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Nederlandsee samenvatting 
OmOm ons te beschermen tegen potentiële ziekteverwekkers is ons lichaam voorzien van een 

immunologischh afweersysteem, waarbij een netwerk van gespecialiseerde organen, witte bloedcellen 
enn antistoffen voorkomt dat wij ziek worden. De immuunrespons begint met de herkenning van een 
antigeenn als iets lichaamsvreemd dat verwijderd moet worden. Vervolgens wordt het antigeen gepre-
senteerdd aan specifieke cellen (B cellen), gevolgd door een proces waarbij antistoffen worden ge-
vormdd en/of tot het ontstaan van cytotoxische lymfocyten. De ontstane antistoffen vormen de specifie-
kee humorale immuniteit, de cytotoxische lymfocyten de specifieke cellulaire immuniteit. Antistoffen, 
ookk wel immunoglobulinen genoemd, bestaan uit twee onderdelen, een zogenaamd F(ab) deel dat 
specifiekk antigeen herkent en bindt, en een Fc-staart dat aan receptoren (Fcy-receptoren, FcyR) op 
wittee bloedcellen (leukocyten) kan binden. Verschillende cellen hebben dergelijke Fcy-receptoren op 
hunn celoppervlak, waaronder monocyten, macrofagen en neutrofielen. Binding aan deze receptoren 
zett en aantal afweer-reacties in gang, waaronder fagocytose en productie van ontstekings mediato-
ren.. Er bestaan vijf verschillende klassen van antilichamen: IgG, IgA, IgE, IgM en IgD. Ongeveer 90% 
vann de antistoffen in het bloed zijn van de IgG klasse en IgG is daarmee het belangrijkste antilichaam 
bijj de humorale immuniteit. De receptoren die deze klasse antilichamen kunne binnen worden FcyR 
genoemdd en van dit type receptoren bestaan weer verschillende klassen, die elk een specifieke func-
tiee hebben. 

Omm zoveel mogelijk antigenen te kunnen herkennen kan het afweersysteem ongeveer 2 mil-
jardd verschillende antistoffen maken, leder individu komt met verschillende micro-organismen in con-
tactt het repertoire aan verschillende antistoffen is dan ook bij geen mens gelijk. Van dit verschil wordt 
gebruikk gemaakt bij de bereiding van immunoglobuline preparaten waarbij alle antistoffen van onge-
veerr 1000 donoren worden gezuiverd en gepoold. Deze immunoglobuline preparaten, met zeer brede 
specificiteit,, werden ruim dertig jaar geleden werd voor het eerst klinische toegepast voor de behande-
lingg van immuundeficienties. De preparaten werden aanvankelijk uitsluitend intramusculair toege-
diend,, omdat na intraveneuze toediening zeer frequent ernstige bijwerkingen optraden, welke berust-
tenn op aanwezigheid van IgG aggregaten. IgG aggregaten zijn in staat het complement systeem te 
activerenn wat resulteert in ernstige anafylactische reacties. Eind jaren '70 werd een preparaat ontwik-
keldd dat intraveneus kon worden toegediend, het volledige spectrum van IgG activiteiten omvatte en 
eenn minimum van bijwerkingen veroorzaakten. In 1980 toonden Imbach et a/aan dat toediening van 
hogee doses IVIG aan immunodeficiente patiënten, met een zeer laag aantal circulerende bloed-
plaatjess (idiopatische trombocytopenic purpura (ITP)), leidde tot een stijging van het aantal circuleren-
dee bloedplaatjes. Sindsdien worden intraveneuze immunoglobuline (IVIG) preparaten succesvol ge-
bruiktt in verschillende aandoeningen met immunopathologische achtergrond waaronder immunodefi-
cientiess en autoimmuunziekten. De werking van IVIG bij immuundeficienties is onomstreden en ge-
makkelijkk te begrijpen; immers men dient datgene toe waar betreffende patiënten te kort aan hebben. 
Hett immuun modulerend effect van IVIG bij auto-immuunziekten, zoals ITP, is minder goed te begrij-
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penn en het werkingsmechanisme is dan ook nog grotendeels onduidelijk. Een aantal hypotheses zijn 
geformuleerdd waaronder blokkade van cellulaire Fcr^ receptoren op fagocyten, interactie met autoanti-
stoffenn door een anti-idiotype effect, effect op cytokinen en cytokinen antagonisten, interactie met 
superantigenenn en lymfocyten activatie, of remming van complement activatie. 

