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Remming van het immuunsysteem
door tumoren in het hoofd-halsgebied
Tumoren in het hoofd-halsgebied beschikken over verschillende
mechanismen waarmee een adequate immuunrespons tegen
tumorcellen wordt tegengewerkt. Zo trachten tumorcellen de
presentatie van tumorantigenen aan de cellen van het immuunsysteem zoveel mogelijk te onderdrukken. Daarnaast beïnvloeden
tumoren oppervlaktestructuren in het epitheel van de efferente
bloedvaten, waardoor de aanvoer van immuuncellen wordt belemmerd. Ook worden eiwitten uitgescheiden die immuuncellen
kunnen inactiveren. Deze immuunsuppressieve activiteiten van
de tumor zorgen voor een verslechtering van de levensverwachting. Om de immuunrespons tegen tumorcellen te bevorderen zijn
nieuwe behandelmethoden in ontwikkeling.
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Inleiding
Een belangrijke functie van de cellulaire immuniteit is de
bewaking van het lichaam tegen de groei van tumoren. Al
in 1909 nam Paul Ehrlich waar dat bij muizen ingebrachte
tumorcellen immuniteit tegen tumoren kon bewerkstelligen. Hij veronderstelde dat het immuunsysteem de tumorcellen als lichaamsvreemd kon herkennen en dat het
lichaam daartegen een afweerreactie kon ontwikkelen. Uit
recent onderzoek bleek echter dat sommige tumoren in
staat zijn deze immuunreactie af te remmen en/of het immuunsysteem te inactiveren. In deze bijdrage zal een overzicht van deze interacties worden gegeven, in het bijzonder
die tussen orale plaveiselcelcarcinomen en het immuunsysteem (afb. 1 en 2).

Speciﬁeke immuniteit tegen tumorcellen

Afb. 2. Microscopische opname van een plaveiselcelcarcinoom.

In tumorcellen worden afwijkende eiwitten gevormd. Deze
tumoreiwitten worden in stukjes van 8-16 aminozuren
geknipt. De aldus ontstane peptiden worden in de groeven
van klasse I-moleculen van humaan leukocytenantigenen
geplaatst (afb. 3). Alle menselijke lichaamscellen, behalve
de erytrocyten, hebben deze antigenen aan hun oppervlak.
Zij spelen een belangrijke rol bij het regelen van de afweer
tegen virussen en bacteriën. De humaan leukocytenantigenen worden onderverdeeld in klasse I- en klasse IImoleculen. De klasse I-moleculen komen voor op alle
kernhoudende cellen, terwijl de klasse II-moleculen in een
beperkt aantal weefsels voorkomen. Klasse I-moleculen
transporteren de in tumorcellen geproduceerde peptiden
naar het oppervlak van de tumorcellen, waar de peptiden
worden herkend door receptoren die zich bevinden op
langskomende cytoxische T-lymfocyten. Cytotoxische T-

lymfocyten zorgen ervoor dat virusgeïnfecteerde cellen en
tumorcellen door direct cel-celcontact worden vernietigd.
Na binding van de peptiden aan de receptoren van de Tlymfocyten komen op het oppervlak van zowel de cytotoxische T-lymfocyten als op de tumorcellen co-stimulatoire
moleculen tot uiting. Vervolgens maken de cytotoxische
T-lymfocyten poriën in de tumorcel, waardoor enzymen
worden afgegeven die de tumorcel aanzetten tot celdood
(apoptose) (afb. 4). Cytotoxische T-lymfocyten zijn van
groot belang tegen tumoren: 1 cytotoxische T-lymfocyt kan
in proefdieren wel 1.000 tumorcellen opruimen (Osanto et
al, 2008; Delves et al, 2011).
Zodra tumorcellen zijn afgestorven, worden zij opgeruimd door fagocyterende cellen. Deze fagocyterende cellen
kunnen met hulp van klasse II-moleculen tumorantigenen
presenteren aan T-helper-lymfocyten. Deze T-helper-lymfocyten spelen een belangrijke coördinerende rol tussen de
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Afb. 3. Presentatie van tumorantigenen door het systeem van humaan leukocytenantigenen (HLA).

