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Humboldtpinguïn
Spheniscus humboldti
Humboldt penguin

De humboldtpinguïn broedt in kolonies. Een goede samenwerking tijdens het broeden is van 
essentieel belang voor het voortbrengen van nakomelingen.
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enGlish summary

a Field Guide to human Fc-Gamma recePtors: Genetics, cellular 
eXPression and interaction With immunoGlobulins

In this thesis we describe our research on the cellular receptors for IgG, the Fc-gamma Receptors 
(FcγRs). We have thoroughly studied the complex genetics of the different FCGR2 and FCGR3 
genes, which encode the three isoforms of FcγRII and the two isoforms of FcγRIII,  and used this 
knowledge in several genetic association studies. Furthermore, we studied cellular expression of 
the human FcγRs on various immune cells in relation to the genetic diversity of FCGR genes. 
This analysis included splenic red pulp macrophages, which had not been characterized in detail 
before. Finally, we have investigated the interaction of FcγRs with IgG, aiming to elucidate the 
role of FcγRs and IVIg in the context of IgG-mediated blood cell destruction. A short summary 
of our findings described in the individual chapters is provided below.

Chapter 1

In the general introduction we describe the known genetic variation in FCGR2/3 genes, includ-
ing single nucleotide polymorphisms (SNPs) and copy number variation (CNV). Furthermore, 
we provide an overview of the expression of the different isoforms of human FcγRs on various 
immune cells, to which we added the novel finding that FcγRIIc can be expressed on monocyte-
derived macrophages. Then, we focus on the interaction of FcγRs with IgG, especially in the 
context of the clearance of IgG-opsonized blood cells. Finally, we describe the different proposed 
working mechanisms of IVIg.

Chapter 2

We investigated FCGR2/3 genetic variation in association with the autoinflammatory disorder 
systemic lupus erythematosus (SLE) and found three genetic variations that were associated 
with an increased risk of developing SLE: the FCGR2A-131Arg variant of the rs1801274 SNP, 
decreased copy number of the FCGR3B gene, and the promoter haplotype 2B.4 in FCGR2B. 
Furthermore, we showed that the promoter haplotype 2B.4 in FCGR2B results in an increase 
of the expression of the only inhibitory FcγR, FcγRIIb, on neutrophils and monocytes. The 
FCGR2A-131Arg variant is known to have a lower affinity for IgG, and a low copy number of 
FCGR3B results in decreased uptake if IgG immune complexes.  Together, these findings suggest 
that a decreased activity of FcγRs is involved in the pathophysiology of SLE.

Chapter 3

In this chapter, we have first characterized linkage disequilibrium (LD) between eight known 
functional FCGR2/3 SNPs that are often studied for associations with disease. This showed a 
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strong LD between several of the SNPs, especially for the classical FCGR2C-ORF haplotype. 
We showed that this classical FCGR2C-ORF variant results in the expression of the activating 
receptor FcγRIIc on NK cells, monocytes and neutrophils. Furthermore, we found a great ethnic 
variation in genetic variation in FCGR2/3 genes, most strikingly for the classical FCGR2C-ORF 
haplotype which has an allele frequency of ~11% in Caucasians, but is rare in African popula-
tions and virtually absent in Chinese. 

We then tested all the FCGR2/3 variations in a genetic association study of over 1000 pa-
tients with Kawasaki Disease (KD). The strongest association we found was with the classical 
FCGR2C-ORF haplotype mentioned above, although the analysis was complicated by the strong 
LD of this variant. Also the FCGR2A-131His variant of the rs1801274 SNP was associated with 
an increased susceptibility to KD. Both these variants result in an increased FcγR activity. 

Chapter 4

We then investigated whether the FCGR2/3 genetic variation is associated with platelet transfu-
sion refractoriness. In platelet transfusion refractoriness, an inadequate increase of platelets is 
achieved upon transfusion, which is in some cases caused by immune-mediated clearance via 
IgG. However, we could not find an association of any of the FCGR2/3 genetic variations we 
tested with the development of platelet transfusion refractoriness.

Chapter 5

In chapter 5 we characterized the copy number variation at the FCGR2/3 locus in greater detail, 
having genotyped more than 4000 individuals. In this study group we found that copy number 
variation at the FCGR2/3 locus occurred only by nonallelic homologous recombination (NAHR) 
of the two paralogous 82-kb repeats of the locus. This NAHR resulted in four distinct  copy num-
ber regions (CNRs) containing a series of genes involved in the copy number variation, either 
as a deletion or as a duplication. The fourth CNR, CNR4, had never been described before. We 
furthermore show that the breakpoints for CNR2 and CNR4 are within genes, and that NAHR 
of these CNRs therefore lead to the formation of chimeric genes. This includes an FCGR2A/2C 
gene with decreased expression and function compared to the wild-type FCGR2A gene, and a 
novel FCGR2B-stop gene. 

Chapter 6

We have investigated the role of SNPs in FcγRIIa and FcγRIIIb, the major FcγRs expressed on 
neutrophils, in the cellular response to IgG. We showed that FcγRIIa is essential for the produc-
tion of reactive oxygen species (ROS) by unprimed neutrophils in response to IgG-immune 
complexes. FcγRIIIb did not seem to be important for this response, because when this receptor 
was blocked, production of ROS was not decreased. On the other hand, genetic variation in both 
FcγRIIa and FcγRIIIb influenced the response to IgG-immune complexes in a complicated pat-
tern, showing that both these receptors are in some way involved in neutrophil responses to IgG.
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Chapter 7

In chapter 7, we describe our research on several preparations of intravenous immunoglobulins 
(IVIg) in an in vitro model that investigates the phagocytosis of IgG-opsonized blood cells. We 
developed an assay to investigate phagocytosis of IgG-opsonized erythrocytes by monocyte-
derived macrophages and used different fractions of IVIg to block this phagocytosis. This 
showed that sialylation status of the carbohydrate group at the Asn297 position of the IgG in 
IVIg preparations did not influence the efficacy at all. On the other hand, preparations contain-
ing dimeric IgG were much more potent than preparations with monomeric IgG. This suggests 
that binding affinity of the IgGs in IVIg for FcγRs is very important for the working mechanism 
of IVIg. 

