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Overzicht van de hoofstukken

Hoofdstuk 1. Algemene introductie

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een algemene introductie gegeven over het im-
muunsysteem, verschillende effectorcellen, kankerimmuuntherapie, en de rol van neutro-
fielen tijdens deze therapie. Ook wordt er een overzicht gegeven van de verschillende Fc-re-
ceptoren die in dit proefschrift voor zullen komen en de antilichaamsoorten die zij kunnen 
binden. Verder wordt er stilgestaan bij verschillende factoren die de effectiviteit van deze 
therapie kunnen beïnvloeden, namelijk genetica, glycosylering, antilichaamtype en immuun 
checkpoint inhibitie.

Hoofdstuk 2. Neutrofielen in kanker

In hoofdstuk 2 wordt door middel van een review een overzicht gegeven over neutrofielen 
en de verschillende functies die deze cellen kunnen spelen in de context van kanker. Dit 
proefschrift gaat voornamelijk over de positieve rol die neutrofielen zouden kunnen leveren 
als effectorcel tijdens immuuntherapie, maar in dit hoofdstuk geeft ook een overzicht over 
de negatieve rol die vaak met neutrofielen en kanker wordt geassocieerd. Hoge hoeveel-
heden neutrofielen, in het bloed of in het tumorweefsel, komen vaak overeen met een 
slechte prognose of een slechtere respons voor meerdere kankertypes. Deze neutrofielen 
worden ook vaak MDSCs (myeloid-derived suppressor cells) genoemd, waarbij ze het een 
immuunsysteem onderdrukken, waardoor andere effectorcellen de kankercellen niet op 
kunnen ruimen. De verschillende manieren waarmee ze dit doen worden in dit hoofdstuk in 
detail beschreven, waarbij de negatieve en de positieve functies van de neutrofielen beide 
aan bod komen.

Hoofdstuk 3. Het effect van genetische variatie van Fcγ-receptoren en SIRPα van 

neutrofielen tijdens de vernietiging van kankercellen

In hoofdstuk 3 wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar meerdere genetische verschillen 
die in de Kaukasische populatie voorkomen voor Fcγ-receptoren en SIRPα. Een cohort van 
101 donoren werd gegenotypeerd voor verschillende SNP’s en varianten die bij deze re-
ceptoren voorkomen. Met overnacht gestimuleerde neutrofielen van deze donoren werden 
ADCC experimenten gedaan waarbij kankercellen werden vernietigd door de neutrofielen. 
Het percentage van vernietigde cellen werd daarna gerelateerd aan de genetische infor-
matie van de donoren om te onderzoeken welke genetische factoren invloed hebben op 
ADCC door neutrofielen. Hierbij werd rekening gehouden met verschillende zaken, waarbij 
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bijvoorbeeld de aanwezigheid van FcγRIIc werd uitgesloten aangezien deze receptor bij een 
subset van 10-15% van de populatie zou kunnen zorgen voor hogere ADCC. Ook werd ge-
keken welke van de Fcγ-receptoren belangrijk zijn voor ADCC, waarvoor blokkerende antili-
chamen werden gebruikt tegen de verschillende Fcγ-receptoren. FcγRIIa bleek hierdoor de 
receptor die essentieel is voor ADCC, waarbij geen rol gevonden kon worden voor FcγRI en 
FcγRIIIb. Wel werd opgemerkt dat inhibitie van FcγRIIIb juist zorgde voor een kleine verho-
ging van de ADCC, wat in het volgende hoofdstuk verder onderzocht werd.

Uit dit onderzoek kwam verder dat de SNP H131R op FcγRIIa een effect heeft op ADCC. In-
dividuen die homozygoot zijn voor H131 (2x H), hebben significant hogere ADCC vergeleken 
met individuen met R131 (2x R), hetgeen mogelijk verklaard kan worden door de hogere 
affiniteit voor de therapeutische antilichamen van de klasse IgG1. Er werd geen verschil ge-
vonden tussen de verschillende varianten van FcγRIIIb. Ook werd er geen verschil gevonden 
tussen de twee varianten van SIRPα. Het blokkeren van CD47-SIRPα interacties zorgde voor 
een verhoging in ADCC in vergelijkbare mate voor individuen met de verschillende varianten 
van SIRPα.

