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ENGLISH SUMMARY 
This thesis describes our research contributing to a better notion of opsonin 

interactions with Fc receptors and the elicited immune cell effector functions. The 

main focus is on interactions between immunoglobulin G (IgG) and IgG-Fc receptors 

(FcγRs), and to a lesser extent also on C-reactive protein (CRP) and the IgA-Fc receptor I 

(FcαRI). To create a comprehensive overview, for each chapter a short summary is 

provided below. 

CHAPTER 1 

This general introduction provides information required to understand the research 

described in subsequent chapters. Basics on antibody biology, CRP and FcγRs are 

described, as well as immune cell effector functions mediated through these receptors. 

In addition, glycosylation of IgG is discussed focusing on the influence of specific 

glycosylation patterns on receptor binding capacity and effector response magnitude. 

Furthermore, an overview is given of antibody engineering strategies aiming to 

improve antibody-based immunotherapies, which is ultimately also the main goal of all 

the research we performed and reported in this thesis. 

CHAPTER 2 

This first research chapter investigates the correctness of the proposed ability of C-type 

lectin receptors DC-SIGN and CD23 to bind IgG-Fc and thereby functioning as 

alternative FcγRs. This binding has been proposed to only occur when IgG holds 

sialylated glycans and should lead to immunomodulatory immune responses, e.g. 

binding of sialylated IgG to DC-SIGN is proposed to form the basis of the anti-

inflammatory effects of intravenous immunoglobulin (IVIg) therapy. However, direct 

evidence for these interactions is scarce and conflicting. Therefore, we decided to 

study these interactions in detail by flow cytometry and cellular SPR using a panel of 

differently sialylated human IgG glycoforms and transfected human cell lines stably 

expressing human DC-SIGN, CD23, or conventional FcγRIIa in their native configuration. 

Our data demonstrate that DC-SIGN and CD23, in contrast to their natural ligands, did 

not bind any of the IgG glycoforms, whilst conventional FcγRIIa did. Based on these 

findings we conclude that the immunomodulatory functions ascribed to sialylated 

human IgG does mechanistically not work through a direct interaction with human C-

type lectins DC-SIGN and CD23. This study contributed to more clarity in the ongoing 

discussion whether and how sialylated IgG contributes to immunomodulation. 
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CHAPTER 3 

This chapter describes a comprehensive profiling of cross-reactive interactions of all 

mouse IgG (mIgG) subclasses to human FcγRs (hFcγRs). For the first time, the full 

spectrum of mIgG-hFcγR interactions has been monitored in real-time by SPR and 

reported as quantifiable affinity values allowing for side-by-side comparisons. In this 

study, all hFcγR polymorphic variants impacting hIgG binding have been included to the 

panel. In general, data demonstrate that mIgG sometimes bind very efficiently to 

hFcγRs, in particular for hFcγRIa which is bound with a similar high affinity by mIgG2a/c 

and mIgG3 as observed for hIgG1, but also for hFcγRIIa-R131 binding to mIgG1 with an 

affinity exceeding hIgG1. We also reported the influence enzymatic antibody 

deglycosylation has on the affinities of these cross-reactivities. Whilst data show that 

EndoS-mediated deglycosylation negatively impacted mIgG binding to all low-affinity 

hFcγRs, deglycosylation did not eliminate high-affinity binding of mIgG2a/c, mIgG3 or 

hIgG1 to hFcγRIa. Importantly, deglycosylation of the already least cross-reactive mIgG 

subclass, mIgG2b, completely abolished all interactions with hFcγRs. Therefore, the use 

of deglycosylated mAbs from the mIgG2b subclass may be the solution to prevent 

undesired cross-reactive interactions in immunostaining of FcγR-expressing cells where 

stabilizing in cis interactions of the mAb-Fc with FcγRs (Kurlander effect) normally lead 

to false positive results. 

CHAPTER 4 

Here, we discuss the influence of the following factors on IgG1-mediated NK cell-

directed ADCC: 1. antigen density, 2. target cell membrane composition, 3. FcγRIIIa 

polymorphism, 4. FcγR-blocking cytophilic antibodies, and 5. antibody fucosylation. 

