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Kwaadaardig melanoom heeft het hoogste
sterftecijfer onder de huidkankers en het aantal
nieuwe vaststellingen verdubbelt elke tien tot
twintig jaar. Tot op heden is er nog steeds geen
genezende behandeling eens de ziekte zich
verspreid heeft. Het vormt dan ook een groot
gezondheidsprobleem voor de nabije toekomst.
Dendritische cel (DC) immuuntherapie is een
veelbelovende behandeling die ontwikkeld wordt.
In vele studies is deze experimentele behandeling
slechts toegankelijk voor patiënten met een
bepaald HLA-type. Enerzijds omdat DCs geladen
worden met kleine stukjes (tumor)eiwit die
slechts in bepaalde HLA-moleculen kunnen
binden en anderzijds omdat de evaluatie van de
gestimuleerde immuunrespons gebeurt met HLAmultimeren. Het gebruik van mRNA dat codeert
voor volledige (tumor)eiwitten omzeilt de eerste
reden. Het werk voorgesteld in dit doctoraat pakt
de tweede reden voor HLA restrictie aan. Er werd
een nieuwe methode ontwikkeld die toelaat om
de immuunrespons te evalueren onafhankelijk
van het HLA-type van de patiënt of van het
herkende deel van het (tumor)eiwit. Met deze
innovatieve methode werd een klinische studie
geëvalueerd en toonden we aan dat een bredere
immuunrespons bekomen wordt als de DCs
geladen worden met mRNA. Daarnaast werd
bewezen dat niet enkel geheugen T cellen werden
gestimuleerd, maar ook dat nieuwe responsen
werden opgewekt. Dit is een nieuwe bevinding.
Samenvattend toont dit werk aan dat DCtherapie niet beperkt hoeft te worden tot
patiënten met een bepaald HLA-type. Het vormt
dus de basis om meer mensen toe laten tot deze
beloftevolle behandelingswijze.
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