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FcaRI als therapeutische target voor het verminderen van IgA-geïnduceerde 
neutrofielen activatie

De slijmvliezen (mucosale weefsels), zoals bijvoorbeeld in de luchtwegen en het maag-
darmstelsel, vormen het grootste lichaamsoppervlak van het lichaam. Ze vormen 
barrières voor binnendringende ziekteverwekkers (pathogenen) en zijn belangrijk 
in het voorkomen van infecties in het mucosale afweersysteem (immuunsysteem).  
Immunoglobinen (Ig) zijn een belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem. Dit 
zijn antilichamen oftewel antistoffen die ons lichaam aanmaakt in verschillende 
vormen, zoals IgG, IgD, IgE, IgM en IgA. Ze hebben ieder een verschillende 
functie in ons lichaam. Deze antilichamen kunnen specifieke micro-organismen 
herkennen en kunnen daardoor helpen met het vernietigen van deze binnendringers. 

Het meest voorkomende antilichaam is immunoglobuline A (IgA). Dit wordt door één 
van de witte bloedcellen genaamd de plasmacellen geproduceerd in het darmweefsel 
als dimeer IgA (dIgA). Twee IgA moleculen, verbonden door het eiwit J-keten, vormen 
dIgA. Tijdens het transport van dit antilichaam naar het darmlumen wordt het dIgA 
aan een klein eiwit gekoppeld wat resulteert in secretoir IgA (SIgA). Het gekoppelde 
eiwit beschermt SIgA tegen afbraak door enzymen die aanwezig zijn in de darm. 
SIgA speelt een belangrijke rol bij het neutraliseren van potentiële ziekteverwekkers 
(pathogene micro-organismen). Deze bescherming vindt plaats voordat ze met het 
slijmvlies kunnen reageren, er doorheen kunnen dringen en ontstekingsprocessen 
(inflammaties) in de darm op gang kunnen brengen. Hierdoor wordt IgA beschouwd 
als een anti-inflammatoir antilichaam dat geen immuunreactie kan induceren. Dit geldt 
echter alleen voor SIgA en niet voor dIgA. Als bacteriën erin slagen om het darmweefsel 
binnen te dringen en te infecteren dan bindt dIgA zich aan deze bacteriën en kan het 
een immuunreactie induceren, aangezien IgA efficiënt in staat is om cellen te activeren. 

Één van de meest circulerende witte bloedcellen in ons bloed, genaamd de neutrofiel, is 
het eerste celtype dat bij een ontstekingshaard arriveert. Neutrofielen zijn erg actieve 
cellen die gespecialiseerd zijn in het aanvallen en opeten (fagocyteren) van bacteriën. 
Neutrofielen brengen verschillende Fc-receptoren tot expressie op hun celoppervlak 
waar specifieke antilichamen zich aan kunnen binden. Zodra een antilichaam buiten 
de cel zich aan een receptor bindt, wordt de receptor geactiveerd en geeft deze een 
signaal af aan de cel. De cel reageert vervolgens op dit signaal. Het zich binden van 
een antilichaam aan een receptor is vergelijkbaar met het sleutel-slot principe. Op elke 
receptor kan zich slechts één soort antilichaam binden. IgA bindt zich aan zijn specifieke 
receptor genaamd de Fc alpha receptor (FcaRI). IgG bindt zich aan meerdere soorten 
Fc gamma receptoren (Fcγ). Beide receptoren komen in grote aantallen tot expressie op 
neutrofielen. Een immuuncomplex is het binden van antilichamen aan lichaamsvreemde 
moleculen (antigenen). Wanneer IgA-gecoate bacteriën (immuuncomplexen) zich 
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aan de FcaRI op neutrofielen binden, induceert het cel activatie, waaronder het 
fagocyteren van deze bacteriën. De geactiveerde neutrofielen scheiden vervolgens 
de lokstof leukotriene B4 (LTB4) uit en hierdoor gaan andere neutrofielen naar de 
plek van infectie. Het aantrekken van meer neutrofielen leidt uiteindelijk tot het 
opschonen van de infectie. Ruim een decennium geleden is ontdekt dat neutrofielen 
ook een ander mechanisme kunnen gebruiken voor het opruimen van pathogene micro-
organismen, namelijk de vorming van neutrofiele extracellulaire vallen (NETs). Dit zijn 
structuren die zich in de cel vormen en daarna uitgescheiden worden in de omgeving, 
vergelijkbaar met een spinnenweb. NETs kunnen ziekteverwekkers vangen en doden.