ADCC was particularly determined by antigen density and fucosylation state of the IgG-

Fc. Antigen density and ADCC magnitude correlated positively and IgG1 afucosylation, 

known to enhance binding to FcγRIIIa, consistently triggered potent ADCC responses by 

FcγRIIIa-expressing NK cells towards opsonized erythrocytes, even at low antigen 

densities. Effector cell FcγRIIIa-V/F158 polymorphism also influenced ADCC efficiency: 

NK cells expressing exclusively the V158 variant performed more potent ADCC 

compared to F158-expressing effector cells, in line with the higher affinity of V158 for 

IgG1. Another factor of influence was the sialic acid content of the erythrocyte target 

cell membrane which has an inhibitory effect on IgG1-mediated NK cell ADCC 

potentially through repulsive forces inflicted by sialic acid’s negative charge (zeta 

potential). Furthermore, the presence and fucosylation state of FcγRIIIa-bound 

aspecific, endogenous IgG (cytophilic antibodies) on NK cells determine the degree of 
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ADCC blocking. Altogether, these findings contribute to a better understanding of IgG-

mediated NK cell ADCC, one of the effector mechanisms targeted in current anti-tumor 

immunotherapies. Therefore, these parameters should be further tested as predictors 

of in vivo capacity and evaluated to optimize future IgG-based therapies. 

CHAPTER 5 

This chapter describes the enhancing role CRP plays in IgG-mediated cellular 

destruction. Our data demonstrated for the first time that CRP amplifies phagocytic 

(respiratory burst and ingestion) and cytotoxic responses towards opsonized 

erythrocytes in vitro, especially by activated neutrophils. Our first-of-a-kind analysis of 

CRP binding to an SPR array with the full spectrum of human FcγRs and FcαRI showed 

that CRP bound with relative affinities of FcγRIa= FcγRIIa/b= FcγRIIIa> FcγRIIIb= FcαRI. 

These interactions with FcγR appeared to mediate CRP’s potentiating effect, especially 

for FcγRIa, as blocking of these receptors abrogated the CRP-mediated enhancement 

of neutrophil effector functions towards IgG-opsonized erythrocytes. Next to 

erythrocytes, CRP also enhanced cytotoxic responses by neutrophils towards anti-Her2 

(trastuzumab)-opsonized breast cancer cell line SKBR3, suggesting a therapeutic 

potential of CRP to optimize current IgG-based immunotherapies. These findings 

contribute to a better understanding of FcR/CRP biology and hemolytic diseases. 

Importantly, our results form a potential explanation for the observation that 

autoimmune hemolytic anemia initiates or symptoms aggravate after 

infectious/inflammatory conditions. 

CHAPTER 6 

This final research chapter describes a novel bispecific antibody (bsAb) formulation, 

called TrisomAb. This human IgG1-based bsAb was produced using the Duobody 

technology and designed to have specificities for tumor antigens and FcαRI in order to 

combine FcγR-directed functions with FcαRI triggering. Next to NK cells and 

macrophages, TrisomAb also efficiently targeted the normally inefficiently recruited 

neutrophils to the tumor through its FcαRI specificity, contributing to additional tumor 

eradication. In mouse models, TrisomAb appeared to have a relatively long half-life and 

effectively limited tumor outgrowth. Compared to the conventional therapeutic mAb 

against the epidermal growth factor receptor (EGFR), cetuximab, anti-EGFR TrisomAb 

triggered more potent elimination of tumor cells by neutrophils from colorectal 

patients. Altogether, this research provides a novel and alternative strategy that may 

eventually lead to optimization of current antibody-based immunotherapies. 