Tott op heden is er geen goed bewijs voor deze mechanismen en nog steeds worden er ande-
ree werkingsmechanisme van IVIG voorgesteld. Door gebruik te maken van in vitro volbloed kweken en 
experimentelee diermodellen hebben wij de interactie van IVIG met Fey-receptoren op verschillende 
celtypess verder bestudeerd om het biologisch effect van IVIG beter te begrijpen. 

ActivatieActivatie van neutrofielen in vitro 
Eénn van de biologische werkingsmechanismen die het klinisch effect van IVIG kan verklaren 

iss blokkade van Fcy-receptoren op mononucleaire fagocyten. Mononucleate fagocyten zijn niet de 
enigee cellen die Fcy-receptoren tot expressie brengen; andere cellen, zoals neutrofiele granulocytes 
hebbenn ook Fcy-receptoren op hun celoppervlak en interactie van deze cellen met IVIG kunnen ook 
leidenn tot biologische effecten. Neutrofielen brengen normaal gesproken 2 verschillende Fcy-
receptorenn tot expressie, FcyRIla en FcyRIIIb, die alleen immuun-complexen, bestaande uit meer dan 
éénn igG molecuul, kunnen binden. Wanneer een dergelijk IgG immuun-complex aan de receptor 
bindt,, zal deze receptor getriggered worden wat leidt tot activatie van de neutrofiel en uiteindelijk de-
granulatie,, waarbij de toxische bestanddelen van deze cel worden uitgescheiden. Om te bestuderen 
off IVIG inderdaad interactie aan gaat met neutrofielen hebben wij een in vitro systeem ontwikkeld, 
waarinn neutrofielen, hetzij gezuiverd of in hun natuurlijke omgeving (volbloed) werden geincubeerd 
mett IVIG. Vervolgens werd gekeken of de cellen waren geactiveerd en gedegranuleerd (hoofdstuk 2 
enen 3). Alle IVIG preparaten die wij getest hebben induceerde degranulatie van neutrofielen na incuba-
tiee van 2 uur waarbij therapeutisch relevante concentraties werden gebruikt 

{hoofdstuk{hoofdstuk 2). Het mechanisme achter dit effect werd bestudeerd door gebruik te maken van 
blokkerendee antistoffen tegen FcyR en uit deze experimenten bleek dat de degranulatie vooral afhan-
kelijkk was van triggering van FcyRIla, terwijl FcyRIIIb geen rol speelde. Dit laatste werd nogmaals 
bewezenn door het effect van IVIG te bestuderen in het bloed van een FcyRIII-deficiente donor, d.w.z 
eenn persoon die geen, of niet functioneel FcryRIII tot expressie brengt. De neutrofielen van deze donor 
leiddee net als bij gezonde donoren tot degranulatie van neutrofielen, wat bevestigt dat FcyRIla ver-
antwoordelijkk is voor het effect van IVIG. Zowel experimenten met gezuiverde neutrofielen als bin-
dings-experimentenn toonden aan dat neutrofiel degranulatie het resultaat is van een directe interactie 
vann IVIG met neutrofielen. Verder vonden wij dat het polymeer IgG en dimeer IgG dat aanwezig is in 
IVIGG preparaten verantwoordelijk zijn voor de degranulatie. 

