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Nederlandse samenvatting voor niet-ingewijden 

 Het menselijke afweersysteem is onder te verdelen in een aangeboren en een verworven deel 

(met onder andere antistoffen). Een belangrijk aangeboren immuunsysteem is het 

complementsysteem, dat bestaat uit meer dan 35 eiwitten in het bloed. Een van de eiwitten in het 

bloed is Mannose-Bindend Lectine (MBL), dat in staat is om aan lichaamsvreemde deeltjes, zoals 

micro-organismen, te binden. Als MBL eenmaal gebonden is, activeert het de zogeheten “lectine 

route” van het complementsysteem. Naast de lectine route kan het complementsysteem ook 

geactiveerd worden via de “klassieke route” (door antistoffen) en de “alternatieve route” (door 

spontane binding van complementfactor C3 aan micro-organismen). Als het complementsysteem 

geactiveerd wordt, ontstaat een cascade van reacties die er uiteindelijk voor zorgen dat 1. micro-

organismen gemakkelijker herkend worden door de witte bloedcellen (opsonisatie) en dat deze 

witte bloedcellen ze “opeten” (fagocytose) en vernietigen; 2. dat de celwand van de micro-

organismen lek raakt, zodat ze doodgaan (cellysis); en 3. dat er stoffen vrijkomen die de witte 

bloedcellen leiden naar de plaats waar de micro-organismen zich ophouden en vermenigvuldigen 

(chemotaxie). Als in een individu één van de eiwitten van het complementsysteem afwezig is of 

niet functioneert, kan dit leiden tot een verhoogd risico op infecties of complicaties bij ziekte. 

MBL is bij ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking verlaagd of afwezig. Dit wordt 

veroorzaakt door een aantal veranderingen (puntmutaties) in het MBL2 gen dat codeert voor MBL 

eiwit. 

  Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de rol van MBL bij complementactiviteit, 

opsonisatie en fagocytose. Ook is er onderzoek gedaan naar de rol van MBL in verschillende 

groepen patiënten en de mogelijkheid om MBL als geneesmiddel toe te dienen aan patiënten die 

zelf te weinig MBL produceren. 

 

MBL afhankelijke complementactiviteit, opsonisatie en fagocytose in vitro 

 Om complementactiviteit buiten het lichaam te meten (in vitro) werden de verschillende 

gisten en bacteriën fluorescerend gemaakt. Deze micro-organismen werden geöpsoniseerd met 

serum van gezonde donoren met MBL (MBL-sufficiënt) en zonder MBL (MBL-deficiënt). De 

geopsoniseerde, fluorescente micro-organismen werden gemengd met gezuiverde menselijke 

fagocyterende witte bloedcellen. De fagocytose van zymosan (extractiedeeltjes van bakkers gist) 

was veel minder na opsonisatie met MBL-deficiënt serum in vergelijking tot de fagocytose van 

zymosan geopsoniseerd met MBL-sufficiënt serum. Zymosan werd dus vooral via MBL en de 

lectine route van het complementsysteem geopsoniseerd en gefagocyteerd. De efficiëntie van 

lectine route-opsonisatie werd versterkt door de alternatieve route (amplificatielus). Door 

toevoeging van gezuiverd MBL aan MBL-deficiënt serum konden we de verlaagde opsonisatie 

van zymosan opheffen.  
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 Hoewel MBL ook bindt aan heel veel soorten bacteriën, waren het bij de bacteriën die wij 

getest hebben (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae en Escherichia coli) vooral de 

antistoffen die via de klassieke complementroute ervoor zorgden dat de geopsoniseerde bacteriën 

gefagocyteerd werden. Zymosan en Candida albicans (beiden gisten) werden wel via de lectine 

route geopsoniseerd. Opsonisatie via zowel de klassieke route als de lectine route werd 

geoptimaliseerd door de amplificatielus van de alternatieve route. 

 

MBL deficiëntie als risicofactor in patiënten: in vivo cohort studies 

 MBL deficiëntie alleen leidt niet tot een verhoogd risico op infecties, ziekte of overlijden in 

kinderen of volwassenen. Maar samen met een ander immuunprobleem zou MBL deficiëntie wel 

een risicofactor kunnen worden voor infecties of een slechtere prognose van een ziekte. Er zijn in 

de afgelopen 10 jaar heel veel patiëntenstudies gedaan waarbij de klinische associatie tussen MBL 

deficiëntie en ziekteverloop is onderzocht. In dit proefschrift wordt MBL deficiëntie als 

risicofactor beschreven in een groep pasgeborenen (neonaten) die waren opgenomen op de 

neonatale intensive-care unit (NICU) en in kinderen met kanker die chemotherapie kregen. 

