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Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke hematologische kanker die

In

gekenmerkt wordt door de expansie van kwaadaardige monoclonale

04/11/1979) met grote onderscheiding zijn diploma van Master in

plasmacellen in het beenmerg (BM), de overproductie van monoclonaal

Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij liep

proteïne (M-proteïne) en ontwikkeling van botletsels. De insulin-like

stage aan het laboratorium Hematologie en Immunologie bij Prof. Karin

growth factor-1 (IGF-1) pathway speelt een belangrijke rol in de

Vanderkerken en de titel van zijn master thesis luidde: ‘Anti-myeloom

pathologie van de ziekte. Eerdere studies hebben aangetoond dat

effect van histon deacetylase inhibitor LBH589 op het 5T33MM muis

inhibitie van het IGF-1 receptor met picropodophyllin (PPP) belangrijke

model’. Nadien zette hij zijn werk als doctoraatstudent verder aan

anti-tumor effecten kan induceren in MM. In dit proefschrift evalueren we

hetzelfde laboratorium en was tevens assistent van Prof. Vanderkerken.

nieuwe methodes om MM te behandelen, gebaseerd op de targeting van

Zijn

de IGF-1 pathway.

onderwerp van publicaties in internationale, peer-reviewed tijdschriften

In eerste instantie hebben we PPP gecombineerd met de histon

en leidde tot het neerleggen van dit proefschrift.

deacetylase inhibitor (HDACi) LBH589. Aan de hand van in vitro studies
in humane cellijnen bestuderen we de effecten van deze combinatie op
celdood, cel cyclus en differentiële genexpressie. Met behulp van het
5T33MM muis model onderzochten we ook de in vivo effecten. Deze
studies tonen aan dat de combinatie van PPP met LBH589 in staat is om
de anti-MM effecten waargenomen met elke medicament afzonderlijk te
versterken.
In een tweede luik beschrijven we het gebruik van Nanobodies als tools
voor de specifieke moleculaire targeting van myeloom cellen. Nanobodies
zijn de kleinste antigen-bindende fragmenten afgeleid van de heavy
chain-only antilichamen, die van nature voorkomen in Camelidae. We
hebben Nanobodies geproduceerd die gericht zijn tegen het M-proteïne
van het muis 5T2MM model. In een proof-of-principle studie tonen we
aan dat Nanobodies gebruik kunnen worden voor in vivo imaging en
therapeutische toepassingen. In de toekomst willen we Nanobodies
gebruiken om te interfereren met de expressie van het IGF-I receptor via
specifieke targeting van de MM-cellen.
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