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Het immuunsysteem
Het immuunsysteem beschermt ons 
tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën 
en virussen. Hierbij maakt het gebruik van 
het aangeboren afweersysteem en het 
specifieke afweersysteem. Zoals de naam 
al zegt is het aangeboren immuunsysteem 
al aanwezig bij de geboorte. Het specifieke 
immuunsysteem ontstaat gedurende het 
leven naarmate het met meer ziektekiemen 
in aanraking komt, een soort leerproces. 
Beide delen van het immuunsysteem 
hebben hun eigen cellen voor de verdediging 
tegen micro-organismen. In het aangeboren 
immuunsysteem zijn neutrofielen en 
macrofagen belangrijke cellen. Doordat 
het aangeboren immuunsysteem geen 
ontwikkeling doormaakt gedurende het 
leven, is het niet erg specifiek in zijn 
activiteit, maar wel heel erg belangrijk als 
eerstelijns afweer tegen allerlei pathogene 
micro-organismen. Neutrofielen zijn erg 
belangrijke cellen in de eerste verdediging 
tegen micro-organismen. Het duurt namelijk 
enkele dagen voordat het specifieke 
immuunsysteem op gang komt, terwijl 
neutrofielen enkele uren na de start van een 
infectie al ter plaatse zijn. Dagelijks worden 
er heel veel neutrofielen aangemaakt in 
het beenmerg en deze cellen hebben een 
korte levensduur. Bij het ontdekken van een 
infectie raken ze snel geactiveerd en lossen 
ze toxische stoffen om de micro-organismen 
te bestrijden. Ook zijn ze goed in het opeten 
(phagocyteren) van bacteriën. Door dit zware 
geschut is het mogelijk dat onschuldige 
omstanders beschadigd raken, waardoor 
weefselschade kan ontstaan. Vanwege het 
potentiële gevaar voor het eigen lichaam 
is het wel belangrijk dat niet alleen de 
aanmaak van neutrofielen, maar ook 
bijvoorbeeld de hoeveelheid neutrofielen 
die naar een ontstekingshaard vertrekken, 
streng gecontroleerd en gereguleerd wordt. 
Hiernaast is het ook belangrijk te weten 
dat immuuncellen soms niet alleen micro-

organismen als gevaarlijk zien, maar zich 
ook tegen het eigen lichaam kunnen keren. 
Dit proces wordt auto-immuniteit genoemd 
en reumatoïde artritis is een goed voorbeeld 
van een auto-immuunziekte.

Receptoren
Om goed te functioneren is het belangrijk 
dat verschillende cellen onderling informatie 
kunnen uitwisselen. Communicatie tussen 
cellen vindt plaats onder andere via 
eiwitten die zich op het oppervlak van het 
celmembraan bevinden. Wanneer zij zowel 
met de binnenkant van de cel als met de 
buitenwereld in contact staan, kunnen 
zij signalen van buitenaf opvangen en 
doorgeven naar de binnenkant van een cel. 
Voorbeelden van deze signalen zijn licht, 
geur, hormonen of eiwitten op naburige 
cellen. We noemen deze membraaneiwitten 
receptoren en de signalen waarmee ze 
contact hebben heten liganden. Iedere cel 
heeft heel veel verschillende receptoren en 
andere eiwitten, zowel op het oppervlak als 
binnenin de cel en deze zijn cruciaal voor 
het functioneren van cellen.

 
CD97
In dit proefschrift hebben we één bepaalde 
receptor bestudeerd, die op allerlei 
verschillende immuuncellen voorkomt. 
Deze receptor, CD97 genaamd, heeft een 
bijzondere structuur. Het ene gedeelte van 
CD97 is door middel van zeven lussen in het 
celmembraan verweven (transmembrane 
gedeelte) en het andere gedeelte bevindt zich 
op de buitenkant van de cel (extracellulaire 
gedeelte). Beide delen zijn via een zwakke 
chemische verbinding aan elkaar gekoppeld. 
Het extracellulaire gedeelte is lang en bevat 
zogenaamde EGF-domeinen (Figuur 1). Met 
deze domeinen kan CD97 een interactie aan 
gaan met twee andere eiwitten: 1) CD55, 
een eiwit dat op het celmembraan van 
allerlei cellen voorkomt die met bloed in 
aanraking komen, dus ook op immuuncellen 
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Figuur 1. Een schematische weergave van CD97 en de 
liganden CD55 en chondroitinesulfaat. 