Neutrofielee granulocyten vormen de grootste groep leukocyten in het bloed en hebben van al-
lee leukocyten de kortste levensduur. Al binnen 70 uur zijn alle neutrofielen vervangen door nieuwe 
cellenn afkomstig uit het beenmerg. Neutrofiele granulocyten bevatten vele blaasjes (granules) die vol 
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zittenn met toxische stoffen om micro-organisme, zoals bacteriën te doden en af te breken. Om te 
voorkomenn dat deze toxische bestanddelen in de bloedstroom terechtkomen zullen de cellen via een 
zogenaamdee zelfmoordprocedure (apoptose) dood gaan, waarbij de celmembraan intact blijft en in 
zijnn geheel door macrofagen wordt opgeruimd. Verschillende inflammatoire mediatoren kunnen dit 
apoptose-process remmen, waardoor de levensduur, en daarmee de functie, van neutrofielen wordt 
verlengd.. Het is bekend dat vele van deze inflammatoire mediatoren neutrofielen kunnen activeren en 
omm deze reden hebben wij in een vervolgstudie gekeken of IVIG, naast activatie van neutrofielen, ook 
eenn effect op de levensduur van deze cellen heeft (hoofdstuk 3). In tegenstelling tot de directe effec-
tenn van IVIG op neutrofielen na 2 uur, had IVIG geen effect op neutrofiel apoptose van gezuiverde 
cellen. . 

Echter,, IVIG had wel effect op neutrofiel apoptose wanneer volbloed werd gebruikt. Een ver-
klaringg hiervoor is dat IVIG een indirect effect op neutrofielen, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 
activatiee en cytokine release van mononucleaire cellen aanwezig in volbloed. De neutrofielen vertoon-
denn verschillende activatie marker op hun celoppervlak en de expressie van FcyRI was verhoogd na 
incubatiee met IVIG, wat suggereert dat remming van neutrofiel apoptose optrad als gevolg van cel 
activatie.. Bepaling van cytokinen in het kweekmedium suggereerde dat uitscheiding van interferon-y 
(IFN-y)) uit mononucleaire cellen verantwoordelijk was voor de verhoogde expressie van FcyRI op 
neutrofielen.. Samenvattend, neutrofiele granulocyten raken geactiveerd door IVIG via directe interac-
tiee met Fcy-receptoren, of indirect via inflammatoire mediatoren afkomstig van mononucleaire cellen. 

ActivatieActivatie van fagocyten via Fcy-receptoren in vivo 

Inn eerder uitgevoerd onderzoek zagen wij dat intraveneus toedienen van een intramusculair 
immunoglobulinee preparaat (IMIG) aan ratten, leidde tot een langdurende bloeddrukdaling, welke 
geassocieerdd was met de aanwezigheid van IgG polymeren en dimeren. Dit effect was niet gerela-
teerdd met complement activatie, maar was gemedieerd door productie van een vasoactieve stof (pla-
telet-activatingg factor (PAF)) door macrofagen. Om inzicht te krijgen of toediening van IVIG preparaten 
aann ratten ook dergelijke effecten kunnen veroorzaken, hebben we het vasoactieve effect van 16 in-
traveneuss immunoglobuline (IVIG) producten van 10 verschillende fabrikanten in een ratten model 
bestudeerdd (Hoofdstuk 4). Het effect van IVIG varieerde van geen hypotensieve effecten (< 15% 
daling),, tot relatief sterke effecten (15-50% daling) en een correlatie werd gevonden tussen het IgG 
dimerenn gehalte van de preparaten en de sterke van het hypotensieve effect. De hypotensieve reactie 
vann IVIG toediening kom compleet voorkómen worden door de ratten voor te behandelen met recom-
binantt PAF acetylhydrolase (rPAF-AH), een remmer van PAF productie. PAF productie werd ook 
waargenomenn nadat humane neutrofielen waren geincubeerd met IVIG in vitro, welke kon worden 
geblokkeerdd door anti-FcyR antilichamen. De biologische activiteit van IgG dimeren werd verder aan-
getoondd door gebruik te maken van twee verschillende IVIG preparaten die alleen in IgG dimeer ge-
haltee verschilden. Door het gevriesdroogde IVIG preparaat op te lossen en een aantal maanden te 
bewarenn bij  ontstond een relatief hoog gehalte aan IgG dimeren. Toediening van een zogenaamd 
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"verouderd"" IVIG preparaat (10-15% IgG dimers) resulteerde in een langdurende bloeddrukdaling, 
terwijll hetzelfde preparaat zonder IgG dimeren ("vers" IVIG; <2% dimers) geen effect op de bloeddruk 
liett zien. Omdat polymeren en dimeren in de IVIG preparaten verantwoordelijk waren voor de activatie 
vann neutrofielen in vitro, hebben we deze twee verschillende IVIG preparaten gebruikt om het effect 
vann IVIG, en met name het effect van IgG dimeren, op neutrofiel activatie in vivo te bestuderen 
(hoofdstuk(hoofdstuk 5). Intraveneuze toediening van verouderd IVIG induceerde een daling in het aantal circu-
lerendee neutrofielen, die werd gevolgd door een sterke toename in het aantal circulerend neutrofielen 
(granulocytose),, met een piekwaarde na 2 uur. In het algemeen zullen geactiveerde neutrofielen aan 
dee binnenwand (endotheel) van de bloedbaan hechten om vervolgens via deze endotheellaag uit de 
bloedbaann te treden. In veel gevallen zullen de cellen vastlopen in de zeer nauwe bloedvaten van de 
longen.. Histologisch onderzoek van longweefsel toonde aan dat een milde influx van neutrofielen was 
opgetredenn na toediening van IVIG, al moet gezegd worden dat er geen grote schade te zien was. 

