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neDeRlanDSe SaMenVaTTIng

Monoklonale antilichamen zijn een van de opkomende geneesmiddelen in de behandeling 
tegen kanker. Deze therapeutische antilichamen tegen kanker, binden aan de tumor cellen, 
waardoor de tumor cellen gemarkeerd worden voor vernietiging door het immuunsysteem. 
Verschillende onderliggende mechanismes zijn bekend, zoals de antilichaam afhankelijke 
cellulaire cytotoxiciteit (ADCC). Er zijn op dit moment verschillende therapeutische 
antilichamen tegen verschillende soorten kanker op de markt. Ondanks de gunstige 
gedocumenteerd effecten, zijn behandelingen met alleen antilichamen nog niet genezend 
en zijn er manieren nodig om de efficiëncy van de behandeling te verhogen. We hebben 
een mogelijk mechanisme ontdekt, dat de antilichaam afhankelijke doding van tumor 
cellen negatief beïnvloed, namelijk het intrinsieke mechanisme rondom de interactie tussen 
CD47 (wat aanwezig is op tumor cellen) en SIRPa (wat aanwezig is op macrofagen en 
granulocyten).

Het voornaamste doel dit proefschrift is het bestuderen van de rol van de CD47-SIPRa 

interactie in het proces van antilichaam gemedieerde vernietiging van kankercellen, zoals dit 
het geval is voor de behandeling van metastaserende kanker met therapeutische antilichamen 
met bijvoorbeeld Trastuzumab, Rituximab en Cetuximab. Deze antilichamen zijn gericht op 
receptoren, die in hoge mate aanwezig zijn op de tumor cellen. Dit is vooral van belang, 
omdat bewijs voor de klinische efficiëntie van deze biologische geneesmiddelen nog te 
beperkt is om deze middelen in afwezigheid van schadelijke niet-specifieke chemokuren 
te gebruiken. Verder wordt er in dit proefschrift in gegaan op het mechanisme waarmee 
humane fagocyten, in het bijzonder neutrofielen, de antilichaam afhankelijke doding van 
kankercellen bewerkstelligd. 

In hoofdstuk 2, beschrijven wij hoe de signalering afkomstig van de cytoplasmatische deel 
van SIRPa, een beperking vormt voor de antilichaam afhankelijke doding van kankercellen 
in vivo. In de B16 melanoom metastases model in muizen, zien we dat muizen zonder het 
cytoplasmatische deel van SIRPa, gevoeliger zijn voor de suboptimale behandeling met 
therapeutische antilichaam dan muizen met een normaal SIRPa. Deze bevindingen suggeren 
voor het eerst een rol voor de CD47-SIPRa interactie, in een immuun competente systeem. 
Daarnaast laten we in hoofdstuk 2 ook zien dat het gericht verstoren van de CD47-SIRPa 
interactie, met behulp van agonisten tegen zowel CD47 als SIRPa, de in vitro vernietigings 
capaciteit van humane fagocyten verhoogt in Her2/Neu positieve borst kanker cellen, dat 
met behulp van het therapeutische antilichaam Trastuzumab naar de kanker cellen worden 
geleid. Alles bij elkaar gezien wijst dit op het belang van de CD47-SIRPa interacties in 
behandelingen met antilichamen. Daarnaast onderbouwt de data de algemene hypothese, 
dat de CD47-SIRPa een negatief effect hebben en als een soort barrière functioneert op het 
antilichaam gemedieerde vernietiging van kanker cellen door fagocyten. 

Vervolgens, in hoofdstuk 3, wordt het effect van de genetische variatie van de FcγRs en 
SIRPa op de efficiëntie van de antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit van 
menselijke neutrofielen op SKBR-3 borst kanker cellen in de aanwezigheid van Trastuzumab. 
Van de geteste neutrofielen, afkomstig van verschillende individuen, zien we een scala aan 



