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 Neutrofiele granulocyten, of kortweg neutrofielen, vormen een essentieel 

onderdeel van ons afweersysteem, voornamelijk in de afweer tegen schimmels en 

bacteriën. Per liter bloed treft men in een gezond, volwassen mens ongeveer 2-3 

miljard van deze cellen aan. Neutrofielen leven maar kort, ongeveer 2 dagen, en de 

oude cellen worden constant vanuit het beenmerg vervangen door nieuwe. Als een 

patiënt bijvoorbeeld chemotherapie heeft ondergaan kan het gebeuren dat de aanmaak 

van nieuwe neutrofielen tijdelijk stil komt te liggen doordat de cellen in het beenmerg 

zijn aangetast. Als de oude neutrofielen dan zijn verdwenen, heeft de patiënt een 

tekort aan neutrofielen, de patiënt is neutropeen. In dat geval is de patiënt dus erg 

kwetsbaar voor infecties en kan besloten worden over te gaan op een transfusie met 

neutrofielen van een gezonde donor. Om er voor te zorgen dat een donor voldoende 

neutrofielen in de circulatie heeft om af te staan aan de patiënt, worden de 

neutrofielen uit het beenmerg gemobiliseerd door de donor te behandelen met een 

combinatie van de groeifactoren G-CSF en dexamethason. Het is natuurlijk belangrijk 

voor de patiënt dat de gemobiliseerde donor neutrofielen net zo effectief zijn in het 

herkennen en doden van microben als normale neutrofielen. In dit proefschrift 

worden de eigenschappen bestudeerd van deze voor transfusie gemobiliseerde 

neutrofielen, aangeduid met ‘GTX’ (Granulocyten Transfusie).  

  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de klinische studies die tot nu toe op het 

gebied van granulocytentransfusie zijn gedaan. Hoewel er enige controverse bestaat 

over het nut van granulocytentransfusie, vinden de meeste studies toch een positief 

effect hiervan. In Hoofdstuk 3 worden fenotype en functie van de gemobiliseerde 

neutrofielen beschreven. Hoewel de gemobiliseerde neutrofielen een ander fenotype 

hebben dan controle neutrofielen, dat wil zeggen; een ander patroon in de expressie 

van bepaalde oppervlakte moleculen vertoonden, bleek hun functie niet te zijn 

aangetast. De GTX neutrofielen waren net zo goed in het doden van zowel bacteriën 

als schimmels als controle neutrofielen en konden evengoed door een laag 

endotheelcellen migreren. Dit betekent dat GTX neutrofielen in principe in staat zijn 

om vanuit de bloedbaan naar een infectie haard te migreren en daar hun werk te doen. 

Wel bleken de GTX neutrofielen langer te leven en ook langer hun functies te kunnen 

blijven uitoefenen dan controle neutrofielen. 

  

Op de langere levensduur van GTX neutrofielen wordt ingegaan in de 

Hoofdstukken 4 en 5. In Hoofdstuk 4 wordt het gen expressie niveau van GTX 

neutrofielen vergeleken met dat van controle neutrofielen. Niet alleen blijken GTX 
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 neutrofielen een verhoogd expressieniveau te hebben voor pro-inflammatoire genen, 

ook blijkt de expressie van genen betrokken bij de cel dood veranderd te zijn. Cel 

dood is een gereguleerd proces dat als het ware is geprogrammeerd in het genoom 

van ieder cel en dat onder controle staat van verschillende eiwitten. Hoewel het 

proces wordt uitgevoerd door een klasse van eiwit-splitsende enzymen die caspases 

worden genoemd, speelt een ander eiwit-splitsend enzym, calpaine, een belangrijke 

rol in de regulatie van het proces in neutrofielen. Als calpaine niet wordt geactiveerd, 

stopt het proces halverwege. Dit is een situatie die in neutrofielen enige tijd in stand 

kan blijven en die dus tot uitstel van hun sterven leidt. In Hoofdstuk 4 wordt 

beschreven dat behandeling van neutrofielen met G-CSF en dexamethason leidt tot 

een verhoogde expressie van calpastatine, de natuurlijke remmer van calpaïne. 

