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Thesis summary

thesIs summARy

Het immuunsysteem kan verdeeld worden in de cellulaire en humorale immuniteit. 
Simpel gezegd wordt de cellulaire immuniteit tot stand gebracht door met name 
T cellen, terwijl de humorale immuniteit gemedieerd wordt door antilichamen 
(zogenaamde immunoglobulines) geproduceerd door B cellen. Van de vijf 
verschillende antilichaam isotypes is het IgG isotype het meest voorkomend; deels 
door de efficiënte productie door B cellen maar ook omdat het een ongewoon lange 
serum halfwaardetijd heeft van drie weken. IgG wordt daarom wel beschouwd als 
de meest essentiële component van humorale immuniteit in volwassenen, en via 
transport over de placenta, ook in pasgeborenen. hoofdstuk 1 geeft relevante 
achtergrond over de structuur van IgG en de onderverdeling in subklasses 1-4 
(gebaseerd op aminozuur variaties in de zware keten) en isotypes k en l (afhankelijk 
van de lichte keten). In dit hoofdstuk zijn ook de verschillende receptoren beschreven 
waaraan IgG bindt en die dus de effector functies van IgG mediëren. Deze worden 
gezamenlijk de Fcg receptoren genoemd, omdat ze de Fc staart van de gamma 
(g) immunoglobuline (dat wil zeggen IgG) zware keten binden. Vooral de atypische 
Fcg receptor, de neonatale receptor, of FcRn, wordt uitgebreid besproken. Deze 
receptor wordt FcRn genoemd naar zijn oorspronkelijke ontdekking in muizen als 
transporter van IgG van moeder naar neonaat. 

De FcRn heeft echter veel meer functies dan dit transport naar de neonaat, 
waaronder het recyclen van IgG in bloed (waarmee het de serum halfwaardetijd 
verlengt van één naar drie weken), IgG transport over andere cellagen zoals over 
mucosaepitheel en de placenta, en opname van IgG-gebonden immunogene 
deeltjes (ook wel antigenen genoemd) door antigeen presenterende cellen. 
Naast zijn rol in beschermende immuniteit, is IgG ook vaak betrokken in auto- 
en allo-immuun aandoeningen, waarbij de immuunrespons niet gericht is tegen 
een gevaarlijk pathogeen, maar tegen antigenen van het individu zelf (auto) of 
tegen die van een ander individu (allo – zoals een foetus of een bloedtransfusie 
donor). Voorbeelden van zulke aandoeningen zijn immuun thrombocytopenie, 
hemolytische ziekte van de pasgeborene en reumatoïde artritis. Daarnaast maken 
wetenschappers gebruik van de bijzondere eigenschappen van IgG, zoals de 
opmerkelijke specificiteit, het vermogen om het immuunsysteem van de patiënt zelf 
te activeren en de lange halfwaardetijd in serum, om een verzameling verschillende 
therapeutische antilichamen te ontwikkelen voor de behandeling van ziektes zoals 
kanker, transplantaat afstoting en multiple sclerosis. 

Zelfs na tientallen jaren van intensief onderzoek blijven veel vragen onbeantwoord 
over de interactie tussen antilichamen en hun receptoren op effectorcellen, en welke 
factoren de effecten van deze interactie beïnvloeden. Er bestaan bijvoorbeeld 
discrepanties tussen de serum halfwaardetijd en transport over de placenta voor 
verschillende IgG subklasses, ondanks dat beide processen door dezelfde receptor, 
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FcRn, gemedieerd worden. Welke karakteristieken van de IgG2 subklasse leiden 
ertoe dat transport over de placenta minder efficiënt is dan voor IgG1 en IgG4, 
terwijl ze alle drie dezelfde serum halfwaardetijd hebben? En waarom wordt IgG3, 
dat niet door FcRn gerecycled wordt in serum, überhaupt getransporteerd naar de 
foetus? Kan het mindere transport over de placenta van IgG3 in vergelijking met 
IgG1 enkel verklaard worden door een mindere binding aan FcRn? En wat is, wanneer 
het al bestaat, de invloed van de IgG2 lichte keten isotypes k en l op de interactie 
met Fcg receptoren, inclusief FcRn? En speelt FcRn een biologisch relevante rol in de 
opname en daaropvolgende antigen presentatie van IgG gebonden immunogene 
deeltjes (d.w.z. antigenen) aan T cellen, of bestaat die rol alleen onder de strikt 
gereguleerde condities van een artificiële experimentele opzet? Deze en andere 
vraagstukken zijn de onderzoeksvragen die in de overige hoofdstukken van dit 
proefschrift zijn onderzocht. 

