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Roel Gazendam
28 september 2016
Neutrophil microbial killing 
mechanisms. Lessons learned from 
primary immunodefi ciencies
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Co-promotores: 
Dr. T.K. van den Berg 
en prof. dr. D. Roos
Universiteit van Amsterdam

Invasieve infecties met schim-
mels en bacteriën komen steeds 
vaker voor als gevolg van 
immunosuppressie bij voort-
gaande intensivering van de 
huidige chemotherapie. Deze 
opportunistische infecties zijn 
moeilijk te behandelen en gaan 
gepaard met een hoge mor-
taliteit van 40-90%. Neutro-
fi ele granulocyten spelen de 
belangrijkste rol in het voor-
kómen van invasieve infecties 
met bacteriën en schimmels. 
Neutropenie en dysfuncties van 
de neutrofi ele granulocyt, zoals 
bij patiënten met Chronische 
Granulomateuze Ziekte (CGD), 
zijn predisponerende factoren 
voor een systemische schim-
mel- en bacteriële infectie. In 

de kliniek worden ernstig zieke 
patiënten met een neutropenie 
en een systemische infectie die 
niet goed op antimicrobiële 
medicatie reageren behandeld 
met granulocytentransfusies. 
Om een hoge concentratie cir-
culerende neutrofi ele granulo-
cyten voor transfusie te krijgen 
worden de donors behandeld 
met ‘Granulocyte-colony 
Stimulating Factor’ (G-CSF) in 
combinatie met dexamethason. 
Een studie heeft uitgewezen dat 
de neutrofi ele granulocyten 
van G-CSF/dexamethason-
behandelde donors een andere 
genetische opmaak hebben dan 
de neutrofi ele granulocyten van 
onbehandelde donors.
In deze G-CSF/dexamethason-
gemobiliseerde neutrofi ele 
granulocyten komen genen die 
een belangrijke rol spelen in de 
afweer tegen microben minder 
tot expressie. Eén van deze 
genen is het CARD9 gen. In de 
laatste jaren is bekend gewor-
den dat het signaleringseiwit 
CARD9, dat voornamelijk tot 
expressie komt in myeloïde cel-
len, een rol speelt in het voorkó-
men van invasieve infecties met 
schimmels in de hersenen en 
de lever maar ook in de darm. 
In dit proefschrift is onderzocht 
welke mechanismen neutrofi ele 
granulocyten precies gebruiken 
om bacteriën en schimmels te 
doden en of CARD9 in dit cel-
type daarbij een rol speelt.
Het werk beschreven in dit 
proefschrift tracht meer inzicht 
te geven in de afweermechanis-
men van de neutrofi ele granulo-
cyten in de mens, onder andere 
door het onderzoek van cellen 
van patiënten met primaire im-
munodefi ciënties.

Tamara Stegman
29 september 2016
Immune responses to red blood cell 
antigens
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: 
Dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Het onderzoek dat in dit 
proefschrift is beschreven is 
gericht op het ophelderen van 
het werkingsmechanisme van 
anti-rhesusD. Anti-D Ig wordt 
profylactisch toegediend om 
alloimmunisatie tegen het im-
munogene rhesusD-antigen te 
voorkomen bij rhesusD-nega-
tieve vrouwen die zwanger zijn 
van een rhesusD-positief kind. 
Het plasma van vrouwen die 
werden geïmmuniseerd tijdens 
de zwangerschap wordt gepoold 
om anti-D Ig te produceren. 
Profylactische toediening van 
anti-D Ig is is één van de meest 
succesvolle klinische toepassin-
gen van antistof-gemedieerde 
immuunsuppressie. Dit succes 
leidt ertoe dat minder vrouwen 
geïmmuniseerd raken, maar 
dat het ook moeilijker wordt om 

