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Dit proefschrift focuseert op aandoeningen waarbij bloedcellen worden afgebroken door 
antistoffen. De bloedcellen in kwestie zijn bloedplaatjes (trombocyten), die onder meer 
van belang zijn voor de stolling van het bloed, en rode bloedcellen (erythrocyten), die een 
belangrijke functie hebben in het lichaam als transporteurs van zuurstof vanuit de longen 
naar de organen en leveren dus een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening van 
het lichaam. Antistoffen (of immunoglobulinen), schematisch weergegeven in een Y-vorm, 
bestaan qua functie uit twee verschillende delen. De bovenkant van de Y is het zogenaamde 
antigeen-bindend deel (of Fab fragment) en de onderkant van de Y is het zogenaamde 
constante deel (of Fc-gedeelte). In sommige aandoeningen worden antistoffen aangemaakt 
tegen gezonde cellen, dus tegen bloedplaatjes of rode cellen, zoals in de aandoeningen foetaal 
of neonataal alloimmuun thrombocytopenie (FNAIT) of hemolytische ziekte van de foetus 
en pasgeborene (HZFP), respectievelijk. De moeder maakt dan in deze gevallen antistoffen 
aan tegen de bloedplaatjes van het kind (in FNAIT), wat kan leiden tot ernstige bloedingen, 
inclusief hersenbloedingen. In HZFP maakt de moeder antistoffen aan tegen de rode 
bloedcellen van het kind, want kan leiden tot schade door zuurstoftekort (anemie), geelzucht 
of eventuele hersenschade. De antistoffen zijn dan gericht tegen een antigen op de celwand 
van bloedplaatjes (zoals human platelet antigen-1a, HPA-1a) of rode bloedcellen (Rhesus D; 
RhD). Na binding van de antistof aan deze gezonde cellen worden de cellen aangeboden, 
via het Fc-deel van de antistof, aan opruimcellen (fagocyten) die Fc-receptoren bezitten op 
hun celwand. Via deze Fc-receptoren worden de gezonde cellen opgenomen en vernietigd, 
resulterend in de aandoeningen FNAIT of HZFP. Wanneer er zo een tekort aan bloedplaatjes 
onstaat spreek men van een trombocytopenie, bij een tekort aan rode bloedcellen kan anemie 
onstaan. Deze aandoeningen worden antistof-gemedieerde of Fc-receptor-gemedieerde 
aandoeningen genoemd. Het wordt vaak aangenomen dat de hoeveelheid antistoffen de 
belangrijkste voorspeller is van deze antistof-gemedieerde aandoeningen en dus van de mate 
van klinische ernst. Dus hoe meer antistoffen, hoe meer cellulaire destructie er plaats vindt. 
Echter blijkt dat deze correlatie niet zo strict genomen kan worden, omdat er ook casussen 
zijn beschreven waarbij er weinig antistoffen zijn, maar er toch veel cellulaire destructie 
plaatsvindt (en ook andersom). Dit geeft aan dat er nog andere factoren betrokken zijn in 
deze ziekteprocessen, naast de hoeveelheid antistoffen. Meer inzicht verkrijgen in deze andere 
factoren, die mogelijk de ernst van de klinische ziekte kunnen voorspellen dan wel nieuwe 
therapeutische opties kunnen bieden, is het hoofddoel van dit proefschrift.

Na een algemene introductie beginnen we in dit proefschrift met het opzetten en 
optimaliseren van functionele laboratorium-testen waarmee de mate van bloedplaatjes 
afbraak door antistoffen doeltreffend en accuraat in kaart gebracht kan worden. Middels deze 
testen hebben wij een nieuwe factor weten te ontdekken die de mate van antistof-gemedieerde 
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bloedplaatjes afbraak heeft doen versterken. Deze co-factor is genaamd C-Reactive Protein 
(CRP). CRP is een acute-fase eiwit, die hevig ge-upreguleerd wordt bij acute infecties en 
hedendaags in de kliniek gebruikt wordt als biomarker voor acute infecties. Echter, in een 
gezonde setting is CRP ook altijd aanwezig, maar in veel lagere concentraties (subklinische 
concentraties). Wat betreft mechanisme hebben we gevonden dat door antistof binding 
aan het bloedplaatje er een chemische reactie van oxidatie plaatsvindt in het bloedplaatje, 
wat er voor zorgt dat een bepaalde celwand-component (phosphorylcholine) naar buiten 
geëxposeerd wordt, en dat CRP daar dan aan kan binden (al in subklinische concentraties 
en calcium is hiervoor vereisd). Vervolgens versterkt CRP de opname van de met antistof 
beladen bloedplaatjes door de Fc-receptoren van de fagocyte (het is ook bekend dat CRP 
direct aan deze Fc-receptoren kan binden), leidend tot versterkte afbraak. Dit versterkend 
effect vind alleen plaatst als CRP tesamen met de antistof aanwezig is. CRP zou ook van 
klinisch belang kunnen zjin, aangezien wij ook verhoogde CRP levels hebben gevonden in het 
bloed van patiënten met antistof-gemedieerde trombocytopenieën, vergeleken met gezonde 
controles. Verder vonden wij ook in een grootschalige klinische studie betreffende pas-
gediagnostiseerde kinderen met een antistof-gemedieerde lichaamseigen thrombocytopenie, 
dat behandeling (met intravenous immunoglobulinen) resulteerde in verlaging van CRP levels. 
