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Myrthe Sonneveld
22 september 2017
IgG-Fc-glycosylation in immune-
mediated cytopenias
Promotores: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot 
en prof. dr. M. Wuhrer
Co-promotor: Dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Antistof Fc-glycosylering 
beïnvloedt allo- en autoimmu-
niteit tegen bloedcellen. Lage 
Fc-fucosylering verhoogt de af-
finiteit voor de binding van IgG 
aan FcRIIIa/b, hetgeen leidt tot 
een verhoogde bloedcelafbraak 
en daarmee tot een slechter 
klinisch resultaat. Dit proef-
schrift draagt bij aan de ontwik-
keling van nieuwe diagnostische 
methoden, die met behulp 
van Fc-glycosyleringsprofielen 
de ernst kunnen voorspellen 
van alloantistof-gemedieerde 
bloedziekten zoals hemolytische 
ziekte van de foetus of pas-
geboren (HDFN) en foetale/neo-
natale alloimmuun trombocyto-
penie (FNAIT). 
Sonneveld et al. vonden Fc-fuco-
sylering het meest belangrijk bij 
het voorspellen van het klinisch 

resultaat van behandeling, 
gevolgd door galactosylering en 
sialylering. Daarnaast werden 
Fc-glycosyleringspatronen 
van autoantistof-gemedieerde 
aandoeningen als autoimmuun 
hemolytische anemie (AIHA) en 
immuuntrombocytopenie (ITP) 
onderzocht. 
Bij patiënten met RBC-gebonden 
antistoffen werden aanzienlijk 
lagere totaal-IgG1 galacto-
sylatie- en sialyleringsniveaus 
gevonden dan bij de gezonde 
controlepopulatie, vergelijkbaar 
met wat eerder is aangetoond 
voor andere autoimmuunziek-
ten. Ook werd geen verandering 
van antigeen-specifieke IgG 
Fc-glycosylering gevonden. Wel 
werd gevonden dat antigeen-
specifieke antistoffen tegen 
alloantigenen en envelop-virale 
antistoffen een aanzienlijk ver-
laagde Fc-fucosylering hadden, 
in tegenstelling tot autoanti-
genen, virale antistoffen na 
vaccinatie of niet-envelop-virale 
antistoffen die alle een normaal 
hoog niveau van Fc-fucosylering 
bleken te hebben. Dit verschil 
kan worden verklaard door de 
aanname dat het immuun-
systeem anders reageert op 
allo- dan op autoimmuunziek-
ten, waarbij alloantigenen bij 
alloimmuunziekten worden 
herkend als lichaamsvreemde 
membraanantigenen en een 
immuunrespons zonder fuco-
sylatie wordt geïnduceerd.

Karin A. van Schie
12 oktober 2017
Immunogenicity of therapeutic 
antibodies: Immunological mecha-
nisms & clinical consequences
Promotor: 
Prof. dr. S.M. van Ham
Co-promotores: Dr. T. Rispens 
en dr. G.J. Wolbink
Universiteit van Amsterdam

Therapeutische antistoffen 
zijn zeer effectieve geneesmid-
delen om ziekten zoals kanker 
en chronische ontstekingen te 
behandelen. Helaas ontwik-
kelt een deel van de patiënten 
een immuunrespons tegen 
het geneesmiddel, waardoor 
zogenoemde anti-drug antistof-
fen (ADA) worden gevormd. 
ADA verminderen de werking 
van het geneesmiddel en zijn 
dus ongewenst. Hoewel deze 
immunogeniciteit inmiddels een 
geaccepteerd fenomeen is en de 
klinische effecten van ADA op 
de werkzaamheid van therapeu-
tische antistoffen bekend zijn, 
blijven de onderliggende me-
chanismes onbekend. Het doel 
van dit promotieonderzoek was 
daarom om de mechanismes te 

