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Kankerimmunotherapieën hebben hun immense kracht reeds bewezen 
door het leven te redden van verschillende patiënten met tumoren met 
een immunogeen karakter. Toch blijft het bestrijden van andere 
tumortypes, waaronder glioblastoma, moeilijk. Glioblastoma (GBM) is het 
meest voorkomende kwaardaardige type van primaire hersentumoren bij 
volwassenen. Ondanks de verschillende beschikbare behandelingen, is de 
levensverwachting na een GBM diagnose slechts 15 maanden. Bijgevolg is 
er een uiterste nood aan nieuwe therapeutische strategieën gericht op het 
bestrijden van deze dodelijke ziekte. De GBM tumoromgeving wordt 
gekarakteriseerd als uiterst immuunonderdrukkend, wat een grote 
hinderpaal vormt bij het induceren van een immuun-gemedieerde 
vernietiging van kankercellen. Er is uiteenlopende informatie beschikbaar 
over de aanwezigheid en de rol van zowel immuunonderdrukkende als 
immuunstimulerende celtypes in GBM tumoren, waaronder tumor-
geassocieerde macrofagen en tumor-geassocieerde dendritische cellen. 
Deze celtypes zijn heterogeen op het vlak van oorsprong, distributie en 
functionaliteit binnen het immuun compartiment van de tumor. Het 
achterhalen van hun heterogeniteit en dynamiek zou een nieuwe 
generatie aan moleculaire doelwitten voor therapeutische interventies 
kunnen opleveren. 
Een belangrijke doelstelling van deze doctoraatsthesis was het 
karakteriseren van het GBM immuun landschap, zowel in mens als muis. 
Door het gebruik van baanbrekende technologieën zoals single cell RNA 
sequenering (scRNA-Seq) en cellulaire indexering van transcriptomen en 
epitopen door sequenering (CITE-Seq), hebben wij de tumor-infiltrerende 
immuunpopulaties gekarakteriseerd op moleculair, eiwit- en functioneel 
niveau. Dit heeft aan het licht gebracht dat GBM tumoren een groot en 
divers compartiment bevatten van myeloïede cellen, met dendritische 
cel- en macrofaagpopulaties die geconserveerd bleven en dynamisch 
waren doorheen de verschillende ziektestadia. Tumor-geassocieerde 
macrofagen (TAMs) bestonden uit microglia- of monocyt-afgeleide 
populaties, waarbij beide populaties additionele heterogeniteit 
vertoonden, waaronder subgroepen met geconserveerde lipide en 
hypoxische kenmerken. Opmerkelijk is dat microglia-afgeleide TAMs (Mg-
TAMs) overheersten in patiënten die voor het eerst met een tumor waren 
gediagnostiseerd, maar dat zij overtroffen werden door monocyt-
afgeleide TAMs (Mo-TAMs) bij recidiverende tumoren, voornamelijk in 
hypoxische tumoromgevingen. Door gebruik van ex vivo methoden tonen 
we dat GBM TAMs een immuunonderdrukkende populatie vormden met 
een matig T-cel-activerend potentieel. Bovendien vertoonden Mg- en Mo-
TAMs een verschillend vermogen om cytokines uit te scheiden en T-cellen 
te onderdrukken en te activeren. Tot slot tonen we dat microglia- en 
monocyt-afgeleide TAMs zelf-onderhoudende populaties waren, die 
concurreerden voor dezelfde ruimte en gedepleteerd konden worden via 
CSF1 receptor blokkade. 
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