voldoende vrouwen te vinden 
die bereid zijn anti-D-donor te 
worden. Een donoronafhankelijke 
recombinant monoklonale anti-
stof zou hiervoor de gewenste 
oplossing kunnen zijn. De 
productie hiervan is echter nog 
niet goed mogelijk omdat het 
werkingsmechanisme onvol-
doende bekend is. Opheldering 
van dit werkingsmechanisme 
is moeilijk bij gebrek aan een 
goed experimenteel model. In 
dit proefschrift wordt beschreven 
hoe een geschikt experimen-
teel model is gevonden door te 
zoeken naar eiwitten die nodig 
zijn om een stabiele expres-
sie van RhD te krijgen in een 
erytroblastaire cellijn. Verder 
zijn RhD varianten gekarakteri-
seerd in RhD-negatieve vrouwen 
om het risico op immunisatie te 
voorspellen. Met gebruikmaking 
van mens- en diermodellen is 
ontdekt dat – in tegenstelling tot 
wat altijd is gedacht – er geen 
relatie bestaat tussen bloedcel-
klaring en alloimmunisatie. 
We hebben gevonden dat de 
alloimmunisatie sterk afhan-
kelijk is van de IgG-subklasse 
van het anti-RhD Ig. Daarnaast 
beschrijven we een nieuwe tech-
niek om IgG binding aan Fc�R 
te meten door gebruik te maken 
van geopsoniseerde rode bloed-
cellen aan een Fc�R-biosensor. 
De rol van Fc�R-polymorfi smen 
bij de ontwikkeling van rode-
bloedcel alloantistoffen wordt 
ook besproken.

Roel Gazendam Tamara Stegman
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Elena Kostova
5 oktober 2016
True blood. From storage to 
immune adherence clearance
Promotor: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers
Copromotor: 
Dr. R van Bruggen
Universiteit van Amsterdam

De rode bloedcel (RBC) is een 
uniek type cel. De belangrijkste 
functie van RBC’s is het vervoe-
ren van zuurstof uit de longen 
naar verschillende weefsels en 
organen. RBC transfusie kan le-
vensreddend zijn voor patiënten 
die een tekort aan rode bloedcel-
len hebben, bijvoorbeeld na een 
ongeluk of operatie; maar ook 
bij mensen die een aangeboren 
afwijking hebben die leidt tot 
anemie. Hoewel de gunstige 
effecten van RBC transfusie dui-
delijk zijn, zijn er ook negatieve 
effecten van bloedtransfusies. 
RBC’s veranderen tijdens het 
bewaren in bloedbanken, wat 
leidt tot vermindering van 
de functie en levensduur van 
RBC’s na transfusie. Kostova 
en collega’s van de afdeling 
Bloedcelresearch onderzoch-

ten de veranderingen in lang 
bewaarde RBC’s. Daarbij werd 
onder meer gevonden dat kali-
umlekkage tijdens het bewaren 
van RBC’s uiteindelijk resulteert 
in het afsnoeren van blaasjes. 
Deze blaasjes zouden vaatver-
nauwing en trombose kunnen 
veroorzaken bij de ontvanger na 
transfusie. Om de cellulaire pro-
cessen die betrokken zijn bij het 
afsnoeren van de blaasjes nader 
in kaart te brengen hebben 
de onderzoekers verschillende 
verzamelingen farmacologische 
remmers gescreend voor hun 
effecten op de afsnoering van 
blaasjes van RBC van gezonde 
donors. Op deze wijze hebben 
Kostova c.s. nieuwe cellulaire 
processen ontdekt die betrokken 
zijn bij het afsnoeren van deze 
blaasjes. Verder hebben ze de rol 
van RBC’s in immune adheren-
ce clearance (IAC) onderzocht. 
IAC is het proces waarbij RBC’s 
micro-organismen binden via 
complement receptor 1 (CR1) op 
hun oppervlak. Na de binding 
vervoeren RBC’s het micro-
organisme naar macrofagen 
in de milt en lever, waar de 
opname van de microbe door 
deze fagocyten plaats vindt. Om 
de onderliggende mechanismen 
van IAC te begrijpen, ontwikkel-
den de onderzoekers een test om 
de overdracht van de microben 
van RBC’s aan macrofagen 
gedetailleerd te kunnen volgen. 
Uit deze experimenten blijkt 
dat RBC’s een veel actievere rol 
spelen bij de binding en over-
dracht van micro-organismen 
aan macrofagen dan tot nu toe 
gedacht werd.