Deze verlaging van CRP ging gepaard met een snelle stijging (normalisatie) van het aantal 
bloedplaatjes en tevens met een verminderde bloedingsneiging. Het is echter niet duidelijk 
wat hierbij het kip of het ei is (CRP levels als oorzaak of gevolg van de klinische ernst), maar 
wij hebben aanwijzingen dat CRP in dit ziekteproces oorzakelijk actief is, gezien wij in een 
dier-experimenteel muis-model zagen dat CRP injectie alleen geen effect had op bloedplaatjes 
aantallen, maar dat CRP injectie tesamen met anti-bloedplaatjes antistoffen tot een sterke 
afbraak van bloedplaatjes leidde. CRP levels kunnen daardoor mogelijkerwijs dienen als 
diagnostisch biomarker van antistof-gemedieerde aandoeningen van bloedplaatjes-afbraak, 
of mogelijk ook van afbraak van andere cellen in het lichaam (gezien phosphorylcholine 
in het algemeen in alle celwanden aanwezig is). Ook vanuit een therapeutisch oogpunt zou 
CRP een doelwit kunnen worden (bijvoorbeeld door middel van CRP-specifieke remmers) 
of middels testen van oxidatie-remmers, die de blootlegging van phosphorylcholine zouden 
kunnen voorkomen (en daardoor binding van CRP).

Een andere belangrijke factor die we onderzochten en die van belang zou kunnen zijn voor 
antistof-gemedieerde bloedcel afbraak, was de opbouw van het Fc-gedeelte van de antistof. 
Ondanks het feit dat het Fc-deel van de antistof staat voor het constante gedeelte, is het bekend 
dat deze kan verschillen in compositie betreffende de glycosylering, ofwel de suikergroepen die 
aan een bepaalde positie hangen. Het is namelijk bekend dat die suikergroepen de interactie 
met bepaalde Fc-receptoren van fagocyten kunnen beinvloeden en op die manier cel afbraak 
door fagocyten kunnen beïnvloeden. Toen gestart werd met het onderzoek beschreven in 
dit proefschrift was de Fc-glycosylering vooral bekend voor algemene antistoffen (die dus 
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in het bloed aanwezig zijn maar niet tegen een specifiek antigeen gericht zijn) in bepaalde 
settings, zoals zwangerschap of rheumatoïde arthritis. Wij zijn gaan focussen op de 
glycosyleringspatronen van antistoffen specifiek gericht tegen antigenen van bloedplaatjes en 
rode bloedcellen. Voor FNAIT blijkt er op dit moment geen betrouwbare laboratorium-test te 
zijn die de klinische ernst van de foetale bloedcel-afbraak kan voorspellen, dus vaak worden 
die ernstige eerste gevallen pas opgemerkt als de schade al gedaan is (bloedingen etc). Wij 
onderzochten of glycosylering van de antistof zo’n diagnostisch marker zou kunnen zijn. In 
dat kader onderzochten wij eerst of we inderdaad bloed van de moeder konden gebruiken om 
de glycosylering van de antistoffen te onderzoeken. Of is het zo dat de glycosylering van deze 
antistoffen veranderd naarmate de moederlijke antistoffen de placenta passeren en schade 
aandoen bij de foetus/neonaat. Fc-glycosyleringsanalyse van antistoffen aanwezig in een 
gezonde zwangerschapsetting, werd verricht voor moederlijke antistoffen als wel voor foetale 
antistoffen. Hieruit bleek dat er geen verschil bleek te zijn tussen moederlijke en foetale 
antistoffen wat betreft glycosyleringspatronen, en daarom kunnen we voor onze vervolg-
analyse uitgaan van de moederlijke antistoffen, die op een non-invasieve manier verkregen 
kunnen worden (bloedafname bij de moeder gevolgd door antistof isolatie). Vervolgens 
werden de bloedcel specifieke antistoffen uit moederlijke FNAIT en HZFP bloed geïsoleerd 
(methodisch geoptimaliseerd in dit proefschrift) en geanalyseerd voor de compositie van de Fc-
glycosylering via massa-spectrometrie (identificatie op basis van de massa’s van verschillende 
brokstukken van het te onderzoeken molecuul). Verrassend genoeg vonden wij een sterke, 
variable verlaging van een van de suikergroepen, namelijk fucose, van anti-bloedplaatjes 
alsmede van anti-rode cel antistoffen (anti-D) in zwangerschap. Dit is opmerkelijk, omdat de 
hoeveelheid van Fc-fucose van (gezonde) antistoffen normaliter altijd erg hoog is en dat bleek 
ook zo te zijn in de geteste samples. Hetzelfde (verlaging van de Fc-fucose) werd gevonden 