en 2) chondroitinesulfaat, een suikerketen 
die vast zit aan eiwitten die niet alleen 
voorkomen op cellen maar zich met name 
bevinden tussen cellen, de extracellulaire 
matrix (Figuur 1). 
Voor de start van dit project was er al 
veel onderzoek gedaan naar CD97. Er 
waren antilichamen tegen CD97 gemaakt: 
moleculen die binden aan een specifiek 
stukje van het eiwit waartegen ze gericht 
zijn. Deze antilichamen waren zo uitgekozen 
dat ze precies bonden op de plekken waar 
normaal de liganden van CD97 zouden binden. 
Hiermee verhinderden de antilichamen het 
contact tussen CD97 en de liganden. Op 
deze manier kon bestudeerd worden wat de 
functie is van CD97 en het contact met zijn 
liganden tijdens immuunreacties. Het bleek 
dat door het blokkeren van CD97-ligand 
interacties in de muis neutrofielen tijdens 
een longontsteking niet meer zo goed op de 
plek van de ontstekingshaard konden komen. 
En in een muismodel voor reumatoïde 
artritis bleek dat muizen die behandeld 
werden met antilichamen tegen CD97, veel 
minder ziek werden dan de onbehandelde 

controlegroep. De gewrichten van deze 
behandelde muizen waren veel minder 
ontstoken en het bot veel minder aangetast 
in vergelijking met de controlegroep. Uit 
deze experimenten concludeerden we dat 
CD97 op immuuncellen nodig is om op 
een bepaalde plaats te komen (migratie/
accumulatie) of te blijven (adhesie) en 
we voorspelden dat de interacties tussen 
CD97 en de liganden op andere cellen en in 
weefsels immuuncellen op hun plek houden. 

Focus van dit proefschrift
Vanwege de goede resultaten met het 
reumamodel in muizen, veronderstelden 
we dat het blokkeren van CD97 een 
interessante methode zou kunnen zijn 
om in de toekomst reuma of andere auto-
immuunziekten in de mens te behandelen. 
Hierbij was het van groot belang beter te 
begrijpen hoe de antilichamen tegen CD97 
er precies voor zorgen dat de immuuncellen 
niet op de plek van de ontstekingshaard 
komen of blijven. Naast het bestuderen 
van het werkingsmechanisme van de CD97-
antilichamen, wilden we meer begrijpen van 
CD97 zelf en de interacties met zijn ligand 
CD55. Voor dit doel werd een genetisch 
gemodificeerde muizenlijn gecreëerd 
waarin CD97 niet meer tot expressie komt; 
we noemen deze muizen CD97 knock-out. 
Daarnaast maakten we ook gebruik van 
CD55 knock-out muizen (de ligand van 
CD97). In CD55 knock-out muizen is CD97 
dus wel aanwezig, maar kan geen interactie 
meer aangaan met het afwezige CD55.

Samenvatting van dit proefschrift
CD97 behoort tot de Adhesie-klasse van 
G-eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs). In 
hoofdstuk 1 wordt achtergrondinformatie 
gegeven over GPCRs en de Adhesie-klasse in 
het bijzonder. 
Hoofdstuk 2 bestaat uit twee delen. In deel 
1 laten we zien waar CD97 in de muis tot 
expressie komt. Net als in de mens komt 
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CD97 tot expressie op immuuncellen in 
verschillende weefsels, en ook op sommige 
endotheel-, epitheel-, spier- en vetcellen. In 
deel 2 laten we zien dat ondanks de brede 
expressie van CD97, CD97 knock-out muizen 
zich normaal ontwikkelen. Wel waren meer 
neutrofielen aanwezig in CD97 knock-out 
muizen in vergelijking met normale (wild-
type) muizen. Vanwege onze hypothese 
dat CD97 een rol speelt in de accumulatie 
of adhesie van immuuncellen, hebben we 
onderzocht of CD97 knock-out neutrofielen 
op de plek van een ontstekingshaard 
kunnen komen. Onverwacht bleek dat 
neutrofielen in afwezigheid van CD97 
heel goed bij een ontsteking kunnen 
komen, terwijl de antilichamen tegen CD97 
neutrofielaccumulatie verhinderen. Hieruit 
concludeerden we dat antilichamen tegen 
CD97 in de muis meer doen dan alleen 
blokkeren van CD97-ligand interacties. 
In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven 
van gepubliceerde en ongepubliceerde data 
over het gebruik van de CD97-antilichamen 
in verschillende ziektemodellen in de muis. 
Hierbij vonden we een verschil tussen 
ziektemodellen waarbij het specifieke 
immuunsysteem is betrokken en modellen 
waarbij het aangeboren immuunsysteem 
een belangrijke rol speelt. We zagen 
dat het gebruik van CD97-antilichamen 
de accumulatie van neutrofielen in de 
ontstekingshaard erg verstoort, waardoor 
reumatoïde artritis in muizen vermindert 
en daarnaast ook antibacteriële responsen 
verslechteren. Dit zijn modellen waarin het 
aangeboren immuunsysteem belangrijk is. 
In ziektemodellen waarbij het specifieke 
immuunsysteem een belangrijke rol 
speelt, bleek dat de CD97-antilichamen 
geen effect hadden op de accumulatie van 
immuuncellen. In bijvoorbeeld een model 
voor multiple sclerosis, EAE genaamd, 
hebben de antilichamen geen effect op de 
accumulatie van macrofagen in de hersenen 
van zieke muizen. We concludeerden 