Chapter 8

Here we investigated human splenic macrophages, characterizing these cells for expression of 
multiple immunologic molecules on these cells, including FcγRs. We developed a novel method 
to isolate these cells by flow cytometry based on a combination of autofluorescence and CD163 
expression. This yielded pure populations of splenic macrophages, which we have characterized 
in great detail. We showed that FcγRI is only expressed on red pulp macrophages under inflam-
matory conditions. FcγRIIa and FcγRIIIa are constitutively expressed on red pulp macrophages, 
whereas the inhibitory FcγRIIb and the FcγRIIIb receptor are not expressed. This is very dif-
ferent from the situation in monocyte-derived macrophages, which always express FcγRI and 
FcγRIIb, but limited amounts of FcγRIIIa.

Chapter 9

Finally, in chapter 9 we discuss the findings in this thesis in a broader context and provide 
recommendations for future research. We discuss the meaning of our findings for association 
studies with FCGR2/3 genes, what we can learn from these association studies and the potential 
clinical application of the results of these studies. Furthermore,  we discussed the impact of our 
findings on the different theories that aim to understand the working mechanism of IVIg. In our 
opinion, saturation of FcγRs by the high concentration of IgG in IVIg remains the most likely 
working mechanism, although other mechanisms may play a role and this may vary between dif-
ferent indications. Ultimately, by unraveling the working mechanism of IVIg, we work towards 
a better treatment of patients with auto-immune diseases. 
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nederlandse samenVattinG

Fc-GammarecePtoren in de mens: Genetica, cellulaire eXPressie en 
interactie met immunoGlobulines

Inleiding

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aantast. Auto-
immuunziekten veroorzaken een aanzienlijke ziektelast en hoge ziektekosten, en komen voor bij 
ongeveer vijf procent van de bevolking. Bij veel auto-immuunziekten spelen antilichamen (ook 
wel immunoglobulines of antistoffen genaamd) een belangrijke rol in het ontstaan van de ziekte; 
deze zogenaamde auto-antilichamen richten schade aan het eigen lichaam aan. In veel gevallen 
verloopt dit proces via receptoren op afweercellen, dit zijn moleculen op het celoppervlak die de 
antilichamen herkennen en vervolgens de afweercel ertoe aanzetten om in de aanval te gaan. De re-
ceptoren voor antilichamen zijn de Fc-gammareceptoren (FcγR, meervoud FcγRs). Dit proefschrift 
gaat over de verschillende FcγRs die de mens heeft: van de genen die de informatie bevatten om de 
FcγRs te maken, het vóórkomen van de FcγRs op verschillende cellen van het afweersysteem, tot 
het samenspel met immunoglobulines. Allereerst zal ik een inleiding geven over het afweersysteem, 
antilichamen, en FcγRs. Daarna licht ik per hoofdstuk kort toe wat we gevonden hebben.

Het afweersysteem

Alle dieren, waaronder mensen, moeten zichzelf beschermen tegen ziektekiemen (micro-orga-
nismen zoals bacteriën, virussen en parasieten) die hun gezondheid kunnen aantasten. De huid 
en slijmvliezen vormen een eerste barrière voor ziektekiemen. Toch lukt het micro-organismen 
soms het lichaam binnen te dringen. Dan komt het afweersysteem in werking, dat gespeciali-
seerd is in het herkennen en opruimen van schadelijke micro-organismen.

Het afweersysteem bestaat uit afweercellen (Fig.1A) en uit speciale eiwitten van het afweersys-
teem. Verder kan in alle gewervelde dieren het afweersysteem worden verdeeld in een aangebo-
ren en een specifiek afweersysteem, die goed samenwerken. 

Het aangeboren afweersysteem kan direct micro-organismen herkennen en onschadelijk maken. 
De afweercellen van het aangeboren systeem (Fig.1A) hebben verschillende manieren om schadelijke 
micro-organismen uit te schakelen (Fig.1B). Naast afweercellen kent het aangeboren afweersysteem 
ook eiwitten, voornamelijk van het complementsysteem, maar dat laat ik hier buiten beschouwing. 

In de praktijk werkt het aangeboren afweersysteem niet altijd volledig; er zijn veel micro-
organismen die het kunnen ontwijken. Het specifieke afweersysteem is in staat ook deze micro-
organismen te herkennen en onschadelijk te maken. Het specifieke afweersysteem bestaat uit 
T-cellen en B-cellen (Fig.1A). De B-cellen zijn voor dit onderzoek het meest van belang. Deze 
cellen produceren namelijk antilichamen. Als een nieuw (en dus vreemd) micro-organisme het 
lichaam binnendringt, kunnen B-cellen via een ingewikkeld proces (vaak met hulp van T-cellen 
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A

Granulocyt
Neutrofielen
(eosinofielen)
(basofielen)

Lymfocyt
B-cellen
T-cellen

NK-cellen*

Monocyt Macrofaag

Aangeboren afweer Specifieke afweer

Tumor
cel

B. Uitscheiden van schadelijke stoffen
Neutrofielen
Eosinofielen
Monocyten
Macrofagen

C. Hulp inschakelen
Macrofagen
Monocyten
Neutrofielen
Dendritische cellen
Lymfocyten

D. Fagocytose
Neutrofielen
Monocyten
Macrofagen
B-cellen

E. Direct doden van geïnfecteerde
cellen of tumorcellen
NK-cellen
T-cellen
Neutrofielen
Monocyten
Macrofagen

Help!!

1.                      2.                     3.

