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Samenvatting 

Maligne pleuraal mesothelioom is een agressieve kanker die in de meeste patiënten gerelateerd is 

aan een voorgaande professionele blootstelling aan asbest. Omwille van de lange latentietijd tussen 

de blootstelling en de ontwikkeling van mesothelioom, wordt verwacht dat de incidentie in de 

komende decennia nog zal toenemen. Dit ondanks het huidige verbod op het gebruik van asbest in 

geïndustrialiseerde landen. De prognose van mesothelioompatiënten wordt in beperkte mate gunstig 

beïnvloed door palliatieve chemotherapie, resulterend in een mediane overlevingsduur van 1 jaar. 

Daarom is er nood aan nieuwe behandelingsmethoden die deze prognose kunnen verbeteren. Een 

veelbelovende therapie focust op kankercel-geïnduceerde immuunsuppressie, door 

immuunresponsen te reactiveren die onderdrukt zijn door zogenaamde immuuncheckpunten. Er zijn 

reeds veelbelovende resultaten beschreven voor checkpuntblokkade in verschillende kankertypes en 

momenteel wordt deze behandelingsstrategie ook onderzocht in mesothelioom. In dit artikel 

bespreken we CTLA-4 en PD-1 als de 2 best gedocumenteerde immuuncheckpunten, alsook TIM-3 en 

LAG-3, checkpunten die interessant zijn als nieuwe doelwitmoleculen. Verder worden ook de 

klinische resultaten en toekomstige perspectieven van immuuncheckpunt inhibitoren besproken, 

met speciale aandacht voor longvlieskanker.  

 

Inleiding 

Maligne pleuraal mesothelioom (MPM) is een agressieve kanker die meestal veroorzaakt wordt door 

voorgaande professionele blootstelling aan asbest [1]. Aangezien asbest nog steeds gebruikt wordt in 

ontwikkelingslanden en omwille van de lange latentietijd tussen de blootstelling aan asbest en de 

diagnose, wordt verwacht dat de incidentie van MPM de komende decennia nog zal toenemen [2]. 

De huidige behandelingsstrategie heeft slechts een beperkte invloed op de slechte prognose van 

MPM patiënten en daarom is er nood aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën [2;3]. Sinds de 

ontdekking van de immuuncheckpunten, waaronder cytotoxisch T-lymfocyt antigen-4 (CTLA-4) en 

programmed death-1 (PD-1) is er een stijgende interesse in immuuntherapie [4]. 

Immuuncheckpuntmoleculen zorgen ervoor dat auto-immuniteit ontstekingsmechanismen en 



begeleidende weefselschade voorkomen worden door de immuunrespons te limiteren [5]. Echter, 

wanneer deze checkpuntmoleculen tot overexpressie komen, kan dit leiden tot uitgeputte T-cellen 

met een minder efficiënte immuunrespons tot gevolg. Door immuuncheckpunten te blokkeren met 

doelgerichte moleculen, zoals bijvoorbeeld antilichamen, kunnen immuunresponsen opnieuw 

aangewakkerd worden. Deze behandelingsmethode toonde reeds veelbelovende resultaten in 

verschillende kankertypes en wordt momenteel ook onderzocht in mesothelioom [6-12]. In dit artikel 

zullen de 2 meest bekende immuuncheckpunten, CTLA-4 en PD-1, besproken worden, alsook 2 

andere interessante checkpunten, T-cel immunoglobuline mucine-3 (TIM-3) en lymfocyt activatiegen-

3 (LAG-3). Klinische resultaten van checkpunt blokkerende antilichamen worden toegelicht, met 

focus op CTLA-4 en PD-1. Tot slot worden ook de toekomstige mogelijkheden van 

immuuncheckpuntblokkade besproken, met speciale aandacht voor MPM. 