M e d i s ch

diverse essentiële onderdelen, noodzakelijk voor een correcte werking van klasse I-moleculen, verschilden. LMP2
was bij 16% van de tumoren afwezig en bij 72% minder
actief, LMP7 ontbrak bij 16% en was bij 44% minder actief, TAP1 ontbrak bij 28% en was bij 24% minder actief
en TAP2 was verloren gegaan bij 32% en minder actief bij
56%. Als gevolg hiervan waren klasse I-moleculen bij
12% van de hoofd-halstumoren afwezig en verminderd
actief bij 36%. Bij het vervolgen van 19 van de 25 patiënten bleek dat de patiënten bij wie de klasse I-moleculen
verloren waren gegaan of verminderd actief waren, een
kortere overlevingsduur hadden (Meissner et al, 2005).
In een soortgelijk onderzoek van 43 primaire orale plaveiselcelcarcinomen is gevonden dat klasse I-moleculen bij
31-55% verminderd actief of afwezig waren (Tang et al,
2009). Verder is gevonden dat tapasine, een eiwit dat
eveneens noodzakelijk is voor een correcte werking van de
klasse I-moleculen, in 30 van 67 orale plaveiselcelcarcinomen afwezig was en dat de afwezigheid van tapasine eveneens duidde op een kortere levensduur.

Rekruteren van immuuncellen

Afb. 4. Een cytotoxische T-cel (links) doodt een tumorcel.

verschillende onderdelen van het immuunsysteem. Na activatie gaan de T-helper-lymfocyten cytokinen produceren,
zoals interleukine-2 en interferon. Deze cytokinen bevorderen de cytotoxische T-lymfocytreactie, leiden tot vorming
van speciﬁeke antilichamen door B-lymfocyten en activeren
‘naturalkiller’(NK)-cellen. Deze cellen missen de speciﬁeke
receptoren tegen tumorcellen die cytotoxische T-lymfocyten wel bezitten, maar zijn toch in staat om een breed scala aan tumorcellen te doden (Osanto et al, 2008; Delves et
al, 2011).

Voor een effectieve immuunrespons tegen tumoren is het
ook belangrijk dat het transport van lymfocyten vanuit de
bloedcirculatie naar het tumorweefsel goed is. Om cytotoxische T-lymfocyten te kunnen rekruteren is daarom tijdens een normale immuunrespons op het epitheel van
bloedvaten E-selectine actief, een molecuul dat in staat is
de cytotoxische T-lymfocyten aan zich te binden. In orale
plaveiselcelcarcinomen is E-selectine echter op de epitheelcellen van de bloedvatwanden verminderd actief
(Clark et al, 2008). De cytotoxische T-lymfocyten die in het
tumorinﬁltraat worden aangetroffen, hebben dan ook
vooral geen moleculen die zich aan E-selectine binden.
Zoals eerder beschreven spelen cytotoxische T-cellen
en T-helper-lymfocyten een belangrijke rol bij het opruimen van tumorcellen. De werking van deze cellen wordt
onder andere beïnvloed door regulerende T-lymfocyten.
Een deel van de T-lymfocyten die in orale plaveiselcelcarcinomen inﬁltreren, blijkt echter regulerende T-lymfocyten
te zijn die het immuunsysteem sterk onderdrukken. Door
de uitscheiding van de cytokinen TGF-ȕ en/of IL-10 remmen zij de cytotoxische T-cellen en de T-helper-cellen in
hun tumoropruimende werking (Strauss et al, 2007).

Dendritische cellen

Voor het overleven van tumorcellen moeten ze herkenning
door het immuunsysteem weten te voorkomen. Orale plaveiselcelcarcinomen blijken hiertoe verschillende remmende effecten op klasse I-moleculen te bezitten. Zo is
gevonden dat in 25 onderzochte hoofd-halstumoren

Dendritische cellen zijn belangrijke cellen van het immuunsysteem. Zij worden vooral aangetroffen op plaatsen
waar pathogenen het lichaam kunnen binnendringen, zoals de huid en de slijmvliezen. Ze zijn de meest krachtige
van alle cellen die pathogenen kunnen opnemen om vervolgens hun antigenen aan de buitenkant van hun celmembraan te presenteren. Dendritische cellen kunnen in
contact komen met de antigenen van een tumor door fagocytose van (necrotische) tumorcellen. Deze antigenen
worden verwerkt door de klasse II-moleculen van de dendritische cellen, waarna de dendritische cellen naar de
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drainerende lymfeklier migreren. In deze lymfeklier matureren de dendritische cellen en rekruteren cytotoxische
T-cellen en T-helper-cellen. De antigenen van de tumor
worden aan de cytotoxische T-lymfocyten gepresenteerd
die hierdoor worden geactiveerd om tumorcellen op te ruimen (Banchereau et al, 2000). Het in een tumor geproduceerde cytokine TGF-ȕ zorgt er echter voor dat dendritische
cellen worden geïmmobiliseerd en niet meer naar de lymfeklier migreren (Weber et al, 2005). Daarnaast kan het
geproduceerde cytokine IL-10 er voor zorgen dat dendritische cellen inactief blijven (Banchereau et al, 2000).

