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Samenvattingg en conclusies 

Inn de voorafgaande hoofdstukken is een reeks observaties aan de orde gesteld over zowel dier-
experimentelee modellen als uveitis bij de mens. De waarnemingen in het experimentele model 
wordenn gebruikt als basis om de gang van zaken bij de mens beter te begrijpen. De onderzoe-
kingenn bij de mens echter hebben ook nieuwe inzichten betreffende de pathofysiologie opgele-
verdd en deze op hun beurt zullen leiden tot voortgezette studies in het diermodel. Bevindingen 
betreffendee schommelingen van het aantal circulerende lymfocyten gericht tegen oculaire anti-
genen,, of de spreiding van antigene derterminanten, zoals die gezien wordt bij de mens, zijn nog 
niett beschreven voor de experimentele uveitis modellen. Dit is echter ook nog nauwelijks bestu-
deerdd bij andere auto-immuun ziekten. Terwijl wij aanzienlijk veel kennis hebben betreffende de 
crucialee uveitis veroorzakende epitopen van het S-antigeen en het "interphotoreceptor retinoid 
bindingg protein" (IRBP) bij de Lewis rat (sectie I), weten we slechts weinig van de rol van anti-
genee determinanten bij de mens. Mogelijke epitopen zijn geïdentificeerd en worden in sectie II 
aann de orde gesteld. 

Naastt de waarnemingen welke betrekking hebben op het mechanisme van immuun stimulatie 
steltt dit proefschrift ook aan de orde het gebruik van experimentele modellen om nieuwe thera-
peutischee mogelijkheden te toetsen. Voor clinici zijn experimentele modellen buitengewoon nut-
tigg om deze nieuwe benaderingswijze te toetsen alvorens klinische studies in gang te zetten. In 
sectiee III worden pogingen gerapporteerd om experimentele uveitis te moduleren met gebruik-
makingg van verschillende benaderingswijzen. Tijdens het tot stand komen van dit proefschrift 
zijnn twee van de drie beproefde benaderingswijzen uitgemond in clinical trails bij de mens of op-
genomenn in de klinische praktijk (Mochizuki en de Smet 1994). Of rapamycine door zal dringen 
tott de klinische praktijk zal afhangen van het besluit van de firma om de benodigde onderzoeken 
tee ondersteunen. Rapamycine heeft diverse eigenschappen die het buitengewoon aantrekkelijk 
makenn met inbegrip van het vermogen om zowel T als B cel proliferatie te remmen en vaat-
nieuwvormingg te verminderen. Sectie IV biedt resultaten van onderzoek bij mensen gebaseerd 
opp experimentele gegevens waarbij oraal antigeen wordt toegediend, een benadering waar men 
veell  van verwacht maar waarvan het werkingsmechanisme slecht wordt begrepen. Andere arti-
kelenn hebben betrekking op cyclosporine en het klinisch gebruik ervan. Eveneens geïntroduceerd 
voorr de behandeling van uveitis op grond van experimentele resultaten, heeft cyclosporine de 
ontwikkelingg van specifieke behandelingsprotocollen noodzakelijk gemaakt teneinde systemi-
schee toxiciteit te vermijden. Daar uveitis patiënten in het algemeen gezond zijn behalve hun oog-
afwijkingg is vermijding van systemische neveneffecten van cruciaal belang. Benaderingswijzen 
diee dit beogen, gebaseerd op het gebruik van cyclosporine alleen óf in combinatie met een en-
zymremmer,, worden aan de orde gesteld. 

Alvorenss iedere sectie meer gedetailleerd te bespreken is het gepast ons te bezinnen op de ver-
schillenn tussen het experimentele model zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt en de ziekte bij 
dee mens. Experimentele auto-immuun uveitis (EAU) is een door de T-cel gereguleerd proces, ge-
karakteriseerdd door een acuut begin, een beperkte duur en waarbij recidieven slechts onder be-
paaldee omstandigheden voorkomen (en bij beperkt aantal soorten). Hiermee contrasteert het feit 
datt bij de mens de ziekte meestal indolent verloopt met exacerbaties en remissies gedurende 
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maandenn tot jaren. Voorts veroorzaken S-antigeen en IRBP, welke uitgebreid in dit onderzoek ge-
bruiktt worden als model oculaire auto-antigenen, voornamelijk een ontsteking in de retina (voor-
all  bij de rat en de muis). Vele uveitiden bij de mens treffen zowel retina en choroïdea in gelijke 
mate,, of lijken meer het retinale pigmentepitheel en de choriocapillaris te beschadigen. Andere 
antigenenn zoals het "melanocyte derived antigen" lijken meer de menselijke ziekte na te bootsen, 
alss ook zijn recidief patroon (Chan et al. 1994). Dit model behoeft verder onderzoek. Van het an-
tigeenn dat "melanine geinduceerde uveitis'" (EMIU) veroorzaakt is nog weinig bekend, onder-
meerr zijn de immunopathogene epitopen nog onbekend. Ondanks zijn beperkingen heeft de ex-
perimentelee auto-immuun uveitis ons een uitganspunt gegeven voor de bestudering van 
auto-immuniteitt in het algemeen en uveitis in het bijzonder. Dit proefschrift biedt een schets van 
dee elementen van dit uitgangspunt en kan hopelijk dienen als een model voor verder onderzoek. 