ADDENDUM 

206 
 

CHAPTER 7 

This chapter covers the general discussion where our findings are summarized and 

discussed in the light of current literature. In particular, for CRP more extensive 

information is provided and open questions with corresponding future prospects are 

formulated. Next to this, several ideas are postulated to optimize current antibody-

based immunotherapies, focusing on the findings described in this thesis. 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Dit proefschrift beschrijft onze wetenschappelijke bevindingen die bijdragen aan een 

beter begrip van opsonine interacties met Fc receptoren en de daaropvolgende 

effectorfuncties. Onze focus ligt hoofdzakelijk op de interacties tussen 

immunoglobuline G (IgG) en IgG-Fc receptoren (FcγRs), en in mindere mate ook op C-

reactief proteïne (CRP) en de IgA-Fc-receptor I (FcαRI). Hierna volgt voor elk hoofdstuk 

een korte samenvatting. 

HOOFDSTUK 1 

Dit hoofdstuk omvat de algemene inleiding waarin informatie wordt verschaft voor een 

beter begrip van de onderzoeken beschreven in de hieropvolgende hoofdstukken. Zo 

worden de basisprincipes over antilichaambiologie, CRP en FcγRs beschreven, evenals 

immuuncel effectorfuncties die via deze receptoren worden gemedieerd. Daarnaast 

wordt IgG-glycosylering behandeld, waarbij de nadruk ligt op de invloed van specifieke 

glycosyleringspatronen op FcγR bindingsterkte en effectorfuncties door antilichamen. 

Verder worden kort verschillende strategieën van antistof engineering beschreven met 

als doel antilichaam-gebaseerde immuuntherapieën te verbeteren, overeenkomend 

met het uiteindelijke doel van al het onderzoek dat we hebben uitgevoerd en 

gerapporteerd in dit proefschrift. 

HOOFDSTUK 2 

Dit eerste onderzoekshoofdstuk bestudeert de correctheid van het voorgestelde 

vermogen van de C-type lectinereceptoren DC-SIGN en CD23 om IgG-Fc te binden en 

daarmee te functioneren als alternatieve FcγRs. Deze binding zou alleen kunnen 

plaatsvinden wanneer IgG gesialyleerde glycanen bevat, hetgeen vervolgens zou 

moeten leiden tot immuunmodulatie. Zo zou de binding van gesialyleerd IgG aan DC-

SIGN de basis vormen van de ontstekingsremmende effecten van intraveneuze 

immunoglobuline (IVIg) therapie. Direct bewijs voor deze interacties is echter schaars 

en tegenstrijdig. Daarop hebben wij besloten om deze interacties gedetailleerd te 

onderzoeken door middel van flowcytometrie en cellulaire SPR met behulp van een 

panel van verschillend gesialyleerde humane IgG-glycovormen en getransfecteerde 

humane cellijnen die humaan DC-SIGN, CD23 of conventionele FcγRIIa stabiel tot 

expressie brengen in hun natuurlijke configuratie. Onze data laat zien dat DC-SIGN en 

CD23, in tegenstelling tot hun natuurlijke liganden, geen van de IgG-glycovormen 

bonden, terwijl conventionele FcγRIIa dat wel deden. Op basis van deze bevindingen 
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concluderen wij dan ook dat de immuunmodulerende functies, toegeschreven aan 

gesialyleerd humaan IgG, mechanistisch niet werken door een directe interactie met de 

humane C-type lectines DC-SIGN en CD23. Deze studie draagt bij aan meer 

duidelijkheid in de lopende discussie of en hoe gesialyleerd IgG immuunmodulatie 

teweegbrengt. 

HOOFDSTUK 3 

Dit hoofdstuk beschrijft een uitgebreide studie van kruisreactieve interacties van alle 

muis IgG (mIgG) subklassen met humane FcγRs (hFcγRs). Hier wordt voor het eerst het 

volledige spectrum van mIgG-hFcγR interacties bestudeerd en gerapporteerd als 

kwantificeerbare affiniteitswaarden, wat onderlinge vergelijkingen faciliteert. Verder 

zijn alle hFcγR polymorfe varianten, die hIgG binding beïnvloeden, opgenomen in het 

panel. Onze data laat in het algemeen zien dat mIgG soms zeer efficiënt aan hFcγRs kan 

