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Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden 

 

Het menselijk immuunsysteem is verdeeld in aangeboren, aspecifieke immuniteit en adaptieve 

(verworven), specifieke immuniteit. Beide onderdelen bestaan uit een cellulair deel (witte 

bloedcellen) en een zogenaamd humoraal deel: eiwitten die zich vrij in lichaamsvloeistoffen 

bevinden. Eén van de meest bekende humorale componenten van de adaptieve immuniteit zijn 

antistoffen, ook wel immunoglobulinen genoemd. Antistoffen kunnen door het lichaam worden 

gevormd tegen alles dat als gevaarlijk of niet-lichaamseigen wordt herkend. Ze binden bijvoorbeeld 

aan bepaalde moleculen die voorkomen op pathogenen zoals bacteriën, schimmels of parasieten of 

aan lichaamseigen cellen die geïnfecteerd zijn door een virus. 

 

Er zijn een aantal verschillende mechanismes waarop gebonden antistoffen kunnen bijdragen aan 

immuniteit. Ze kunnen een neutraliserend effect hebben, door bijvoorbeeld bacteriële toxines te 

binden of door eiwitten te blokkeren die door virusdeeltjes gebruikt worden om een cel binnen te 

dringen. Eén van de andere mogelijkheden is dat gebonden antistoffen worden herkend door witte 

bloedcellen. Deze witte bloedcellen zorgen vervolgens voor het opruimen van de door de antistof 

gebonden objecten. Voor de herkenning van antistoffen zijn bijna alle typen witte bloedcellen 

uitgerust met zogenaamde Fc receptoren, genaamd naar de Fc staart van een antistof die aan deze 

receptoren kan binden. Er zijn vijf klassen antistoffen, waarvan immunoglobuline G (IgG) de meest 

voorkomende is. Fc receptoren die IgG binden worden Fc gamma receptoren genoemd.  

 

Fc gamma receptoren (FcγR) zijn weer onder te verdelen in een aantal verschillende types, namelijk 

FcγRI, FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIc, FcγRIIIa en FcγRIIIb. Deze receptortypes verschillen onderling in 

een aantal belangrijke karakteristieken, zoals de mate van binding van verschillende IgG subklassen, 

op welke celtypes ze aanwezig zijn en of ze een activerend of een remmend signaal aan de cel 

doorgeven. Celtypes onderling verschillen dus in welke FcγR types aanwezig zijn. Belangrijk om te 

beseffen is dat op deze cellen nog veel meer verschillende soorten receptoren aanwezig kunnen zijn 

die een vergelijkbaar signaal aan de cel doorgeven. De balans van al deze signalen bepaalt uiteindelijk 

de respons van de cel. 

 

Om het geheel nog ingewikkelder te maken is er bij FcγR sprake van een hoge mate van inter-

individuele genetische variatie. De genen die coderen voor deze receptoren kunnen van mens tot 

mens verschillen. Deze genetische variaties komen grofweg in twee soorten voor. De eerste soort 

bestaat uit receptorvarianten die onderling verschillen vertonen bij één of enkele nucleotiden (de 

‘letters’ van het genetische alfabet)  in een gen. Deze variaties worden ook wel polymorfismen 

genoemd. Deze polymorfismen kunnen een aantal verschillende gevolgen hebben voor de 

receptorvarianten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld invloed hebben op de mate van IgG binding, de 

aanwezigheid (en/of de mate waarin) op bepaalde celtypes, of op de sterkte van het doorgegeven 

signaal. De tweede soort genetische variatie bestaat uit verschillen in het aantal kopieën van een gen 

in het genoom (de totale genetische code). Veruit de meeste genen in het genoom komen twee keer 

voor, maar sommige genen komen vaker of minder vaak voor en dit kan tussen individuen 

verschillen. Dit wordt copy number variation (CNV) genoemd. In het geval van FcγR geldt dat 

individuen regelmatig ook 0, 1, of 3 kopieën van één of meer van deze genen hebben. Het aantal 

kopieën kan van invloed zijn op het aantal receptoren per cel en als gevolg daarvan ook op de 

signaalsterkte en dus op de respons van de cel.  
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Dit proefschrift beschrijft een aantal bekende en een aantal nieuw ontdekte genetische variaties in 

genen coderend voor FcγR en wat daar functioneel de gevolgen van zijn.  