voor vrouwelijke hyperimmuun anti-D (HID) donoren (gezonde vrijwilligers die negatief 
zijn voor het D-antigeen, en die D-positief bloed geïnjecteerd krijgen, waardoor zij grote 
hoeveelheden anti-D antistoffen aanmaken  die vervolgens gebruikt worden ter preventie van 
HZFP in de zwangerschap en na de geboorte. Door snelle opruiming van rode bloedcellen 
word een nog ernstigere imuunreactie voorkomen), die ook initïeel door zwangerschap 
waren geïmmuniseerd. Omdat we deze verlaging van Fc-fucose ook zagen voor antistoffen 
van mannelijke HID-donoren, kunnen we concluderen dat een zwangerschapsetting geen 
vereiste is voor het verkrijgen van een verlaging van de Fc-fucose. Echter, de fucosylering van 
vrouwelijke HID-donoren was wel significant lager dan die van mannelijke HID-donoren, 
hetgeen indiceert dat zwangerschap het fenomeen wel zou kunnen versterken. Verder hebben 
we laten zien dat de verlaging van de fucose resulteerde in sterkere binding van de antistof aan 
bepaalde Fc-receptoren (FcγRIIIa/b), wat weer leidde tot versterkte opname door fagocyten en 
dus verhoogde bloedplaatjes afbraak. We zagen ook dat de mate van antistof fucose-verlaging 
geassocieerd was met verlaging van het bloedplaatjes aantal in de neonaat, en dit correleerde 
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ook met ernstigere bloedingen klinisch. We zagen dat gevallen zonder klinische symptomen, 
toevallig ontdekt, allen een hoge fucosyleringsgraad hadden en dat de meeste ernstigere 
bloedingen een lagere fucosyleringsgraad hadden. Ondanks statistische significantie was dit 
effect zeker niet zwart-wit en daarom zou deze klinische data nog verder geverifiëerd moeten 
worden in grotere patiënt-groepen. In ieder geval lijkt de mate van antistof-fucosylering 
zeer veelbelovend als mogelijke diagnostische laboratorium-test om hoog-risico gevallen 
van FNAIT op te sporen, door middel van screening en glycosylerings-analyse van deze 
antistoffen in zwangerschap. Deze bevinding is mogelijk ook zeer relevant voor een nog te 
testen immuunprophylaxe voor FNAIT (geneesmiddel welke FNAIT preventief voorkomt). 
Bij de samenstelling van deze immuunprophylaxe wordt bloedplasma van veel vrouwen, met 
daarin antistoffen gericht tegen foetale bloedplaatjes, gepooled. Het idee hiervan is dat door 
toediening van het gepoolde produkt, aan vrouwen na de bevalling, de aanwezige foetale 
bloedplaatjes snel worden afgebroken voordat er een ernstige immuun-reactie kan optreden 
die gepaard gaat met het ontstaan van moederlijke antistoffen tegen foetale bloedplaatjes, die 
in een volgend zwangerschap foetale bloedplaatjes zouden kunnen afbreken. Antistoffen met 
lage fucosylering zouden dan wenselijk zijn voor zo’n immuunprophylaxe, terwijl antistoffen 
met hoge fucosylering inefficiënt zouden zijn. 

In tegenstelling tot FNAIT, is er voor HZFP wel een goede diagnostische laboratorium test 
beschikbaar om de ernst van de foetale rode bloedcel afbraak te voorspellen (monocyten-
gemedieerde antistof-afhankelijke cytotoxiciteits test). Deze test blijkt heel sensitief te zijn, 
wat inhoudt dat als de test-uitslag relatief laag is, dat er dan in principe nooit sprake is van 
ernstige foetale rode bloedcel afbraak en anemie. Als de test-uitslag relatief hoog is wordt 
er doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek, echter in 57% van deze 
doorverwezen gevallen blijkt dat er dan uiteindelijk geen ernstige foetale anemie optreedt, 
hetgeen de test niet heel specifiek maakt. Aangezien deze test de rode bloedcel afbraak 
meet door middel van een Fc-receptor die wel heel sterk antistoffen kan binden maar die 
niet gevoelig is voor de aan- of afwezigheid van Fc-fucose (FcγRI), zou het kunnen dat 
mogelijkerwijs een deel van de voorgenoemde 57%, patienten zijn met antistoffen met 
een hoge fucosyleringsgraad. Ondanks dat wij in een kleine pilot-studie een correlatie 
vonden tussen fucosylerinsgraad en rode cel afbraak middels meting van hemoglobine 
(verantwoordelijk voor het zuurstoftransport door het bloed), dient de klinische relevantie 
van de fucosyleringsgraad van antistoffen tegen rode bloedcellen in HZFP nog veel beter 
bestudeerd te worden. 