 Neonaten zijn volledig afhankelijk van hun aangeboren immuunsysteem en van moederlijke 

antistoffen, en zijn daarom vatbaar voor infecties, vooral op de NICU. MBL deficiëntie in 

neonaten zou het risico op infecties en dus complicaties tijdens de eerste weken na de geboorte 

kunnen verhogen. Wij hebben de MBL concentratie gemeten in het bloed van de baby en in het 

bloed uit de navelstreng, en in het DNA hebben we de mutaties in het MBL2 gen bepaald. 

Vergeleken met volwassenen waren de MBL concentraties verlaagd in alle neonaten, ook als ze 

geen mutaties in het MBL2 gen hadden; dit komt waarschijnlijk doordat de lever nog niet 

voldoende MBL produceerde net na de geboorte. De MBL concentratie was lager in baby’s 

geboren na een kortere zwangerschapsduur. In baby’s zonder mutaties in het MBL2 gen was een 

stijging in de MBL concentratie te zien in de weken na de geboorte. De MBL concentratie in het 

navelstrengbloed was vergelijkbaar met de concentratie MBL in het bloed van de baby. Dit 

betekent dat navelstrengbloed gebruikt kan worden voor onderzoek op MBL deficiëntie, en dat 

daar dus geen bloedafname bij de baby voor nodig is. In een vervolgstudie hebben we gevonden 

dat in pasgeborenen die opgenomen worden op de NICU een lage MBL concentratie bij de 

geboorte leidde tot een verhoogd risico op sepsis (bloedvergiftiging) in de eerst 72 uur na de 

geboorte en op longontsteking.  

 Bij kinderen met kanker kan door de chemotherapie een tekort aan fagocyterende witte 

bloedcellen ontstaan (neutropenie). Hierdoor zijn deze kinderen extra vatbaar voor infecties. Vaak 

gaat de periode van neutropenie dan ook gepaard met koorts, maar sommige kinderen ontwikkelen 

ernstige infectieuze complicaties. MBL deficiëntie zou de vatbaarheid voor infecties in deze groep 

patiënten verder kunnen verhogen. Toch vonden wij in onze studie niet meer of ernstiger infecties 
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in MBL-deficiënte kinderen met kanker tijdens een periode van neutropenie. De meeste van deze 

kinderen hadden een ernstige neutropenie (<100 cellen/�l), waardoor de fagocytose dusdanig 

verstoord was dat MBL deficiëntie niet leidde tot een verdere verslechtering van die functie. In een 

uitgebreider onderzoek hebben we onderzocht of MBL deficiëntie leidt tot een slechtere prognose 

in kinderen met leukemie, lymfklierkanker of andere vormen, zogeheten solide tumoren. We 

hebben daarbij de opname op een pediatrische intensive-care unit (PICU) en de tijd tot recidief van 

de kanker of overlijden onderzocht. Patiënten met MBL deficiëntie werden gemiddeld langer 

opgenomen op de PICU tijdens een neutropenie en koortsepisode, en kregen eerder een recidief 

van hun tumor in vergelijking tot patiënten die wel voldoende MBL hadden. Hoewel er geen 

verband gevonden werd tussen MBL en het risico op infecties tijdens koorts en neutropenie, zagen 

we in deze periode wel een stijging in de MBL concentratie door een acuutfase-respons. Dit 

suggereert dat de lectineroute van het complementsysteem geactiveerd wordt tijdens koorts en 

neutropenie. Hoewel onze bevindingen ook door andere onderzoekers beschreven zijn, zijn er ook 

onderzoekers die tegenstrijdige resultaten gepubliceerd hebben. Verschillen in ras, leeftijd, ziekte 

(soort kanker, ernst van de neutropenie) en behandeling van de patiënten, samen met de steeds 

wisselende definities van MBL deficiëntie zouden hieraan ten grondslag kunnen liggen.  

 

Gezuiverd MBL als geneesmiddel 

 MBL kan worden gezuiverd uit plasma van bloeddonors. Het Staten Serum Institute (SSI) in 

Denemarken produceert dit uit plasma gezuiverd MBL (MBL-SSI), en het toedienen via een 

infuus van dit gezuiverde MBL aan volwassenen en kinderen met een MBL deficiëntie is een 

veilige procedure. In dit proefschrift staat een klinische fase-II studie beschreven waarin we 

onderzoek hebben gedaan naar de farmacokinetiek en veiligheid van MBL-SSI in 12 kinderen met 

een neutropenie door een chemotherapie behandeling. Er waren geen ernstige bijwerkingen en er 

werden geen antistoffen gevormd tegen MBL tot 1 jaar na het laatste MBL infuus. In deze fase-II 

klinische studie resulteerde twee-wekelijkse infusies met MBL in een gemiddelde dalwaarde van 

1,06 �g/ml MBL. MBL-SSI had een halfwaardetijd van 36 uur, die niet aan de leeftijd gerelateerd 

was na correctie voor lichaamsgewicht. De berekening van de dosis MBL-SSI op basis van 

lichaamsgewicht is dus een goede methode om een optimale dalwaarde MBL te bereiken in MBL 

deficiënte patiënten. 

