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Samenvatting

Patiënten met verworven trombotische trombocytopenische purpura (TTP) hebben 
circulerende autoantistoffen gericht tegen ADAMTS13 die de processing van lange 
von Willebrand factor (VWF) polymeren remmen. Hierdoor circuleren er zeer lange 
VWF polymeren in plasma van patiënten met verworven TTP. Deze VWF polymeren 
kunnen zeer efficiënt aan bloedplaatjes binden en hierdoor kunnen er stolsels 
ontstaan in de kleine vaten. Dit kan leiden tot schade aan verschillende organen en 
wanneer niet tijdig met de behandeling wordt begonnen kan dit levensbedreigend 
zijn. Op dit moment is niet duidelijk waarom er auto-antistoffen gericht tegen 
ADAMTS13 ontstaan bij voorheen gezonde individuen. De in dit proefschrift 
opgenomen studies hebben tot doel om inzicht te verkrijgen in de moleculaire 
mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van tegen ADAMTS13 gerichte 
antistoffen bij patiënten met verworven TTP. 
In hoofdstuk 1 wordt onze huidige kennis met betrekking tot de biologie en functie 
van ADAMTS13 samengevat. We concentreren ons daarbij op de risico-factoren 
voor het ontstaan van verworven TTP. Tevens wordt een model gepresenteerd dat 
een mogelijke verklaring geeft voor het ontstaan van tegen ADAMTS13 gerichte 
antistoffen.
In hoofdstuk 2 worden de eigenschappen van tegen ADAMTS13 gerichte antistoffen 
in kaart gebracht. De meerderheid van de tegen ADAMTS13 gerichte antistoffen 
bestaat uit IgG1 of IgG4. IgA en IgM antistoffen komen ook voor maar niet bij alle 
patiënten met verworven TTP. In dit hoofdstuk is ook bestudeerd aan welk deel van 
ADAMTS13 de antistoffen binden. Uit deze studies komt naar voren dat Arg658, 
Phe592, Arg660, Tyr661 en Tyr665 in het spacer domein van ADAMTS13 betrokken 
zijn bij de binding van tegen ADAMTS13 gerichte antistoffen. Daarnaast komen bij 
respectievelijk 17% van de patiënten met verworven TTP antistoffen voor gericht 
tegen de TSR2-8 en bij 35% antistoffen gericht tegen de CUB1-2 domeinen. 
In de hierop volgende hoofdstukken wordt gefocust op de mechanismen die 
betrokken zijn bij de vorming van tegen ADAMTS13 gerichte antistoffen. Dit proces 
bestaat uit verschillende stappen. Allereerst moet ADAMTS13 worden herkend 
en opgenomen worden door antigen presenterende cellen. Het opgenomen 
ADAMTS13 wordt gesplitst in korte peptiden die door MHC klasse moleculen op het 
oppervlak van antigen presenterende cellen gepresenteerd worden aan ADAMTS13 
specifieke CD4+ T cellen. In hoofdstuk 3 wordt de opname van ADAMTS13 door 
humane dendritische cellen bestudeerd. Endocytose van ADAMTS13 wordt 
geremd door EGTA en mannan. De betrokkenheid van C-type lectin receptors bij 
de opname is vastgesteld door gebruik te maken van blokkerende antistoffen en 
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siRNA. Blokkerende antistoffen gericht tegen de macrophage mannose receptor 
(MR) remden de opname van ADAMTS13 door dendritische cellen. Met behulp 
van siRNA werd de expressie van de MR sterk gereduceerd; dit resulteerde in 
een afname van de hoeveelheid ADAMTS13 die door dendritische cellen werd 
geïnternaliseerd. In vitro binding studies toonden aan dat ADAMTS13 aan de MR 
kan binden. Samengevat toonden deze resultaten aan dat de MR betrokken is bij de 
internalisatie van ADAMTS13 door dendritische cellen.
In hoofdstuk 4  hebben we met behulp van massaspectrometrie in kaart gebracht 
welke van ADAMTS13 afkomstige peptiden kunnen binden aan MHC klasse II. 
Hiervoor is gebruikt gemaakt van humane dendritische cellen van normale donoren 
die gepulst worden met ADAMTS13. Deze cellen nemen ADAMTS13 op en knippen 
het in kleine peptiden die op MHC klasse II worden gepresenteerd. Door een andere 
onderzoeksgroep is vastgesteld dat de MHC klasse II variant HLA-DRB1*11 relatief 
vaak voorkomt bij patiënten met verworven TTP. Uit onze studies kwam naar voren 
dat een klein aantal van het CUB2 domein afgeleide peptiden gepresenteerd werd 
door dendritische cellen die het HLA-DRB1*11 allel tot expressie brengen. HLA-
DRB1*11 negatieve donoren kunnen ook van ADAMTS13 afkomstige peptiden 
presenteren maar hiervoor zijn relatief hoge concentraties van ADAMTS13 nodig. 
Bij HLA-DRB1*11 positieve donoren wordt, ook wanneer hogere concentraties 
ADAMTS13 worden aangeboden, slechts 1 van het CUB2 domein afkomstig peptide 
gepresenteerd. Deze gegevens wijzen er op dat het van het CUB2 domein afgeleide 
peptide mogelijk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van verworven TTP. 
In hoofdstuk 5 is gekeken naar de glycosylering van plasma gezuiverd ADAMTS13. 
Met behulp van massaspectrometrie is aangetoond dat tenminste 9 van de 10 
potentiële N-glycosylerings sites een N-linked glycan bevatten. Van 6 serine-residuen 
in de TSR repeats is vastgesteld dat ze gefucosyleerd zijn. Naast de gevonden N-linked 
en O-linked glycans is er C-mannosylering van 2 tryptofaan residuen vastgesteld in 
TSR1 en TSR4. 
In hoofdstuk 6 hebben we de opname van ADAMTS13 door macrofagen bestudeerd. 
Opname van ADAMTS13 kon geremd worden door mannan en EDTA. Opname van 
ADAMTS13 kon echter niet geremd worden door een blokkerende antistof gericht 
tegen de MR. De opname van ADAMTS13 door macrofagen kon geremd worden 
door polyanions zoals dextransulfaat en fucoidan. Dit suggereert dat scavenger 
receptors mogelijk een rol spelen bij de opname van ADAMTS13 door macrofagen. 
De in dit hoofdstuk verzamelde gegevens wijzen er op dat opname van ADAMTS13 
via een ander mechanisme plaatsvindt dan eerder vastgesteld voor dendritische 
cellen (zie hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift besproken. 
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Daarnaast worden een aantal suggesties voor vervolgonderzoek gedaan die 
mogelijk kunnen leiden tot een beter begrip met betrekking tot de vorming van 
tegen ADAMTS13 gerichte antistoffen. 