ontrafelen die zorgen voor deze 
ADA-geïnduceerde ongewenste 
klinische effecten. 
Resultaten uit dit onderzoek 
laten zien dat de overgrote 
meerderheid van de ADA tegen 
vijf verschillende therapeutische 
antistoffen precies bindt aan het 
antigeenbindende deel van het 
geneesmiddel. De competitie die 
op deze manier ontstaat tussen 
ADA en het antigeen verklaart 
(deels) de lagere effectiviteit van 
therapeutische antistoffen in 
ADA+ patiënten.
Daarnaast is onderzocht wat het 
effect is van antistofcomplexen 
die ontstaan tussen ADA en de 
therapeutische antistoffen. Hoe-
wel deze complexen onvermij-
delijk zijn in ADA+ patiënten, is 
het onbekend wat het immuno-
logische effect en het uitein-
delijk lot van deze complexen 
is. Onderzoek beschreven in 
dit proefschrift wijst uit dat 
voornamelijk kleine complexen 
(dimeren en tetrameren) worden 
gevormd, die het immuunsys-
teem niet lijken te activeren. 
Alleen onder uitzonderlijke 
omstandigheden – wanneer de 
concentratie van zowel de ADA 
als de therapeutische antistoffen 
zeer hoog is – kunnen grotere 
complexen ontstaan die in staat 
zijn om het complementsys-
teem te activeren. Dit zou een 
verklaring kunnen zijn voor de 
bijwerkingen die gezien worden 
in sommige ADA+ patiënten, 
maar verder onderzoek is nodig 
om dit te bevestigen. 

Myrthe Sonneveld Karin van Schie
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Maurits Hoogerwerf

Maurits Hoogerwerf
1 November 2017
Giving blood: donor stress and 
hemostasis. Don’t let your blood 
run cold.
Promotores: Prof. dr. J.K. Sluiter 
en prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen
Co-promotores: 
Dr. I.J.T. Veldhuizen 
en dr. E.M. Merz
Universiteit van Amsterdam

Veroorzaakt een donatie stress 
bij bloeddonors en beïnvloedt 
stress tijdens de donatie de 
hemostase van de donor? In dit 
proefschrift zijn psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressreacties tijdens een regulie-
re donatie onderzocht, alsmede 
de effecten van de stressreactie 
op directe veranderingen in 
verschillende hemostatische pa-
rameters, zoals protrombinetijd, 
factor VII, factor VIII en von 
Willebrandfactor.
Allereerst is een systematisch 
literatuuronderzoek uitgevoerd. 
De resultaten wijzen op de 
aanwezigheid van een psycho-
logische stressreactie bij donors, 
die wordt beïnvloed door het 
aantal donaties: hoe vaker er is 

gedoneerd, hoe minder (psycho-
logische) stress. Voor hormonale 
en fysiologische stressrespon-
sen zijn de gegevens minder 
eenduidig.
Vervolgens zijn data geana-
lyseerd verkregen uit routine-
matig verzamelde gegevens 
van reguliere donaties bij de 
bloedbank. De resultaten laten 
zien dat bij een grote groep 
overwegend ervaren donors, 
negatieve donatie-ervaringen, 
zoals flauwvallen, geassocieerd 
zijn met een verhoogde bloed-
druk bij een volgend bezoek. Dit 
wijst op de aanwezigheid van 
een anticipatoire stressreactie 
na een negatieve donatie-erva-
ring. Bij het analyseren van de 
gegevens van een groep nieuwe 
donors is dit effect van de bloed-
druk niet aanwezig, noch is er 
een relatie gevonden met angst 
en attitude ten opzichte van het 
doneren van bloed.
Tenslotte zijn bloeddonatie 
geïnduceerde psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressresponspatronen onder-
zocht in een groep van 399 do-
nors. Hierin bevonden zich zo-
wel nieuwe als ervaren donors, 
en mannen en vrouwen. Er is 
bewijs gevonden voor een dona-
tie geïnduceerde psychologische, 
hormonale en fysiologische 
stressrespons. In het kort wijzen 
de patronen van stressresponsen 
op een afname van de stress 
tijdens een donatie, met een 
piek tijdens het aanprikken 
van de arm en het loskoppelen 
van de naald. Deze donatie 
geïnduceerde stressreacties zijn 
geassocieerd met kleine maar 
duidelijke pro-hemostatische ef-
fecten. Concluderend zorgt een 
bloedbloeddonatie voor stress 
bij bloeddonors, waarbij de 
hemostase wordt beïnvloed.

