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Apoptotische cellen bevatten potentieel  schadelijke en immunogene stoffen 
en daarom worden dergelijke cellen direct  herkend en snel  opgeruimd. Bovendien 
binden vele plasma-eiwitten aan apoptotische cellen en deze bevorderen de klaring 
van apoptotische cellen door fagocyten. Het stadium van apoptose van de cel kan 
bepalend zijn voor de binding van plasma eiwitten. Er is tot op heden nog weinig 
aandacht voor dit aspect van apoptose. Met behulp van drie-kleuren FACS analyse is 
het  mogelijk  vitale,  vroeg  apoptotische  en  laat  apoptotische  cellen  van  elkaar  te 
onderscheiden.

C1q is een plasma eiwit dat belangrijk is voor klaring van apoptotische cellen 
en  een  C1q  deficiëntie  is  sterk  geassocieerd  met  SLE.  Dit  heeft  geleid  tot  de 
hypothese  dat  een  verstoorde  klaring  van  apoptotische  cellen  kan  leiden  tot  de 
ontwikkeling  van  SLE.  Inmiddels  zijn  ook  deficiënties  van  andere  plasma eiwitten 
beschreven die geassocieerd zijn met SLE zoals C4, C2, secretoir-IgM, MBL en SAP.

SAP is een plasma eiwit dat aan fosfatidylethanolamine (PE) bindt en omdat 
PE op de celmembraan van de vroeg apoptotische cel tot expressie komt bindt SAP 
aan  vroeg  apoptotische  cellen  (hoofdstuk  2).  Veel  meer  SAP  bindt  aan  laat 
apoptotische cellen wat laat zien dat er meer liganden voor SAP in laat apoptotische 
cellen aanwezig zijn. SAP bindt aan chromatine en SAP kan daardoor aan DNA in laat 
apoptotische cellen binden. Voorbehandeling met DNAse/RNAse of preïncubatie van 
plasma  met  histoneiwitten  had  echter  geen  effect  op  SAP  binding  aan  laat 
apoptotische cellen en fluorescentie microscopie liet zien dat binding van SAP aan 
laat  apoptotische  cellen  grotendeels  aan  de  celmembraan  optrad.  Een  verstoorde 
architectuur van de laat apoptotische celmembraan kan hieraan ten grondslag liggen. 
Een rol voor chromatine in de binding van SAP is minder zeker.

Niet alleen SAP, maar ook andere plasma-eiwitten die aan fosfolipiden binden 
zoals  b2GPI,  CRP en MBL kunnen een rol  spelen bij  de klaring van apoptotische 
cellen  via  Fcγ-receptoren  en  LRP.  Bovendien  kunnen  deze  eiwitten  het 
complementsysteem activeren en op deze wijze kan klaring van apoptotische cellen 
via complementreceptoren verlopen. Als de spiegels van dergelijke eiwitten in plasma 
verlaagd  zijn,  kan  de  klaring  van  apoptotische  cellen  verstoord  zijn  en  kan  een 
autoimmuunziekte ontwikkelen. Er zijn geen verschillen aantoonbaar in de binding van 
SAP,  b2GPI,  CRP en MBL aan apoptotische cellen na incubatie  met  plasma van 
gezonde donoren of SLE patiënten (hoofdstuk 3).

Eerdere studies hebben laten zien dat gezuiverd C1q aan apoptotische cellen 
bindt en dat deze C1q binding onafhankelijk is van immuunglobulinen. In een meer 
fysiologisch  milieu  zoals  plasma  is  met  name  IgM  en  C4  binding  aan  vroeg 
apoptotische  cellen  aantoonbaar  en  in  mindere  mate  ook  IgG  en  C3  binding 
(hoofdstuk 4). C1q bindt echter niet aan vroeg apoptotische cellen. De binding van 
immuunglobulinen en complement aan vroeg apoptotische cellen is vergelijkbaar met 
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de binding aan vitale cellen. Laat apoptotische cellen laten een sterke toename van 
IgG, IgM, C4 en C3 zien en ook is enige C1q binding aantoonbaar. In plasma blijkt 
IgM voor het grootste deel verantwoordelijk voor de binding van C4 en C3 aan laat 
apoptotische cellen en deze complement binding is C1q afhankelijk.

SLE  plasma  wordt  gekenmerkt  door  de  aanwezigheid  van  hoge  titers 
antinucleaire  antistoffen  (ANA)  en  deze  antistoffen  binden  waarschijnlijk  aan  laat 
apoptotische  cellen  alhoewel  studies  naar  de  binding  van  ANA specifiek  aan laat 
apoptotische cellen ontbreken. Na incubatie van laat apoptotische cellen met plasma 
van SLE patiënten is er inderdaad sprake van sterk toegenomen binding van IgG en 
C1q aan laat apoptotische cellen in vergelijking met plasma van gezonde donoren 
(hoofdstuk 5). In feite blijkt er een sterke associatie te bestaan tussen de IgG binding 
en C1q binding na incubatie met plasma's van SLE patiënten, terwijl  een dergelijke 
associatie  na  incubatie  met  plasma  van  gezonde  donoren  ontbreekt.  In  IgG-
gedepleteerd SLE plasma is geen C1q binding meer aantoonbaar en wordt geen C4 
en C3 binding meer gezien, wat suggereert dat in SLE plasma  IgG van groot belang 
is voor complementactivatie.

Incubatie van laat apoptotische cellen met plasma van gezonde donoren laat 
een sterke daling van de PI kleuring zien, wat berust op het verlies van nucleosomen. 
Dit verlies van nucleosomen wordt veroorzaakt door een enzym dat NRF, nucleosome 
releasing factor, wordt genoemd (hoofdstuk 6). 

Wanneer de NRF activiteit in plasma’s van SLE patiënten wordt bepaald blijkt 
dat er een subgroep is waarbij de NRF activiteit is verlaagd (hoofdstuk 7). In deze 
groep is  er  sprake van een omgekeerde associatie  tussen NRF activiteit  en ANA 
binding. Wanneer laat apoptotische cellen met een plasma van een gezonde donor 
worden geïncubeerd in aanwezigheid van monoklonale ANA  leidt dit tot een remming 
van NRF activiteit. Wanneer IgG uit het plasma van SLE patiënten wordt verwijderd is 
weer NRF activiteit aantoonbaar. Dit is niet bij alle plasma’s van SLE patiënten het 
geval. Bij sommige SLE plasma’s is de NRF activiteit mogelijk afwezig.

NRF  activiteit  wordt  efficiënt  geremd  door  serine  protease  remmers  wat 
suggereert dat NRF een serine protease is. Fractionering van plasma heeft geleid tot 
de isolatie en zuivering van een eiwit van 23 kDa met NRF activiteit. Dit proteïne blijkt 
Factor VII activating protease (FSAP) te zijn (hoofdstuk 8)
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