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SUMMARY

An increasing number of studies provides evidence that natural killer (NK) cell-based 

immunotherapy is an attractive strategy and a potentially successful cancer therapy. A 

unique feature of NK cells, as the name suggests, is that NK cells have the ability to kill cancer 

cell without prior sensitization, providing a faster elimination. Importantly, clinical studies 

have shown that injection of NK cells was safe and well tolerated. Moreover, a small number 

of patients with hematological malignancies achieved complete remission and an increased 

disease-free survival upon NK cell infusion. However, results from different studies -especially 

on solid tumors- showed that the efficacy of NK cell-based immunotherapy is still modest. 

This could be due to the low number of infused NK cells, inadequate in vivo expansion, 

problem with homing to tumor sites, and the suppressive tumor microenvironment (TME) 

(chapter 1). 

In this thesis we focused on the suppressive TME and the NK-cell antitumor response. We 

studied and discussed the possible strategies and the feasibility to boost NK-cell tumor-killing 

capacity in the TME from the biology, immunology, and clinical perspective. Combination 

strategies to maximize NK-cell activation, reduce NK-cell inhibition, and sensitize tumor cell 

would be a key to unleash the NK-cell full potential.

The discrepancy between the success seen in vitro and the limited efficacy in vivo of NK 

cell-based immunotherapy could be due to the lack of a representative TME in vitro. In our 

previous study, we showed that hypoxia, a factor present in the multiple myeloma (MM) 

TME, inhibited the effectivity of NK-cell cytotoxicity against MM. We also showed that pre-

activating NK-cell with a high dose of IL-2 could restore NK-cell anti-multiple myeloma (MM) 

response. Since the MM TME is far more complex in vivo, we studied the effect of combination 

of TME factors (TMEFs) on the anti-MM response of IL-2 activated NK-cells in chapter 2. 

We showed that NK-cell pre-activation with IL-2 alone was not sufficient to elicit NK-cells 

anti-MM response when other suppressive TME factor such as lactate or prostaglandin E2 

(PGE2) were present in addition to hypoxia. Using daratumumab, a monoclonal antibody 

against CD38, we aimed to boost NK-cell activation via antibody-dependent cell-mediated 

cytotoxicity (ADCC). We showed that daratumumab augmented NK-cell activation and 

enhanced NK-cell killing against MM cells expressing high CD38 but not against CD38 low 

or negative MM cells. Additionally, the absence of target cells expressing high levels of 

CD38 resulted in a higher number of dead NK-cells due to fratricide as NK-cells also express 

CD38. Since previous studies suggested that killer immunoglobulin-like receptor (KIR)-

ligand mismatched NK-cells were the better effector cells compared to KIR-ligand matched 

NK cells, we investigated whether a combination of ADCC and KIR-ligand mismatched NK 

cells could further improve the NK-cell anti-MM response. We observed that daratumumab 
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enhanced degranulation of all NK cell subsets and that the combination of ADCC and KIR-

ligand mismatched NK cells could further enhance NK-cell activity in the presence of TMEFs. 

This shows that a combination therapy of maximizing NK-cell activation by triggering ADCC 

and minimizing inhibitory signal through selection of KIR-ligand status could be a strategy 

to improve the clinical efficacy of NK cell-based immunotherapy.

In NK-cells, ADCC is mediated by CD16a receptor (FcɣRIIIa). It has been described 

that a polymorphism in the CD16a gene (FCGR3A gene) could influence the clinical 

outcome of monoclonal antibody therapy. However, only a few polymorphisms have 

been described in literature to date. In chapter 3, we studied the polymorphisms 

within the FCGR3A gene using the 1000 Genomes project database. We showed that 

the FCGR3A gene is more polymorphic than currently described. More than two third of 

the polymorphisms analyzed were located in the introns and only about one sixth were 

located in the exon regions. It would be interesting to study the functional relevance of 

these polymorphisms as it could provide extra information for designing an antibody 

and or NK cell-based immunotherapy. As there is no standard method for the detection 

of FCGR3A gene polymorphisms, we developed two gene-sequencing methods for 

full-length gene identification of FCGR3A gene polymorphisms using a Sanger-based 

method and nanopore MinION-based method, a novel sequencing method. Using these 

two methods, we were able to detect both known and new polymorphisms within the 

FCGR3A gene. Although further optimization and validation is required, we showed 

that MinION could be a more efficient method to perform a direct full-length FCGR3A 

gene sequencing. Using this technique, we could perform full-gene sequencing of large 

number of samples in a relatively short time and therefore it could be attractive for a 

more high throughput setting requiring a full-length sequencing. 