Camila Caram Deelder
30 november 2017
The bright and the dark side of 
blood transfusion: turning data 
into knowledge
Promotor: 
Prof. dr. J.G. van der Bom
Co-promotor: 
Dr. R.A. Middelburg
Universiteit Leiden

In dit proefschrift exploreert 
Camila Caram-Deelder de 
relevantie van secundaire 
gegevens bij het beantwoorden 
van vragen met betrekking tot 
de veiligheid en effectiviteit 
van bloedproducten. Door het 
combineren van datasets van 
verschillende ziekenhuizen heeft 
zij aangetoond dat transfusie 
van rode bloedcellen van een 
vrouwelijke donor die ooit 
zwanger is geweest, toegediend 
aan mannen onder de 50 jaar, 
geassocieerd is met een ver-
hoogd risico op overlijden van 
deze mannen.
Tevens heeft zij aan de hand 
van de ziekenhuisdata gevon-
den dat bij het toenemen van de 
bewaarduur van trombocyten, 
het interval tussen twee transfu-

sies afnam, hetgeen op popula-
tieniveau leidt tot een toename 
van het aantal transfusies. 
Waarschijnlijk weegt deze toe-
name niet op tegen het voordeel 
van verminderde verspilling 
van verlopen producten. 
Uit een meta-analyse van alle 
beschikbare studies bleken 
oudere trombocyten slechter te 
scoren dan verse trombocyten 
op ‘count increment’ en andere 
tellingen van trombocyten, het 
transfusie-interval en het totaal 
aantal benodigde eenheden. 
Verder beschrijft het proefschrift 
het methodologische aspect 
van het gebruik van de termen 
‘prospectief’ en ‘retrospectief’ in 
klinisch observationeel onder-
zoek. Deze termen worden nog 
steeds veel gebruikt ondanks de 
aanbevelingen in richtlijnen en 
van redacties van tijdschriften. 
Het gebruik van deze termen 
was echter niet geassocieerd met 
de kwaliteit van de rapportage.

Camila Caram-Deelder
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Gillian Dekkers 
1 december 2017
Influence of immunoglobulin 
G-glycan and subclass variation on 
antibody effector functions
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotores: Dr. T. Rispens 
en dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Antistoffen signaleren naar 
andere delen van het immuun-
systeem door binding van hun 
constante domein (Fc) aan 
receptoren, zoals voor immuno-
globuline G (IgG) de Fc gamma 
receptoren (FcR) of C1q van 
het complementsysteem. Deze 
binding wordt beïnvloed door 
de structuur van het Fc domein, 
met name door variatie in sub-
klasse of Fc-glycaansamenstel-
ling. Het doel van het onderzoek 
in dit proefschrift was een beter 
begrip te krijgen van het effect 
van deze verschillende IgG 
constante domeinvariaties op de 
diverse IgG effector functies. 
Eerst is een combinatie van 
methoden ontwikkeld om elke 
eindgroep van de Fc-glycaan 
(galactose, siaalzuur, fu-

cose, bisection) te veranderen. 
Hiervan gebruikmakend werd 
aangetoond dat C1q binding en 
klassieke complementactivatie 
toenemen met toevoeging van 
galactose en siaalzuur. 
Afwezigheid van fucose zorgt 
voor verhoogde affiniteit van 
IgG voor FcRIII, en wordt ver-
der verhoogd door toevoeging 
van galactose. De samenstelling 
van verschillende Fc receptoren 
op effector cellen is belangrijk 
voor de effectorfunctie van de 
IgG-glycovormen. Gevonden 
werd dat de functies van 
macrofagen (met alle soorten 
Fc receptoren) niet, maar van 
NK-cellen (met alleen FcRIIIa) 
wel beïnvloed worden door 
veranderingen in IgG-glycaan 
samenstelling. 
De bepaling van de affiniteit van 
alle humane IgG-subklassen 
voor muis Fc receptoren laat 
een specifiek bindingspatroon 
zien voor elke subklasse. Ook 
worden muizen-IgG glycovormen 
op eenzelfde manier beïnvloed 
door afwezigheid van fucose 
voor binding aan de muis vari-
ant van FcRIII. Één enkele 
glycaan in deze specifieke re-
ceptoren discrimineert voor IgG 
met en zonder fucose. 
Als laatste werd de aanwezig-
heid van O-glycanen in de 
hinge van IgG3 aangetoond, 
waarvan de functie nog niet 
bekend is. 
Deze resultaten zijn van belang 
voor het onderzoek naar antistof 
gemedieerde ziektes en de ont-
wikkeling van antistof gebaseerde 
therapieën. 