Appendices 143

8

verschillende sterktes in de cytotoxiciteit. Er is van zowel in de FcγRs en SIRPa, van de 
geteste neutrofielen, polymorfisme/genetische varianten te vinden. Wij onderzochten of deze 
genetische effecten de verschillende uitslagen van de antilichaam afhankelijke cellulaire 
cytotoxiciteit testen konden verklaren. We hebben van ongeveer 100 individuen, mede de 
genetische variant, als de antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit bepaalt. Hieruit 
is gebleken dat neutrofielen met een FcγRIIa-131H of een FcγRIIIb-NA1 genetische variant 
een hogere vernietigings capaciteit hadden vergeleken met de varianten FcγRIIa-131R of 
FcγRIIIb-NA2. Daarnaast konden we de antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit 
met 1,5 tot 2 voud verhogen door de CD47-SIRP Sa interactie te blokkeren, ongeacht de 
genetische identiteit van de FcγR en waren en geen kenbare verschillen tussen de meest 
voorkomende varianten/polymorfisme van SIRPa in de caucasianse populatie. Daaruit 
kunnen we concluderen dat de antilichaam afhankelijke cellulaire cytoxiciteit capaciteit 
direct gerelateerd is aan FcγRIIa or FcγRIIIb polymorfisme en dat het interferen van de 
CD47-SIRPa interactie de cytotoxiciteit kan verhogen en mogelijkerwijs een algemene 
strategie kan vormen om de effectiviteit van het gebruik van antilichamen tegen kanker kan 
verhogen. 

Hoofdstuk 4 is er op gericht om inzicht te krijgen in het mechanisme waarmee de CD47-
SIRPa interacties de antilichaam afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit van neutrofielen 
moduleren. Dit gebeurt op het niveau van de regulatie van de binnenste buiten affiniteit 
van CD11b/CD18 integrin, die essentieel zijn voor de cytotoxische synaps vorming and 
cel doding. De vereisten om CD11b/CD18 integrin/activatie voor antilichaam afhankelijke 
cellulaire cytotoxiciteit was aangetoond met ofwel neutrofielen afkomstig van een LAD1 
patiënten die geen CD18 integrin hebben, ofwel neutrofielen van LAD3 patiënten, die 
geen kindlin-3 hebben en daardoor een defect hebben in integrin activatie. Bij elkaar, laten 
deze bevindingen zien dat CD47-SIRPa interacties de antilichaam afhankelijke cellulaire 
cytotoxiciteit beperken, door de activatie te beheersen van CD11b/CD18-integrin.

In hoofdstuk 5, tonen we een serie experimenten die inzicht geven in het mechanisme 
waarmee neutrofielen het antilichaam gemedieerde kankercellen vernietigen. Deze studies 
sluiten een rol uit voor de klassieke anti-microbiologische mechanismes in het antilichaam 
gemedieerde kanker cel vernietiging, inclusief de NADPH oxidase en de granulen 
afhankelijke mechanismes. Dit hebben we gedaan door neutrofielen te gebruiken van 
patiënten die lijden aan een chronische granulomatous ziekte lijden, deze hebben een defect 
in ROS productie. Daarnaast hebben we ook neutrofielen gebruikt van patiënten die lijden 
aan familiaire hemophagocytic lymphohistiocytosis 5 (FHL-5), (beschreven in hoofdstuk 6), 
deze neutrofielen zijn zwaar beperkt in de proteolytische granule exocytose. Belangrijkerwijs 
leveren we bewijs voor ‘trogocytosis’ as een mechanisme voor de antilichaam afhankelijke 
cellulaire cytotoxiciteit door neutrofielen. Trogocytosis (‘trogo’ is Grieks voor knagen) is 
een proces waarin neutrofielen het plasma membraan antilichaam bedekte kanker cellen 
mechanisch fragmenteren en daardoor een type van een necrotische cel dood is, voor dit 
mechanisme stellen wij de term trogoptosis voor.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de betrokkenheid van de exocytose van granulen in de anti-
microbiologische activiteit van neutrofielen, door te neutrofielen te bestuderen van patiënten 
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met familiaire hemofagocytische lymfohistiocytosis syndroom (FHL). Deze patiënten hebben 
een gedefinieerde genetische mutatie in de STXBP2/munc18-2gen. Voorals nog is er geen 
rol beschreven voor STXBP2 in neutrofielen en voor neutrofielen in FHL in het algemeen. 
Hier beschrijven we dat FHL5 neutrofielen zwaar beperkt zijn in hun granulen mobilisatie, 
wat resulteert in inefficiënte doding van bacteriën, in met name Gram-negatieve Escherichia 

coli, maar niet Staphylococcus aureus. Dit is afhankelijk van een intacte NADPH oxidase 
activiteit. Deze vermindering in bacterie doding, draagt mogelijk bij aan de vatbaarheid van 
FHL5 patiënten voor gastro-intestinale onstekingen in FHL5 patiënten.

Concluderend, deze studies beschreven in de dit proefschrift leveren indirect bewijs voor het 
belang van CD47-SIRPa interacties tijdens de antilichaam behandelingen tegen kanker en 
zijn in lijn met de algemene concept dat CD47-SIRPa interacties, een barrière vormen tegen 
antibody gemedieerde tumor cel vernietiging/doding door fagocyten. 