In hoofdstuk 2 is onderzocht of binding van IgA-gecoate bacteriën aan de FcaRI op 
neutrofielen NETs vorming induceert. Deze studie laat zien dat verschillende soorten 
bacteriën heel efficiënt gefagocyteerd kunnen worden door neutrofielen wanneer ze 
gecoat zijn met IgA. Een interessante waarneming uit dit onderzoek is dat neutrofielen 
die veel bacteriën fagocyteren ook meer NETs produceren. Hierna ondergaan ze een 
vorm van celdood genaamd NETose. Daarentegen ondergaan neutrofielen, die geen 
bacteriën fagocyteren, vooral apoptose. Dit is een andere vorm van celdood wat ook 
wel geprogrammeerde celdood wordt genoemd. Het proces van het vormen van NETs is 
afhankelijk van de productie van vrije zuurstof radicalen (ROS), die een belangrijke rol 
spelen bij het doden van bacteriën. Normaliter is het proces van apoptose een remmer 
van het immuunsysteem. De vorming van NETs door neutrofielen is echter een activatie 
van het immuunsysteem en zal blijven plaatsvinden totdat de ziekteverwekkers zijn 
opgeruimd. Op deze manier zorgt het immuunsysteem ervoor dat de cellen aan het 
werk blijven en hun antibacteriële functie blijven uitoefenen zolang er nog pathogene 
bacteriën aanwezig zijn. Als de cellen erin slagen om de infectie succesvol op te ruimen, 
zullen ze in apoptose gaan. Hiermee wordt de immuunreactie gestopt zodat onnodige 
schade aan weefsels wordt voorkomen. De resultaten uit dit onderzoek benadrukken 
de belangrijke rol van IgA bij het opruimen van binnengedrongen pathogene micro-
organismen en het gezond houden van mucosale weefsels (homeostase) in ons lichaam.

Het eerder genoemde proces van IgA-geïnduceerde NETs formatie (hoofdstuk 2) is 
een beschermend mechanisme dat de neutrofiel gebruikt om verschillende infecties te 
bestrijden. Desondanks kan teveel activatie van neutrofielen leiden tot weefselschade in 
ons lichaam. Er is al veel onderzoek gedaan naar de algemene rol van NETs formatie door 
neutrofielen in auto-immuunziekten, waaronder in systemische lupus erythematosus en 
cystic fibrosis. Deze ziektes worden echter niet geïnduceerd door het IgA antilichaam. 
Als de balans van vormen en afbreken van NETs in ons lichaam verstoord is resulteert 
dit in ziekte. Het hangt van de situatie af of het vormen van NETs gunstig is of juist 
voor onnodige schade zorgt in ons lichaam. Vanuit het bewijs in hoofdstuk 2 dat IgA-
geïnduceerde activatie van neutrofielen tot het vormen van NETs leidt, is de hypothese 
ontstaan dat IgA immuuncomplexen ook schade kunnen aanrichten. Er zijn ziektebeelden 
bekend waarbij een verstoorde reactie (teveel activatie van cellen) juist tot schade kan 
leiden. Dit geldt onder andere voor auto-immuunziekten, waarbij het immuunsysteem 
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van het lichaam niet meer goed functioneert. Het immuunsysteem kan lichaamseigen 
niet meer van lichaamsvreemd onderscheiden, waardoor het aanvalt in plaats van 
beschermt. Hierbij worden er antilichamen aangemaakt tegen lichaamseigen weefsels, 
genaamd autoantilichamen (bijvoorbeeld IgA). In hoofdstuk 3 is daarom onderzocht 
welke rol IgA immuuncomplexen hebben in patiënten met reumatoïde artritis (RA). 
RA is een chronische auto-immuunziekte die gekarakteriseerd wordt door inflammatie 
in de gewrichten (zoals de knie) en de aanwezigheid van autoantilichamen genaamd 
reuma factoren (RF). Verschillende onderzoeken hebben reeds laten zien dat er een 
correlatie is tussen de aanwezigheid van IgA RF in bloed (plasma) en gewrichtsvocht 
(synoviaal vocht) van RA patiënten en het hebben van een ergere vorm van deze 
ziekte. Ook is bekend dat RA patiënten meestal veel neutrofielen accumulatie in hun 
pijnlijke gewrichten hebben. Ik heb de aanwezigheid van IgA RF in plasma en synoviaal 
vocht van RA patiënten kunnen aantonen en daarbij heb ik laten zien dat deze IgA 
immuuncomplexen in staat zijn om neutrofielen te activeren via FcaRI. Hierbij heb ik 
ook de vorming van NETs na activatie van neutrofielen onderzocht. Hierbij is aangetoond 
dat neutrofielen geactiveerd raken door IgA complexen via FcaRI, wat kan resulteren in 
weefselschade bij patiënten. Dit levert hoogstwaarschijnlijk een bijdrage aan de schade in 
de gewrichten van RA patiënten. Om de rol van IgA-geïnduceerde weefselschade verder 
in vivo (in het lichaam) te onderzoeken, wilden we in hoofdstuk 4 een muismodel 
(met hFcaRI en hIgA) voor RA ontwikkelen. Om de humane RA ziekte na te bootsen 
hebben we muizen geïmmuniseerd met collageen II, het belangrijkste eiwit in het 
kraakbeen van een gewricht, zodat ze autoantilichamen gaan aanmaken. Wij hebben 
een aanmaak van IgA autoantilichamen en verhoogde neutrofielen aantallen in deze 
muizen waargenomen. We waren echter niet in staat om klinische ziekte te induceren 
in ons muismodel, wel hebben we verminderde functionaliteit van de gewrichten 
waargenomen. Verder onderzoek is nodig om dit muismodel te optimaliseren zodat het 
mogelijk wordt om de in vivo rol van IgA en FcaRI interacties in RA te onderzoeken. 

