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In dit proefschrift heb ik IgA-FcαRI interacties nader onderzocht. Zowel neutrofielen als
monocyten raakten zeer sterk geactiveerd door IgA. Stimulatie met IgA leidde tot een
sterkere signalering en resulteerde in een grotere uitscheiding van pro-inflammatoire
cytokinen, chemokinen en lipiden dan stimulatie met IgG. Immuun activatie is gewenst
wanneer bacteriën het lichaam infiltreren, en IgA in het bloed of in het darmweefsel aan
bacteriën kan binden. Als IgA echter gericht is tegen onderdelen van het eigen lichaam
tijdens auto-immuunziektes, kan immuun activatie tot weefselschade leiden. Naast reuma
en IgA-gemedieerde blaarziekten vermoeden wij dat deze buitensporige neutrofiel activatie
een rol speelt tijdens IgA vasculitis. Het blokkeren van interacties tussen IgA en FcαRI is
dan ook een veelbelovende nieuwe therapie voor verschillende IgA-gemedieerde ziektes.
Daarnaast zou toediening van IgA specifiek gericht tegen tumorcellen kunnen helpen om
het immuunsysteem te activeren, zodat kankercellen gedood worden. Neutrofielen kunnen
dan via FcαRI geactiveerd raken en andere immuun cellen aantrekken en activeren, om zo
een immuun respons op gang te brengen. De bevindingen in dit proefschrift kunnen daarom
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor IgA-gemedieerde immuunziektes
en kanker, waarbij neutrofiel activatie dan wel geremd of geïnduceerd wordt.