De incidentie van HZFP is sterk verminderd sinds de introductie van de anti-D 
immuunprophylaxe (voor en na de geboorte) in combinatie met screening op antistoffen 
gedurende zwangerschap. Wij hebben ook nog de Fc-glycosyleringspatronen van 
verschillende commeriële anti-D immuunprophylactische produkten met elkaar vergeleken. 
In Nederland wordt deze verkregen via mannelijke, maar vooral via vrouwelijke HID-
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donoren, terwijl in het buitenland dat meestal voornamelijk verkregen wordt via mannelijke 
HID donoren. Aangezien de vrouwelijke HID-donoren een lagere Fc-fucosyleringsgraad 
lieten zien dan mannelijke HID donoren, vroegen wij ons of hoe dit gereflecteerd werd in 
commerciële nationale en internationale immuunprophylactische produkten. We vonden dat 
de fucose variabel verlaagd was in alle geteste produkten, maar dat die het laagst was wanneer 
deze verkregen was van voornamelijk vrouwelijke HID-donoren. Het is niet bekend hoe de 
anti-D immuunprophylaxe precies werkt, maar een hele aannemelijke hypothese is dat deze 
werkt via versnelde rode cel afbraak via laag-gefucosyleerde antistoffen die sterk binden aan 
FcγRIIIa van fagocyten. Als dit inderdaad waar is, kan het zijn dat de fucosyleringsgraad 
van de immuunprophylaxe dus de biologische activiteit weergeeft, die dus verschillend lijkt 
te zijn in de verschillende geanalyseerde produkten. Tenslotte hebben we ook gekeken naar 
parameters van HID-donoren die van belang zouden kunnen zijn voor de regulatie van de 
fucosylering en we vonden dat het fucose-gehalte van de antistoffen relatief stabiel lijkt te 
zijn in de tijd (8-10 jaar), maar wel beïnvloed wordt door het aantal keer dat een HID-donor 
geïnjecteerd wordt met D-positive rode bloedcellen (het aantal zogenoemde boosters). Hoe 
meer boosters, hoe hoger de fucosyleringsgraad lijkt te zijn. Uitgaande van de hypothese 
dat de fucosyleringsgraad de biologische activiteit van de imuunprophylaxe weergeeft, 
kan het van belang zijn om bij de selectie van HID-donoren, voor de samenstelling van de 
immuunprophylaxe, te selecteren op een zo laag mogelijke Fc-fucose gehalte van de antistof 
en tevens het aantal toegediende boosters te limiteren.

In dit proefschrift hebben we dus twee nieuwe factoren geidentificeerd die bijdragen aan 
de antistof-gemedieerde bloedplaatjes-destructie, namelijk CRP en de suikergroepen die aan 
de Fc-deel van de anti-bloedplaatjes antistof hangen. Beide factoren waren gecorreleerd met 
bloedplaatjes-aantallen in de patiënt en klinische ernst van de ziekte. Aangezien de hoeveelheid 
antistoffen uiteraard ook een belangrijke factor is, zouden CRP, antistof-fucosylering en de 
hoeveelheid antistoffen allen tesamen geanalyseerd moeten worden in een grote patiënten 
populatie om het diagnostisch potentiëel nog efficiënter te kunnen inschatten. De complexiteit 
wordt verder nog geïllustreerd door het feit dat andere factoren ook nog belangrijk zijn voor 
de antistof-gemedieerde response, zoals de subklassen van de antistoffen die verschillende 
bindingsaffiniteiten hebben voor Fc-receptoren, de expressie niveaus van deze Fc-receptoren 
en tevens genetische varianten van Fc-receptoren. Ook infecties zijn belangrijk, gezien deze 
de ernst van bloedplaatjes afbraak kunnen triggeren of verergeren in een autoimmuun 
setting (destructie lichaamseigen bloedplaatjes). Onder andere kruis-reactiviteit of bacteriële 
celwandbestanddelen zoals lipopolysaccharide (LPS) zijn in dat kader ook van belang. Tevens 
zouden bepaalde inhiberende fagocyte-receptoren ook nog een rol kunnen spelen.

Concluderend, meerdere factoren, naast de hoeveelheid antistoffen, zijn van belang voor 
antistof-gemedieerde bloedcel destructie. Ze zouden allen goed in kaart gebracht moeten 
worden met het oog op diagnostische en therapeutische verbeteringen.