CTLA-4: de eerste in de rij 

CTLA-4 is een immuunrespons inhiberende receptor die voornamelijk tot expressie komt op T-cellen 

en daarnaast ook op B-cellen, monocyten, dendritische cellen en granulocyten [13-16]. Deze 

molecule speelt een belangrijke rol in T-celactivatie, die 2 signalen vereist. Het eerste signaal wordt 

uitgestuurd wanneer er interactie plaatsvindt tussen een antigeen, dat wordt aangeboden door een 

antigeen-presenterende cel (APC) in combinatie met een majeur histocompatibiliteitscomplex (MHC) 

molecule, en de T-cel receptor (TCR) met de CD4 of CD8 co-receptor. Vervolgens vindt er interactie 

plaats tussen verschillende co-stimulerende moleculen van de T-cel en de APC, waardoor een tweede 

signaal wordt uitgestuurd dat kan leiden tot ‘priming’ en differentiatie van naïeve T-cellen en 

reactivatie van effector T-cellen [17].  

CTLA-4 is een transmembranaire molecule, die ook terug te vinden is in intracellulaire vesikels. De 

expressie van deze molecule neemt toe door T-celactivatie, waarbij CTLA-4 uit de vesikels tot 

expressie komt op het celmembraan [18]. CTLA-4 oefent zijn immuunmodulerende functie uit door 

te binden aan CD80 en CD86, 2 co-stimulerende moleculen op APC. Hierdoor kan CD28 op de T-cel 

niet binden aan CD80 en CD86, wat resulteert in een verminderde T-celactivatie [18] (figuur 1A). 

Onder normale omstandigheden zorgt CTLA-4 voor het behoud van de immuunhomeostase. Echter, 

tumorcellen secreteren een immuunsuppressief cytokine, ‘transforming growth factor-bèta’, dat kan 

leiden tot overexpressie van CTLA-4 op de T-cellen. Dit zorgt dan voor immuunsuppressie door 

uitputting van de T-cellen [19;20]. Uiteindelijk zorgt dit voor een minder efficiënte anti-tumor 

immuunrespons, wat maakt dat CTLA-4 een interessant doelwit vormt voor een doelgerichte kanker 

immuuntherapie. 

In muismodellen voor melanoom en colonkanker resulteerden anti-CTLA-4 antilichamen in een 

langdurige therapeutische respons [10;11]. Deze veelbelovende preklinische resultaten waren de 

aanleiding voor het testen van CTLA-4 blokkerende antilichamen in de kliniek, met als gevolg de 

goedkeuring van het humane IgG1 anti-CTLA-4 antilichaam ‘ipilimumab’ in 2011 door de ‘Food and 

Drug Administration’ (FDA) en de ‘European Medicines Agency’ (EMA). Tremelimumab, een CTLA-4 

antilichaam met IgG2 isotype, wordt ook onderzocht in klinische studies. Beide isotypes hebben een 

ander effect op antilichaam afhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit, wat zou kunnen resulteren in 

een verschil in klinische effectiviteit, wat verder onderzocht moet worden. 

In tegenstelling tot cytotoxische middelen, waarvan men snel klinische effecten waarneemt, wordt er 

met immuuntherapeutische middelen een vertraagde respons vastgesteld: kankerpatiënten 

behandeld met anti-CTLA-4 vertoonden initieel een pseudoprogressie gevolgd door ziekteregressie, 

die vertraagd kon intreden tot 6 maanden na aanvang van de behandeling [21]. Dit kan verklaard 

worden door de kinetiek van de anti-tumor immuunrespons. Omwille van T-celinfiltratie kan er eerst 

een toename van het tumorvolume waargenomen worden met beeldvorming, wat volgens de 

‘Response Evaluation Criteria in Solid Tumors’ (RECIST) een teken van ziekteprogressie is en reden 



om de behandeling stop te zetten. Voor dit vertraagd effect van immuuntherapie werden er 

immuun-gerelateerde respons criteria opgesteld (irRC) [22].  

Immuuntherapie gaat net zoals chemotherapie gepaard met nevenwerkingen, die meestal een auto-

immune basis hebben, zoals diarree, koorts en uitslag bij anti-CTLA-4 therapie. Deze verdwijnen 

meestal na een corticosteroïdenbehandeling. Ernstige nevenwerkingen die moeilijk te behandelen 

zijn en soms een dodelijke afloop kennen (bv. colitis), komen voor bij 10-15% van de met anti-CTLA-4 

behandelde patiënten [23]. 