Eenn belangrijke rol van macrofagen werd vervolgens aangetoond in ratten waarbij macrofa-
genn waren gedepleteerd; deze ratten vertoonde geen activatie van neutrofielen na toediening van 
IVIG.. Deze experimenten lieten zien dat neutrofielen geactiveerd worden door IVIG via een indirect, 
macrofaag-afhankelijkk mechanisme. Deze conclusie wordt ondersteund door de observatie dat een 
tweedee dosis verouderd IVIG niet opnieuw een daling in het aantal circulerende neutrofielen veroor-
zaakt,, wat suggereert dat directe activatie niet optreedt. Welke mediatoren, uitgescheiden door 
macrofagen,, betrokken zijn bij dit proces is nog niet duidelijk; potentiële mediatoren zoals TNF-a and 
PAFF speelden geen rol in ons model. Complement activatie en subsequente vorming van C5a kunnen 
mogelijkk de granulocytose verklaren, alhoewel dit waarschijnlijk geen grote rol zal zijn gezien de rol 
vann macrofagen. Om de klinische betekenis van onze bevindingen te onderzoeken werd het prepa-
raat,, net als bij patiënten, ook als continu infuus gegeven, over een periode van 1 uur.Continu infun-
derenn van verouderd IVIG liet zien dat de effecten op neutrofielen in vivo werden veroorzaakt door 
IgGG dimeren en niet door de snelle, bolus toediening zelf. 

IVIGG induceert zowel milde activatie van neutrofielen als een vasoactief effect in vivo, beide 
veroorzaaktt door triggering van macrofagen en afhankelijk van de hoeveelheid IgG dimeren in het 
IVIGG preparaat. Deze IgG dimeren zijn in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig in sommige commerci-
eell verkrijgbare IVIG preparaten die worden gebruikt om patiënten mee te behandelen. Wij suggere-
renn dan ook dat IVIG preparaten met een hoog gehalte aan IgG dimeren niet altijd zo onschuldig zijn 
alss algemeen wordt aangenomen en dat deze preparaten verantwoordelijk zijn voor sommige bijwer-
kingenn die optreden tijdens IVIG infusie. Onze bevindingen, beschreven in hoofdstuk 4 en 5 onder-
steunenn de hypothese dat klinische bijwerkingen veroorzaakt worden door macrofaag- en neutrofiel 
activatiee via interactie van IgG dimeren met Fc?R. 