Eduard Ebberink
11 december 2017
Footprinting haemostatic networks
Promotores: Prof.dr. K. Mertens 
en prof.dr. A.B. Meijer
Universiteit Utrecht

Bloedstolling (hemostase) is 
een proces dat gedreven wordt 
door plasma-eiwitten (i.e. stol-
lingsfactoren) die een complex 
netwerk vormen van molecu-
laire interacties. Een essentieel 
onderdeel daarin is de cascade 
van pro-enzymen die in sequen-
tiële stappen worden omgezet in 
actieve enzymen. Deze acti-
veringscascade wordt door in 
het bloedplasma voorkomende 
cofactoren gereguleerd. Hoe 
activatie op moleculair niveau 
wordt gereguleerd is voor de 
meeste pro-enzymen echter nog 
een open vraag. 
Ebberink en collega’s hebben dit 
onderzocht door gebruik te ma-
ken van footprinting-technieken 
in combinatie met massaspec-
trometrie. Footprinting maakt 
gebruik van chemische modifi-
catie van specifieke aminozu-
ren. De mate van modificatie 
kan beschouwd worden als een 

maat voor de toegankelijkheid 
van de desbetreffende amino-
zuren, zowel binnen één eiwit 
afzonderlijk, als in een complex 
van eiwitten. Daarmee kan de 
footprint-benadering informatie 
geven over veranderingen bin-
nen een eiwit of over bindings-
plaatsen in een eiwitcomplex. 
Als proof-of-principle is footprinting 
toegepast binnen een eerder 
gekarakteriseerd complex tussen 
twee plasma-eiwitten: Receptor-
Associated Protein en Low-density-
lipoprotein Receptor-related Protein. 
Dezelfde techniek is daarna 
toegepast om chimeer-eiwitten 
van factor VIII te karakteriseren, 
die eiwitdomeinen bevatten van 
de homologe cofactor factor V. 
De daaropvolgende studies 
waren gericht op het activatie-
proces van pro-enzymen zoals 
Hyaluronan-binding-protein 2 en 
de stollingsfactoren IX, X en 
protrombine. Deze enzymen 
zijn in vorm vrijwel gelijk aan 
elkaar, echter aan de hand van 
onze footprint-methode konden 
subtiele verschillen in het sa-
menspel tussen verschillende de-
len van deze plasma-enzymen 
worden blootgelegd. Daaruit 
bleek dat activatie anders ver-
loopt in factor IX ten opzichte 
van factor X en protrombine. 
Werking van actief factor IX is 
daarna verder onderzocht door 
mutaties te plaatsen in dat deel 
van het eiwit dat eerder tijdens 
footprinting als veranderlijk naar 
voren kwam.

Gillian Dekkers Eduard Ebberink
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Sem van Brummelen

Sem van Brummelen 
14 december 2017
Bloody fast blood collection
Promotores: 
Prof. dr. R.J. Boucherie, 
prof. dr. N.M. van Dijk en 
prof. dr. W.L.A.M. de Kort
Universiteit Twente

Elk jaar worden door Sanquin 
meer dan 700 duizend volbloed- 
en plasmadonaties ingezameld. 
Deze donaties worden op vrij-
willige basis, zonder financiële 
compensatie, verricht. Donors 
mogen daarom de best moge-
lijke service verwachten op de 
afnamelocatie. Toch moet bijna 
elke donor wel minstens één 
keer wachten op een medewer-
ker tussen aankomst en vertrek 
op een locatie, en vaak zelfs 
meerdere keren. 
In het proefschrift “Bloody Fast 
Blood Collection” van Sem van 
Brummelen wordt onderzoek ge-
presenteerd naar de wachttijden 
van donors. Het doel van dit on-
derzoek was de wachttijden voor 
donors te verkorten zonder dat 
extra personeel nodig is. Om dit 
te bereiken zijn meerdere wis-
kundige methoden ontwikkeld 