To kill or not to kill a cancer cell, NK-cells rely on the activating and inhibitory signals 

received via the interaction of the activating and inhibitory receptors with their respective 

ligands. One strategy to fine tune the NK-cell antitumor response could be by targeting 

the inhibitory signalling via KIRs, NKG2A, and their ligands, the classical human leukocyte 

antigen (HLA) class I (KIR) and HLA-E (NKG2A). In chapter 4-6, we extensively discussed this 

strategy. In chapter 4, we discussed a more detailed role of HLA-E, a non-classical class I 

HLA molecule, in the context of stem cell transplantation and cancer. HLA-E can bind to 

either an activating receptor (NKG2C) or an inhibitory receptor (NKG2A), with a higher 

affinity to the inhibitory receptor. Current studies showed that HLA-E can be upregulated 

in cancer, possibly as an immune-evasion mechanism. Both membrane-bound and soluble 

HLA-E have been demonstrated to suppress the NK-cell antitumor response. Although 

several mechanisms regulating HLA-E expression have been identified, the exact roles of 

HLA-E in the tumor microenvironment as well as its regulation are still largely unknown. 
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Further investigations would be crucial to provide a better insight on the immunoregulatory 

function of HLA-E and the strategies to interfere with it to improve the clinical outcome of 

NK cell-based immunotherapy.

One of the limitations of many of the current NK cell-based immunotherapy protocols is the 

relatively low number of NK cells injected to a patient. To enable infusion of higher numbers 

of functional NK cells, our group aims to develop ex vivo-expanded NK cells as a therapy to 

treat patients with cancer. However, we and other groups observed that the majority of the 

expanded NK cells is NKG2A positive. Given that NKG2A could potentially inhibit NK-cell upon 

the binding with HLA-E on target cells, we investigated the relevance of NKG2A and HLA-E 

interaction on the antitumor response of IL-2 activated NK cells against primary MM cells and 

MM cell lines in chapter 5. We observed that there were higher numbers of degranulating 

activated NKG2A+ NK cells against HLA-deficient K562 cells, and HLA-competent MM cell 

lines expressing only low levels of HLA-E, irrespective to the presence of KIRs. However, 

when HLA-E was overexpressed by the target cell, NKG2A+ KIR- NK-cell degranulation was 

inhibited. This underlines that the expression level of HLA-E on the target cell is important 

to elicit an inhibitory response on activated NK cells. NKG2A+ NK cells were not inhibited 

by the HLA-E levels present on primary MM cells obtained from patients and blocking of 

the receptor did not enhance degranulation of NKG2A+ subsets. Daratumumab addition 

enhanced NK-cell degranulation of all subsets. Moreover, KIR-NKG2A- the “unlicensed” NK 

cells showed a comparable response to KIR+ or NKG2A+ subsets. This demonstrates that all 

subsets of NK cells can contribute to tumor clearance when a potent stimulation is provided 

via CD16. All in all, this study shows that NKG2A receptor might not be a disadvantage for NK 

cell-based therapy, when NK cells are properly activated. Furthermore, the licensing effect of 

NKG2A might be beneficial for an antitumor response. However, NKG2A blocking might be 

crucial for unactivated NK cells or circulating NK cells within the tumor site or in a situation 

where tumor cells express high levels of HLA-E.