Figuur 1. afweercellen en hun manieren om micro-organismen aan te vallen
a De belangrijkste cellen van het afweersysteem. Boven steeds een schematische weergave, onder een foto 
van een cel onder de lichtmicroscoop, gekleurd met een May-Grünwald-Giemsa kleuring. Paars: celkern; Blauw: 
cytoplasma. 
Granulocyten zijn cellen met een gelobde celkern. Ze bevatten granules, organellen gevuld met afweereiwitten, 
die bij activatie snel kunnen worden uitgescheiden, hier afgebeeld als kleine bruine bolletjes. Er zijn verschil-
lende vormen van granulocyten, waarvan de neutrofiele granulocyt (neutrofiel) hier is afgebeeld. Neutrofielen 
zijn de meest voorkomende afweercellen in bloed. 
Monocyten hebben een niervormige kern en kunnen uitgroeien tot macrofagen. 
Macrofagen zijn grote cellen die in weefsels verblijven. In ieder weefsel zitten macrofagen, die in elk weefsel een 
beetje van elkaar verschillen. 
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en dendritische cellen, hier niet besproken) specifieke antilichamen maken tegen moleculen van 
dit micro-organisme. Zo kan het micro-organisme herkend en opgeruimd worden. De B-cellen 
hebben bovendien een geheugen, waardoor ze deze antilichamen kunnen blijven produceren en 
zo blijvende bescherming bieden. Dat is de reden dat je in principe maar één keer de waterpok-
ken krijgt. Ook vaccinaties werken op deze manier: ze stimuleren de B-cellen tot het maken van 
antilichamen tegen datgene waartegen gevaccineerd wordt.

Immunoglobulines

De antilichamen (immunoglobulines) die door B-cellen worden gemaakt komen bij de mens 
in vijf soorten voor: IgM, IgD, IgG, IgA en IgE. Het meest voorkomende immunoglobuline 
is IgG, waar ik me in dit proefschrift op focus. IgG-moleculen bestaan uit verschillende delen 
(Fig.2). Het ene deel, (het Fab-deel, dat in ieder IgG-molecuul twee keer voorkomt) herkent het 
specifieke molecuul waartegen het IgG gevormd is. Ieder mens heeft heel veel varianten van dit 
deel van IgG; voor ieder micro-organisme of vaccinatie waar ooit een IgG voor is geproduceerd 
is er een eigen variant. Het andere deel is een constant deel (Fc-deel); van dit deel bestaan er in 
de mens vier ‘voorgeprogrammeerde’ vormen, IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4 (Fig.2). 

IgG-moleculen kunnen op verschillende manieren bescherming bieden tegen micro-organis-
men (Fig.3A). Soms is de aanwezigheid van specifieke IgG-moleculen op zichzelf voldoende, 
maar vaak is de hulp van afweercellen van het aangeboren afweersysteem nodig. Deze hulp wordt 
ingeschakeld via het Fc-deel, dat aan de Fc-gammareceptoren (FcγRs) bindt. De FcγRs binden aan 
de IgG-moleculen op bijvoorbeeld een bacterie. Het binden brengt de FcγRs op de afweercel bij 
elkaar in de buurt, ze worden samengetrokken. Als dat gebeurt wordt de afweercel geactiveerd en 
kunnen één of meerdere van de afweermechanismen van Fig.1B in werking worden gesteld. In het 
geval van Fig.3B wordt bijvoorbeeld een bacterie gefagocyteerd door een macrofaag. 

Lymfocyten zijn onder te verdelen in T-, B- en NK-cellen. Deze hebben heel verschillende functies, maar zijn op 
uiterlijk nauwelijks te onderscheiden. 
Een andere belangrijke afweercel is de dendritische cel, hier nu niet weergegeven omdat deze in de rest van dit 
stuk niet aan bod komt.
*NK-cellen behoren tot het aangeboren afweersysteem, maar lijken verder veel op T- en B-cellen.
b-e de verschillende mechanismen waarmee afweercellen als ze geactiveerd worden bijdragen aan het uit-
schakelen van micro-organismen. Per mechanisme staan de celtypen die dat mechanisme kunnen uitvoeren 
schuingedrukt er onder vermeld. b Uitscheiden van schadelijke stoffen. Geactiveerde afweercellen kunnen stof-
fen uitscheiden zoals zuurstofradicalen (een soort bleekmiddel) en proteases (enzymen die eiwitten kapot ma-
ken) waardoor bijvoorbeeld bacteriën worden gedood. c Hulp inschakelen. Geactiveerde afweercellen kunnen 
signaalstoffen (cytokines of chemokines) uitscheiden, die ervoor zorgen dat er meer afweercellen komen. Ook 
kan het specifieke afweersysteem ingeschakeld worden, waarbij vooral dendritische cellen (niet afgebeeld) een 
belangrijke rol spelen. d Fagocytose. Geactiveerde afweercellen kunnen micro-organismen of andere deeltjes 
geheel opnemen (‘opeten’) om daarmee onschadelijk te maken. Na binding wordt het deeltje omsloten door de 
cel en vervolgens geheel opgenomen, om daarna in de cel verder afgebroken te worden. e Direct doden van 
geïnfecteerde cellen of tumorcellen. Een geactiveerde afweercel maakt contact met een andere cel en zorgt 
door bijvoorbeeld schadelijke stoffen te injecteren dat deze cel dood gaat.
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Auto-antilichamen

Helaas gaat de vorming van antilichamen door B-cellen niet altijd goed. In principe is het 
natuurlijk de bedoeling dat er alleen antilichamen worden gevormd tegen lichaamsvreemde 
moleculen. Soms gaat dit echter mis en maken B-cellen antilichamen tegen onderdelen van 
het eigen lichaam. Zo kunnen er bijvoorbeeld auto-antilichamen ontstaan die gericht zijn 
tegen de eigen bloedcellen van een patiënt en deze auto-antilichamen kunnen ervoor zorgen 
dat deze bloedcellen worden gefagocyteerd. De FcγRs kunnen auto-antilichamen namelijk niet 
van ‘goede’ antilichamen onderscheiden en activeren de afweercel gewoon. Bij een tekort aan 
bloedplaatjes door auto-antilichamen is er sprake van de ziekte immuun trombocytopenische 
purpura (ITP), bij een tekort aan rode bloedcellen door auto-antilichamen ontstaat een auto-
immuun hemolytische anemie (AIHA). Hiernaast kunnen antilichamen tegen bloedcellen een 

