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Ondanks het gebruik van verschillende methoden
voor de behandeling van kanker, blijft deze
ziekte tot op heden vaak moeilijk te genezen.
Kanker immunotherapie is een aanvullende
behandeling die tot doel heeft om een specifieke
immuunrespons tegen de kanker te activeren om
een niet-invasieve vernietiging van de kanker te
bekomen. In deze thesis werd een systeem op
punt gesteld waarbij genetisch gemodificeerde
dendritische cellen (DC) gebruikt worden voor de
vaccinatie van kankerpatiënten. DC zijn de
belangrijkste
activatorcellen
van
het
immuunsysteem in ons lichaam. Tumorcellen
drukken specifieke antigenen (TAA) uit en deze
TAA kunnen gebruikt worden voor de modificatie
van de DC om zo een tumor-specifieke
immuunrespons op te wekken. In een eerste luik
van dit onderzoek werd een kultuursysteem
ontwikkeld
voor
de
generatie
van
DC
geproduceerd volgens de “Good Manufacturing
Practise” (GMP) normen, welke geschikt zijn voor
klinisch gebruik. Een tweede luik van dit
onderzoek
heeft
zich
toegespitst
op
de
optimalisatie van mRNA electroporatie van DC,
een methode voor genetische modificatie van DC
die geschikt is voor gebruik in een klinische
opzet, waarbij de genetische informatie van het
TAA in de DC wordt gebracht. In het laatste luik
tenslotte werd nagegaan of de incorporatie van
het co-stimulatoir molecule GITRL de capaciteit
van mRNA geëlectroporeerde DC om een TAAspecifieke T-cel respons op te wekken kan
verbeteren, d.m.v. co-stimulatie van specifieke
T-cellen en/of suppressie van regulatoire Tcellen. Samenvattend werd met dit werk een
methode ontwikkeld voor de productie van
genetisch gemodificeerde DC vanaf monocyten
voor vaccinatie van kankerpatiënten.

Sandra Tuyaerts werd geboren op 17 juni
1977 te Vilvoorde. Ze volbracht haar
secundaire studies aan het Lyceum H.
Familie te Mechelen, waar ze afstudeerde in
de richting Latijn-Wetenschappen en waar
haar interesse voor biologie en aanverwante
wetenschappen ontstond. Hierna koos ze
voor de studie Biomedische Wetenschappen
aan de VUB om zich te verdiepen in de
biologie en biochemie van levende wezens.
In 1999 studeerde ze af met Grote
Onderscheiding.
Na een stagejaar op het labo Moleculaire en
Cellulaire Therapie onder leiding van Prof.
Dr. Kris Thielemans was de stap naar een
doctoraat een logisch gevolg en bovendien
een kans om verder aan onderzoek te
kunnen blijven doen. Als aspirant van de
Onderzoekraad VUB en later als academisch
medewerker werkte ze 7 jaar aan een
project rond de ontwikkeling van mRNA
geëlectroporeerde
DC
voor
kanker
immunotherapie op het Labo Moleculaire en
Cellulaire Therapie met Prof. Dr. Kris
Thielemans als promotor.
Dit werk resulteerde in verschillende
publicaties in internationaal gerenommeerde
tijdschriften en boeken, waarvan 4 als eerste
auteur, die het onderwerp vormen van het
huidig
proefschrift.
Haar
werk
werd
meermaals voorgesteld onder de vorm van
poster
presentaties
op
nationale
en
internationale meetings.

