gebruik makend van verscheidene kankermodellen, heb ik kunnen aantonen 
dat de systemische wijzigingen geïnduceerd door de aanwezigheid van 
kankercellen resulteren in grote veranderingen in gen-expressie van 
circulerende monocyten alvorens ze de tumor bereiken. Deze genetische 
wijzigingen gingen gepaard met veranderingen in chromatine toegankelijkheid 
in deze cellen. Deze veranderingen in chromatine leiden niet noodzakelijk tot 
veranderingen in genexpressie, maar kunnen wel de capaciteit van cellen om te 
reageren op stimuli beïnvloeden. Eén van de genen die geïnduceerd werden in 
monocyten ten gevolge van de aanwezigheid van een tumor, was het gen 
coderend voor Junctional Adhesion Molecule-A (JAM-A). Om de functie van dit 
molecule te onderzoeken, heb ik een muismodel gecreëerd, waarbij JAM-A 
specifiek afwezig is in myeloïde cellen. Gebruik makend van dit model, heb ik 
kunnen aantonen dat JAM-A niet noodzakelijk was voor de accumulatie van 
monocyten in tumoren, maar wel een rol speelt in het scherpstellen van gen-
expressie van de tumor-infiltrerende hypoxische neutrofielen. In zijn geheel 
draagt mijn doctoraat bij tot een beter begrip van hoe kanker het fenotype van 
myeloïde cellen zowel lokaal als systemisch beïnvloedt. Mijn bevindingen 
hebben ook geleid tot de identificatie van verschillende kandidaat-moleculen 
voor therapeutische strategieën en verder onderzoek. 
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