Plaatsen waar het 
antigeen aan bindt

C
H 2

C
H 3

Fc-deel

Fab-deel

suikergroep

Figuur 2. immunoglobulines
Schematische structuur van een IgG-molecuul. IgG-moleculen zijn opgebouwd uit vier eiwitstructuren; twee 
identieke zware ketens (wit) en twee identieke lichte ketens (lichtgrijs), die met zwavelbruggen (dikke zwarte 
streepjes) aan elkaar worden gehouden. Zowel zware als lichte ketens bevatten één variabel domein (VH en VL). 
Dit is voor ieder antilichaam verschillend, en bepaalt waar het antilichaam tegen gericht is. De variabiliteit neemt 
toe in de richting van de plaats waar het antigeen (datgene waar het antilichaam tegen gericht is) aan het IgG-
molecuul gebonden wordt, in de figuur aangegeven met de donkergrijze schaduwing.
Naast de variabele domeinen hebben de zware ketens van IgG drie constante domeinen (CH1 – CH3) en hebben 
de lichte ketens één constant domein (CL). 
De VH, VL,  CL en CH1 domeinen vormen samen het Fab-deel (dit staat voor ‘Fragment, antigen binding’), dat bin-
nen één IgG-molecuul twee keer voorkomt. Hiervan bestaan binnen een individu zeer veel verschillende vari-
anten: voor ieder antigeen waar ooit een antilichaam tegen is geproduceerd is er een IgG met dat specifieke 
Fab-deel.
De CH2 en CH3 domeinen van de zware keten vormen samen het Fc-deel (dit staat voor ‘Fragment, crystallizable’) 
van het IgG-molecuul. Hiervan bestaan maar vier varianten bij de mens; IgG1 – IgG4. Dit deel is dus zeer con-
stant. Er is slechts variatie door een suikergroep aan het Fc-deel die kan variëren.
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A. Neutraliserende antilichamen B. Opsoniserende antilichamen

C. Fagocytose van een geopsoniseerde bacterie via Fc-gammareceptoren

1.

2.

Toxine

Virus

Bacterie

Figuur 3. overzicht van de verschillende manieren waarop igG zijn functie uitoefent
a Antilichamen kunnen een direct neutraliserend effect hebben op datgene waartegen ze gericht zijn. Hiervoor 
is in principe alleen het Fab-deel noodzakelijk. Bovenste plaatje: Neutraliserende antilichamen kunnen binden 
aan een toxine en het daarmee onschadelijk maken. De vaccinatie tegen tetanus (de T uit de DKTP vaccinatie) 
werkt op deze manier. Onderste plaatje: neutraliserende antilichamen kunnen binden aan virusdeeltjes en op 
die manier voorkomen dat deze een cel kunnen binnendringen en tot een infectie kunnen leiden.
b Antilichamen kunnen ook binden aan bijvoorbeeld een bacterie, maar deze heeft daar over het algemeen 
op zichzelf geen hinder van. De antilichamen kunnen er echter via het Fc-deel voor zorgen dat de bacterie nu 
herkenbaar is voor het aangeboren afweersysteem. Afweercellen kunnen het IgG herkennen via de Fc-gam-
mareceptoren (het onderwerp van dit proefschrift). Ook complementeiwitten kunnen door IgG geactiveerd 
worden, maar dat laat ik verder buiten beschouwing. Het proces dat een deeltje (bacterie, maar kan ook een 
lichaamscel zijn) herkenbaar gemaakt wordt voor afweercellen heet ‘opsonisatie’. Een deeltje dat beladen is met 
IgG-moleculen is dan ‘geopsoniseerd’.
c Voorbeeld van hoe een geopsoniseerde bacterie gefagocyteerd wordt. Als de geopsoniseerde bacterie in de 
buurt van de macrofaag komt, binden de IgG-moleculen op de bacterie aan de FcγRs op een afweercel, hier 
een macrofaag. Vervolgens worden de FcγRs bij elkaar getrokken en daardoor wordt een activerend signaal 
aan de cel gegeven. Door dit signaal zal de macrofaag als volgende stap de bacterie gaan fagocyteren (hier niet 
afgebeeld).



278

| Chapter 10

groot probleem veroorzaken bij bloedtransfusies. Ook bij andere auto-immuunziekten zijn 
antilichamen betrokken, bijvoorbeeld bij de ziekte van Kawasaki en bij systemische lupus ery-
thematosus (SLE), waar we onderzoek naar hebben gedaan. 

Opvallend genoeg kunnen veel auto-immuunziekten ook worden behandeld door middel van 
antilichamen, in de vorm van intraveneuze immunoglobulines (IVIg). Dit zijn normale (niet 
auto-) antilichamen van gezonde donoren. Bij onder andere ITP en de ziekte van Kawasaki is 
er een gunstig effect op het ziektebeloop als er grote hoeveelheden IVIg worden toegediend aan 
patiënten. De manier waarop IVIg werkt bij auto-immuunziekten begrijpen we echter nog niet 
goed. Omdat IVIg enkel afkomstig is van bloed(plasma)donatie, is het een dure behandeling, die 
bovendien veel vergt van de bloeddonoren. 

Fc-gammareceptoren

FcγRs komen voor op bijna alle soorten afweercellen. Als meerdere IgG-moleculen die zich in 
de buurt van elkaar bevinden aan de FcγRs binden en deze daarbij naar elkaar toe trekken, zal 
dit de afweercel via een intracellulaire signaleringscascade activeren (Fig.4). Bij de mens kennen 
we zes verschillende FcγRs. Deze verschillen flink in de sterkte waarmee ze aan het Fc-deel 
van IgG binden. De gangbare onderverdeling is in hoog-affiene (sterk bindende) en laag-affiene 
(zwak bindende) FcγRs. De enige hoog-affiene FcγR is FcγRI (ook wel bekend als CD64). De 
vijf anderen zijn de laag-affiene FcγRs; FcγRIIa, FcγRIIb, FcγRIIc, FcγRIIIa en FcγRIIIb (Fig.3). 
FcγRII wordt ook wel CD32 genoemd, FcγRIII CD16. Functioneel zorgen bijna alle FcγRs voor 
een activerend signaal naar de afweercel. Alleen FcγRIIb is juist een remmende receptor, die de 
effecten van de andere receptoren afzwakt. De verschillende FcγRs komen op allerlei verschil-
lende afweercellen voor, volgens een vaste verdeling (Tabel 1). 