Hoofdstuk 4. De rol van FcγRIIIb in de vernietiging van kankercellen door humane 

neutrofielen

In hoofdstuk 3 werd ook een indicatie gevonden dat inhibitie van FcγRIIIb zorgt voor een 
verhoogde ADCC. Dit werd in hoofdstuk 4 verder onderzocht op een aantal manieren. Als 
eerste werden neutrofielen geïsoleerd, waarna deze kankercellen vernietigd werden door 
vers geïsoleerde neutrofielen, of neutrofielen die vier uur of overnacht gestimuleerd waren 
met G-CSF en IFN-γ. Door stimulatie van neutrofielen is de mate van kankercelvernietiging 
hoger. In hetzelfde experiment werd FcγRIIIb geblokkeerd op de neutrofielen. Er kon toen 
een significante verhoging in ADCC gezien worden na inhibitie van FcγRIIIb. Deze verhoging 
was in mindere mate aanwezig wanneer neutrofielen werden gebruikt die overnacht waren 
gestimuleerd. Dit komt doordat de hoeveelheid FcγRIIIb op het membraan van de neutrofiel 
vermindert door stimulatie (zie figuur 4), waardoor blokkade minder effectief is.

Vervolgens werden ook neutrofielen geïsoleerd van gezonde individuen met verschillende 
genetische kopieën van het FCGR3B gen. Het aantal FCGR3B genen bepaalt namelijk de 
hoeveelheid FcγRIIIb die op het membraan van de neutrofiel te vinden is. Hiervoor werden 
donoren met 1, 2, 3 en 4 kopieën specifiek geselecteerd, waarna neutrofielen werden ge-
isoleerd en een ADCC-assay werd gedaan. Individuen met een laag CNV hadden significant 
hogere ADCC in vergelijking tot donoren met 2, 3 of 4 kopieën. Dit toont aan dat de hoe-
veelheid FcγRIIIb inderdaad een direct effect heeft op de effectiviteit van neutrofielen om 
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kankercellen uit te schakelen.

Tenslotte is er onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van antilichamen die speci-
aal gemaakt zijn door het gebruik van glyco-engineering. Bij deze antilichamen is de fucose-
groep weggehaald (zie figuur 5), waardoor het antilichaam sterker bindt aan FcγRIIIa/b. Het 
was reeds bekend dat deze de-fucosylering zorgt voor verhoogde ADCC door natural killer 
cellen, hetgeen de gedachte gevoed heeft om dergelijke antilichamen toe te passen om het 
effect van immuuntherapie te verhogen. Onze resultaten laten echter zien dat antilichaam 
de-fucosylering in het geval van neutrofielen juist zorgt voor een tegenovergesteld effect. 
Doordat er een verhoogde binding is van het antilichaam aan FcγRIIIb zorgt dit ervoor dat 
ADCC door neutrofielen significant lager is dan wanneer deze fucosegroep wel aanwezig 
is op het antilichaam. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat er meer antilichamen aan 
FcγRIIIb binden, en daardoor dus niet binden aan FcγRIIa, de receptor die in hoofdstuk 3 
gevonden was als dé receptor die nodig is voor ADCC bij neutrofielen. Het gebruik van deze 
glyco-engineered antilichamen is voor ADCC door neutrofielen dus nadelig. En dit geeft aan-
leiding tot twijfel ten aanzien van het concept om ge-defucosyleerde in de kliniek toe te 
passen. 

Hoofdstuk 5. Effectorfunctie van Fc-glycovormen

In hoofdstuk 5 is er onderzoek gedaan naar het effect van verschillende IgG-Fc-glycovor-
men. Behalve fucosylering op positie 297 van het antilichaam zijn er ook andere glycanen 
die invloed kunnen hebben op de bindingssterkte van het antilichaam aan Fc-receptoren. 
Als de fucose niet aanwezig is dan verhoogt dit de binding twintig keer ten opzichte van 
een normaal antilichaam. Als de hoeveelheid galactose verhoogd wordt, dan verhoogt de 
binding zelfs veertig keer. Er zijn in totaal twintig verschillende glycovormen gemaakt die 
op verschillende wijze zijn getest. Aangezien natural killer cellen alleen FcγRIIIa hebben zijn 
deze cellen gebruikt in een killing assay. Targetcellen werden gecoat met de verschillen-
de antilichamen waarna deze vervolgens door natural killer cellen werden aangevallen. De 
verhoogde binding kwam, zoals verwacht, overeen met verhoogde killing door de natural 
killer cellen. Ook is er gekeken naar complementactivatie door de IgG-Fc-glycovormen. Een 
verhoogde galactose en siaalzuur zorgden voor een betere binding aan C1q, wat ook leidde 
tot een hogere lysis wanneer complement werd toegevoegd. 