Ryanne Lieshout-Krikke
29 november 2016
Residual infectious risks in blood 
transfusion
Promotores:
Prof. dr. H.L. Zaaijer 
en prof. dr. R.A.W. van Lier
Universiteit van Amsterdam

De bloedveiligheid in Westerse 
landen staat op een zeer hoog 
niveau. Ondanks preventieve 
maatregelen blijft er altijd een 
kleine kans aanwezig dat een 
patiënt toch geïnfecteerd wordt 
via bloedproducten. Dit komt 
enerzijds door onvolmaakte 
donorselectie en anderzijds door 
de diagnostische windowperi-
ode (wel geïnfecteerd, nog geen 
antistoffen) van een screenings-
test. Dit proefschrift beschrijft 
de opbrengst van verschillende 
veiligheidsmaatregelen en het 
risico op infectie via bloedtrans-
fusie in Nederland.
Er wordt inzicht gegeven in het 
risico van infectie bij ontvangers 
die mogelijk zijn blootgesteld 
aan bloedcomponenten van 
donors in de windowperiode 
van hepatitis-B virus (HBV), 
hepatitis-C virus (HCV) of 

human immunodefi ciency virus 
(HIV) infectie; of van chroni-
sche occulte HBV geïnfecteerde 
donors. Door de implementatie 
van HBV DNA-screening op 
bloeddonaties werden chroni-
sche occulte HBV geïnfecteerde 
donors geïdentifi ceerd. HBsAg-
negatieve en HBV DNA-positie-
ve ‘gezonde’ donors zijn met be-
hulp van serologische testen en 
moleculaire analyses gecatego-
riseerd. De toegevoegde waarde 
van predonatie screening is 
onderzocht door de proportie 
van incidente (recente) infecties 
bij nieuwe donors, ‘fi rst-time’ 
(1e donatie) donors en trouwe of 
bekende donors te vergelijken.
Uitbraken van opdoemende 
infectieziekten in het buiten-
land zijn een bedreiging voor 
de bloedveiligheid. Schattingen 
op basis van diverse scenario’s 
geven inzicht in de opbrengst 
van een tijdelijke uitsluiting 
van donors in het risico op een 
opdoemende infectieziekte bij 
een ontvanger via bloedcom-
ponenten van een donor die 
recent is teruggekeerd uit een 
infectieziekterisicogebied. Een 
risicoschatting met behulp van 
het ‘European Up-Front Risk 
Assessment Tool’ is gevalideerd 
met gegevens van klinische 
en laboratoriumbevestigde 
dengue infecties bij Nederlandse 
reizigers.

De studies in het proefschrift 
geven inzicht in de opbrengst 
van- en de benodigde inspan-
ningen bij maatregelen tegen 
infectieuze risico’s van bloed-
transfusie.

www.sanquin.nl/proefschriften

Elena Kostova Ryanne Lieshout-Krikke
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Florentine Thurik

Florentine Thurik
8 december 2016
Cell-free placental DNA beyond 
Down syndrome - Lessons learned 
from fetal RHD genotyping
Promotores: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot 
en prof. dr. A. Franx
Co-promotor: 
Dr. G.C.M.L. Page-Christiaens
Universiteit van Amsterdam

Het is al enige decennia bekend 
dat erfelijk materiaal (DNA) 
van het ongeboren kind tijdens 
de zwangerschap aanwezig is in 
het niet cel-gebonden deel van 
het bloed (plasma en serum) 
van de moeder. Dit DNA is in 
fragmenten aanwezig en is voor 
het grootste deel afkomstig uit 
cellen van de placenta. Men 
spreekt daarom van cel-vrij 
placentair DNA (in het Engels: 
cell-free placental DNA, cfpDNA).
In het eerste deel van het proef-
schrift (hoofdstuk 2-6) wordt de 
zorg rondom hemolytische ziekte 
bij de foetus en pasgeborene 
(HZFP) en foetale/neonatale 
alloimmuun trombocytopenie 
(FNAIT) besproken, alsmede 
het gebruik van cfpDNA voor 