Although many tumor cells downregulate the classical class I HLA molecules to escape 

CD8+ T cells, many of these tumors are positive for HLA-E. As the majority of NK cells 

express NKG2A, HLA-E-expressing tumor cells could also be protected against NK cells. We 

observed that primary MM cells express classical class I HLA as well as HLA-E, contributing 

their resistance to NK-cell killing. In chapter 6, we addressed this issue and discussed the 

role of KIR and NKG2A in NK-cell anti-MM response as well as the strategies to maximize 

the clinical efficacy of allogeneic NK cell-based therapy to treat patients with MM. As the 

expression of both classical class I HLA and HLA-E on MM cells reduces NK-cell activation via 

inhibitory signaling, creating a KIR-ligand mismatched situation between NK cells and MM 

cells is necessary. We demonstrated in chapter 2 and 5, that indeed alloreactive KIR-ligand 

mismatched NK cells were the better effector cells compared to KIR-ligand matched NK 
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cell against MM. Creating KIR-ligand mismatched in patients with MM can be achieved by 

several methods. First, creating missing-self by KIR-ligand mismatching based in genotypes 

in the allogeneic stem cell transplantation (SCT) setting and adoptive transfer (of ex vivo-

expanded NK cells) setting. A combination of these two methods from the same donor 

could also be an interesting strategy as allogeneic SCT using haploidentical donors became 

a routine procedure in the clinic and the infusion of ex vivo-expanded NK-cell has proven to 

be safe. Second, using antibodies such as lirilumab (anti-KIR) or monalizumab (anti-NKG2A). 

This method would especially be useful in conditions such as; when creating KIR-ligand 

mismatch genotypically is impossible (approximately 30% of the patients) , or when tumor 

cells express a high level of HLA-E, or when NK cells are unactivated.  Third, using agents such 

as proteasome inhibitors (bortezomib, lactacystin, or carfilzomib) to reduce classical class I 

HLA expression on MM cells. To maximize the NK-cell response, a combination strategy with 

agents which increase NK-cell activation (such as an ADCC-triggering antibody or an anti-

PD1 antibody) could be crucial. 

One of the biggest challenges for NK cell-based immunotherapy, as discussed in chapter 1, is 

the suppressive TME. This TME is not only a challenge for NK cell therapy but also contributes 

to resistance to T cell based immunotherapy and it can contribute to drug resistance. 

Hypoxic conditions in the tumor site could lead to an altered metabolism of tumor cells, 

such as increased glucose metabolism resulting in low glucose level and high level of lactate 

(as a by product). Recent studies in MM cell lines showed that hypoxia-inducible factor 1 

alpha (HIF1α) was upregulated by MM cells as a consequence of hypoxia, resulting in an 

increased glucose metabolism by MM cells. In chapter 7, we studied whether this was true 

for primary MM cells and whether it affects the NK-cell anti-MM response. We observed 

that glucose levels in the bone marrow samples of patients with MM were lower compared 

to the glucose levels in the bone marrow of healthy controls. This is an important finding 

as to date no other studies have shown this. As ex vivo-expanded NK cells are cultured in 

a relatively high concentration of glucose, we investigated whether the exposure of low 

glucose (in the TME) could compromise the NK-cell anti-MM response.  We observed that 

a low glucose concentration during short- (overnight) or longer- term culture (4 days) did 

not compromise cytotoxicity or viability of highly activated NK-cells. Quite the opposite, 

low glucose concentration might even be favorable during culture, activation and killing 

process. Although further confirmation and investigation are necessary, an adaptation of 

the culture protocol of ex vivo-expanded NK-cells might be warranted.

Chapter 8 summarized all the important observations and findings described in this thesis. 

Possible challenges for NK cell-based immunotherapy and possible strategies to overcome 

these challenges are discussed with future perspective for the refinement of NK cell-based 

immunotherapy.
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SAMENVATTING

Een toenemend aantal studies levert bewijs dat natural-killer (NK)-cel gebaseerde 

immunotherapie een aantrekkelijke strategie en een mogelijk succesvolle 

kankertherapie is. Een uniek kenmerk van NK-cellen is, zoals de naam doet vermoeden, 

dat NK-cellen het vermogen hebben om kankercellen te doden zonder voorafgaande 

sensibilisatie, wat een snellere eliminatie oplevert. Belangrijk is dat klinische studies 

hebben aangetoond dat injectie van NK-cellen veilig was en goed werd verdragen. 