 

PD-1: baanbrekend anti-kankerdoelwit van 2013 

Naast CTLA-4 is ook PD-1 een belangrijke T-cel geassocieerde immuuncheckpuntreceptor. PD-1 en 

CTLA-4 hebben een gelijkaardige eiwitstructuur, maar hebben een verschillende biologische functie 

en specificiteit voor andere liganden. Er wordt verondersteld dat CTLA-4 verantwoordelijk is voor 

centrale T-celactivatie in de lymfeknopen, terwijl PD-1 eerder T-celactivatie ter hoogte van de tumor 

zou controleren [24]. PD-1 is een transmembranair eiwit met affiniteit voor zijn 2 liganden, 

programmed death ligand-1 and 2 (PD-L1 and PD-L2). PD-1 komt tot expressie op geactiveerde T- en 

B-cellen en macrofagen [25]. Verschillende hematopoëtische cellen, stromale cellen en tumorcellen 

(o.a. longkanker, melanoom, ovariumkanker,…) brengen PD-L1 constitutief tot expressie [26-29]. PD-

L1 bindt niet alleen aan PD-1 maar kan ook binden aan CD80 [30]. PD-L2 heeft een beperkter, 

induceerbaar expressieprofiel op macrofagen, dendritische cellen, mestcellen en ook op tumorcellen 

[31;32]. In vergelijking met PD-L1 bindt dit ligand met een hogere affiniteit aan PD-1 [33]. Interactie 

tussen PD-1 en één van zijn liganden resulteert in een verminderde T-celactivatie en dus een minder 

efficiënte anti-tumor respons. Analoog aan CTLA-4, is PD-1 ook terug te vinden in vesikels die zich 

naar het membraan begeven wanneer interactie plaatsvindt tussen een APC en een T-cel. Ook hier 

zijn 2 signalen vereist: interactie tussen het antigeen en TCR en co-receptor enerzijds en binding van 

PD-L1 of PD-L2 aan PD-1 anderzijds. Deze interacties zorgen voor defosforylatie van TCR 

signaaltransductiemoleculen, waardoor de activatie van ‘Akt’, een proteïne kinase dat een 

belangrijke rol speelt in cellulaire processen, verhinderd wordt (figuur 1B). Dit zorgt voor een 

verminderde transcriptie van genen die bijdragen tot: (i) proteïnesynthese, (ii) interleukine-2 (IL-2) 

secretie en (iii) celoverleving. Aangezien PD-1 een efficiënte immuunrespons verhindert, wordt het 

zoals CTLA-4 ook genoemd als een merker voor uitgeputte T-cellen [34;35].  

Samengevat leidt binding van PD-1 aan één van zijn liganden tot inhibitie van T-celproliferatie, -

overleving en -effector functies. Daarom kan blokkade van deze ligand-receptor interactie met 

monoclonale antilichamen tot een verbeterde anti-tumor respons leiden. Belangrijk om weten is dat 

anti-PD-1/PD-L1/PD-L2 antilichamen verschillende interacties tegengaan (figuur 1B). Anti-PD-1 

blokkeert de interactie tussen PD-1 en zijn 2 liganden. Anti-PD-L2 blokkeert de binding tussen PD-1 

en PD-L2 [31;33], terwijl anti PD-L1 de interactie tussen PD-1 en PD-L1 blokkeert, alsook de binding 

tussen PD-L1 en CD80. Onderzoek heeft aangetoond dat CD80 een 2de receptor is voor PD-L1 en dus 

oefent dit ligand zijn inhiberende functie uit via 2 wegen [30]. 

Naast een vermindering in T-cel effectorfuncties zorgt activatie van de PD-1 ‘pathway’ ook voor een 

toename van het aantal regulatorische T-cellen (Treg) die zorgen voor immuunsuppressie. Net zoals 

CTLA-4, komt PD-1 uiterst sterk tot expressie op Treg. Interactie met PD-L1/PD-L2 zorgt voor 

ongeremde transcriptie van FoxP3 via de TCR signaaltransductie, waardoor het aantal Treg zal 

toenemen. Inhibitie van de PD-1 ‘pathway’ verbetert dus niet alleen de anti-tumor respons door 

reactivatie van effector T-cellen, maar ook door het reduceren van het aantal Treg en dus de 

immuunsuppressie [36].  