Bij de FcγRs in de mens is er vrij veel genetische variatie. Deze variatie bestaat uit mutaties in 
één van de coderende baseparen in het DNA (in het Engels single nucleotide polymorfisms (SNPs) 
genaamd), maar ook uit verschillen in het aantal kopieën van de genen die coderen voor FcγRs 
(copy number variation (CNV)). We weten al dat sommige van de genetische variaten in FcγRs 
geassocieerd zijn met een verhoogde kans om auto-immuunziekten te ontwikkelen. Het deel van het 
menselijk DNA dat codeert voor de verschillende FcγRII en FcγRIII receptoren is echter erg inge-
wikkeld, wat het bestuderen van genetische variatie in deze receptoren lastig maakt. Die complexiteit 
wordt veroorzaakt doordat de genen voor deze receptoren erg op elkaar lijken, en allemaal bij elkaar 
op een klein stukje van het DNA op chromosoom 1 liggen, dat we het FCGR2/3-cluster noemen.

Doel van het onderzoek

In ons onderzoek hebben we de genetische opmaak van de FcγRs in de mens verder ontrafeld en 
in detail beschreven. We hebben onderzocht wat de rol van deze genetische opmaak is bij SLE, 
de ziekte van Kawasaki en bij patiënten bij wie er door vorming van antilichamen een probleem 
ontstaat bij transfusies van bloedplaatjes, met als doel het pathofysiologische mechanisme van 
deze ziekten beter te begrijpen. Daarnaast hebben we de interactie tussen FcγRs en IVIg onder-
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zocht in de context van IgG-gemedieerde bloedcelafbraak, om beter te kunnen begrijpen wat het 
werkingsmechanisme van IVIg is, en deze therapie mogelijk te kunnen verbeteren.

Overzicht van de hoofdstukken

Hoofdstuk 1: Algemene introductie

In de algemene introductie geef ik achtergrondinformatie over het afweersysteem en de werking 
van IgG en FcγRs. Op basis van bestaande literatuur en enkele van onze eigen resultaten geef 
ik een overzicht van de verschillende FcγRs in de mens en laat ik zien op welke cellen in de 
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Figuur 4. overzicht van de verschillende Fcγrs in de mens
Iedere FcγR heeft een extracellulair deel; dit is het deel dat aan IgG bindt. Dit deel bestaat uit twee (in het geval 
van FcγRII en FcγRIII) of drie (in het geval van FcγRI) domeinen, die hier als grote ovalen zijn weergegeven. De 
grijs ingekleurde domeinen zijn de domeinen waar het IgG-Fc-deel kan binden. Als meerdere IgG-moleculen 
tegelijk aan FcγRs binden, worden de FcγRs bij elkaar getrokken. Als dit gebeurt, ontstaat er een signaal in het 
intracellulaire deel. Dit kan een activerend signaal zijn, dat wordt doorgegeven door een ITAM (immunoreceptor 
tyrosine-based activating motifs). In het geval van FcγRIIb is dit juist een remmend signaal, dat wordt doorge-
geven door een ITIM (immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif ). Als het signaal dat aan de cel wordt 
doorgegeven hoofdzakelijk een activerend signaal is; zal de cel tot actie overgaan, en datgene wat aan het IgG 
gebonden is aanvallen. Alle afweermechanismen van Fig.1 kunnen door FcγRs in gang worden gezet als het 
activerende signaal sterk genoeg is. 
Tussen verschillende mensen bestaan kleine genetische variaties (SNPs) in de FcγRs. Een aantal hiervan is met 
grijze bolletjes weergegeven in het figuur. De SNPs in FcγRIIa en FcγRIIIa hebben invloed op hoe sterk IgG-Fc aan 
de receptor bindt. De SNP in FcγRIIc bepaalt of FcγRIIc wel (Gln) of niet (Stop) aangemaakt kan worden. Het getal 
geeft aan welk aminozuur is veranderd, de letters de verschillende aminozuren. His: histidine; Arg: Arginine; Gln: 
glutamine; Stop: stopcodon; Val: valine; Phe: fenylalanine. NA1 en NA2 zijn combinaties van verschillende SNPs.
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mens de verschillende FcγRs tot expressie komen. Daarnaast geef ik een overzicht van wat er 
tot nu toe bekend was over de genetica van FcγRs en hun rol in de afbraak van met IgG beladen 
bloedcellen. Tenslotte beschrijf ik de verschillende theorieën die in omloop zijn omtrent het 
werkingsmechanisme van IVIg bij auto-immuunziekten.

Hoofdstuk 2: Genetische variatie in FcγRs bij SLE

In dit deel van het onderzoek hebben we de rol van genetische variatie in het FCGR2/3 gencluster 
bij de auto-immuunziekte SLE onderzocht. SLE is een auto-immuunziekte die schade aan zeer veel 
verschillende organen kan toebrengen, onder andere aan de nieren, de huid en gewrichten. Hierbij 
vonden we dat enkele variaties die zorgen voor minder activiteit van de FcγRs vaker voorkomen bij 
SLE-patiënten dan in een groep gezonde mensen. Zo hebben SLE-patiënten vaker een verminderd 
aantal kopieën van het FCGR3B-gen, wat leidt tot een verminderde hoeveelheid FcγRIIIb mole-
culen op neutrofielen (Fig.5). Ook komt een variatie in FcγRIIa (FCGR2A-131Arg, zie Fig.4) die 
een verminderde binding aan IgG geeft, meer voor bij SLE-patiënten. Tot slot kwam een variant in 
FcγRIIb, de 2B.4-variant, vaker voor bij de SLE-patiënten. Aangezien het nog niet geheel duidelijk 
was wat het effect van deze 2B.4-variant is, hebben we dit in een grote groep mensen onderzocht. 
Hierbij hebben we vastgesteld dat de 2B.4-variant een verhoogde expressie geeft van FcγRIIb op 
neutrofielen en monocyten. De 2B.4-variant resulteert dus in een verhoogde expressie van de enige 
remmende FcγR en is net als de andere variaties die we bij SLE geassocieerd hebben gevonden een 
variatie die een verminderde activiteit van FcγRs tot gevolg heeft.  