Toedieningg van IVIG is de "eerste keus" behandeling voor primaire immunodeficienties geas-
socieerdd met hypoVagammaglobulinemie. Neutrofiel activatie zal in het algemeen mild zijn en goed 
getolereerdd door de meeste patiënten, maar het kan serieuze consequenties hebben in patiënten met 
eenn geactiveerde immuunstatus (infectie) een daardoor al geactiveerde neutrofielen in hun circulatie 
kunnenn hebben. Een belangrijke vraag is dan ook of neutrofiel activatie optreedt in deze patiënten en 
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indienn dit het geval is of deze neutrofiel activatie gerelateerd is met de ontwikkeling van klinische bij-
werkingen.. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij immunodeficiente patiënten die be-
handeldd werden met IVIG geëvalueerd voor neutrofiel degranulatie, complement activatie en release 
vann cytokinen (hoofdstuk 6) In een aantal patiënten waren zowel plasma gehalten van neutrofiel 
degranulatiee mediatoren (elastase and lactoferrin) als proinflammatoire cytokines (vooral TNF-cc and 
IL-100 en IL-8) verhoogd na toediening van IVIG. De kinetiek van het vrijkomen van deze inflammatoire 
mediatorenn en de perifere leukocyten aantallen suggereerden dat het effect van neutrofiel activatie 
waarschijnlijkk indirect optreedt, mogelijk door activatie van mononucleaire cellen. Patiënten die klini-
schee bijwerkingen ontwikkelden bij vorige IVIG infusies en patiënten met een geactiveerde immuunst-
atuss bij de start van de behandeling, toonden een meer uitgesproken effect op cytokine release en 
neutrofiell activatie. Plasma gehalten van complement activatie producten (C3b/c and C4b/c) waren 
verhoogdd na toedienen van IVIG, maar er was geen relatie tussen bijwerkingen en verhoogde plasma 
gehaltenn van complement activatie producten. In tegenstelling tot het algemene idee dat bijwerkingen 
voorall veroorzaakt worden door complement activatie, vanwege IgG aggregaten in IVIG preparaten, 
latenn deze resultaten zien dat bijwerkingen deels door neutrofiel activatie kunnen worden verklaard. 

Inn deze studie waren patiënten opgenomen die in het verleden bijwerkingen kregen en patiën-
tenn die nooit bijwerkingen hadden gekregen na toediening van IVIG. In deze twee groepen werd een 
opmerkelijkk verschil in expressie van FcyRIl op neutrofielen waargenomen; patiënten die nooit bijwer-
kingenn hadden ontwikkeld vertoonden een significant verhoogde expressie van FcyRIl in vergelijking 
mett patiënten die wel bijwerkingen ontwikkelden en gezonde vrijwilligers (hoofdstuk 7). Een mogelij-
kee verklaring is dat de patiënten zonder bijwerkingen een verhoogde expressie van FcyRIIB vertonen. 
FcyRIIBB bevat een zogenaamd immunobased tyrosine inhibition motif (ITIM), terwijl FcyRHA een im-
munobasedd tyrosine activation motif (ITAM) bevat. Wanneer beide receptoren getriggerd worden vindt 
inn tegenstelling tot activatie van de cel, juist een remming van verschillende inflammatoire responsen 
plaats.. Remming van fagocyten via Fcy-receptoren in vivo 

Fcy-receptorenn spelen een belangrijke rol bij IgG gemedieerde ontstekingsreacties; deze ont-
stekingsreactiess reacties, zijn dan ook afwezig in Fcy-receptor deficiënte muizen. Het is bekend dat 
polymeerr IgG en immuun-complexen kunnen interferen op zowel het niveau van FcyR expressie als 
opp FcyR-medieerde functies, zoals bijvoorbeeld fagocytose. Verder is bekend dat IgG aggregaten en 
IgGG dimeren efficiënter binden aan laag-affiniteits Fcy-receptoren die een belangrijke rol spelen bij 
fagocytose,, in vergelijking tot IgG monomers. Om de rol van IVIG (in het bijzonder het effect van IgG 
dimeren)) bij IgG gemedieerde ontstekingsreacties te kunnen bestuderen hebben we twee experimen-
telee diermodellen ontwikkeld. Ten eerste een muizen model voor idiopatische thrombocytopenische 
purpuraa (ITP; type II hypersensiviteit) en ten tweede een ratten model voor anafylactische shock (type 
IIII hypersensiviteit) 

ITPP is een autoimmuunziekte die gekenmerkt wordt door aanwezigheid van autoantistoffen 
gerichtt tegen bloedplaatjes (thrombocyten) die kunnen binden aan trombocyten en zo een immuun-
complexx vormen. Fagocyten van het reticuloendotheliale system (RES) zullen deze met antistof -
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beladenn cellen binden via interactie met Fcr^receptoren en vervolgens fagocyteren, met als gevolg 
eenn sterk verlaagd aantal circulerende thrombocytes Fc^receptoren spelen dus een belangrijke rol 
bijj deze antilichaam-gemedieerde klaring en vele studies hebben bewijs geleverd het aantal circule-
rendee trombocyten verhoogd kan worden door (non)specifieke blokkade van Fc^receptoren op fago-
cyten.. Behandeling van ITP met IVIG leidt tot een snelle, tijdelijke verhoging van het aantal circule-
rendee trombocyten in de meeste patiënten. IVIG preparaten bevatten variabele gehalten aan mono-
meren,, dimeren and kleine hoeveelheden geaggregeerd IgG, en het is niet bekend welke van deze 
fractiess de werkelijke "actieve" component is, waardoor standaardisatie van preparaten voor behande-
lingg van ITP moeilijk is. 