hieruit dat CD97-antilichamen tijdens 
een aangeboren immuunrespons de 
accumulatie van immuuncellen kunnen 
verhinderen, maar dat ze tijdens een 
specifieke immuunrespons geen invloed op 
de immuuncellen hebben. 
In hoofdstuk 4 bestudeerden we het 
werkingsmechanisme van een van de 
CD97-antilichamen wat nauwkeuriger. We 
hebben hiervoor het antilichaam dat de 
binding met CD55 verhindert gebruikt 
in een ontstekingsmodel waarbij de 
aangeboren immuunrespons centraal staat. 
Tijdens deze ontstekingsreactie was alleen 
de accumulatie van neutrofielen geremd, 
terwijl monocyten op normale wijze bij de 
ontstekingshaard konden komen. Dit was 
onverwacht, aangezien beide celtypen veel 
CD97 op het celoppervlak hebben. Ook bleek 
de remming van neutrofielaccumulatie 
niet door de blokkade van CD97- en CD55-
interacties te komen. Het CD97-antilichaam 
werkte namelijk precies hetzelfde in CD55 
knock-out muizen. Uit nader onderzoek 
bleek dat neutrofielen onder specifieke 
ontstekingsreacties worden verwijderd 
uit het bloed en beenmerg, waardoor 
ze nooit bij de ontstekingshaard aan 
kunnen komen. Dit komt waarschijnlijk 
doordat de antilichamen op het oppervlak 
van de neutrofielen gebonden zijn aan 
CD97, waardoor andere immuuncellen 
hen tijdens een immuunreactie als 
soort immuuncomplex zien, en deze 
neutrofielen worden verwijderd. Hoewel 
er veel meer depleterende antilichamen 
bestaan voor talloze verschillende cellen, 
is het werkingsmechanisme van de CD97-
antilichamen uniek. In de literatuur is nog 
niet eerder beschreven dat er een specifieke 
ontstekingsreactie nodig is voordat de 
antilichamen depleterend werken.
In hoofdstuk 5 hebben we de interactie 
tussen CD97 en ligand CD55 nader 
bestudeerd. We laten zien dat wanneer 
het ligand CD55 niet aanwezig is (in CD55 
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knock-out muizen), CD97 heel hoog tot 
expressie komt op immuuncellen. Dit 
betekent dat wanneer CD97 en CD55 met 
elkaar in contact komen, CD55 in staat is de 
expressie van CD97 te reguleren. Na verdere 
bestudering van de CD55 knock-out muizen, 
bleek dat deze muizen meer neutrofielen 
in verschillende organen en bloed hadden, 
precies zoals we gezien hadden in CD97 
knock-out muizen (zie hoofdstuk 2). 
Hierdoor waren CD55 knock-out muizen 
beter beschermd tegen een longinfectie. Om 
uit te zoeken waardoor de muizen zonder 
CD97 of CD55 meer neutrofielen in de 
circulatie hadden, hebben we verschillende 
aspecten bestudeerd, zoals de migratie 
naar een ontstekingshaard, de levensduur 
van neutrofielen en de aanmaak van 
neutrofielen in het beenmerg. Het bleek dat 
in het beenmerg van zowel CD97- als CD55 
knock-out muizen meer voorlopercellen 
deelden, waardoor er meer neutrofielen 
werden gemaakt. Hieruit concluderen we 
dat de interactie tussen CD97 en CD55 de 
aanmaak van neutrofielen in het beenmerg 
reguleert.
In hoofdstuk 6 gaat dieper in op de 
interactie tussen CD97 en CD55 in de muis. 
We laten zien dat enkele minuten na contact 
tussen CD97 en CD55, CD97 verdwijnt van 
het oppervlak van immuuncellen. Dit vindt 

plaats door middel van het ‘afknippen’ van 
het extracellulaire gedeelte van CD97. We 
vermoeden dat het gedeelte van CD97 dat 
in het celmembraan verweven zit, door 
de cel wordt opgenomen en afgebroken, 
omdat we het na contact niet terug kunnen 
vinden in de cel of in het membraan. Het 
is opvallend dat we deze regulatie van 
CD97 expressie alleen konden waarnemen 
wanneer het contact plaatsvond in de muis. 
Als we dit nabootsten in een kweekschaaltje, 
zagen we CD97 niet verdwijnen van het 
celoppervlak. We vermoeden dat er een 
extra factor nodig is om het afknippen van 
CD97 te bewerkstelligen en deze optie 
wordt momenteel onderzocht. 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten van 
dit proefschrift bediscussieerd in het licht 
van recente literatuur over CD97 en andere 
eiwitten in de Adhesie-klasse van GPCRs. 
Door alle studies aan CD97 en andere 
Adhesie-GPCRs, beginnen we CD97 meer en 
meer te zien als een eiwit dat niet zo zeer echt 
adhesie of migratie beïnvloedt, maar meer 
de contacten tussen cellen bewerkstelligt, 
een cel-cel contact-mediator. Als cellen 
niet goed op hun plek in het weefsel zijn 
gepositioneerd, kunnen processen uit 
balans raken, zoals we bijvoorbeeld gezien 
hebben in de aanmaak van neutrofielen in 
hoofdstuk 5.
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