Hoofdstuk 3: Genetische variatie in FcγRs bij de ziekte van Kawasaki

Hoofdstuk 3 begint met een gedetailleerd overzicht van onze genetische data van het FCGR2/3-
gencluster. We laten zien op welke manier de bekende functionele SNPs samen overerven en 
kwantificeren dit (deze maat heet linkage disequilibrium). Ook geven we een overzicht van etni-
sche variatie in FCGR2/3 SNPs and CNV, op basis van cohorten Kaukasische, Afrikaanse en Azi-
atische mensen die we hebben gegenotypeerd. De kennis van linkage disequilibrium en etnische 
variatie is essentieel voor een juiste interpretatie van studies naar genetische associatie. Gebruik 
makend van deze kennis onderzochten we de associatie van genetische variatie in FCGR2/3 met 
de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Kawasaki (een ernstige bloedvatontsteking die 
bij kinderen voor kan komen). Hierbij vonden we dat de klassieke FCGR2C-ORF-variant vaker 
voorkomt bij de ziekte van Kawasaki. Functioneel leidt deze variant tot expressie van een extra 
activerende receptor op NK-cellen, monocyten, macrofagen en neutrofielen.  

Hoofdstuk 4: Genetische variatie in FcγRs en effectiviteit van bloedplaatjestransfusies

In hoofdstuk 4 onderzochten we de genetische variatie in het FCGR2/3-cluster bij patiënten met 
refractoriteit voor bloedplaatjestransfusies. Bij deze patiënten zijn er allo-antistoffen aanwezig die 
zijn gericht tegen bloedplaatjes van sommige andere personen. Bij een bloedtransfusie kunnen 
deze antilichamen de getransfundeerde bloedplaatjes herkennen en dit kan leiden tot afbraak van 
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de bloedplaatjes. Hoewel dit bij mensen in verschillende mate optreedt, bleek uit ons onderzoek 
niet dat deze gevoeligheid kon worden verklaard door genetische variatie in het FCGR2/3-cluster. 
We vonden geen verschil tussen de patiënten en gezonde controles voor de genetische variatie 
die we hebben onderzocht. Dit is anders bij ITP, waarbij auto-antilichamen tegen bloedplaatjes 
de afbraak veroorzaken. Bij dit ziektebeeld is er eerder een duidelijke associatie gevonden met 
de varianten FCGR2C-ORF en FCGR3A-158V, die vaker voorkomen bij ITP-patiënten dan bij 
gezonde proefpersonen. Waarom er een verschil is tussen deze twee ziektebeelden is niet geheel 
duidelijk. Mogelijk spelen bij refractoriteit voor bloedplaatjestransfusies andere afbraakmechanis-
men eveneens een belangrijke rol, waardoor de bijdrage van FcγRs beperkt is. 

Hoofdstuk 5: Ontdekking van aan elkaar geknoopte FCGR2-genen

In hoofdstuk 5 doen we verslag van ons onderzoek naar de patronen van CNV in het FCGR2/3-
gencluster. Voorheen was al bekend dat CNV voorkomt bij de genen FCGR2C, FCGR3A en 
FCGR3B, maar niet bij FCGR2A of FCGR2B. Tevens was al bekend dat CNV van het ene gen 
vaak samen voorkomt met CNV van een ander gen. Door bij meer dan vierduizend personen te 
kijken naar CNV, hebben we CNV in dit locus kunnen clusteren in vier groepen met verschil-
lende combinaties van genen die betrokken zijn (Fig.6). In enkele van deze groepen van CNV is 
er een breukpunt is midden in een gen. Hierdoor worden deze genen op een nieuwe manier ‘aan 
elkaar geknoopt’ (Fig.7A). Er ontstaan dan genen die we chimere genen hebben genoemd, met 
een net iets andere genetische code dan de oorspronkelijke genen. Hierdoor krijgen de eiwitten 
die door de chimere genen worden gemaakt een veranderde functie en expressie (Fig.7B), wat 
we gedetailleerd beschrijven. Het bestaan van deze chimere genen was tot nu toe niet bekend.
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Figuur 5. invloed van variatie van gen-kopieën op het aantal moleculen op de cel
Figuur ontleend aan hoofdstuk 2. We hebben hier de expressie van FcγRIIIb gemeten op neutrofielen van 136 
verschillende mensen, door een fluorescente kleur aan FcγRIIIb te koppelen en vervolgens de fluorescentie te 
meten. Ieder stipje in de figuur is van één individu. Van al deze mensen weten we ook hoeveel kopieën ze van 
het FCGR3B gen hebben. Dit gen codeert voor FcγRIIIb. Door de groepen naast elkaar te zetten is te zien dat als 
er meer kopieën FCGR3B er zijn, er ook (gemiddeld) meer FcγRIIIb op het oppervlak van neutrofielen te vinden is. 
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Figuur 6. het FCGR2/3-gencluster en patroon van variatie in het aantal gen-kopieën
Het FCGR2/3-cluster bestaat uit twee achter elkaar gelegen stukken die voor meer dan 98% identiek zijn. Dit 
maakt het genetisch onderzoek naar FCGR-genen erg complex. Door met kwantitatieve technieken naar het 
aantal kopieën van een gen te kijken is het echter toch mogelijk het cluster in kaart te brengen. 
Zo hebben we ontdekt dat variatie in het aantal kopieën van FCGR-genen altijd een groot stuk met meerdere ge-
nen in het cluster omvat. Dit is in vier groepen onder te verdelen, die we CNR (Copy Number Regions) noemen, 
aangegeven met de zwarte lijnen. De vierde, CNR4, is erg zeldzaam en was hiervoor nog nooit beschreven. De 
getallen tussen haakjes geven aan welke variaties we in die CNR hebben gevonden in de studiepopulatie (van 0 
tot 5 kopieën). Alleen in het geval van CNR1 hebben we mensen met 0 kopieën gevonden. Hoewel deze mensen 
het stuk DNA van CNR1 helemaal niet hebben, hoeft dit bij hen niet tot problemen te leiden.

tabel 1. Vóórkomen van de verschillende Fcγrs op afweercellen

Fcγri Fcγriia Fcγriib Fcγriic Fcγriiia Fcγriiib

b-cellen - - + - - -

t-cellen - - - - - -

nK-cellen - -
verschillend 
per individu

verschillend per 
individu

+ -

macrophagen + + +
verschillend per 

individu
+ -

monocyten + +
op enkele 

monocyten
verschillend per 

individu
op enkele 

monocyten
-

neutrofielen
alleen na 
activatie

+
verschillend 
per individu

verschillend per 
individu

- +

dendritische cellen + + +
verschillend per 

individu?
- -
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Hoofdstuk 6: Rol van FcγRs bij productie van zuurstofradicalen