IRX-2 is een mengsel van cytokinen dat is geïsoleerd uit
mononucleaire cellen van gezonde mensen. Toediening
van IRX-2 zorgde bij patiënten met plaveiselcelcarcinomen
in het hoofd-halsgebied voor regressie van de tumor, een
verbeterde overleving en een vertraagde terugkeer van de
tumor. Behandeling met IRX-2 van cytotoxische T-cellen
buiten het lichaam bleek deze cellen bij terugplaatsing in
het lichaam te beschermen tegen de remmende invloed
van de plaveiselcelcarcinomen (Czystowska et al, 2009).
Verder resulteerde incubatie met IRX-2 in een verhoogde
antitumoractiviteit van de celdodende naturalkillercellen
(Schilling et al, 2012).
Behandeling met het cytokine IL-15 bleek de antigeenpresentatie van dendritische cellen aan cytotoxische T-cellen te herstellen (Tourkova et al, 2005). Ook bevorderde
behandeling met dit cytokine de expressie van receptoren op
de celdodende naturalkillercellen (Szczepanski et al, 2010).
Een veelbelovende immuuntherapie tegen tumoren in
het algemeen is vaccinatie met ex vivo gekweekte dendritische cellen (Whiteside, 2007; Nicolette et al, 2007). Hierbij worden monocyten uit het bloed van de patiënt
geïsoleerd, buiten het lichaam gekweekt en vervolgens
weer teruggeplaatst in het lichaam. Hierbij is belangrijk
dat ‘rijpe’ dendritische cellen worden geproduceerd die een
adequate antitumorwerking kunnen genereren. Therapie
met dendritische cellen wordt over het algemeen goed verdragen. Deze behandeling is niet toxisch en kent slechts
geringe bijwerkingen, zoals koorts, tijdelijke vermoeidheid
en een lokale reactie op de plaats van de injectie (Nicolette
et al, 2007).

Celdodende cellen
Een ander celtype dat belangrijk is bij het opruimen van
tumorcellen zijn naturalkillercellen (Penack et al, 2005).
Deze celdodende cellen kunnen na activatie tumorcellen
bestrijden door de afgifte van perforine en granzyme. Perforine maakt de membraan van een tumorcel permeabel,
waarna de cytolitische granzymen de tumorcel tot apoptose dwingen. Bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom
was de receptor voor immunoglobulinen CD16 op de
naturalkillercellen verminderd aanwezig en dit leidde tot
disfunctie van deze cellen. Het door de tumor geproduceerde cytokine TGF-ȕ1 zou verantwoordelijk zijn voor
deze afname van het aantal CD16-receptoren. Na curatieve
tumorresectie herstelde dit aantal CD16-receptoren op de
naturalkillercellen weer grotendeels (Watanabe et al, 2010).

Bevordering van de immuunrespons
Aangezien plaveiselcelcarcinomen een immuunrespons
trachten te voorkomen door een adequate presentatie van
de antigenen van de tumor door klasse I-moleculen te verhinderen, is bevordering van dit proces een belangrijk aspect van het huidige kankeronderzoek. Op verschillende
wijzen wordt getracht de presentatie van tumorantigenen
te bevorderen om een betere cytotoxische respons tegen
tumorcellen op te wekken.
Toediening van het eiwit interferon-Ȗ verhoogt de expressie van TAP1 en tapasine in tumorcellen, waardoor de
presentatie van tumorantigenen in klasse I-moleculen zou
toenemen. Bij hoge concentraties interferon-Ȗ vond apoptose van tumorcellen plaats (Wei et al, 2011). Een andere
methode om presentatie van klasse I-moleculen te bevorderen, is transfectie. Hierbij wordt met behulp van een virus intact DNA van moleculen die betrokken zijn bij de
presentatie van antigenen in de tumorcel gebracht. Transfectie met DNA van het gen van TAP1 bleek het meest effectief om voldoende presentatie van antigenen in de cellen
van een plaveiselcelcarcinoom te verkrijgen (López-Albaitero et al, 2006).
Een immuunrespons tegen plaveiselcelcarcinomen in
het hoofd-halsgebied kan ook worden bevorderd door toediening van imiquimod. Dit medicament induceert Eselectine op de wand van de bloedvaten in de tumor en dat
resulteert in een toename van het aantal cytotoxische Tcellen in de tumor, met regressie van de tumor als gevolg
(Clark et al, 2008).
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