Behandeling met blokkerende antilichamen vertoont ook hier immuungerelateerde bijwerkingen, 

zoals vitiligo, pneumonitis, hepatitis, hypophysitis en nierfalen met anti-PD-1 antilichamen [6;8;9;37]. 



Anti-PD-L1 kan gepaard gaan met thrombocytopenie, sarcoidose en nierinsufficiëntie [9;37]. Deze 

bijwerkingen komen gelukkig zelden voor. De behandeling wordt dan meteen stopgezet, gevolgd 

door de toediening van glucocorticosteroïden. In vergelijking met CTLA-4 blokkade vertoont PD-1 

blokkade tot op heden minder bijwerkingen. 

 

TIM-3 en LAG-3: twee opkomende immuuncheckpunten 

Klinische onderzoeken focussen zich momenteel voornamelijk op CTLA-4 en PD-1, hoewel er ook nog 

andere T-celmoleculen met inhiberende functies zijn. Zo werd er een correlatie beschreven tussen 

LAG-3 en TIM-3 enerzijds en T-celtolerantie en uitgeputte T-cellen anderzijds, waardoor deze 

moleculen nu ook meer op de voorgrond treden [38-40]. 

LAG-3 komt tot expressie aan het oppervlak van geactiveerde CD4+ en CD8+ T-cellen. LAG-3 heeft 

een gelijkaardige structuur als CD4 en het bindt ook aan MHC klasse 2 moleculen, maar met een 

hogere affiniteit en op een andere bindingsplaats. In tegenstelling tot CD4 heeft LAG-3 een negatief 

effect op T-celfuncties. Momenteel wordt onderzocht hoe dit gereguleerd wordt. In vivo studies in 

muismodellen toonden reeds aan dat LAG-3 signaaltransductie leidt tot inhibitie van de celcyclus met 

verminderde T-celexpansie tot gevolg [41-43]. 

TIM-3 is terug te vinden op interferon-gamma (IFNg) secreterende CD4+ T helper 1 cellen (Th1), type 

1 cytotoxische T-cellen (Tc1) en innate immuuncellen zoals monocyten en macrofagen [44]. Het bindt 

aan galectine-9, dat tot expressie komt op meerdere celtypes alsook op verschillende kankercellen 

[45]. TIM-3 zorgt voor de homeostase van Th1 en Tc1 cellen, waardoor auto-immuniteit wordt 

voorkomen. Wanneer er overexpressie is van TIM-3 resulteert dit in verhoogde celdood en een 

verminderde functie van CD4+ Th1 en Tc1 cellen. De moleculaire mechanismen hierachter zijn nog 

onbekend. Verschillende preklinische in vitro en in vivo studies hebben reeds aangetoond dat T-

celactivatie kan hersteld worden door TIM-3 blokkade, wat beaamd wordt door resultaten van 

klinische studies [39;46-48].  

Samengevat kan men stellen dat TIM-3 en LAG-3 aantrekkelijke doelwitten zijn voor kanker 

immuuntherapie. Een beter inzicht in hun immuunregulerende mechanismen zou bijdragen aan de 

ontwikkeling van nieuwe, effectieve kankerbehandelingen. 

 

Immuuncheckpuntblokkade in verschillende kankertypes: klinische resultaten 

Er zijn verschillende PD-1 antilichamen beschikbaar voor klinisch gebruik, waaronder nivolumab 

(Opdivo, BMS), pembrolizumab (Keytruda, Merck) en pidilizumab (Cure-Tech). Pidilizumab, een 

gehumaniseerd (i.e. mix van humaan en muis) IgG1 antilichaam, werd als eerste klinisch getest [49]. 