binden, in het bijzonder voor hFcγRIa die met een vergelijkbare hoge affiniteit werd 

gebonden door mIgG2a/c en mIgG3 zoals waargenomen voor hIgG1, maar ook 

hFcγRIIa-R131 binding aan mIgG1 met een hogere affiniteit dan hIgG1. Deze studie 

onderzocht ook de invloed van enzymatische antilichaam deglycosylering op de 

affiniteiten van deze kruisreactiviteiten. Hoewel de data laat zien dat EndoS-

gemedieerde deglycosylering mIgG binding aan alle laag-affine hFcγRs verzwakt, had 

deglycosylering geen of zeer subtiele effecten op de hoog-affine binding van mIgG2a/c, 

mIgG3 of hIgG1 aan hFcγRIa. Een belangrijke bevinding is dat deglycosylering van de 

minst kruisreactieve mIgG subklasse, mIgG2b, interacties met alle hFcγRs volledig 

opheft. Het gebruik van gedeglycosyleerde mAbs van de mIgG2b subklasse kan daarom 

een goede oplossing zijn om ongewenste kruisreactieve interacties te voorkomen bij 

immunologische kleuringen van FcγR-expresserende cellen, waarbij stabiliserende in cis 

interacties van de mAb-Fc met FcγRs (Kurlander-effect) normaalgesproken leiden tot 

vals positieve resultaten. 

HOOFDSTUK 4 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de volgende factoren op IgG1-gemedieerde NK 

cel ADCC onderzocht: 1. Antigeendichtheid, 2. Membraansamenstelling van de 

effectorcel, 3. FcγRIIIa polymorfisme, 4. FcγR-blokkerende cytofiele antilichamen, en 5. 

Fucosyleringsgraad van antilichamen. ADCC bleek voornamelijk bepaald te worden 

door antigeendichtheid en fucosyleringstoestand van de IgG-Fc. Antigeendichtheid en 

ADCC-sterkte correleerden positief met elkaar en afucosylering van de IgG-Fc, waarvan 

bekend is dat het de binding aan FcγRIIIa verbetert, leidde consequent tot krachtigere 
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ADCC responsen door FcγRIIIa-expresserende NK cellen tegen geopsoniseerde 

erytrocyten, zelfs bij lage antigeendichtheden. De effectorcel FcγRIIIa-V/F158 

polymorfisme bleek ook de efficiëntie van ADCC responsen te beïnvloeden: NK cellen 

die uitsluitend de V158 variant tot expressie brachten, lieten hogere ADCC responsen 

zien in vergelijking met F158-expresserende effectorcellen, overeenkomstig met de 

hogere affiniteit van V158 voor IgG1. Een andere factor die van invloed was het 

siaalzuurgehalte van erytrocytmembranen. Wij vonden namelijk dat dit 

membraancomponent een remmend effect heeft op IgG1-gemedieerde NK cel ADCC, 

mogelijk door afstotende krachten veroorzaakt door de negatieve lading van siaalzuur 

(zetapotentiaal). Bovendien bepalen de aanwezigheid en fucosyleringstoestand van 

FcγRIIIa-gebonden aspecifieke, endogene IgG (cytofiele antilichamen) op NK cellen de 

mate van ADCC blokkering. Alles tezamen, dragen de bevindingen van deze studie bij 

aan een beter begrip van IgG-gemedieerde NK cel ADCC responsen, één van de 

effectormechanismen die worden geëxploiteerd bij huidige anti-tumor 

immuuntherapieën. Het is daarom van belang om deze parameters verder te testen op 

hun voorspellende waarde van in vivo mAb capaciteit en te evalueren ter optimalisatie 

van IgG-gebaseerde therapieën. 