In dit deel van ons project hebben we de invloed van genetische varianten in FcγRs op de 
productie van zuurstofradicalen (Fig.1b) door neutrofielen onderzocht. Productie van zuur-
stofradicalen is een van de belangrijkste manieren waarop een neutrofiel micro-organismen 
onschadelijk kan maken. Immunoglobulinen in de vorm van immuuncomplexen kunnen via 
FcγRs de productie van zuurstofradicalen induceren. Wij hebben bij deze reactie de rol van een 
polymorfisme in FcγRIIa (FCGR2A-His131Arg) en een variant in FcγRIIIb onderzocht. Bij ons 
onderzoek vonden we ten eerste dat FcγRIIa voor de productie van zuurstofradicalen absoluut 
noodzakelijk is, terwijl FcγRIIIb niet bijdraagt aan de productie van zuurstofradicalen. Als de 
functie van FcγRIIIb volledig wordt uitgeschakeld, gaat de productie namelijk onverminderd 
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Figuur 7. chimere FCGR2-genen
a Bij een deletie van CNR2 worden FCGR2-genen op een verkeerde manier aan elkaar geknoopt. Dit leidt in dit 
geval tot een samengesteld gen waarvan het begin uit FCGR2A bestaat en het eind uit FCGR2C. Zo’n aan elkaar 
geknoopt gen noemen we een ‘chimeer’ gen, in dit geval een chimeer FCGR2A/2C-gen. b Mensen die hetero-
zygoot zijn voor het chimere FCGR2A/2C-gen hebben een lagere hoeveelheid FcγRIIa op hun neutrofielen dan 
mensen die alleen normale FCGR2A-genen hebben (linker grafiek). Als deze neutrofielen in het laboratorium 
worden gestimuleerd met IgG, maken ze minder zuurstofradicalen dan neutrofielen van mensen die alleen nor-
male FCGR2A-genen hebben (rechter grafiek). Mensen met een chimeer FCGR2A/2C-gen lijken hier geen last 
van te hebben, ongeveer één op de 100 mensen is heterozygoot voor een chimeer FCGR2A/2C-gen, en het kan 
voorkomen bij gezonde mensen. Ieder stipje in de figuren geeft een meting bij één individu weer.
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Figuur 8. Fagocytose van met igG-geopsoniseerde rode bloedcellen.
a Microscoopbeelden van macrofagen die IgG-geopsoniseerde rode bloedcellen fagocyteren. Links: macro-
fagen zonder rode bloedcellen. Midden: Macrofagen met IgG-geopsoniseerde rode bloedcellen, die binden 
aan de macrofagen en gefagocyteerd worden. Rechts: macrofagen die IgG-geopsoniseerde rode bloedcellen 
gefagocyteerd hebben, waarna de losse rode bloedcellen werden weggehaald. Hierop is te zien dat de rode 
bloedcellen (de kleine donkere bolletjes) in de macrofaag zitten. b meting van het aantal macrofagen dat rode 
bloedcellen heeft opgenomen. Door de rode bloedcellen een extra fluorescente kleur te geven, kan gemeten 
worden of een macrofaag 1 of meerdere rode bloedcellen heeft opgenomen. In de hoge piek in het midden zit-
ten macrofagen die geen rode bloedcel hebben opgenomen, in alle pieken rechts daarvan de macrofagen die 
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voort. Zowel de genetische varianten in FcγRIIa als FcγRIIIb bleken echter invloed te hebben op 
de mate van productie van zuurstofradicalen. Dit suggereert dat ook FcγRIIIb deze afweerreac-
tie op enige manier beïnvloedt. Of dit in positieve of negatieve zin gebeurt is nog onduidelijk.

Hoofdstuk 7: Vergelijking van verschillende vormen van IVIg

Hoofdstuk 7 beschrijft ons onderzoek naar verschillende vormen van IVIg in een model van 
antilichaam-gemedieerde bloedcelklaring, met als doel de IVIg behandeling zoals die nu in de 
kliniek wordt toegepast mogelijk te kunnen verbeteren. Voor het model hebben we macrofagen 
gekweekt vanuit menselijke monocyten. Deze macrofagen kunnen rode bloedcellen die met 
IgG geopsoniseerd zijn fagocyteren en afbreken (Fig.8A). Dit proces onderbreken we weer 
door IVIg toe te voegen (Fig.8B), en op deze manier kunnen we verschillende vormen van IVIg 
onderzoeken en vergelijken. Uit ons onderzoek blijkt dat er wat betreft de werkzaamheid van 
IVIg geen verschil is tussen bepaalde suikergroepen (wel of geen siaalzuur) op het IgG (Fig.8C), 
terwijl dit op basis van eerdere muizenstudies wel gesuggereerd werd. Het sleutelen aan deze 
suikergroepen op IgG lijkt dus in dit geval niet zinnig te zijn. Een andere vorm van IVIg had 
wel een beter effect dan het normale IVIg: preparaten met een verhoogd aantal dimeren van IgG 
(twee IgG-moleculen aan elkaar) gaven een betere remming van de fagocytose (Fig.8D). IgG 
dimeren hebben een hogere binding aan FcγRs, en daarom zou het kunnen zijn dat een betere 
binding van de IgGs aan FcγRs een betere werkzaamheid van IVIg geeft. 