Sommige van de discrepanties tussen de twee door FcRn gemedieerde 
mechanismen van IgG serum halfwaardetijd verlenging en het transport over de 
placenta, zouden verklaard kunnen worden wanneer het zou blijken dat er ook 
andere receptoren dan alleen FcRn een rol spelen in een van deze processen. 
In hoofdstuk 2 hebben we gebruik gemaakt van het feit dat de samenstelling 
van verschillende suikermoleculen die aan de Fc staart van IgG aanwezig zijn (de 
zogenoemde Fc glycanen) de binding met klassiek Fcg receptoren, maar niet de 
binding met FcRn, beïnvloeden. Op die manier hebben we kunnen onderzoeken of 
er andere (wel glycosylatie gevoelige) Fcg receptoren betrokken zijn bij het transport 
van antilichamen over de placenta van moeder naar kind. Als eerste hebben we IgG 
serum van moeders en hun pasgeboren kinderen geïsoleerd, waarna een digestie is 
uitgevoerd met behulp van het enzym trypsine, gevolgd door massa spectrometrie 
op de antilichaam peptides. Dit stelde ons in staat om de Fc glycosylatie van 
verschillende IgG subklasses in de moeder en in het navelstrengbloed met elkaar 
te vergelijken. Als de glycopeptide profielen van moeder en kind zouden verschillen 
dan zou dit kunnen suggereren dat glycosylatie gevoelige receptoren een rol hebben 
gespeeld in het transport over de placenta, omdat al het IgG aanwezig in het kind bij 
de moeder vandaan komt. Echter, onze resultaten lieten geen significante verschillen 
zien tussen moeder en kind, wat in overeenstemming is met de huidige opvatting dat 
FcRn de enige, of in ieder geval de snelheid bepalende, receptor is verantwoordelijk 
voor antilichaam transport over de placenta. 

hoofdstuk 3 onderzocht ook FcRn gemedieerde foeto-maternaal antilichaam 
transport. Hoewel het lijkt of IgG3 de enige IgG subklasse is die niet gerecycled 
wordt door FcRn in serum waardoor het een korte serum halfwaardetijd van slecht 
7 dagen heeft, wordt het wel getransporteerd over de placenta door dezelfde 
receptor, alhoewel dit proces enigszins minder efficiënt is in vergelijking tot het 
transport van IgG1 en IgG4. In tegenstelling tot de andere IgG subklasses, missen de 
meeste IgG3 allotypes op positie 435 in de Fc staart het aminozuur histidine (H435), 
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maar hebben daarvoor in plaats een arginine op deze plek (R435). Het is aangetoond 
dat deze histidine van essentieel belang is voor efficiënte interactie van IgG met 
FcRn. Maar verklaart dit ook het verminderde transport over de placenta van IgG3? 
Eerdere studies hebben inderdaad laten zien dat het IgG3 van mensen die een IgG3 
allotype met een H435 in plaats van een R435 (bestempeld als G3m16), een langere 
halfwaardetijd heeft, vergelijkbaar met die van IgG1. Dit kan verklaard worden door 
de betere interactie met FcRn, maar of dit ook geldt voor het transport over de 
placenta is onbekend. Om dit op te helderen hebben we het transport van zowel 
het totale IgG3 als het (wanneer aanwezig) H435 IgG3 van moeders naar hun foetus 
bepaald door bloedmonsters te verzamelen van vrouwen rondom de bevalling 
en van het gepaarde navelstrengbloed. We hebben moeders met R435- of H435-
bevattend IgG3 vergeleken, en daarnaast ook het totaal IgG3 en H435-bevattend 
IgG3 transport gemeten in R435-moeders die een therapeutische infusie met IVIg 
kregen; IVIg is een oplossing van gepooled IgG van duizende donoren, die daarom 
ook een klein deel van het zeldzame H435 IgG3 allotype bevat. 