HOOFDSTUK 5 

Dit hoofdstuk beschrijft de versterkende rol van CRP op IgG-gemedieerde cellulaire 

destructie. Onze data laat voor de eerste keer zien dat CRP in vitro fagocytische 

(oxidatieve burst en inname) en cytotoxische responsen gericht tegen geopsoniseerde 

erytrocyten versterkt, vooral door geactiveerde neutrofielen. Onze analyse van CRP 

binding aan een SPR array, met daarop het volledige spectrum van menselijke FcγRs en 

FcαRI, toonde aan dat CRP alles bindt met relatief lage affiniteit (FcγRIa= FcγRIIa/b= 

FcγRIIIa> FcγRIIIb= FcαRI). Deze interacties met FcγRs bleken het versterkende effect 

van CRP te mediëren, vooral via FcγRIa, aangezien blokkering van deze receptoren het 

CRP effect teniet deed bij neutrofielen tegen IgG-geopsoniseerde erytrocyten. Naast 

erytrocyten bleek CRP ook de cytotoxische reacties van neutrofielen op de trastuzumab 

(anti-Her2)-geopsoniseerde borstkankercellijn SKBR3 te versterken, wat duidt op een 

mogelijk therapeutische potentie van CRP ter optimalisatie van IgG-gebaseerde 

immuuntherapieën. De bevindingen in dit hoofdstuk dragen bij tot een beter begrip 

van FcR- en CRP-biologie, auto-immuunziekten en hemolytische aandoeningen. 

Daarnaast geven onze resultaten een mogelijke verklaring voor de waarneming dat 

auto-immuun hemolytische anemie begint of symptomen verergeren na infecties of 

inflammatoire aandoeningen. 
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HOOFDSTUK 6 

In dit hoofdstuk wordt een nieuw bispecifiek antilichaam (bsAb) format besproken, 

genaamd TrisomAb. Deze humane IgG1-gebaseerde bsAb is gemaakt met de Duobody-

technologie en is ontworpen met specificiteiten voor zowel een tumorantigen als 

FcαRI, met als doel FcγR effectorfuncties te combineren met FcαRI activatie. Naast NK 

cellen en macrofagen, bleek TrisomAb in staat om ook neutrofielen succesvol naar de 

tumor te rekruteren via de FcαRI specificiteit. Dit droeg bij tot extra destructie van de 

tumor. In muismodellen liet TrisomAb een relatief lange halfwaardetijd zien en 

beperkte het bovendien effectief de uitgroei van tumoren. Vergeleken met 

conventionele therapeutische mAbs tegen de epidermale groeifactorreceptor (EGFR; 

cetuximab), bracht de anti-EGFR TrisomAb een krachtigere eliminatie van tumorcellen 

teweeg door neutrofielen van darmkanker patiënten. Alles tezamen, biedt dit 

onderzoek een nieuwe en alternatieve strategie die uiteindelijk zou kunnen leiden tot 

optimalisatie van de huidige IgG-gebaseerde immuuntherapieën. 

HOOFDSTUK 7 

Dit laatste hoofdstuk omvat de algemene discussie waarin alle bevindingen van dit 

proefschrift worden samengevat en besproken worden in de context van de huidige 

literatuur. Met name voor CRP wordt er uitvoerig extra achtergrondinformatie 

verstrekt en worden open vragen met bijbehorende hypotheses en 

toekomstperspectieven geformuleerd. Daarnaast worden in dit hoofdstuk ook 

verschillende ideeën gepostuleerd op basis van ons onderzoek die mogelijk kunnen 

bijdragen tot verbetering van huidige antilichaam-gebaseerde immuuntherapieën. 
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ABBREVIATIONS 
 

2FF = 2-deoxy-2-fluoro-L-fucose 

2-MEA = 2-mercapto-ethyl-amine hydrochloride 

51Cr = Chromium isotope 51, a.k.a. Cr-51 

a.k.a. = Also known as 

A.U. = Arbitrary units 

A:I ratio = Ratio of activating and inhibiting FcγRs 

bound at a certain time point 

aa = Amino acid 

Ab = Antibody 

ADCC = Antibody-dependent cellular cytotoxicity 

ADCP = Antibody-dependent cellular 

phagocytosis 

Ag = Antigen 

AIHA = Autoimmune hemolytic anemia 

APC = Allophycocyanin 

APP = Acute phase protein 

Arg = Arginine, a.k.a. R 

Asn = Asparagine, a.k.a. N 

Asp = Aspartic acid, a.k.a. D 

B4GALT1 = Beta-1,4-galactosyltransferase 1 

BSA = Bovine serum albumin 

bsAb = Bispecific antibody 

C1q = Complement component 1q 

C3b = Complement component 3b 

CD = Cluster of differentiation 

CD16a = FcγRIIIa 

CD16b = FcγRIIIb 

 