en toegepast. Het eerste deel van 
het proefschrift is gericht op de 
ontwikkeling van methoden die 
razendsnel de verwachte wacht-
tijd kunnen berekenen voor een 
gegeven aantal personeelsleden 
en opgeroepen donors. Op deze 
manier is het mogelijk om elke 
potentiele verbetering door 
te rekenen, vooruitlopend op 
een eventuele toepassing in de 
praktijk. In het tweede deel van 
het proefschrift zijn methoden 
ontwikkeld die het personeel 
ondersteunen in het maken van 
de juiste beslissingen als het 
aankomt op het plannen van 
diensten van medewerkers en 
het plannen van afspraken van 
donors. 
De implementatie van de ont-
wikkelde methoden vereist nog 
werk en investeringen, dus het 
zal nog even duren voor de me-
thoden volledig zijn ingevoerd. 
Mocht het zover komen, dan is 
de verwachting dat wachttijden 
voor donors veel korter worden, 
doordat de aanwezige capaciteit 
slimmer wordt benut.

Dorothea Evers
19 december 2017
Clinical determinants of red cell 
alloimmunization: implications 
for preventative antigen matching 
strategies. 
Promotores: 
Prof. dr. J.G. van der Bom 
en prof. dr. J.J. Zwaginga
Co-promotor: 
Dr. R.A. Middelburg
Universiteit Leiden

Rode bloedcel (RBC) alloimmu-
nisatie betreft antistofvorming 
gericht tegen specifieke RBC anti-
genen na expositie van patiënten 
aan donor RBCs en kan ernstige 
hemolytische complicaties indu-
ceren. Dit proefschrift beschrijft 
studies naar de determinanten 
van RBC alloimmunisatie en be-
oogt het ontwerp van een meer 
patiëntspecifieke matchingsstra-
tegie en daarmee reductie van 
antistofvorming.
Alloimmunisatie is afhankelijk 
van zowel de antigenprevalentie 
als antigen-immunogeniciteit. 
Dit proefschrift toont aan dat 
K het meest potente RBC anti-
gen is, gevolgd door E, Cw, e, 
Jka en c. Met name de anti-Jka 

bevindingen zijn, mede gezien 
hun complementbindend ver-
mogen van de antistoffen, van 
belang voor de huidige praktijk 
waarin Jka matching nog geen 
hoge prioriteit kent. 
Verschillende klinische condi-
ties beïnvloeden activatie van 
het immuunsysteem na RBC 
transfusie. Inflammatie gepaard 
gaande met ernstige bacteriële 
en virale infecties blijkt geas-
socieerd met een verhoogde 
incidentie van RBC alloimmu-
nisatie. Opvallend, maar in lijn 
met muizenmodellen, lijken 
Gram-negatieve bacteriemieën 
geassocieerd met een verlaagde 
antistofvorming.
In een niet-hemoglobinopathie-
populatie blijkt RBC alloimmuni-
satie zeer weinig voor te komen 
na chirurgische splenectomie. 
Voor de Kaukasische, post-splen-
ectomiepatiënt lijkt additioneel 
antigen matching daarom 
geen meerwaarde te hebben. 
Patiënten met acute leukemie, 
met een myelodysplastisch 
syndroom (MDS), met een 
matuur B- of T-cellymfoom, en 
patiënten na een autologe dan 
wel allogene hematopoëtische 
stamceltransplantatie, hebben 
allen een sterk verlaagd risico. 
Zonder behandeling kennen deze 
ziekten een alloimmunisatieri-
sico dat vergelijkbaar is met de 
algemene getransfundeerde be-
volking. Het huidige matchings-
beleid van de MDS-patiënt 
behoeft hiermee hernieuwde 
aandacht: alleen de intensief 
getransfundeerde MDS-patiënt 
zonder immuunsuppressieve 
therapie verdient op basis van 
zijn cumulatief verhoogde allo-
immunisatierisico volledig Rh, K 
compatibel bloed. 

www.sanquin.org/proefschriften

Dorothea Evers