Onze resultaten lieten zien dat H435 IgG3-allotype net zo efficiënt over de 
placenta wordt getransporteerd als (H435) IgG1; wat betekent dat deze ene 
aminozuurverandering volledig verklaart waarom IgG3 over het algemeen in mindere 
mate over de placenta wordt getransporteerd. Aan de andere kant, waarom R435 
IgG3 überhaupt over de placenta wordt getransporteerd, blijft nog onduidelijk. 
Het betere maternale transport van H435 bevattend IgG3 kan theoretisch een rol 
spelen bij de frequentie en ernst van zwangerschap geassocieerde antilichaam-
gemedieerde ziektes, zoals Rhesus onverenigbaarheid, in populaties waar dit 
IgG3-allotype vaker voorkomt. De reden hiervoor zou zijn dat een pathogeen IgG3 
antilichaam transport over de placenta een serum halfwaardetijd vergelijkbaar met 
IgG1 zou laten zien terwijl het daarbij nog sterkere effector functies bezit (zoals 
antilichaam- en complement afhankelijke cel gemedieerde cytotoxiciteit) dan IgG1. 

In hoofdstuk 4 ligt de focus nog steeds op maternaal transport, maar deze keer 
op dat van de IgG2 subklasse. Hoewel IgG2, net als IgG1 en IgG4, een H435 bevat 
en daarom normaal wordt gerecycled in serum door FcRn, is zijn transport over de 
placenta via FcRn minder efficiënt dan dat van IgG1 en IgG4. Onze theorie was dat 
de recent ontdekte isovormen A en B, die van elkaar onderscheiden worden door 
verschillende disulfide verbindingen tussen de twee zware ketens en die uniek voor 
de IgG2 subklasse zijn vanwege het korte ‘hinge domein’, één van de factoren zou 
kunnen zijn die deze discrepantie tussen placentair transport en halfwaardetijd 
verklaren. Alleen de IgG2k maar niet de IgG2l lichte keten isotype is in staat om 
de B isovorm te vormen, maar tot nu toe is er nog geen invloed gevonden van 
deze structurele isovormen op de biologische functie van IgG2. Onze aanpak was de 
serum klaring van deze verschillende antilichaam types (IgG1 en 2, k en l isotypes 
voor beide) in mensen te volgen. We hebben ook de concentraties van dezelfde 
IgG subklasses en isotype gemeten in bij elkaar horende moeder/navelstrengbloed 
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monsters, om zo het transport over de placenta te kwantificeren. Tevens, om het 
effect van de structurele isovormen aanwezig in IgG2 te bestuderen, hebben we 
de structurele A en B varianten van IgG2k gesynthetiseerd en hun halfwaardetijd 
in serum van muizen vergeleken met natuurlijk onbehandeld IgG2l en IgG1. Geen 
van onze resultaten laat enige voorkeur zien voor de lichte keten in de beide FcRn 
gemedieerde processen: halfwaardetijd verlenging of maternale transport. Ook 
hebben we geen verschillen in halfwaardetijd tussen de twee structurele A en B 
varianten van IgG2k gevonden. Het raadsel van het inefficiënte maternale transport 
van IgG2 blijft onopgelost maar dat het te wijten is aan structurele isomerisatie van 
IgG subklasses lijkt onwaarschijnlijk.

De belangrijkste biologische functie van IgG2 is het binden aan het oppervlak 
van gekapselde bacteriën, een proces dat opsonisatie heet, om zo de opname door 
fagocyten te vergemakkelijken. In hoofdstuk 5 onderzochten we wat de invloed 
van de IgG2 lichte keten isotypes k en l en van de structurele isovormen A en 
B van IgG2k is op het vermogen van antilichamen om fagocytose (d.w.z. opname) 
van IgG geopsoniseerde bacteriën door neutrofiele granulocyten te mediëren. 
Door de bacteriën S. Pneumoniae te labelen met een fluorescerende kleurstof werd 
met behulp van imaging flowcytometrie vastgesteld hoeveel bacteriën werden 
opgenomen. We hebben toen een duidelijk verschil gevonden tussen de opsonisatie 
kwaliteiten van de IgG2 lichte keten isotypen k en l, waarbij het k isotype een 
efficiënter fagocytotisch antilichaam bleek te zijn. Dit verschil kan niet worden 
toegeschreven aan structurele isomeren in IgG2k. De twee lichte keten isotypes 
geven een differentiële interactie met de neonatale receptor FcRn weer waarbij de 
l isotypen binden met hogere affiniteit. Een tegenovergestelde affiniteit voorkeur 
werd gezien voor een andere belangrijke Fcg receptor die tot expressie komt op 
neutrofielen, FcgRIIa. De hogere fagocytose efficiëntie van IgG2k bleek veroorzaakt 
te worden door de FcgRIIa voorkeur. Echter, wanneer FcRn aan het proces deelnam 
gebeurde juist het tegenovergestelde, waardoor het k voordeel gedeeltelijk werd 
tegengewerkt. Verrassenderwijs bleek ook een andere receptor, genaamd FcgRIIIb, 
bij te dragen aan het IgG2-gemedieerde fagocytose, maar wel op een lichte keten-
onafhankelijke manier. Onze resultaten tonen aan dat residuen bij de lichte ketens, 
ver weg van de bindingsplaats van Fcg receptoren voor IgG, daadwerkelijk FcgR 
gemedieerde effector mechanismen beïnvloeden. 