Sectiee I: Immunologische Epitopen van Oculaire Auto-antigenen bij 
Experimentelee Uveitis 

Antigenee eiwitten worden door afweer cellen verwerkt (in stukken geknipt) alvorens een im-
muunn respons te induceren. In het algemeen is het begin van de immuun respons gericht op een 
beperktt aantal epitopen [zie hoofdstuk 1|. Bij IRBP, is het dominante epitoop gelokaliseerd op de 
aminozuurr posities 1182-1190 van het bovine IRBP (Kotake et al. 1991). Door substitutie van 
aminozurenn over de lengte van het decapeptide, werd het mogelijk de rol van diverse individuele 
positiess met betrekking tot verschillende immunologische activiteiten welke een gegeven epi-
toopp karakteriseren n.1. immunogeniciteit, immunodominantie and uveitogeniciteit (pathogenici-
teit)) te bestuderen. De definitie van deze begrippen is in de betreffende hoofdstukken uitvoerig 
besprokenn en kan in het kort als volgt worden samengevat: Immunogeniciteit betreft de moge-
lijkheidd van een antigeen om in een bepaalde persoon of proefdier een afweer reactie op te wek-
ken.. Uveitogeniciteit wil zeggen de mogelijkheid om een uveitis te veroorzaken. Het epitoop 
(peptide)) dat in vergelijking met andere epitopen bij lagere doseringen reeds ziekte kan veroor-
zakenn (vergelijkbaar met het intacte eiwit) wordt het immunodominante epitoop genoemd. Daar 
hett peptide ais brug dient tussen de antigeen presenterende cel (APC) en deT cel receptor (TCR) 
wass het ook mogelijk de waarschijnlijke rol te bestuderen van ieder aminozuur bij de TCR-APC 
interactie.. Analyse van de activiteiten van kardinale aminozuren maakt het mogelijk een rol te le-
renn kennen bij de interactie tussen de T cel receptor en het MHC (Major Histocompatibility 
Complex)) molecuul op het oppervlak van de antigeen presenterende cel (APC). Zo was valine op 
plaatss 1188 en proline op plaats 1189 essentieel voor de interactie met de TCR, terwijl tryptop-
haann op plaats 1182 and asparajinezuur op 1 190 essentieel voor de peptide binding aan het 
MHC.. Deze bevindingen werpen een nieuw uitgangspunt op: andere experimenten hebben aan-
getoondd dat dezelfde epitopen herkend kunnen worden door verschillende MHC moleculen, en 
zelfss door verschillende diersoorten worden herkend (Fukushima et al. 1996). Het zou interes-
santt zijn om te weten of dezelfde bindende elementen van wezenlijk belang zijn voor T cell re-
ceptorr en MHC interactie bij elk van deze diersoorten. 