Inn twee experimentele modellen voor ITP laten wij zien dat het therapeutische effect van IVIG 
gerelateerdd is met het IgG dimeer gehalte van deze preparaten (hoofdstuk ö). Injectie van een mo-
noklonalee antistof (mAb) gericht tegen muizen trombocyten resulteerde in een verhoogde klaring van 
trombocyten.. Experimenten met een mAb gericht tegen muizen Fcy receptoren en experimenten met 
Fee receptor deficiënte muizen wezen uit dat vooral FcyRIII een belangrijke rol speelt bij de klaring van 
antistof-beladenn trombocyten, wat sterk overeenkomt met humane ITP. Na continue infunderen van 
dee mAb tegen muizen trombocyten werd een steady-state bereikt waarbij nog 25% van de trombocy-
tenn in de bloedbaan circuleerden. Deze verlaging in aantal circulerende trombocyten werd niet waar-
genomenn in FcyR-deficiente muizen. Het verlaagde aantal circulerende thrombocyten kon alleen op-
gehevenn worden door toediening van een verouderd IVIG preparaat, welke aanzienlijke hoeveelheden 
aann IgG dimeren bevat. Een IVIG preparaat zonder dimeren had nauwelijks effect. Deze data sugge-
rerenn dat IgG dimeren niet alleen bijwerkingen kunnen geven, maar ook bijdragen aan het therapeu-
tischh effect van IVIG. 

Naastt het effect van IVIG in een experimenteel model voor ITP hebben we ook het effect van 
IVIGG in een tweede experimenteel model bestudeerd {hoofdstuk ff), waarbij ratten werden blootge-
steldd aan intraveneus toedienen van immuun-complexen (OVA-anti-OVA). Systemische anafylacti-
schee responsen tegen deze immuun complexen waren gedeeltelijk gemedieerd door PAF-release, 
waarschijnlijkk afkomstig van macrofagen. Voorbehandeling van de ratten met een verouderd IVIG 
preparaatt kon de door immuun complex-geinduceerde hypotensieve reactie remmen, terwijl een pre-
paraatt zonder dimeren geen effect had. Het hypotensieve effect kon wel geremd worden wanneer 
IVIGG zonder dimeren in een hogere dosis werd toegediend werd, zonder macrofaag activatie door het 
preparaatt zelf. Zowel dimeer IgG als monomeer IgG konden de binding van OVA-anti-OVA immuun 
complexenn in vitro aan humane neutrofielen remmen, wat suggereert dat voorbehandeling met IVIG 
resulteertt in Fcy-receptor down modulatie. Echter, de klaring van deze immuuncomplexen in vivo was 
niett veranderd na voorbehandeling met IVIG. Deze resultaten laten zien dat IVIG Fe -receptor-
afhankelijkee responsen veroorzaakt door immuun complexen kan moduleren. Dit effect is vooral ge-
medieerdd door IgG dimeren, maar deze dimeren zijn ook in staat Fcy-receptoren te triggeren, wat leidt 
tott niet-gewenste vasoactieve effecten. Voorbehandeling met IgG monomeren, toegediend in een 
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hogee dosis, resulteert in dezelfde effecten als voorbehandeling met een preparaat met dimeren, zon-
derr dat deze macrofagen stimuleren via Fcy-receptoren. 