 

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over FcγR. Er wordt allereerst ingegaan op de structuur, de 

signalering en de verspreiding van de verschillende receptortypen. Vervolgens wordt er een overzicht 

gegeven van de genetica van deze receptoren. Hoe zijn de verschillende genen opgebouwd, waar 

bevinden ze zich, welke (soorten) genetische variaties zijn bekend en wat is er tot nu toe bekend over 

de functionele gevolgen hiervan. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op twee belangrijke 

toepassingen van antistoffen in de kliniek en op wat de relatie is tussen deze klinische toepassingen en  

genetische variatie in FcγR. Als laatste bevat dit hoofdstuk een overzicht van de bevindingen die 

beschreven staan in de overige hoofdstukken. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt een nieuw ontdekte, zeldzame variant van FcγRIIa beschreven. FcγR zijn 

zogenaamde transmembraan eiwitten. Dit betekent dat een deel van de receptor, het deel dat zorgt 

voor de binding aan IgG, zich buiten de cel bevindt en een deel van de receptor, dat signalen 

doorgeeft aan de cel, zich in de cel zelf bevindt. Het gen van de nieuwe receptorvariant, genaamd 

FcγRIIaexon6*, heeft een extra exon (een deel van een gen) ten opzichte van het gen dat codeert voor de 

normale variant (FcγRIIa). Dit extra exon bevindt zich tussen het exon dat codeert voor het 

receptordeel dat zich in de celmembraan bevindt en het exon dat codeert voor het receptordeel dat 

voor de signalering zorgt. Met andere woorden, het signaleringsgedeelte van FcγRIIexon6* bevindt zich 

verder van de celmembraan af dan dat van FcγRIIa. Mogelijk zorgt dit er voor dat dit 

receptorgedeelte beter te binden is door andere eiwitten in de cel die betrokken zijn bij de signalering. 

Functioneel gezien beschrijven we dat wanneer cellen IgG binden, de cellen met FcγRIIaexon6*, 

vergeleken met de cellen met alleen FcγRIIa, zowel een sterker signaal van deze receptoren krijgen 

als een sterkere celrespons hebben. Voor patiënten met het ziektebeeld “common variable 

immunodeficiency” (CVID) kan deze ontdekking ook nog van belang zijn. Deze patiënten maken zelf 

te weinig antistoffen aan en krijgen daarom antistofpreparaten toegediend. Bij sommige individuen 

leidt dit tot ernstige klinische reacties. We laten in dit hoofdstuk zien dat die individuen veel vaker de 

receptorvariant FcγRIIaexon6* hebben dan individuen die geen ernstige reacties op de toediening van 

antistoffen vertonen. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de rol van een aantal bekende FcγR varianten in de ziekte van Kawasaki, een 

zeldzame kinderziekte die zich kenmerkt door een ontsteking van bloedvaten door het hele lichaam. 

Als de ziekte niet goed behandeld wordt bestaat ook de kans op ontwikkeling van gevaarlijke 

vaatverwijdingen in de kransslagaders. De oorzaak van deze ziekte is onbekend, maar toediening van 

antistofpreparaten verlaagt het risico op deze vaatverwijdingen met een factor 4 tot 5. Van een groep 

patiënten en een groep gezonde controles (beiden ongeveer 150 individuen) hebben we gekeken naar 

het vóórkomen van verschillende bekende genetische variaties in genen voor FcγR.  

Eén van deze genetische variaties bevindt zich in het gen FCGR2C, dat codeert voor FcγRIIc. Van dit 

gen zijn de twee op dat moment bekende varianten bekeken: FCGR2C-Stop en FCGR2C-ORF. In het 

geval van FCGR2C-Stop bevat het gen een zogenaamd stopcodon, waardoor het gen niet vertaald kan 

worden in een volledig eiwit en FcγRIIc dus volledig afwezig is op alle cellen. In het geval van 

FCGR2C-ORF kan wel een volledig eiwit worden gemaakt en kan FcγRIIc op een aantal typen witte 

bloedcellen worden gedetecteerd. Onder Kawasaki patiënten bleek FCGR2C-ORF veel vaker voor te 

komen dan onder de gezonde controles. Dit verschil met gezonde controles was nog groter wanneer 

alleen naar Kawasaki patiënten met vaatverwijdingen in de kransslagaders werd gekeken. 
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Aangezien FcγRIIc een activerende receptor is, zou het vóórkomen hiervan op witte bloedcellen 

ervoor kunnen zorgen dat in deze cellen een sterker signaal en een sterkere respons optreedt dan in 

cellen zonder FcγRIIc. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn in het vinden van de oorzaak of het 

mechanisme achter deze ziekte. 