CD22 = SIGLEC-2 

CD23 = FcεRII 

CD32a = FcγRIIa 

CD32b = FcγRIIb 

CD32c = FcγRIIc 

CD64 = FcγRI 

CDC = Complement-dependent cytotoxicity 

CDCC = Complement-dependent cellular 

cytotoxicity 

cDNA = Complementary DNA 

CH = Constant region of the heavy chain 

CHO cell = Chinese hamster ovary cells 

CL = Constant region of the light chain 

cpm = Counts per minute 

Cr-51 = Chromium isotope 51, a.k.a. 51Cr 

CRC = Colorectal cancer 

CRIg = Complement receptor of the Ig 

superfamily 

CRISPR = Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats 

CRP = C-reactive protein, a.k.a. PTX1 

CTB = Cell Titer Blue reagent 

D1/2/3 = Extracellular FcR domain 1/2/3 

D86N = Substitution of Asp residue on position 

86 into Asn 

DC = Dendritic cell 

DC-SIGN = Dendritic cell-specific ICAM-3-

grabbing non-integrin, a.k.a. CD209 
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DHR-1,2,3 = Dihydrorhodamine-1,2,3 

DMEM = Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DNA = Deoxyribonucleic acid 

DPI = Diphenylene iodonium  

e.g. = Exempli gratia (for example) 

E:T ratio = Effector-to-target ratio 

EDTA = Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGFR = Epidermal growth factor receptor 

ELISA = Enzyme-linked immunosorbent assay 

EndoS = Endoglycosidase S 

ER = Endoplasmic reticulum 

F(ab')2 = Two Fab regions linked by disulfide 

bonds (divalent) 

F405L = Phenylalanine-to-leucine substitution at 

position 405 

Fab = Fragment antigen-binding (monovalent) 

FACS = Fluorescence-activated cell sorting 

FAE = Fab-arm exchange 

Fc = Fragment crystallizable 

FcR = Ig-Fc receptor 

FcRn = Neonatal FcR 

FcRγ chain = FcR common gamma chain 

FCS = Fetal calf serum 

FCGR = Gene encoding the FcγR protein 

FcαRI = IgA-Fc receptor I, a.k.a. CD89 

FcγR = IgG-Fc receptor 

FcεRII = IgE-Fc receptor II, a.k.a. CD23 

FITC = Fluorescein isothiocyanate 

FNAIT = Fetal or neonatal alloimmune 

thrombocytopenia 

g = Rotational gravity 

G-CSF = Granulocyte colony-stimulating factor 

GAPDH = Glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase 

GlcNAc = N-acetylglucosamine 

gMFI = Geometric mean fluorescence intensity 

GNTIII = Beta-1,4-GlcNAc transferase 

GPA = Glycophorin A 

GPI = Glycosylphosphatidylinositol 

HDFN = Hemolytic disease of the fetus and 

newborn 

HDR = Homology-directed repair 

HEK cells = Human embryonic kidney cells 

HEPES = Hydroxyethyl piperazineethanesulfonic 

acid 

Her2 = Human epidermal growth factor receptor 

2, a.k.a. Her2/neu 

hFcγR = Human FcγR 

His = Histidine, a.k.a. H 

HIV = Human immunodeficiency virus 

HPLC = High-performance liquid chromatography 

HRP = Horseradish peroxidase 

HSA = Human serum albumin 

i.e. = Id est (that is) 

i.p. = Intraperitoneally 

IC = Immune complex 

IC50 = Half maximal inhibitory concentration 

ICAM-3 = Intercellular adhesion molecule-3, 

a.k.a. CD50 

IFN-γ = Interferon gamma 

Ig = Immunoglobulin 
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IL = Interleukin 