Het werd goed verdragen en langdurige respons (>60 weken) werd geobserveerd in patiënten met 

hematologische maligniteiten. Intussen zijn pembrolizumab en nivolumab goedgekeurd voor de 

behandeling van melanoom en niet-kleincellige longkanker. In tegenstelling tot pidilizumab en 

pembrolizumab is nivolumab een humaan IgG4 antilichaam. Het werd eerst onderzocht in 

vergevorderde solide tumoren in een fase 1 studie (NCT000441337) [50]. Hieruit bleek er een 

correlatie te zijn tussen PD-L1 expressie en effect van anti-PD-1 behandeling. In een studie met reeds 

behandelde patiënten met niet-kleincellige longkanker zorgde nivolumab voor een toename van 

overleving met 3,2 maanden in vergelijking met het cytostaticum docetaxel [51]. 

Veelbelovende resultaten zijn ook al beschreven voor anti-PD-L1 therapie, onder andere in een 

studie met verschillende types van vergevorderde kankers waarin het antilichaam BMS-936559 werd 

getest [9]. Atezolizumab (Genentech) en durvalumab (AstraZeneca) zijn humane IgG1 

antilichamen, ook gericht tegen PD-L1. Beide antilichamen bevatten een mutatie waardoor ze geen 

antilichaam afhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit uitlokken. Dit zorgt ervoor dat PD-L1+ 



immuuncellen niet worden aangevallen door het eigen immuunsysteem wanneer het antilichaam 

eraan bindt. Een goed veiligheidsprofiel en langdurige klinische activiteit werden beschreven voor 

durvalumab [42]. Momenteel wordt ook avelumab (Pfizer) als PD-L1 blokkerend antilichaam 

onderzocht in een fase 1 studie (NCT01772004). In tegenstelling tot atezolizumab en durvalumab 

heeft dit anti-PD-L1 antilichaam geen mutatie in zijn Fc receptor bindend fragment, waardoor PD-L1+ 

immuuncellen gedepleteerd kunnen worden.  

Tot nu toe is er slechts zeer beperkte informatie beschikbaar over anti-PD-L2 antilichamen in 

klinische studies. Aangezien PD-L2 in vergelijking met PD-L1 met een hogere affiniteit bindt aan PD-1 

én omdat beschreven is dat PD-L2 expressie op tumorcellen of in het stroma een anti-respons 

tegengaat [33], is dit zeker ook een interessante molecule voor doelgerichte immuuntherapie. 

Momenteel wordt het PD-L2 antilichaam rHIgM12B7 onderzocht in een fase 1 studie (NCT00658892). 

Als alternatief voor blokkerende antilichamen werd het fusieproteïne AMP-244 ontwikkeld (GSK); 

een recombinant eiwit bestaande uit het extracellulaire deel van humaan PD-L2 en het Fc fragment 

van humaan IgG1. Een fase 1 studie (NCT01352884) in vergevorderde solide tumoren toonde aan dat 

er een reductie in PD-1+ cellen was naarmate de behandeling met AMP-244 vorderde. Ook werd 

vastgesteld dat de T-cel effectorfunctie hersteld werd [52], maar verder onderzoek is nodig om het 

werkingsmechanisme van AMP-244 te ontrafelen. 

IMP-321, een LAG-3 blokkerend antilichaam, werd reeds onderzocht in melanoom, borst- en 

nierkanker. Deze studies toonden een versterkte anti-tumor respons en een betere tumorcontrole 

[29;41;53;54]. Resultaten van verschillende trials met IMP-321 in verscheidene kankertypes zijn op 

komst. Daarnaast is er ook BMS-986016, een ander LAG-3 antilichaam, dat momenteel onderzocht 

wordt in patiënten met vergevorderde solide tumoren in combinatie met het anti-PD-1 antilichaam 

nivolumab (NCT01968109). Binnenkort start een multicentrische studie in patiënten met 

metastatische solide tumoren (NCT02608268), waarbij de werkzaamheid van een humaan anti-TIM-3 

antilichaam, MBG453 (Novartis) zal getest worden, al dan niet in combinatie met een anti-PD-1 

antilichaam, PDR001 (Novartis). 

 

Biedt immuuncheckpuntinhibitie een nieuwe behandelingsmogelijkheid voor MPM? 

Hoewel gegevens over de rol van tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) in MPM elkaar tegenspreken 

[55-58], is het intussen duidelijk dat T-lymfocyten belangrijk zijn voor anti-tumor immuniteit en dat 

activatie van deze cellen via immuuncheckpuntinhibitie mogelijkheden biedt om de prognose van 

MPM patiënten te verbeteren. 