 

In Hoofdstuk 4 wordt beschreven dat de situatie in FCGR2C gecompliceerder is dan oorspronkelijk 

werd aangenomen. Op zogenaamde natural killer cellen (NK cellen), komt normaalgesproken alleen 

FcγRIIIa voor, tenzij een individu minstens één kopie van FCGR2C-ORF heeft. In dat geval komt op 

NK cellen ook FcγRIIc voor. Echter, tijdens het screenen van een groot aantal individuen met en 

zonder FCGR2C-ORF, bleek dat NK cellen van sommige individuen een onverwacht patroon van 

FcγR vertoonden. Deze afwijkende individuen konden in twee groepen worden verdeeld.  

In groep A bevonden zich individuen die minstens één kopie van FCGR2C-ORF hadden, maar toch 

geen detecteerbaar FcγRIIc op hun NK cellen hadden. Deze groep bleek op een andere plek in het gen 

een mutatie te hebben die een stopcodon tot gevolg had. Deze plek wijkt af van de plek van het 

stopcodon in FCGR2C-Stop, waardoor deze tijdens een bepaling van polymorfismen makkelijk over 

het hoofd kan worden gezien als alleen naar de eerder bekende locatie word gekeken. Net als in 

FCGR2C-Stop had dit stopcodon tot gevolg dat geen volledig eiwit gevormd kon worden, met als 

gevolg dat FcγRIIc afwezig is op cellen van deze individuen. 

In groep B bevonden zich individuen die geen kopieën van FCGR2C-ORF hebben, maar waarbij toch 

FcγRIIc gedetecteerd leek te kunnen worden. De door ons gebruikte methode detecteert zowel 

FcγRIIc als FcγRIIb, maar van die laatste was niet bekend dat die op NK cellen voor kon komen. 

Uiteindelijk bleek dit toch het geval. Deze individuen hadden geen additionele mutatie in het gen 

FCGR2B, dat voor FcγRIIb codeert, maar missen als gevolg van CNV een deel van het gebied dat 

vóór dit gen ligt. Dit soort zogenaamde promotor gebieden zijn rijk aan celspecifieke elementen die 

de (mate van) aanwezigheid van eiwitten bepalen. Het lijkt er dus op dat in het deel van het promotor 

gebied dat in deze individuen mist, zich normaal gesproken een element bevindt dat het vóórkomen 

van FcγRIIb op NK cellen tegenhoudt. Aangezien FcγRIIb een remmende receptor is, was er het 

vermoeden dat de aanwezigheid hiervan op NK cellen een minder sterke celrespons tot gevolg zou 

kunnen hebben. Dat vermoeden bleek terecht. We hebben inderdaad kunnen aantonen dat NK cellen 

met FcγRIIb minder goed zijn in het doden van cellen waar IgG aan gebonden is dan NK cellen 

zonder FcγRIIb. 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft bekende genetische varianten van twee FcγR op zogenaamde neutrofiele 

granulocyten (neutrofielen). Deze varianten van FcγRIIa (131H, 131R) en FcγRIIIb (NA1, NA2) zijn 

afzonderlijk van elkaar vrij goed bestudeerd. Zo is bekend dat tussen de FcγRIIa varianten er 

verschillen zijn in zowel de mate van binding van IgG subklassen als in de celrespons. Voor de 

FcγRIIIb varianten is de situatie iets ingewikkelder. Hoewel er tussen de varianten geen verschillen 

zijn in binding van IgG subklassen, zijn er wel functionele verschillen. Neutrofielen met alleen de 

NA1 variant van FcγRIIIb zijn beter in het fagocyteren (opeten) van door IgG gebonden bacteriën en 

rode bloedcellen, wanneer ze worden vergeleken met neutrofielen die zowel NA1 als NA2 of alleen 

de NA2 variant hebben. Voor de varianten van beide receptortypen geldt dat er associaties zijn met 

een groot aantal auto-immuun- en infectieziektes. 