Bovendien wordt calpastatine, dat normaal wordt afgebroken tijdens de celdood, 

gestabiliseerd. In Hoofdstuk 5 wordt verder beschreven hoe G-CSF de remming van 

calpaïne bewerkstelligd en wat dat precies voor gevolgen heeft voor de 

geprogrammeerde cel dood van neutrofielen. Het blijkt dat G-CSF niet alleen de 

expressie van calpastatine verhoogt, maar ook de spontane influx van calciumionen in 

neutrofielen remt. Calciumionen zijn essentieel voor de activatie van calpaïne, en 

hoewel cellen normaal het calciumionniveau in hun interne milieu laag houden, 

neemt de concentratie aan calciumionen in neutrofielen gestaag toe als ze ouder 

worden. Dit heeft tot gevolg dat ook de calpaïne-activiteit steeds verder toeneemt, 

totdat calpaïne in staat is zijn eigen remmer, calpastatine, te splitsen en daarmee 

volledig actief te worden. De geprogrammeerde celdood van neutrofielen kan dan 

vrijelijk het laatste stadium in gaan. G-CSF voorkomt dit en stelt de dood van 

neutrofielen dus even uit, met als gevolg dat de cellen langer beschikbaar blijven om 

infecties te bestrijden. 

 

Om invasieve microben te herkennen en om te voorkomen dat schade aan het 

eigen lichaam wordt aangebracht moeten neutrofielen onderscheid maken tussen 

eigen cellen (‘zelf’) en lichaamsvreemde cellen (‘niet zelf’). Hiertoe zijn ze uitgerust 

met een serie patroonherkennings receptoren, zoals de zogenaamde Toll-like 

receptoren (TLRs). In Hoofdstuk 6 worden de eigenschappen beschreven van de 

neutrofielen van een aantal patiënten die een cruciaal eiwit, IRAK-4, in het 

signaleringspad van deze TLRs missen. Deze patiënten zijn erg kwetsbaar voor 

infecties, waardoor ze vaak jong sterven. Hoewel neutrofielen de TLRs niet allemaal 

op hun oppervlak tot expressie brengen, en de IRAK-4 deficiënte neutrofielen in 

principe in staat waren om verschillende bacteriën en schimmels op te nemen en te 
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 doden, bleek signalering via IRAK-4 toch cruciaal te zijn voor de initiële herkenning 

van microben en het fijn afstellen van de immuunreactie voor de bestrijding van een 

specifieke microbe.    

 

In Hoofdstuk 7 wordt dieper ingegaan op de functies van de TLRs in GTX 

neutrofielen. Het blijkt namelijk dat de GTX neutrofielen een sterk verhoogde 

expressie hebben van verschillende TLRs. Hoewel het van levensbelang is voor de 

patiënt dat de GTX neutrofielen goed in staat zijn infecties te bestrijden, is het ook 

belangrijk dat ze niet al te hevig reageren en daarbij mogelijk de gastheer schaden. 

Gelukkig bleken GTX neutrofielen in het algemeen normaal te reageren op 

microbiële patronen die de TLRs stimuleren. Om andere cellen te alarmeren dat er 

een infectie gaande is, maken cellen zogenaamde cytokinen en chemokinen aan om 

vooral immuuncellen te alarmeren, respectievelijk aan te trekken naar de plaats van 

infectie. Hoewel in GTX neutrofielen genexpressie van het chemokine IL-8 sterk was 

verminderd, bleken deze cellen na stimulatie van de TLRs toch in staat te zijn om snel 

hoge doses van dit cytokine aan te maken, een verschijnsel dat niet direct verklaard 

kon worden. 

Uiteindelijk wordt in Hoofdstuk 8 de observatie besproken dat hoewel de 

GTX neutrofielen goed in staat zijn IL-8 te maken, de productie van een paar andere 

chemokinen, MIP-1á en MIP-1â, wel degelijk verstoord is in deze cellen. Wat dat 

precies voor gevolgen heeft voor de patiënt, moet verdere studie nog uitwijzen. 

 

Samengevat komt het er op neer dat GTX neutrofielen, hoewel ze in veel 

opzichten verschillen van normale neutrofielen, goed in staat zijn om infecties te 

bestrijden. Door slim gebruik te maken van de kennis opgedaan in deze studies zou 

het in principe mogelijk moeten zijn om de neutrofielen voor donatie zelfs zo af te 

stellen dat ze efficiënt een specifieke infectie in de patiënt aan kunnen pakken. Er is 

dan echter wel meer kennis nodig over de eigenschappen die een neutrofiel moet 

bezitten om een bepaalde microbe te lijf te gaan. Granulocytentransfusie lijkt dus wel 

degelijk nuttig en zinvol, maar verdere studies naar optimalisatie van het 

transfusieprotocol en de bewaarcondities van granulocytenconcentraten zijn nodig 

voordat deze praktijk gemeengoed kan worden.  