Momenteel wordt tremelimumab, een anti-CTLA-4 antilichaam, onderzocht in maligne 

mesothelioom. Synergie tussen CTLA-4 blokkade en chemotherapie werd reeds preklinisch 

aangetoond in mesothelioom muismodellen [59;60]. Bovendien werden er al veelbelovende 

resultaten gezien met CTLA-4 inhibitie in MPM patiënten. De MESO-TREM-2008 (NCT01649024) 

studie toonde aan dat CTLA-4 blokkade een gunstige klinische activiteit en goed veiligheidsprofiel 

heeft in patiënten met chemotherapie-resistent mesothelioom [10]. Bij 31% van de patiënten werd 

controle van de ziekte vastgesteld  met een mediane overleving van 10,7 maanden, wat gunstiger is 

dan de 8,7 maanden beschreven voor patiënten behandeld met chemotherapie als 

tweedelijnsbehandeling [61]. Bevindingen van deze studie correleren met deze van de MESO-TREM-

2012 studie (NCT01655888), waarbij een lagere concentratie tremelimumab werd toegediend in 

meerdere doses en een onderhoudsperiode werd ingelast. Het veiligheidsprofiel was goed voor de 

29 patiënten in deze studie en er was een mediane overleving van 11,3 maanden. Resultaten van een 

gerandomiseerde fase 2 studie, waarin tremelimumab behandeling vergeleken wordt met placebo 

als tweede- en derdelijnsbehandeling, zijn op komst (NCT01843374). Recente preliminaire data van 

de KEYNOTE-O28 fase 1 studie, waarin pembrolizumab (10 mg/2 weken) behandeling onderzocht 



werd in 25 MPM patiënten, toonde partiële respons in 7 patiënten (28%) en stabiele ziekte in 12 

patiënten (48%). Er wordt nu in een fase 2 studie (NCT02399371) onderzocht in welke mate 

pembrolizumab werkzaam is in MPM en of PD-L1 expressie een goede biomerker zou zijn voor 

respons op PD-1 inhibitie. 

Samengevat tonen de klinische resultaten aan dat PD-1 en PD-L1 inhibitie nieuwe mogelijkheden 

bieden voor de behandeling van MPM. Voor PD-L2, TIM-3 en LAG-3 werd tot op heden nog niets 

beschreven in mesothelioom, maar het is zeker interessant om dit te onderzoeken.  

 

Discussie 

In verschillende kankertypes werden reeds veelbelovende resultaten beschreven voor 

immuuncheckpunt blokkerende antilichamen [62]. In MPM ondersteunen klinische resultaten met 

CTLA-4 blokkade, alsook expressiedata van PD-1 en PD-L1 [63-67] verder onderzoek naar 

immuuncheckpunt doelgerichte therapie als een nieuwe behandelingsstrategie. PD-L1 expressie in 

MPM varieert van 20% tot 70%. Deze brede range kan onder andere te wijten zijn aan de 

heterogeniteit van de expressie in de tumor en tussen de verschillende tumoren, het gebruik van een 

andere drempelwaarde of andere immunohistochemische antilichamen voor het bepalen van PD-L1 

positiviteit en de dynamiek van expressie bepaald door veranderingen in de tumormicro-omgeving. 

Momenteel is het nog onduidelijk welke waarde de PD-L1 expressie heeft als predictieve biomerker 

voor PD-1 en/of PD-L1 doelgerichte therapie. Onderzoek naar de expressie van andere 

immuuncheckpunten en het effect van hun inhibitie in MPM zou kunnen leiden tot de ontdekking 

van een nieuwe doelwitmolecule.  

De mate waarin tumorcellen gemuteerd zijn is ook een belangrijk aspect dat bijdraagt tot de 

gevoeligheid voor immuuntherapie. Immuuncheckpuntinhibitie zou beter werken in kankertypes met 

veel neo-antigenen (als gevolg van talrijke mutaties), omdat reeds geïnduceerde immuunresponsen 

dan versterkt worden door de blokkerende antilichamen [68]. Hoewel er nog niets geweten is over 

het aantal neo-antigenen in MPM, tonen preklinische [59;60] en klinische data [10;69;70] aan dat 

deze kanker gevoelig is voor immuuncheckpuntblokkade. 