Wijj suggereren dat therapeutische effecten van verschillende IVIG preparaten die gebruikt 
wordenn om ITP te behandelen en in mindere mate ook andere immuun-complex gemedieerde ziekten, 
afhankelijkk zijn van de aanwezigheid van IgG dimeren, waarbij IVIG preparaten met een relatief hoog 
gehaltee aan IgG dimeren een beter therapeutisch effect zullen hebben. Deze preparaten kunnen ech-
terr ook sterkere bijwerkingen geven, wat hoogstwaarschijnlijk ook gerelateerd is met de aanwezigheid 
vann dimeren, via activatie van macrofagen en neutrofielen. 

VersneldeVersnelde klaring van auto-antilichamen 

Err is gesuggereerd dat het gunstige effect van IVIG in antilichaam-gemedieerde auto-
immuunee ziekten is gebaseerd op een versnelde klaring van autoantilichamen. De ontdekking van 
FcRnn als beschermende receptor heeft geleidt tot de hypothese dat het effect van een hoge dosis 
IVIGG is gebaseerd op verzadiging van FcRn, wat resulteert in een versneld katabolisme van IgG, in-
clusieff autoantistoffen. Met behulp van een computer simulatie hebben wij de tijdsduur en sterkte van 
dalingg in autoantistof titers door IVIG nader bestudeerd (hoofdstuk 10), om beter inzicht te kunnen 
krijgenn of een dergelijk mechanisme klinische relevatie heeft bij de behandeling van autoimmuun ziek-
tenn met IVIG. Door onze resultaten te vergelijken met die verkregen uit klinische studies, kunnen we 
concluderenn dat dit mechanisme sommige, maar lang niet alle, klinische observaties kan verklaren. 
Onss model voorspelt een geleidelijke daling van autoantistof titers na behandeling van IVIG, met een 
maximalee reductie van 25% na 3 tot 4 weken, terwijl in sommige klinische studies een veel sterker en 
snellerr effect op auto-antistof titer wordt waargenomen. Deze data suggereren dat IVIG behandeling 
ookk via een ander mechanisme dan versnelde klaring kan leiden tot verlaging van auto-antistof titers, 
zoalss down-regulatie van antistof productie of neutralisatie door anti-idiotypische antistoffen. Een ge-
leidelijkee en langdurend volledige verdwijning van autoantistoffen wijst op een down-regulatie of antili-
chaamm productie, door bijvoorbeeld een effect op B cellen. Het is mogelijk dat IgG dimeren hier een 
roll in spelen omdat wij hebben laten zien dat IgG dimeren binden aan FcyRIla op neutrofielen. B cel-
lenn brengen FcyRIIB tot expressie welke dezelfde affiniteit voor dimeren heeft in vergelijking met 
FcyRIla.. Zoals eerder beschreven leidt cross-linking van deze receptor tot down-modulatie van in-
flammatoiree responsen, inclusief de vorming van antilichaam productie door B cellen. Verder onder-
zoekk zal moeten uitwijzen of IgG dimeren in IVIG inderdaad een dergelijk immuun modulerend effect 
opp B cellen heeft. 

Conclusie s s 

Inn dit proefschrift worden een aantal relevante bevindingen beschreven die bijdragen aan het 
begrijpenn van de biologische werkingsmechanismen van IVIG. Zo beschrijven wij dat sommige com-
mercieell verkrijgbare IVIG preparaten aanzienlijke hoeveelheden IgG dimeren bevatten. Deze dime-
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renn veroorzaken activatie van neutrofielen en macrofagen en in een verhoogde uitscheiding van proin-
flammatoiree mediatoren, die alle relevant kunnen zijn bij het ontwikkelen van klinische bijwerkingen. 
Wijj vonden inderdaad een correlatie tussen de aanwezigheid van IgG dimeren met hypotensieve ef-
fectenn en neutrofiel activatie. Dus, IgG dimeren zijn niet zo onschuldig als algemeen wordt aangeno-
men.. Aan de andere kant vonden wij dat het therapeutisch effect van IVIG preparaten, die gebruikt 
werdenn bij de behandeling van experimentele ITP afhankelijk was van de aanwezigheid van IgG dime-
ren;; preparaten met een hoog gehalte aan IgG dimeren hadden een beter therapeutisch effect. Deze 
resultatenn suggereren dat de behandeling van sommige immuun gemedieerde ziekten verbeterd kan 
wordenn door gebruik te maken van IVIG preparaten met een hoog IgG dimeer gehalte. 
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