Deze experimenten laten zien dat de samenstelling van de Fc-glycaan op positie 297 van het 
antilichaam de effectorfunctie via Fc-receptoren en C1q beïnvloedt.
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Hoofdstuk 6. Het gebruik van IgA-antilichamen in combinatie met inhibitie van 

CD47-SIRPα

In hoofdstuk 6 is het mogelijke gebruik van een ander antilichaamisotype voor immunothe-
rapie onderzocht. In plaats van een IgG-antilichaam is een IgA-antilichaam gebruikt, waar-
van in lijn met eerdere bevindingen is gevonden dat het een verhoogde ADCC geeft ten 
opzichte van IgG-antilichamen. Dit is aangetoond voor verschillende therapeutische IgA-an-
tilichamen gericht tegen verschillende typen kankercellen. Ook is onderzocht of inhibitie 
van CD47-SIRPα-interacties ook ADCC in combinatie met IgA-antilichamen verhoogt. Dit 
bleek bij alle IgA-antilichaam soorten en kankersoorten die getest waren het geval. 

Vervolgens is dit in muizen ook getest. Een combinatie van IgA- of IgG-antistof tegen kanke-
rantigen, wel of geen antistof tegen SIRPα, en kankercellen werden ingespoten in de mui-
zen, waarna na zestien uur werd gekeken hoeveel kankercellen waren geëlimineerd. Ook 
in de muizen zorgde de combinatie van IgA-antilichaam en anti-SIRPα voor een significan-
te vermindering van kankercellen. Door de neutrofielen van de muizen voorafgaand aan 
het experiment te depleteren werd aangetoond dat in deze experimentele opzet vooral de 
neutrofielen verantwoordelijk waren voor het vernietigen van de kankercellen, aangezien 
vrijwel alle kankercellen nog aanwezig waren in de muis zonder de neutrofielen. Ook is 
aangetoond dat in een muis de combinatie van kankercellen waarbij geen CD47 aanwezig 
op het celmembraan met therapeutisch IgA-antilichaam, significant minder groeit dan wan-
neer dit gecombineerd wordt met therapeutisch IgG-antilichaam over een tijdsperiode van 
zeventien dagen. Dit toont aan dat inhibitie van CD47-SIRPα kan zorgen voor een verhoogde 
vernietiging van de kankercellen met therapeutische IgA-antistoffen. 

Hoofdstuk 7. Algemene discussie en conclusie

In hoofdstuk 7 is de inhoud van dit proefschrift bediscussieerd en samengevat. Hier is aan-
dacht besteed aan alle factoren die in dit proefschrift aan bod zijn gekomen die kankerim-
muuntherapie zouden kunnen beïnvloeden. Ook zijn hierbij connecties gelegd tussen de 
verschillende hoofdstukken om zo een compleet beeld te creëren van wat er in dit proef-
schrift is onderzocht en wat de implicaties hiervan zouden kunnen zijn voor kankerimmuun-
therapie. 

De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn dat er diverse aspecten zijn die invloed 
kunnen hebben op de effectiviteit van kankerimmuuntherapie. Wat betreft de genetische 
factoren moet in het bijzonder gedacht worden aan het H131R-polymorfisme van FcγRIIa, 
waarbij individuen met homozygoot histidine een verhoogde percentage van kankercelver-
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nietiging hebben ten opzichte van individuen met homozygoot arginine. Ook zou CNV van 
FcγRIIIb zeker invloed kunnen hebben, waarbij de aanwezigheid van minder kopieën van het 
gen FCGR3B een voordeel op zou kunnen leveren voor therapie. Verder is er aangetoond dat 
therapeutisch IgA-antistof voor significante verhoging zorgt in vergelijking tot het gebruik 
van IgG-antistoffen tijdens ADCC van kankercellen door neutrofielen. Dit is in het lab aan-
getoond, maar ook in muizen. Deze therapeutische antistoffen kunnen in combinatie met 
inhibitie van CD47-SIRPα-interacties voor nog meer vernietiging van kankercellen zorgen 
tijdens ADCC. In het geval van therapeutisch IgG-antistof is verder aangetoond dat de ge-
netische variatie binnen SIRPα niet zorgt voor een verandering van ADCC-effectiviteit, wat 
mogelijk betekent dat inhibitie van CD47-SIRPα-interacties voor alle individuen een even 
groot effect zal hebben. Als laatste is onderzocht wat het effect is van het gebruik van gegly-
co-engineerde antistoffen. Voor natural killer cellen en complement zorgt het verwijderen 
van een specifieke fucose voor een verhoging van killing en lysis van geopsoniseerde cellen. 
De verwijdering van deze fucose zorgt daarentegen voor ADCC door neutrofielen voor een 
significante vermindering van ADCC, hetgeen eigenlijk niet wenselijk is. 

Concluderend zijn er dus verscheidene factoren die een effect kunnen hebben op de effec-
tiviteit van antilichaam-gemedieerde kankerimmuuntherapie.

145138_Treffers_binnenwerk.indd   245145138_Treffers_binnenwerk.indd   245 27-08-2020   15:3027-08-2020   15:30