IMDM = Iscove's modified Dulbecco's medium 

ITAM = Immunoreceptor tyrosine-based 

activation motif 

ITIM = Immunoreceptor tyrosine-based 

inhibition motif 

ITP = Immune thrombocytopenia 

IVIg = In vitro Ig 

K = K antigen 

K409R = Lysine-to-arginine substitution at 

position 409 

KD = Dissociation constant 

kDa = Kilodalton 

LPS = Lipopolysaccharide 

LSBR = Landsteiner Stichting voor 

Bloedtransfusie Research 

LTA = Lipoteichoic acid 

LTB4 = Leukotriene B4 

m/z = Mass to charge ratio 

mA = Milliampère 

mAb = Monoclonal antibody 

MAC = Membrane attack complex 

MACS = Magnetic-activated cell sorting 

MaHa = Mouse anti-human antibodies 

MHC = Major histocompatibility complex 

mIgG = Mouse IgG 

MWCO = Molecular weight cut-off 

N.A. = Not applicable 

N.B. = No binding, a.k.a. n.b. 

N.D. = Not determined 

N.S. = Not significant, a.k.a. n.s. 

N162 = Asn residue at position 162 

N297 = Asn residue at position 297 

NA1/NA2 = Neutrophil antigen 1/neutrophil 

antigen 2, a.k.a. HNA1a/HNA1b 

NADPH = Nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate 

NB = Nota bene 

Ni-NTA = Nickel-nitrilotriacetic acid 

NK cell = Natural killer cell 

N-linked = Linked to a nitrogen atom on Asn 

residue 

NKG2D = NK group 2D receptor 

O/N = Overnight 

O-linked = Linked to an oxygen atom on Ser or 

Thr residue 

Ob-R = Obesitas receptor 

PBS = Phosphate-buffered saline 

PC = Phosphorylcholine 

PCR = Polymerase chain reaction 

PDB = Protein Data Bank 

PE = Phosphorylethanolamine 

PE dye = Phycoerythrin 

Phe = Phenylalanine, a.k.a. F 

PM = Plasma membrane 

PMN = Polymorphonuclear neutrophils 

PNGase F = Peptide N-glycosidase F 

PRR = Pattern recognition receptor 

PTX = Pentraxin 

RBC = Red blood cell, a.k.a. erythrocyte 
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Rh = Rhesus 

Rmax = Maximum response 

ROS = Reactive oxygen species 

rpm = Rounds per minute 

RPMI = Roswell Park Memorial Institute medium 

RT = Room temperature 

RU = Resonance units 

S.D. = Standard deviation 

S.E.M. = Standard error of the mean 

S29N = Substitution of Ser residue on position 29 

into Asn 

SAP = Serum amyloid component P 

SDS-PAGE = Sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel Electrophoresis 

Ser = Serine, a.k.a. S 

SIGLEC = Sialic acid-binding Ig-type lectin 

SIGN-R1 = Specific ICAM-3-grabbing non-

integrin-related 1, a.k.a. CD209b 

SNA = Sambucus nigra agglutinin 

SNP = Single nucleotide polymorphism 

sPLA2 = Secreted phospholipase A2 

SPRi = Surface plasmon resonance imaging 

ST6GALT = Beta-galactoside alpha-2,6-

sialyltransferase1 

Thr = Threonine, a.k.a. T 

TM = Transmembrane 

TNP = 2,4,6-trinitrophenol 

TRALI = Transfusion-related acute lung injuries 

v/v = Volume per volume 

Val = Valine, a.k.a. V 

VH = Variable region of the heavy chain 

VL = Variable region of the light chain 

w/v = Weight per volume 

WCL = Whole cell lysate 

WTA = Wall teichoic acid
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Wat hebben we af en toe blauw gelegen van het lachen. Het was ook altijd hilarisch om te zien 

dat achter dat professionele masker van jou nog steeds die echte Amsterdamse Bijlmer dushi 
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