Niet zo lang geleden hebben onderzoekers de rol van de FcRn receptor in 
opname en expressie van IgG gebonden immunogene deeltjes (d.z.w. antigenen) 
in antigeen presenterende cellen ontdekt, en de invloed van FcRn op de 
daaropvolgende activatie van de T-cel immuunrespons. Dit onderzoek is echter 
voornamelijk uitgevoerd bij muizen die transgeen zijn voor een T-cel receptor, en 
waarvan het immuunsysteem dusdanig genetisch gemodificeerd is dat ze slechts 
één antigen kunnen herkennen, in de meeste gevallen is dat het oplosbare antigen 
ovalbumine (OVA). Virussen gaan op een andere manier dan oplosbare eiwitten een 
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interactie aan met het immuunsysteem, bijvoorbeeld door het activeren van TLR 
receptoren of door de immuunrespons te remmen in een proces dat immuun evasie 
heet. In hoofdstuk 6 hebben we daarom onderzocht of FcRn ook een rol speelt 
in de opname en de daaropvolgende presentatie van een IgG gebonden virus in 
een wild-type muizen stam, dat in tegenstelling tot de transgene T-cel receptor 
muizen niet beperkt was in zijn immuunrespons. We onderzochten de adaptieve 
immuun respons na intranasale vaccinatie met IgG-gebonden RSV virus in zowel 
wildtype als in FcRn knock-out muizen (muizen zonder FcRn receptor), in vitro en in 
vivo. We zagen een antilichaam gemedieerde verbetering op T-cel priming en B-cel 
respons na inspuiten van levend virus bij muizen die eerder waren gevaccineerd 
met IgG gecomplexeerd RSV virus, vergeleken met UV-geïnactiveerd virus zonder 
IgG. Echter deze toename was onafhankelijk van FcRn en uitsluitend gemedieerd 
door de activerende Fcg receptoren op dendritische cellen. De conclusie van deze 
studie was dat virus neutraliserende antilichamen, gelokaliseerd in de luchtwegen, 
betere antigeen presentatie van IgG-gebonden virus en daaropvolgende adaptieve 
immuunreacties in muizen kan vergemakkelijken, maar dat FcRn niet lijkt deel te 
nemen aan dit proces.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken besproken 
en samengevat op een holistische manier om de relevantie en de implicaties 
van onze resultaten te evalueren voor toekomstig onderzoek en eventueel voor 
de ontwikkeling van medicijnen en de geneeskunde in het algemeen. Een beter 
begrip van de interacties tussen IgG-receptoren en antilichamen kan in de toekomst 
wetenschappers helpen om betere therapeutische antilichamen en krachtigere 
vaccins te ontwikkelen. Dit begrip kan ook aanwijzingen geven voor mogelijke factoren 
die van invloed kunnen zijn op de ernst van verschillende antilichaam-gemedieerde 
auto-en allo-immuun ziekten. Daarnaast is er de vraag waarom albumine, die ook 
FcRn bindt, blijkbaar niet samen met IgG over de placenta wordt getransporteerd 
naar de foetus maar ondertussen wel efficiënt gerecycled wordt in serum. Een aantal 
potentiële mechanismen worden aangedragen om deze puzzel op te lossen.
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