Aangezien er meerdere signaaltransductiepathways betrokken zijn bij de inhibitie van anti-tumor 

responsen is het zeer waarschijnlijk dat het blokkeren van meerdere pathways zal leiden tot een 

sterkere anti-kanker immuniteit. Wolchock et al. [71] rapporteerden als eersten over de combinatie 

van anti-CTLA-4 (ipilimumab) en anti-PD-1 (nivolumab) in melanoom. Een verhoogd percentage 

responders werd vastgesteld, maar er was ook een toename in toxiciteit van de combinatietherapie 

in vergelijking met de ipilimumab monotherapie. Het veiligheidsprofiel van de combinatietherapie 

was wel nog aanvaardbaar. Gelijkaardige resultaten werden gerapporteerd in een andere studie 

(NCT01927419). Naast melanoom werd de combinatie van nivolumab en ipilimumab ook getest als 

eerstelijnsbehandeling in niet-kleincellig longcarcinoom (NCT01454102). De combinatie toonde 

goede resultaten en anti-tumor responsen werden beschreven voor patiënten zowel met PD-L1+ als 

PD-L1- tumoren. De combinatie van anti-PD-1 met anti-LAG-3 of TIM-3 vertoonde ook betere anti-

kanker responsen in vergelijking met monotherapie [40;72;73]. Tot nu toe is er nog geen 

combinatietherapie van immuuncheckpunt blokkerende antilichamen beschreven in MPM. Naast het 

combineren van immuuncheckpuntinhibitoren, werden er in verschillende kankertypes, zoals 

melanoom, prostaat- en borstkanker, ook veelbelovende preklinische en klinische resultaten behaald 

met de combinatie van immuuncheckpuntinhibitie met chemotherapie [59;74-79].  

 

 

 

 



Conclusie 

Ondanks het feit dat mesothelioom interessante immunologische eigenschappen vertoont, is hier 

nog niet veel onderzoek naar gedaan. Onderzoek naar de expressie van immuuncheckpunten kan 

mogelijks bijdragen tot de ontdekking van nieuwe biomerkers, wat de patiëntenselectie zal 

vergemakkelijken en waardoor toxische nevenwerkingen in ‘non-responders’ kunnen vermeden 

worden. Een beter begrip van het werkingsmechanisme van immuuncheckpunt blokkerende 

antilichamen zal bijdragen aan het ontwerpen van optimale combinatietherapieën. 

 

Figuur 

Figuur 1: De invloed van CTLA-4, PD-1 en PD-L1 blokkerende antilichamen op T-celactivatie. Wanneer er 

voldaan is aan de 2 signalen die nodig zijn voor T-celactivatie (1 en 2), resulteert dit via intracellulaire 

signaaltransductie (3) in de transcriptie van verschillende genen die een belangrijke rol spelen bij de synthese 

van proteïnen, de productie van cytokines en de overleving en differentiatie van T-cellen. (A) Als CTLA-4 het co-

stimulerende signaal verhindert, wordt T-celactivatie geblokkeerd. CTLA-4 blokkerende antilichamen zorgen 

ervoor dat de co-stimulerende moleculen kunnen binden aan CD28 op de T-cel, waardoor de T-celactiverende 



signaaltransductie kan plaatsvinden. (B) Als PD-L1 op een tumorcel bindt aan PD-1 op de T-cel, dan wordt T-

celactivatie en -proliferatie verhinderd door inhibitie van de intracellulaire PI3K signaaltransductie. PD-1/PD-L1 

interactie kan geblokkeerd worden door: (i) PD-1 blokkerende antilichamen die de binding van PD-1 aan PD-L1 

verhinderen, of (ii) PD-L1 blokkerende antilichamen die de interactie tussen PD-L1 en PD-1 voorkomen, alsook 

tussen PD-L1 en CD80. Laatstgenoemde molecule wordt beschreven als een tweede receptor voor PD-L1. 
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