foetale RhD screening in het 
kader van HZFP preventie. 
Thurik en collega’s tonen onder 
andere aan dat de foetale RhD 
screening een betrouwbare 
methode is om gericht anti-D 
profylaxe te geven louter aan 
die RhD-negatieve vrouwen 
waarbij risico op HZFP bestaat. 
Daarnaast wordt aangetoond 
dat een zwangerschap van een 
‘vanishing twin’ (een extra, lege 
vruchtzak) en een beenmerg-
transplantatie in de voorge-
schiedenis een oorzaak kan zijn 
van een fout-positieve foetale 
RhD screeningsuitslag.
In deel twee van het proefschrift 
(hoofdstuk 7-9) ligt de focus op 
de variatie in cfpDNA gehalten, 
en op associaties tussen cfpDNA 
gehalten en zwangerschaps-
complicaties gerelateerd aan 
de placenta. Associaties met 
zwangerschapscomplicaties zo-
als zwangerschapsvergiftiging 
en vroeggeboorte worden 
wel aangetoond wanneer het 
cfpDNA is gemeten in het derde 
trimester, maar niet wanneer 
dit is gemeten in het eerste 
trimester. Daarnaast worden 
geen associaties gevonden tussen 
eerste en derde trimester cfp-
DNA gehalten. Deze resultaten 
tezamen suggereren dat de 
factoren die de derde trimester 
cfpDNA gehalten beïnvloeden 
verschillen van de factoren 
die de eerste trimester cfpDNA 
gehalten beïnvloeden.

Eva Rombout-Sestrienkova
8 december 2016
Erythrocytapheresis, a treatment 
modality in hereditary hemo-
chromatosis
Promotor: 
Prof. dr. A.A.M. Masclee
Co-promotores: 
Dr. G.H. Koek 
en dr. M.G.J. van Kraaij
Universiteit Maastricht

Hereditaire hemochromatose 
is de meest voorkomende auto-
somaal recessieve aandoening 
onder de Noord-Europese bevol-
king en wordt gekenmerkt door 
een toegenomen ijzerabsorptie, 
die kan leiden tot een overma-
tige ijzerstapeling in de weefsels 
en organen, met functieverlies 
als resultaat. De meest frequent 
aangedane organen zijn lever, 
hart, alvleesklier, gewrichten, 
huid en gonaden. Behandeling 
is gebaseerd op het verwijderen 
van overmaat aan lichaamsijzer 
en bestaat uit twee fasen, de 
initiële en de onderhoudsfase. 
Op dit moment is aderlating 
breed geaccepteerd als standaard-
behandeling. Echter, in de laatste 
jaren heeft erytrocytaferese, een 

selectieve afname van erytro-
cyten door middel van een 
afereseprocedure, steeds meer 
aandacht gekregen als alterna-
tieve behandelmethode.
Het doel van dit proefschrift 
was om op een ‘evidence-based’ 
manier de rol van de geperso-
naliseerde erytrocytaferese in 
beide fasen van de behandeling 
te evalueren.
Gevonden werd dat het toepassen 
van gepersonaliseerde erytrocyt-
aferese in de initiële fase van 
behandeling leidt tot signifi -
cante reductie in het totaal 
aantal behandelprocedures en 
totale duur van de behandeling. 
Ondanks dat kosten voor een 
enkele erytrocytafereseprocedure 
ruim 3,5 maal hoger zijn dan 
kosten voor een aderlatings-
procedure, zijn de totale kosten 
voor de gehele initiële fase 
van behandeling, in dezelfde 
grootte-orde, of zelfs lager, in 
vergelijking met aderlating. 
Dit is toe te schrijven aan een 
signifi cante reductie in het 
totaal aantal behandelingen, 
reiskosten en kosten gerelateerd 
aan arbeidsverzuim.
Verder werd een signifi cante 
reductie gevonden in het aantal 
behandelprocedures per jaar, en 
signifi cante verlenging van het 
interval tussen twee behandel-
procedures, tijdens de onder-
houdsfase van de behandeling.
Samenvattend is bewijs geleverd 
dat gepersonaliseerde erytro-
cytaferese een zeer effi ciënte 
behandelmethode is met een 
goede balans tussen effectivi-
teit en kosten en de voorkeur 
verdient als eerstelijns behan-
delmethode voor patiënten met 
hereditaire hemochromatose.

www.sanquin.nl/proefschriften

Eva Rombout-Sestrienkova
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