 Naast de veiligheid en farmacokinetiek hebben we ook onderzoek gedaan naar herstel van in 
vitro complementactiviteit, opsonisatie en fagocytose na MBL infusie, als biologische 

surrogaatmeting. Inderdaad stegen de MBL-afhankelijke C4 en C3 activiteiten en de opsonisatie 

en fagocytose van zymosan. Maar hoewel op voorhand gedacht werd dat een dalwaarde van 1,0 

�g/ml MBL voldoende zou zijn, vonden we suboptimale complementactiviteit en opsonisatie in de 

dalwaardemonsters. Dit werd waarschijnlijk voor een deel veroorzaakt door 40% verlies van de 

capaciteit om complement te activeren tijdens het zuiveringsproces van MBL-SSI. Met een 
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dalwaarde van 1,5 �g/ml MBL werd wel een volledig herstel van opsonisatie en fagocytose in
vitro gevonden. Ook tijdens de piekwaarden tijdens de eerste 24 uur na het eerste MBL infuus 

werd een discrepantie tussen MBL concentratie en complementactiviteit waargenomen, hoewel 

overal een significante stijging te zien was ten opzichte van het monster dat genomen was voor de 

MBL toediening. Direct na een MBL infuus was de MBL concentratie in serum ongeveer 3 keer 

zo hoog als in MBL-sufficiënt serum, terwijl de MBL-afhankelijke C4 activiteit, opsonisatie en 

fagocytose van zymosan nog niet gelijk waren aan die van MBL-sufficiënte sera. Verdere analyse 

van deze monsters onthulde twee oorzaken voor deze discrepantie. Ten eerste werd suboptimale 

activiteit van ‘MBL-associated serine protease-2’ (MASP-2) gevonden, hoewel de binding van 

MASP-2 aan MBL wel normaal bleek. MASP-2 is het enzym dat de lectine route-activiteit kan 

initiëren en dus van groot belang is voor optimale complementactiviteit en opsonisatie. Of de 

MASP-2 activiteit veranderd was door de chemotherapie, of zelfs door de neutropenie in de 

patiënten, of door de zuiveringsprocedure van MBL-SSI hebben we niet kunnen achterhalen 

vanwege de kleine hoeveelheid beschikbaar bloed van deze kinderen. Ten tweede werd er in een 

aantal patiënten een vermindering in de alternatieve route-activiteit gevonden. Zoals hierboven 

beschreven is de alternatieve route-amplificatielus van groot belang voor optimale lectine route-

activiteit. Mogelijk werd dit (tijdelijke) alternatieve route-defect veroorzaakt door de neutropenie. 

 De uitkomst van onze MBL klinische fase-II studie, samen met variabele uitkomsten die 

gepubliceerd zijn over MBL als risicofactor in patiënten met neutropenie, suggereert dat er met 

MBL toediening in deze groep MBL-deficiënte patiënten geen optimaal resultaat bereikt zal 

worden. Het nut van MBL toediening aan MBL-deficiënte patiënten moet wel bewezen worden 

vóór MBL als therapeutisch product op de markt gebracht kan worden. Daarvoor is een MBL 

klinische fase-III studie noodzakelijk naar de klinische activiteit, met een zorgvuldig geselecteerde 

patiëntengroep.  

 Een groep patiënten die mogelijk in aanmerking komt voor de fase-III studie bestaat uit (te 

vroeg geboren) MBL-deficiënte neonaten die worden opgenomen op de NICU. Zoals beschreven 

in dit proefschrift lopen zij een verhoogd risico op infecties, sepsis en longontsteking, mede 

doordat ze nog geen verworven immuunsysteem hebben. Aan de andere kant blijft de vraag of 

MBL wel als profylactisch geneesmiddel gegeven zou moeten worden, aangezien er zoveel MBL-

deficiënte individuen zijn zonder klinische verschijnselen. Blijkbaar vervult MBL geen sleutelrol 

in ons immuunsysteem, en vormt de afwezigheid van MBL hooguit alleen in extreme situaties een 

risico voor de prognose van een ziekte. De hoge prevalentie van mutaties in het MBL2 gen zou 

zelfs kunnen wijzen op de mogelijkheid dat een lage concentratie MBL in de circulatie in 

sommige situaties voordelig zou kunnen zijn. Daarom zou dan ook overwogen moeten worden of 

gezuiverd MBL niet uitsluitend als additionele medicatie gegeven zou moeten worden aan MBL-

deficiënte patiënten met voortdurende infecties die niet goed reageren op de reguliere behandeling 

met bijvoorbeeld antibiotica.  


