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Titel van het proefschrift: 
Understanding the effect and mechanisms of CD40 agonist therapy on 

tumour growth and dendritic cell vaccination strategies 

Curriculum vitae 

Hoe we denken over de behandeling van kanker werd baanbrekend veranderd 
door de klinische successen van therapieën die de remmen op het 
immuunsysteem afzetten. Begrijpen wat de mogelijke functies zijn van de 
verschillende immuuncelpopulaties binnen succesvolle en vruchteloze 
therapieën, kan helpen in het ontwerp van nieuwe, meer succesvolle 
combinatietherapieën die de overlevingskansen verhogen.Binnenin de 
meeste tumoren komen zeldame conventionele dendritische celpopulaties 
(cDCs) voor. Deze  zijn gespecialiseerd in het opwekken van een antitumor 
T-cel afweerrespons en de handhaving ervan.Via de stimulatie van cDCs 
hopen we kankerceldoding door T-cellen aan te drijven en de tumorgroei af 
te remmen. 

Om cDCs te activeren, werd in dit doctoraat gebruik gemaakt van een 
agonist-antilichaam gericht op de CD40 receptor, dewelke aanwezig is op 
zowel cDCs als andere celtypes. We observeerden contrasterende effecten op 
de tumorgroei onder invloed van anti-CD40 therapie; sommige modellen 
vertoonden een sterke vertraging, terwijl bij andere geen enkel effect op de 
tumorgroei te bemerken viel. In responsieve modellen ontdekten we dat de 
aanwezigheid van cDC1s, een subsoort van cDCs, vereist was vooraleer 
enige therapie toegediend werd. De aanwezigheid van diezelfde subsoort was 
echter niet meer nodig tijdens de eigenlijke therapietoediening. De cruciale 
cel tijdens de therapie was een andere subsoort van cDCs, namelijk de 
cDC2s. Deze werden hyperactief na binding van CD40 en activeerden op hun 
beurt antitumorale CD8+ T cellen. Vervolgens konden we het niet-
responsieve model gevoeliger maken voor CD40 therapie door een 
combinatie van chemotherapie en depletie van suppressieve macrofagen, wat 
resulteerde in een vertraagde tumorgroei. Ten slotte vroegen we ons af of 
anti-CD40 gestimuleerde cDCs een afweerrespons konden opwekken die 
bescherming kon bieden tegen uitzaaiingen (ook wel metastases genoemd). 
Om deze vraag te beantwoorden, creëerden we een model waarbij de 
primaire tumor chirurgisch verwijderd werd en waarbij in een later stadium 
spontane longuitzaaiingen optraden. We ontdekten dat de uitzaaiingen in 
anti-CD40-voorbehandelde muizen die een toediening kregen van cDC2s 
geïsoleerd uit de chirurgisch verwijderde tumoren, vertraagd was en dat deze 
muizen een langere overleving vertoonden dan controlemuizen. 

In het algemeen heeft dit doctoraat bijgedragen tot het verder ontrafelen van 
de complexe en dynamische immuunresponsen ten gevolge van anti-CD40 
immuuntherapie. We hebben aangetoond hoe het begrip en de aanpassing 
van de tumormicro-omgeving vóór de toediening van een therapie ervoor kan 
zorgen dat men een verbeterd therapeutisch resultaat verkrijgt. Daarnaast 
werd ook bewezen hoe anti-CD40 immuuntherapie gebruikt kan worden om 
cDCs te activeren in een gepersonaliseerde therapie tegen uitzaaiingen. 
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