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Hoe maken granulocyten 
tumorcellen dood?

Onderzoek

Dirk Roos

Een paar jaar geleden is dr. Timo van den 
Berg begonnen met het bestuderen van de 
wijze waarop neutrofi ele granulocyten tu-
morcellen doden. Daarbij bleek dat hiervoor 
antistoffen nodig zijn gericht tegen eiwitten 
op het oppervlak van de tumorcellen. Deze 
IgG antistoffen binden vervolgens met hun 
Fc staart aan Fc receptoren op de granulocy-
ten en stimuleren hiermee het dodingspro-
ces. Bovendien bleek dat granulocyten een 
natuurlijke rem op dit proces hebben: het 
CD47-SIRP� systeem. Ontkoppelen van de in-
teractie tussen CD47 (op de tumorcellen) en 
SIRP� (op de granulocyten) heeft een sterk 
stimulerend effect op de tumorceldoding. 
Maar hoe het dodingsproces echt in elkaar 
zit was tot voor kort niet bekend. 

Het idee dat niet alleen T-lymfocyten en ma-
crofagen tumorcellen kunnen doden, maar 
dat granulocyten dat ook kunnen, is nog niet 
heel oud. Een paar jaar geleden zijn Van den 
Berg en medewerkers op de afdeling Bloed-
celresearch dit proces in vitro gaan bestude-
ren. Zij ontdekten toen dat het SIRP� (signal 
regulatory protein-�) op de granulocyten een 
interactie aangaat met de CD47 moleculen 
op de tumorcellen, en dat deze interactie 
remmend werkt op het dodingsproces. Het 
bestaan van deze interactie was al langer be-
kend, want alle levende cellen in ons lichaam 
dragen CD47 en worden hiermee beschermd 
tegen de aggressieve werking van fagocyte-
rende cellen zoals granulocyten. Maar dat 
ook tumorcellen CD47 dragen en hiermee het 
dodingsproces remmen was nog niet bekend. 
Duidelijk werd dit echter aangetoond door 
een antistof tegen CD47 of tegen SIRP� toe te 
voegen. Onder die omstandigheden werden 
aanzienlijk meer tumorcellen dood gemaakt 
dan zonder deze antistoffen. Ook als in een 
muis het cytoplasmatische deel van SIRP�

werd verwijderd konden de granulocyten van 
deze muis veel beter tumorcellen doden dan 
de granulocyten van de oorspronkelijke muis. 
Dit heeft veel informatie opgeleverd hoe het 
CD47-SIRP� system werkt, maar niet hoe pre-
cies de granulocyten de tumorcellen doden.

Dr. Hanke Matlung, post-doc bij Van den 
Berg, vertelt hierover. “We hebben granulo-

cyten gebruikt van heel bijzondere patiënten, 
met goed gedefi nieerde genetische afwijkin-
gen. Sommige patiënten hadden een gebrek 
aan membraanfusie tussen de granules in 
de granulocyten en het buitenmembraan. 
Als een granulocyt materiaal van buiten op-
neemt, bijvoorbeeld een bacterie, dan komt 
dit terecht in een vacuole in de cel, omgeven 
door een deel van het buitenmembraan. 
Vervolgens fuseert dit vacuolemembraan 
met granules in de cel, zodat de inhoud van 
de granules in de vacuole, bij de bacterie, 
terecht komt en zijn verterende werking kan 
beginnen. Dit laatste proces was gestoord bij 
deze patiënten. Verder wordt tijdens dit proces 
een enzym aangezet dat grote hoeveelheden 
reactieve zuurstofproducten maakt, wat ook 
nodig is voor adequate bacteriedoding. Er 
zijn andere patiënten die dat niet kunnen. 
We vroegen ons dus af of deze processen, die 
essentieel zijn bij bacteriedoding, ook een 
rol spelen bij tumorceldoding. Maar nee, de 
granulocyten van deze patiënten waren net 
zo goed als normale granulocyten in staat 
om tumorcellen te doden.”

Van den Berg: “Wat ons wel op het spoor 
gezet heeft is een nieuwe microscopische 
techniek: live cell imaging, waarbij individuele 
levende cellen met een fl uorescentiemicro-
scoop worden geanalyseerd. We hadden 
het membraan van de tumorcellen van een 
fl uorescente kleurstof voorzien, en konden nu 
volgen hoe granulocyten contact maken met 
een tumorcel en er vervolgens een hapje uit 
nemen. Daarna zagen we de granulocyt met 
binnenin een stukje gekleurd tumorcelmem-
braan weer wegkruipen. Dit proces staat bij 
andere cellen bekend als trogocytose, naar 
het Griekse trogos: knabbelen. Opvallend 
was dat de trogocytose van granulocyten 
tegen tumorcellen precies in plaats en tijd 
samenviel met het doden (lyseren) van de 
tumorcellen. Het leek er dus op dat granulo-
cyten happen nemen uit het membraan van 
de tumorcellen, en ze op die manier kapot 
maken. Wanneer we het trogocytoseproces 
blokkeerden met remmers van de signaal-
transductie die dit proces aanzet, dan remden 
we ook het doden. Deze vorm van celdood 
is volstrekt uniek voor granulocyten: andere 
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cellen gebruiken trogocytose alleen voor cel-
cel communicatie.”