Hoofdstuk 8: FcγR expressie op macrofagen in de milt

In het laatste onderdeel van ons project hebben we een methode ontwikkeld om macrofagen te 
isoleren uit de milt. Macrofagen in de milt zijn de cellen die grotendeels verantwoordelijk zijn 
voor de klaring van geopsoniseerde bloedcellen in de mens. Er is echter relatief weinig bekend 
over deze macrofagen en hoewel al lang bekend is dat deze cellen FcγRs tot expressie brengen 
was tot nu toe niet bekend welke verschillende vormen van de FcγRs dat zijn. Wij hebben een 
nieuwe methode ontwikkeld om deze cellen te kunnen isoleren om ze vervolgens te vergelijken 
met gekweekte macrofagen. Fig.9 geeft een overzicht van de expressie van de verschillende 
FcγRs op miltmacrofagen. In ons onderzoek bleek dat miltmacrofagen niet of nauwelijks de 
hoog-affiene FcγRI tot expressie brengen, terwijl deze in gekweekte macrofagen zoals gebruikt 

wel rode bloedcellen hebben opgenomen. Als de rode bloedcellen niet met IgG worden geopsoniseerd, wordt 
er nagenoeg niets opgenomen (links), als de cellen wel worden worden de cellen wel gefagocyteerd (rechts).
c de fagocytose van IgG-geopsoniseerde rode bloedcellen kan geremd worden door IVIg (losse IgG-moleculen) 
bij de macrofagen toe te voegen. Als er weinig IgG wordt toegevoegd is de fagocytose net zoveel als wanneer er 
geen IVIg aanwezig is (100% ten opzichte van de situatie zonder IVIg). Hoe meer IVIg er wordt toegevoegd, hoe 
minder fagocytose er is. d-e door verschillende variaties van IVIg toe te dienen hebben we onderzocht welke 
variaties het beste werken. d Het maakt in dit geval niet uit welke suikergroep (wel of geen siaalzuur) er aan het 
Fc-deel van IgG zit. e Een variant van IVIg waarbij twee IgG-moleculen aan elkaar vastzitten (dit heet een IgG-
dimeer), wat de binding aan FcγRs verhoogt, werkt wel sterker dan normaal IVIg.
De balkjes in de figuur geven het gemiddelde van tenminste vijf experimenten weer.
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in hoofdstuk 7 wel altijd tot expressie komt. Bij miltmacrofagen kwam deze receptor alleen in 
geval van pre-activatie van de cellen tot expressie. FcγRIIa kwam op miltmacrofagen wel tot 
expressie, zij het in wat mindere mate dan in gekweekte macrofagen. De remmende FcγRIIb 
kwam in miltmacrofagen niet tot expressie, terwijl dat in gekweekte macrofagen wel het geval is. 
Tot slot kwam op miltmacrofagen standaard FcγRIIIa tot expressie, terwijl deze receptor juist op 
gekweekte macrofagen heel weinig voorkomt. De expressie van FcγRs op humane miltmacro-
fagen is dus behoorlijk anders dan die op gekweekte macrofagen. Dit kan invloed hebben op de 
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Figuur 9. expressie van de verschillende Fcγrs op macrofagen in de milt 
a Metingen van de expressie van verschillende FcγRs op in het laboratorium geisoleerde miltmacrofagen. Ieder 
stipje stelt een meting van die FcγR op miltmacrofagen van één individu voor, in totaal hebben we metingen op 
milten van 74 personen. FcγRI, FcγRIIb en FcγRIIIb komen niet (of nauwelijks)tot expressie, FcγRIIa en FcγRIIIa wel. 
b Microscoopbeelden van kleuringen van FcγRs op dwarsdoorsnedes van miltweefsel laten een zelfde expres-
siepatroon zien. Miltmacrofagen worden rood aangekleurd (CD163 kleuring), B-cellen die ook in de milt zitten 
kleuren groen. 
Linker plaatje: hierop wordt FcγRIIIa met blauw weergegeven. De paarse cellen zijn miltmacrofagen die rood 
(CD163) en blauw (FcγRIIIa) aankleuren, wat samen paars wordt. Dit duidt erop dat deze cellen FcγRIIIa tot ex-
pressie brengen. 
Middelste plaatje: de roodgekleurde miltmacrofagen worden niet paars of groen, wat er op duidt dat zowel 
FcγRI als FcγRIIb niet op deze cellen te vinden is
Rechter plaatje: hierop wordt FcγRIIa met blauw weergegeven. De paarse cellen zijn miltmacrofagen die FcγRIIa 
tot expressie brengen.
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fagocytose van IgG-geopsoniseerde bloedcellen en op het effect van IVIg hierop. De functionele 
effecten van FcγRs op miltmacrofagen zijn we op dit moment nog aan het onderzoeken. 

Hoofdstuk 9: Algemene discussie

In de algemene discussie van dit proefschrift bespreken we onder andere het nut van de ge-
netische studies naar FcγRs. Deze studies kunnen inzicht geven in het ziekteproces van auto-
immuunziekten en daarmee mogelijk aanknopingspunten geven voor nieuwe behandelmetho-
des. Daarnaast zouden genetische variaties in FcγRs de reactie op bepaalde behandelingen bij 
patiënten deels kunnen voorspellen. Dit zou kunnen bijdragen aan het individueel afstemmen 
van therapieën. Op dit moment lijkt dit helaas nog niet goed mogelijk op basis van variaties in 
FcγRs. 

Ten tweede bespreken we de potentiële werkingsmechanismen van IVIg. Er worden verschil-
lende theorieën gegeven in de literatuur voor dit werkingsmechanisme. Een theorie die veel 
aangehaald wordt is dat de siaalzuur-suikergroep op het Fc-deel van IgG belangrijk zou zijn, 
maar wij hebben dat niet kunnen bevestigen (Hoofdstuk 7). Ook andere onderzoeksgroepen 
hebben recent geen ondersteuning kunnen vinden voor deze theorie. Het lijkt ons waarschijn-
lijker dat IVIg in het geval van ITP voornamelijk werkt door veel FcγRs tegelijk te bezetten met 
een overmaat aan IgG-moleculen, en zo de FcγRs (deels) onwerkzaam te maken. Hiervoor is 
vooral een goede binding van IgG aan de FcγRs belangrijk. Daarom lijkt het ons verstandig om 
vooral daarop te richten bij het ontwikkelen van nieuwe, verbeterde vormen van IVIg. Dit kan 
onder andere door aan suikergroepen aan het Fc-deel van IgG te sleutelen, maar dan aan andere 
suikers dan siaalzuur. Hieraan worden op dit moment vervolgstudies verricht. 

Met het onderzoek naar het werkingsmechanisme van IVIg hopen we patiënten met auto-
immuunziekten uiteindelijk effectiever en gerichter te kunnen behandelen.
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