Bovendien bereikte een klein aantal patiënten met hematologische maligniteiten 

volledige remissie en een verhoogde ziektevrije overleving na NK-cel-infusie. 

Resultaten van verschillende onderzoeken, met name op solide tumoren, toonden 

echter aan dat de werkzaamheid van op NK-cel-gebaseerde immunotherapie nog 

steeds bescheiden is. Dit kan te wijten zijn aan het lage aantal geïnfuseerde NK-

cellen, onvoldoende in vivo-expansie, probleem met transport naar de tumor en de 

suppressieve tumor-micro-omgeving (TMO) (hoofdstuk 1).

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de suppressieve TMO en de NK-cel 

antitumorrespons. We bestudeerden en bediscussieerden de mogelijke strategieën 

en de haalbaarheid om NK-cel tumor-doding capaciteit in de TMO te verhogen 

vanuit biologisch, immunologisch en klinisch perspectief. Combinatiestrategieën 

om NK-celactivatie te maximaliseren, NK-celremming te verminderen en tumorcellen 

gevoelig te maken, zouden een sleutel kunnen zijn om het NK-celpotentieel volledig 

te ontketenen.

De discrepantie tussen het succes in vitro en de beperkte werkzaamheid in vivo van 

op NK-cel-gebaseerde immunotherapie kan te wijten zijn aan het ontbreken van een 

representatief TMO in vitro. In onze vorige studie toonden we aan dat hypoxie, een 

factor die aanwezig is in de multipel myeloom (MM) TMO, de werkzaamheid van NK-cel 

cytotoxiciteit tegen MM remde. We toonden ook aan dat het pre-activeren van NK-

cellen met een hoge dosis IL-2 de NK-cel, de anti-multipel myeloom (MM) -respons 

kunnen herstellen. Omdat de MM TMO in vivo veel complexer is, hebben we het effect 

bestudeerd van de combinatie van TMO-factoren (TMOF’s) op de anti-MM-respons van 

IL-2 geactiveerde NK-cellen in hoofdstuk 2. We hebben aangetoond dat NK-cel pre-

activatie met alleen IL-2 niet voldoende was om in NK-cellen een anti-MM-reactie op te 

wekken wanneer andere onderdrukkende TMO-factoren zoals lactaat of prostaglandine 

E2 (PGE2) aanwezig waren naast hypoxie. Met behulp van daratumumab, een 

monoklonaal antilichaam tegen CD38, wilden we de activatie van NK-cellen stimuleren 

via antilichaamafhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit (ADCC). We toonden aan 

dat daratumumab de NK-cel activatie verhoogde en NK-celdoding tegen MM-cellen 
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met hoge CD38 expressie verbeterde. Dit was niet het geval voor MM-cellen met 

lage of negatieve CD38 expressie. Bovendien resulteerde de afwezigheid van MM-

cellen met hoge expressie van CD38 in een hoger aantal dode NK-cellen als gevolg 

van fraticide aangezien NK-cellen zelf ook CD38 tot expressie brengen. Omdat eerdere 

studies suggereerden dat killer immunoglobuline-achtige receptor (KIR) -ligand 

mis-gematchte NK-cellen betere effectorcellen waren in vergelijking met KIR-ligand-

gematchte NK-cellen, onderzochten we of een combinatie van ADCC en KIR-ligand 

mis-gematchte NK-cellen verder verder konden bijdragen aan de NK-cel anti-MM 

respons. We hebben waargenomen dat daratumumab de degranulatie van alle NK-

celsubsets verhoogde en dat de combinatie van ADCC en KIR-ligand mis-gematchte 

NK-cellen de NK-celactiviteit verder kon verbeteren in de aanwezigheid van TMOF’s. 

Dit toont aan dat een combinatietherapie van het maximaliseren van NK-celactivering 

door triggeren van ADCC en het minimaliseren van remmend signaal door selectie van 

KIR-ligandstatus een strategie zou kunnen zijn om de klinische werkzaamheid van op 

NK-cel-gebaseerde immunotherapie te verbeteren.