We weten nu dat de interacties tussen IgA immuuncomplexen en FcaRI op neutrofielen 
een belangrijk en beschermend effect hebben in ons lichaam. Onze hypothese is dat IgA 
en FcaRI interacties niet alleen een negatieve rol spelen bij de ziekte RA, maar ook bij 
andere auto-immuunziekten waar patiënten IgA autoantilichamen aanmaken. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van IgA immuuncomplexen nadelige gevolgen 
heeft door het induceren van neutrofielen activatie en voortdurende inflammatie. Dit 
is het geval bij de chronische blarenziekte Linear IgA Bullous Disease (LABD). Dit is 
een auto-immuunziekte die gekarakteriseerd wordt door blaarvorming, de aanwezigheid 
van IgA autoantilichamen en grote aantallen immuuncellen in de huid, voornamelijk 
neutrofielen. De IgA autoantilichamen die gevonden worden in deze patiënten zijn gericht 
tegen het in de huid voorkomende eiwit collageen XVII. Via FcaRI raken de neutrofielen 
geactiveerd door de aanwezigheid van IgA-antigen immuuncomplexen in de huid. De 
geactiveerde en gerekruteerde neutrofielen kunnen deze complexen niet opruimen, 
waardoor ze vermoedelijk doorgaan met het uitscheiden van de lokstof LTB4 en op deze 
manier niet stoppen met het rekruteren van neutrofielen naar de huid. Neutrofielen 
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scheiden verschillende toxische stoffen uit en dit is gunstig in het geval van een infectie 
zodat ziekteverwekkers verwijderd worden. Maar bij de ziekte LABD zorgen ze voor 
enorme weefselschade en blaarvorming in patiënten. Deze data zijn gebaseerd op in 
vitro experimenten (buiten het lichaam). Om de rol van IgA-geïnduceerde weefselschade 
verder te onderzoeken in vivo (in het lichaam), hebben we in hoofdstuk 5 een muismodel 
voor LABD ontwikkeld. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar de in vivo rol van 
IgA en FcaRI interacties bij auto-immuunziekten. Dit komt vooral omdat muizen van 
nature geen vergelijkbare receptor voor de FcaRI hebben op hun cellen en dat de IgA die 
in de muis wordt gemaakt niet op het humane FcaRI kan binden (sleutel past niet in slot). 
Daarom hebben we een gehumaniseerd muismodel gebruikt, waarbij de muizen genetisch 
aangepast zijn zodat ze humaan FcaRI op neutrofielen tot expressie brengen en humaan 
IgA (hIgA) kunnen produceren. Om het proces in een levende muis in beeld te brengen 
is gebruik gemaakt van intravitale microscopie (filmen in een levend wezen). We hebben 
gebruik gemaakt van een muis die niet alleen humaan FcaRI (hFcaRI) tot expressie 
brengt op neutrofielen, maar ook het enhanced green fluorescent protein (LysEGFP). De 
neutrofielen in deze muis hebben groene fluorescente neutrofielen die hierdoor zichtbaar 
zijn onder de microscoop. Er is gestart met het immuniseren (inenten) van hIgA muizen 
zodat ze humaan IgA aanmaken dat gericht is tegen muis collageen XVII (anti-mCOL17 
hIgA). De autoantilichamen zijn in de oren van LysEGFP/hFcaRI muizen geïnjecteerd 
en daarna zijn de bloedvaten in beeld gebracht met intravitale microscopie. Na injectie 
van anti-mCOL17 hIgA antilichamen in de oren van muizen ontstaan er complexen in 
de huid, waardoor we neutrofielen activatie in de bloedvaten konden waarnemen. IgA-
geïnduceerde neutrofielen migratie hebben we kunnen remmen door het behandelen van 
de muizen met een anti-FcaRI antilichaam. Hierbij blokt dit antilichaam de interactie tussen 
neutrofiel FcaRI en IgA waarna ook de activatie van cellen geblokt wordt. Het injecteren 
van anti-mCOL17 hIgA antilichamen in de muizen voor meerdere dagen induceert een 
chronische ontsteking, wat ook wordt waargenomen bij mensen. We hebben daarnaast 
laten zien dat het blokkeren van FcaRI en IgA interacties leidde tot het voorkomen van 
chronische inflammatie of het verminderen van inflammatie. Gebaseerd op onze in vitro, 
ex vivo en in vivo data, hebben we een belangrijke rol van IgA autoantilichamen in de 
activatie van neutrofielen via FcaRI laten zien. Deze activatie resulteert in neutrofiel 
accumulatie en uiteindelijk weefselschade bij patiënten. Het blokkeren van IgA en FcaRI 
interacties zou als nieuw medicijn een enorme verbetering zijn ten opzichte van de huidige 
therapieën voor chronische blarenziekten. Deze bestaan nu voornamelijk uit het algemeen 
onderdrukken van het immuunsysteem, dat gepaard gaat met vervelende bijwerkingen. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de binding van IgA immuuncomplexen aan FcaRI 
op neutrofielen resulteert in het uitscheiden van de lokstof LTB4, waardoor neutrofielen 
migratie en rekrutering naar de locatie van infectie geïnduceerd wordt. Het opvallende 
hierbij is dat wanneer IgG immuuncomplexen binden aan Fcγ receptoren op neutrofielen, 
dit niet leidt tot het uitscheiden van de lokstof LTB4. Er wordt dus ook geen neutrofielen 
migratie en rekrutering geïnduceerd. Om die reden is in hoofdstuk 6 onderzocht wat het 
verschil is tussen activatie van FcaRI (IgA) en Fcγ receptoren (IgG). Neutrofielen brengen 



