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Nederlandse samenvatting 
 
Fagocyten spelen een centrale rol in de afweer tegen ziekteverwekkers, met name 
wat betreft het vermogen om het pathogeen te kunnen herkennen en vernietigen. 
Om het ontstaan van ongewenste onstekingsreacties te voorkomen, moeten deze 
processen scherp gecontroleerd worden. Uit eerdere studies is gebleken dat de 
interacties tussen SIRPα op fagocyten en CD47 op andere cellen betrokken is bij 
het in balans houden van de effector functies van het immuunsysteem, zoals 
bijvoorbeeld het proces van fagocytose van lichaamseigen cellen. Het onderzoek 
zoals beschreven in dit proefschrift had tot doel te onderzoeken of SIRPα ook 
betrokken is bij de regulatie van overige functies van fagocyten. 
In hoofdstuk 2 beschrijven we dat SIRPα specifiek de NADPH oxidase activiteit 
van fagocyten, een essentiële effector functie het bestrijden van bacterie- en 
schimmelinfecties door deze cellen, reguleert. Een belangrijke target voor 
regulering door SIRPα bleek het gp91phox eiwit, onderdeel van het enzymatisch 
actieve deel van het NADPH oxidase, waarvan de expressie door de aanwezigheid 
en het functioneren van SIRPα werd onderdrukt. Hierbij waren zowel de 
interactie tussen CD47 en SIRPα, alsmede de intracellulaire signalering door 
middel van de cytoplasmatische inhibitoire ITIM motieven van SIRPα van 
belang. Overeenkomstig vonden we dat fagocyten van SIRPα mutante muizen 
hierdoor een verhoogde NADPH oxidase activiteit hebben, hetgeen wellicht een 
verhoogde bescherming zou kunnen bieden tegen microbiële infecties. 
In hoofdstuk 3 hebben we de expressie van SIRPα in verschillende subtypes van 
acute myeloide leukemie (AML) bestudeerd. Onze resultaten wijzen erop dat de 
SIRPα expressie geassocieerd is met het AML subtype en de mate van myeloide 
differentiatie van dit AML subtype. Aangezien de expressie van SIRPα 
gecontroleerd wordt, zoals bleek uit de resultaten, door epigenetische 
mechanismen, en triggering van SIRPα op het oppervlakte van myeloide cellen 
geprogrammeerde celdood kan bevorderen, lijkt SIRPα een potentieel 
therapeutische kandidaat voor de behandeling van AML. 
In hoofdstuk 4 leveren we voor het eerst voorlopig bewijs dat een aan CD47 
verwandt eiwit in pokkenvirussen voorkomt, en dat de corresponderende versie 
van het humane pokkenvirus Variola (vCD47) een interactie kan aangaan met 
leden van de SIRP familie. Hoewel we helaas niet met zekerheid hebben kunnen 
vaststellen welk lid (of welke leden) van de SIRP familie precies functioneren als 
receptor voor vCD47, levert deze bevinding een potentieel belangrijke indicatie 
voor het begrijpen van de eerder gerapporteerde immuunregulerende rol van 
vCD47 tijdens pokkenvirusinfectie.  
Hoofdstuk 5 en 6 zijn gewijd aan migratie van fagocyten. Hierbij beschrijven we 
in hoofdstuk 5 de functie van SIRPα signalering tijdens het migreren van 
fagocyten. Onze bevindingen wijzen op een relatief bescheiden rol van SIRPα 
signalering bij het rekruteren van granulocyten en monocyten richting de 
ontstekingshaard in vivo. Tevens geven onze resultaten een indicatie dat deze zich 
met name concentreert op de regulatie van het zogenaamde amoeboide type 
migratie van macrofagen in het interstitieel weefsel.   



Hoofdstuk 6 richt zich op de rol van het cytoplasmatische eiwit kindlin-3. Dit 
eiwit is afwezig in patiënten met het zogenaamde Leukocyt Adhesie Deficiëntie 
(LAD)-III syndroom. Kindlin-3 is, zoals eerder aangetoond, van essentieel belang 
voor het reguleren van de affiniteit van de β2-integrines, die onder andere een 
centrale rol spelen in het uittreden van witte bloedcellen uit de bloedbaan tijdens 
infecties. Hoewel de functie van het kindlin-3 eiwit in diverse witte bloedcel 
typen al eerder was beschreven, was de functie in macrofagen en hun circulerende 
voorlopercellen monocyten nog bekend. In dit hoofdstuk beschrijven we dat 
macrofagen afkomstig van LAD-III patiënten een verstoorde opbouw hebben van 
de geavanceerde adhesie structuren bij de plasmamembraan, de zogenaamde 
podosomen, en dat deze cellen een abnormaal migratie gedrag vertonen. Dit kan 
de verminderde extravasatie van monocyten in LAD-III patienten verklaren, en de 
monocytose die dit bij dergelijke patiënten tot gevolg heeft. 
Samengevat laten de studies beschreven in dit proefschrift een aantal tot dusver 
onbekende functies zien van de remmende immuunreceptor SIRPα in fagocyten, 
Hiermee laat het de veelzijdige aard van deze receptor in het immuunsysteem 
zien. Studies uitgevoerd door onze en andere onderzoeksgroepen van de 
afgelopen jaren hebben laten zien dat interacties tussen SIRPα en CD47 een 
veelbelovende target is voor therapeutische interventie, in het bijzonder in het 
potentiëren van de klinische werkzaamheid van antilichaam therapie tegen 
kanker. Deze informatie is in het bijzonder belangrijk voor het verminderen van 
het gebruik van niet-specifieke chemotherapeutica in de behandeling van 
uitgezaaide vormen van kanker. Een belangrijke vraag in dit kader is of het 
voorkomen van interacties tussen CD47 en SIRPα zal leiden tot ernstige 
bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld autoimmuniteit. Welliswaar ondersteunen de 
studies zoals beschreven in dit proefschrift het idee dat signalen doorgegeven via 
CD47-SIRPα interacties een veelzijdige rol speelt in de regulatie van de diverse 
fagocytaire immunologische effector functies, tegelijkertijd geven ze geen directe 
aanleiding te vermoeden dat dit aanleiding zal geven tot ernstige bijwerkingen 
wanneer als target voor therapeutische interventie ingezet. Dit opent de weg voor 
een verdere exploitatie van strategieën gericht op het onderbreken van CD47-
SIRPα interacties met als doel om de natuurlijke afweer tegen kankercellen te 
verbeteren.   
 
 