In NK-cellen wordt ADCC gemedieerd door de CD16a-receptor (FcɣRIIIa). Er is beschreven 

dat een polymorfisme in het CD16a-gen (FCGR3A-gen) de klinische uitkomst van 

monoklonale antilichaamtherapie zou kunnen beïnvloeden. In de literatuur zijn echter 

tot op heden slechts enkele polymorfismen beschreven. In hoofdstuk 3 hebben we de 

polymorfismen binnen het FCGR3A-gen bestudeerd met behulp van de 1000 Genomes 

projectdatabase. We hebben aangetoond dat het FCGR3A-gen meer polymorf is 

dan momenteel wordt beschreven. Meer dan tweederde van de geanalyseerde 

polymorfismen bevonden zich in de introns en slechts ongeveer een zesde bevond 

zich in de exon-regio’s. Het zou interessant zijn om de functionele relevantie van deze 

polymorfismen te bestuderen omdat het extra informatie zou kunnen verschaffen 

voor het ontwerpen van een antilichaam en of NK-cel-gebaseerde immunotherapie. 

Omdat er geen standaardmethode is voor de detectie van FCGR3A-genpolymorfismen, 

hebben we twee genssequentiemethoden ontwikkeld voor gen-identificatie van de 

volledige lengte van FCGR3A-genpolymorfismen met behulp van een op Sanger 

gebaseerde methode en een op nanometer MinION-gebaseerde methode, een 

nieuwe sequentiemethode. Met behulp van deze twee methoden konden we zowel 

bekende als nieuwe polymorfismen binnen het FCGR3A-gen detecteren. Hoewel 

verdere optimalisatie en validatie vereist is, hebben we aangetoond dat MinION een 

efficiëntere methode kan zijn om een   directe FCGR3A-gensequentie van volledige 

lengte uit te voeren. Met behulp van deze techniek konden we in een relatief korte tijd 

de volledige gensequentie in kaart brengen van een groot aantal monsters en daarom 

zou het aantrekkelijk kunnen zijn waar een sequentiebepaling van een volledige gen 

vereist  met  een meer hogere verwerkingscapaciteit.
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Om een   kankercel al dan niet te doden, vertrouwen NK-cellen op de activerende 

en remmende signalen die worden ontvangen via de interactie van de activerende 

en remmende receptoren met hun respectievelijke liganden. Eén strategie om 

de NK-cel antitumorrespons te verfijnen zou kunnen zijn door te richten op de 

remmende signalering via KIR’s, NKG2A en hun liganden, het klassieke menselijke 

leukocytantigeen (HLA) klasse I (KIR) en HLA-E (NKG2A). In hoofdstuk 4-6 hebben 

we deze strategie uitvoerig besproken. In hoofdstuk 4 bespraken we een meer 

gedetailleerde rol van HLA-E, een niet-klassieke klasse I HLA-molecule, in de context 

van stamceltransplantatie en kanker. HLA-E kan binden aan ofwel een activerende 

receptor (NKG2C) of een remmende receptor (NKG2A), met een hogere affiniteit voor 

de remmende receptor. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat HLA-E kan 

worden opgereguleerd bij kanker, mogelijk als een mechanisme voor het ontwijken 

van de immuunrespons. Van zowel membraangebonden als oplosbare HLA-E is 

aangetoond dat ze de NK-cel antitumorreactie onderdrukken. Hoewel er verschillende 

mechanismen zijn geïdentificeerd die HLA-E-expressie reguleren, zijn de precieze 

rollen van HLA-E in de micro-omgeving van de tumor en de regulatie ervan nog 

grotendeels onbekend. Verder onderzoek zou cruciaal zijn om een   beter inzicht te 

krijgen in de immunoregulerende functie van HLA-E en de strategieën om deze te 

verstoren om de klinische uitkomst van op NK-cel-gebaseerde immunotherapie te 

verbeteren.