162

Nederlandse samenvatting

meer Fcγ receptoren dan FcaRI tot expressie op hun celoppervlak. Om bacteriën gecoat 
met antilichamen na te bootsen worden beads gebruikt die gecoat zijn met antilichaam. Het 
aanbieden van IgA- of IgG-gecoate beads leidt tot een vergelijkbare mate van fagocytose, 
uitscheiding van ROS en de vorming van NETs door neutrofielen. Na het binden van IgA 
immuuncomplexen aan FcaRI op neutrofielen, zagen we een verschil in intracellulaire 
signalering van moleculen. Celsignalering kan gezien worden als het communicatiesysteem 
in een cel (in dit geval via de receptor FcaRI of Fcγ) als reactie op een prikkel uit de 
omgeving (in dit geval een IgA- of IgG-gecoate bead). Uit dit onderzoek is gebleken dat 
het activeren van neutrofielen door binding van IgA immuuncomplexen aan FcaRI op 
neutrofielen leidt tot een verhoogde pro-inflammatoire immuunreactie, door een verhoging 
van signalering in de cellen. Onze resultaten tonen dat activatie van neutrofielen met IgA 
(FcaRI) of IgG (Fcγ) immuuncomplexen verschillende routes van celsignalering induceren. 

Conclusie
Neutrofielen zijn de eerste cellen die arriveren bij een ontsteking. Binding van IgA 
immuuncomplexen op FcaRI op neutrofielen leidt tot neutrofielen activatie en migratie. 
Dit is een belangrijk proces bij het opruimen van ziekteverwekkers in ons lichaam indien er 
een infectie aanwezig is. Buitensporige neutrofiel activatie is echter ongunstig en leidt tot 
weefselschade. Dit proces speelt een belangrijke rol in verschillende auto-immuunziekten 
zoals LABD en RA. Het begrijpen van de rol van IgA en FcaRI interacties op neutrofielen in 
auto-immuunziekten kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe en specifieke therapieën 
voor IgA-gemediteerde ziekten. Aan de andere kant kan de potentie van IgA en FcaRI 
interacties in het induceren van weefselschade toegepast worden in kankertherapie. Het 
gebruik van dit mechanisme zal in de toekomst de mogelijkheid creëren van specifieke 
therapeutische interventies waarbij activatie of remming van het immuunsysteem vereist is. 
 
    