Maar, zoals zo vaak, het leven is nog inge-
wikkelder dan in eerste instantie gedacht 
wordt. Matlung: “Toen we de cellen van een 
patiënt met een stoornis in de cytoskelet-
opbouw gebruikten, zagen we dat deze 
granulocyten wel hapjes namen uit de 
tumorcellen, maar geen lysis veroorzaakten. 

Dus trogocytose zonder celdoding. Is trogo-
cytose dan een bijverschijnsel, niet essentieel 
voor tumorceldoding door granulocyten? Wij 
vermoeden dat na cel-cel contact een netwerk 
van actinefi lamenten onder dat contact moet 
worden opgebouwd in de granulocyt om het 
contact met de tumorcel te verankeren. Onze 
hypothese is dat deze verankering nodig is 
om de granulocyt stevig aan de tumorcel 
te kunnen laten trekken. De fi guur laat dit 
zien. Het is speculatie, maar wij denken dat 
de granulocyten van deze speciale patiënt 
dus wel hapjes namen uit de tumorcel, maar 
dat deze hapjes te bescheiden waren om de 
tumorcel dood te maken. De live cel ima-
ging techniek is niet gevoelig genoeg om dit 
process te kunnen kwantifi ceren. We zijn nu 
bezig om de signaal-transductieroutes die 
bij het proces van trogocytose betrokken zijn 
nader uit te zoeken.”

Van den Berg benadrukt het klinische belang 
van deze bevindingen. “Antistoffen tegen 
tumoren worden heel algemeen voor therapie 

gebruikt. Monoclonalen zoals cetuximab,
trastuzimab en rituximab worden op grote 
schaal gebruikt, maar lang niet bij alle 
patiënten met voldoende effect. Daardoor 
moeten de patiënten ook veelal nog behandeld 
worden met belastende chemotherapie. Door 
deze biologicals te combineren met antistoffen 
tegen het CD47-SIRP� system zou het effect 
veel groter kunnen worden, en daarmee zou 
de belastende chemotherapie kunnen worden 
gereduceerd of achterwege gelaten kunnen 
worden. De mate van effectiviteit blijft wel 
afhankelijk van de capaciteit van de granulo-
cyten van de patiënt en van de weerstand 
van de tumoren. Een aanwijzing voor de 
in-vivo relevantie van dit systeem hebben we 
gevonden in samenwerking met de groep van 
Paul Kubes uit Calgary, Canada. Daar zijn 
muizen ingespoten met kankercellen, en na 
uitgroei daarvan hebben we antistoffen tegen 
de kankercellen en remmers tegen CD47-
SIRP� toegediend. Dat had een duidelijk 
effect op de afweer tegen de tumoren. Ook 
bij de mens speelt deze vorm van afweer 
waarschijnlijk een rol, want in biopten van 
borstkankerweefsel vonden we neutrofi ele 
granulocyten die tumormateriaal hadden 
opgenomen.” 

Het zou inderdaad heel mooi zijn als deze 
bevindingen uiteindelijk leiden tot verbete-
ring in de behandeling van kankerpatiënten. 
Matlung en Van den Berg trekken er hard 
aan.

Dit schema laat zien hoe het proces van tumorceldoding 
door granulocyten in stappen verloopt. Allereerst maakt 
de granulocyt contact met de tumorcel (a). De tumorcel is 
bedekt met IgG antistoffen tegen oppervlakte-eiwitten op de 
tumorcel (opsonized). De Fc delen van deze antistoffen zijn 
naar buiten gericht en maken contact met de Fc receptoren 
op de granulocyt. Dit leidt tot activatie van integrinen op de 
granulocyt en tot versterking van het contact (de synaps). Dit 
activatieproces wordt geremd door CD47-SIRPa interactie (b). 
Wordt deze rem geblokkeerd, dan vindt verdere opbouw van 
het cytoskelet rond de synaps plaats, waardoor de granulocyt 
stevig kan gaan trekken aan het membraan van de tumor-
cel, wat uiteindelijk tot lysis van de tumorcel zal leiden (c). 
Daarna kan de granulocyt delen van de tumorcel opnemen 
en verteren (d). Het hele proces wordt trogoptose (celdood 
door trogocytose) genoemd. (Beeld: Joost Bakker, Scicomvisuals)
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