Wat wij nu hebben toegevoegd aan de bestaande kennis is dat we, in plaats van het bestuderen van 

één receptortype tegelijk, hebben gekeken naar de functionele effecten van combinaties van deze 

receptorvarianten. Hieruit bleek, ondanks dat in de door ons bekeken celrespons (de productie van 

waterstofperoxide) FcγRIIa veruit de belangrijkste receptor was, dat de combinatie van verschillende 

receptorvarianten van FcγRIIa en FcγRIIIb bepalend was voor de hoogte van deze respons. 



156 

Neutrofielen met alleen de NA2 variant van FcγRIIIb hadden een aanzienlijk hogere respons als deze 

gecombineerd was met de 131H variant van FcγRIIa dan wanneer deze was gecombineerd met de 

131R variant. Voor neutrofielen met alleen de NA1 variant van FcγRIIIb lijkt het effect omgekeerd: 

NA1+131H geeft een lagere respons dan NA1+131R. Ondanks dat het mechanisme achter deze 

verschillen nog onbekend is, is uit ons onderzoek duidelijk geworden dat het bestuderen van varianten 

van één receptortype tegelijk een vertekend beeld kan geven, zeker gezien het feit dat op de meeste 

witte bloedcellen meer dan één receptortype aanwezig is. 

 

In Hoofdstuk 6 hebben we opnieuw naar neutrofielen gekeken, maar naar een andere celrespons, 

namelijk het doden van door IgG gebonden cellen. Neutrofielen zijn echter alleen in staat tot deze 

respons als ze gepreactiveerd zijn. Dat wil zeggen dat ze vóór het daadwerkelijke experiment al zijn 

blootgesteld aan bepaalde activerende reagentia. Bij neutrofielen heeft dit als gevolg dat er naast 

FcγRIIa en FcγRIIIb ook FcγRI op de cel aanwezig is. Om de bijdrage van de verschillende 

receptortypes te bepalen zijn deze, zowel apart van elkaar als in verschillende combinaties, 

geblokkeerd. Hieruit bleek dat alle drie de receptortypes betrokken zijn bij deze respons, maar dat het 

gecombineerd blokkeren van FcγRI met FcγRIIa of FcγRIIIb het meest effectief was om de respons te 

verlagen. Het blokkeren van FcγRIIa en FcγRIIIb samen was niet effectiever dan het blokkeren van 

FcγRIIa alleen, wat suggereert dat FcγRIIIb een ondersteunende rol speelt bij de respons door 

FcγRIIa. 

Vervolgens hebben we gekeken naar de invloed van de genetische varianten van FcγRIIa en 

FcγRIIIb. Zowel de 131H variant van FcγRIIa als de NA1 variant van FcγRIIIb bleek op neutrofielen 

voor een hogere respons te zorgen vergeleken met neutrofielen met de 131R en NA2 varianten. In 

tegenstelling tot de bevindingen in Hoofdstuk 5 bleek echter dat deze effecten niet gekoppeld waren 

aan combinaties van deze receptorvarianten en onafhankelijk van elkaar optraden.  

Als laatste hebben we gekeken naar een andere receptor op neutrofielen, genaamd SIRPα. Deze 

receptor bindt het eiwit CD47 op andere cellen, waarna er een remmend signaal, vergelijkbaar met dat 

van een remmende FcγR, wordt afgegeven door SIRPα. Het CD47 eiwit functioneert als het ware als 

een soort “dood-mij-niet” signaal. Net als de FcγR is SIRPα een receptor waar verschillende 

genetische varianten van bestaan. Hoewel SIRPα-CD47 interacties een remmend effect op de 

celrespons bleken te hebben, konden we geen verschillen ontdekken in deze remming tussen cellen 

met verschillende SIRPα varianten. Ook de combinatie met verschillende FcγR varianten bleek niet 

van belang; ongeacht welke FcγR varianten op de neutrofielen aanwezig waren was de remming van 

de celrespons door SIRPα-CD47 interacties gelijk.  

 

Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie van dit proefschrift. De resultaten in dit proefschrift zijn 

hierin kort samengevat en worden in een breder perspectief geplaatst.  