Een van de beperkingen van veel van de huidige op NK-cel-gebaseerde 

immunotherapieprotocollen is het relatief lage aantal NK-cellen dat bij de patiënt 

is geïnjecteerd. Om infusie van hogere aantallen functionele NK-cellen mogelijk te 

maken, wil onze groep ex vivo methode ontwikkelen om NK-cellen te  vermeerderen 

als een therapie voor de behandeling van patiënten met kanker. Wij en andere 

groepen zagen echter dat de meerderheid van de geëxpandeerde NK-cellen NKG2A-

positief is. Gegeven dat NKG2A mogelijk NK-cellen remt op de binding met HLA-E 

aan MM-cellen, onderzochten we de relevantie van NKG2A en HLA-E interactie op 

de antitumorrespons van IL-2 geactiveerde NK-cellen tegen primaire MM-cellen en 

MM-cellijnen in hoofdstuk 5. We hebben waargenomen dat er hogere aantallen 

degranulerende geactiveerde NKG2A+ NK-cellen waren tegen HLA-deficiënte K562-

cellen en HLA-competente MM-cellijnen die alleen lage HLA-E-niveaus tot expressie 

brengen, ongeacht de aanwezigheid van KIR’s. Toen HLA-E echter tot overexpressie 

werd gebracht door de doelwit-cel, werd NKG2A+ KIR-NK-celdegranulatie geremd. 

Dit onderstreept dat het expressieniveau van HLA-E op de doelwitcel belangrijk is om 

een   remmende respons op geactiveerde NK-cellen op te wekken. NKG2A+ NK-cellen 

werden niet geremd door de HLA-E-niveaus die aanwezig waren op primaire MM-

cellen die waren verkregen van patiënten en blokkering van de receptor versterkte 



229

Ch
ap

te
r 9

Samenvatting

de degranulatie van NKG2A+ -subsets niet. Daratumumab toevoeging verbeterde 

NK-cel degranulatie van alle subsets. Bovendien vertoonden KIR-NKG2A- de “niet-

gelicentieerde” NK-cellen een vergelijkbare reactie op KIR+ of NKG2A+ -subsets. Dit 

toont aan dat alle subsets van NK-cellen kunnen bijdragen aan tumorklaring wanneer 

een krachtige stimulering via CD16 wordt verschaft. Al met al laat deze studie zien 

dat NKG2A-receptor misschien geen nadeel is voor een op NK-cel-gebaseerde 

therapie, wanneer NK-cellen correct worden geactiveerd. Bovendien kan het licentie-

effect van NKG2A gunstig zijn voor een antitumorreactie. Echter, NKG2A-blokkering 

kan cruciaal zijn voor ongeactiveerde NK-cellen of circulerende NK-cellen binnen de 

tumoromgeving of in een situatie waarin tumorcellen hoge niveaus van HLA-E tot 

expressie brengen.

Hoewel veel tumorcellen de klassieke klasse I HLA-moleculen downreguleren om 

te ontsnappen aan CD8+ T-cellen, zijn veel van deze tumoren positief voor HLA-E. 

Aangezien de meeste NK-cellen NKG2A tot expressie brengen, zouden HLA-E tot 

expressie brengende tumorcellen ook tegen NK-cellen kunnen worden beschermd. 

We hebben waargenomen dat primaire MM-cellen klassieke klasse I-HLA alsook 

HLA-E tot expressie brengen, hetgeen hun resistentie tegen NK-celdoding bijdraagt. 

In hoofdstuk 6 hebben we dit onderwerp besproken en de rol van KIR en NKG2A 

in NK-cel anti-MM-respons besproken, evenals de strategieën om de klinische 

werkzaamheid van allogene NK-celgebaseerde therapie voor de behandeling van 

patiënten met MM te maximaliseren. Omdat de expressie van zowel klassieke klasse I 

HLA als HLA-E op MM-cellen NK-celactivering via remmende signalering vermindert, is 

het creëren van een KIR-ligand mis-gematchte situatie tussen NK-cellen en MM-cellen 

noodzakelijk. We toonden in hoofdstuk 2 en 5 aan dat inderdaad alle reactieve KIR-

ligand mis-gematchte NK-cellen de betere effectorcellen waren in vergelijking met 

KIR-ligand gematchte NK-cellen tegen MM. Het creëren van KIR-ligand mis-gematcht 

bij patiënten met MM kan op verschillende manieren worden bereikt. Ten eerste, het 

creëren van missing-self door KIR-ligand mismatching op basis van genotyperen in 

de allogene stamceltransplantatie (SCT) setting en adoptieve transfer (van ex vivo 

vermeerderde NK-cellen) setting. Een combinatie van deze twee methoden van 

dezelfde donor zou ook een interessante strategie kunnen zijn, aangezien allogene 

SCT met behulp van haplo-identieke donoren een routineprocedure werd in de 

kliniek en de infusie van ex vivo vermeerderde NK-cellen veilig is gebleken. Ten 

tweede, met behulp van antilichamen zoals lirilumab (anti-KIR) of monalizumab (anti-

NKG2A). Deze methode zou vooral handig zijn in omstandigheden zoals; wanneer 

het creëren van een KIR-ligand mismatch genotypisch onmogelijk is (ongeveer 30% 

van de patiënten), of wanneer tumorcellen een hoog niveau van HLA-E tot expressie 

brengen, of wanneer NK-cellen niet-geactiveerd zijn. Ten derde, met behulp van 
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middelen zoals proteasoomremmers (bortezomib, lactacystin of carfilzomib) om 

klassieke klasse I HLA-expressie op MM-cellen te verminderen. Om de NK-celrespons 

te maximaliseren, zou een combinatiestrategie met middelen die NK-celactivering 

verhogen (zoals een ADCC-activerend antilichaam of een anti-PD1-antilichaam) 

cruciaal kunnen zijn.

Een van de grootste uitdagingen voor NK-cel-gebaseerde immunotherapie, zoals 

besproken in hoofdstuk 1, is de onderdrukkende TMO. Deze TMO is niet alleen 

een uitdaging voor NK-celtherapie, maar draagt   ook bij aan resistentie bij T-cel-

gebaseerde immunotherapie en kan bijdragen aan resistentie tegen geneesmiddelen. 

Hypoxische aandoeningen in de tumoromgeveing kunnen leiden tot een veranderd 

metabolisme van tumorcellen, zoals een verhoogd glucosemetabolisme, resulterend 

in een laag glucosegehalte en een hoog lactaatniveau (als bijproduct). Recente studies 

in MM-cellijnen toonden aan dat hypoxie-induceerbare factor 1 alfa (HIF1α) door 

MM-cellen werd opgereguleerd als gevolg van hypoxie, resulterend in een verhoogd 

glucosemetabolisme door MM-cellen. In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of dit 

waar was voor primaire MM-cellen en of dit de NK-cel anti-MM-respons beïnvloedt. We 

hebben vastgesteld dat de glucosespiegels in de beenmergmonsters van patiënten 

met MM lager waren in vergelijking met de glucosespiegels in het beenmerg van 

gezonde controles. Dit is een belangrijke bevinding omdat tot op vandaag de dag 

geen andere onderzoeken dit hebben aangetoond. Omdat ex vivo-geëxpandeerde 

NK-cellen worden gekweekt in een relatief hoge concentratie glucose, onderzochten 

we of de blootstelling van lage glucose (in de TMO) de NK-cel anti-MM-respons 

kon aantasten. We hebben waargenomen dat een lage glucoseconcentratie 

tijdens korte- (gedurende de nacht) of langere termijn (4 dagen) de cytotoxiciteit 

of levensvatbaarheid van sterk geactiveerde NK-cellen niet in gevaar bracht. 

Integendeel, een lage glucoseconcentratie kan zelfs gunstig zijn tijdens het kweek-, 

activerings- en dodingproces. Hoewel verdere bevestiging en onderzoek nodig zijn, 

kan een aanpassing van het kweekprotocol van ex vivo-geëxpandeerde NK-cellen 

gerechtvaardigd zijn.

Hoofdstuk 8 vat alle belangrijke observaties en bevindingen samen die in dit 

proefschrift worden beschreven. Mogelijke uitdagingen voor NK-cel-gebaseerde 

immunotherapie en mogelijke strategieën om deze uitdagingen te overwinnen, 

worden besproken met toekomstperspectief voor de verfijning van op NK-cel-

gebaseerde immunotherapie.



231

Ch
ap

te
r 9

Samenvatting