Tijdenss ons onderzoek naar factoren die het intracellulair transport van IRBP beïnvloeden heb-
benn wij gevonden een ATP afhankelijk binding tussen IRBP een cytosol eiwit met een molecuul 
gewichtt van 70 kD. Immunoprecipitatie en gedeeltelijke sequentie analyse toonden aan dat dit 
eiwitt behoorde tot de chaparone familie van eiwitten (heat shock eiwitten: HSP). Deze eiwitten 
zijnn sterk betrokken bij het voorkomen van denaturatie van eiwitten en hun opsplitsing. Hun rol 
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inn het immuun proces is niet duidelijk. Er is aanzienlijk bewijs in de literatuur dat suggereert dat 
chaparoness een antigeen presentatie beïnvloeden (Winfield and Jarjour 1991; Pierce 1994). Hun 
aanwezigheidd kan ook de immuun respons bevorderen zoals duidelijk is aangetoond bij bepaal-
dee vormen van kanker zoals ook bij de ziekte van Behcet wordt gesuggereerd (Standord et al. 
1994;; Janetzki and Srivastava 1995). Wijzigingen in de peptide volgorde zullen zeker de affini-
teitt voor de IRBP chaparone wijzigen (persoonlijke mededeling - K. Rengarajan). Expressie van 
HSPP in het ontstoken netvlies volgt een vast patroon, beginnend in de ganglion cel laag en voort-
schrijdendd naar het retinale pigmentepitheel. Sterke expressie van HSP's in het retina pigment 
epitheell  werd in de latere stadia van de ziekte gevonden (de Smet et al. 1996). De exacte rol van 
ditt specifieke chaparone bij het immunologisch proces dient echter nog te worden vastgesteld. 

Vervolgenss werd het humane S-antigeen (hS-AG) bij de Lewis rat onderzocht om zijn immuno-
logischee en immunopathologische epitopen vast te stellen. Gebruik makend van overlappende 
peptidess van het gehele eiwitmolecuul werden diverse plaatsen geïdentificeerd die een ontste-
kingg van het netvlies konden veroorzaken. De meest actieve plaats werd vastgesteld op positie 
340-3600 in overeenstemming met de bevindingen van andere auteurs die gebruik hadden ge-
maaktt van het runder eiwit (Gregerson et al. 1989; Merryman et al. 1991). Van belang is dat het 
peptidee met de meest pathogene aminozuur volgorde niet het meest proliferatieve effect had het-
geenn een scheiding suggereert tussen pathogeniciteit en immunogeniciteit. Deze bevinding werd 
ookk gedaan door andere onderzoekers (Gregerson et al. 1989) en is van groot belang, daar de 
identificatiee van een sterke lymfocyten proliferatie inducerende plek bij mensen niet noodzake-
lijkerr wijze een rol bij de pathogenese impliceert. 

Tenn slotte werden de meer pathogene epitopen van hel S-antigeen bij de Lewis rat onderzocht bij 
anderee ratten stammen, sommige met dezelfde MHC samenstelling en andere zonder. Deze stu-
diee beoogde epitopen te identificeren welke de histocompatibiliteit grenzen konden overschrij-
den.. Dit was zeker het geval bij het epitoop 340-360. Zelfs bij stammen met eenzelfde MHC ka-
rakteristiekk was er een aanzienlijke variatie in de mate van immunogeniciteit en pathogeniciteit 
vann elk onderzocht epitoop. Terwijl de oorzaak van deze variatie niet nader werd bestudeerd in 
dezee studie, spelen neuro-endocrine modulatie, de T cel ontwikkeling volgens Th 1 of Th2 pro-
fiell  een centrale rol. Zodoende spelen factoren welke buiten de mogelijkheid liggen om antigeen 
tee herkennen een rol bij de genotypische expressie van de ziekte. Deze externe invloeden spelen 
waarschijnlijkk bij gemengde stammen een nog kritischer rol. In het licht van deze andere resul-
tatenn moet de interpretatie van in vitro lymfocyten proliferatie door retinale autoantigenen bij de 
menss kritisch worden bekeken. 

Sectiee II: Immunologische Respons van Oculaire Auto-antigenen bij 
mensen n 

Omm een beeld te krijgen van de immuun respons op retinale auto-antigeen bij mensen werden 
tweee patiënten populaties in de Verenigde Staten en Japan onderzocht. Het profiel van beide 
groepenn was gelijk. Patiënten met retina pathologie hadden vertoond een positieve immuun re-
sponss op S-antigeen of IRBP. Verder hadden verschillende patiënten een respons op beide anti-
genenn of fragmenten daarvan. Dit patroon werd gezien bij 26 van de 82 onderzochte patiënten. 
Hett resultaat is zelfs meer significant indien men in aanmerking neemt dat ongeveer de helft van 
dee patiënten geen in vitro lymfocyten proliferatie toonde op enig antigeen (dit is gedefinieerd als 
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eenn proliferatie die boven het gemiddelde van de controle is plus 2 maal de standaarddeviatie). 
Daarr de meeste patiënten reeds meerdere jaren aan hun ziekte leden, wordt aangenomen dat sen-
sibilisatiee voor het tweede retinale autoantigeen (en misschien meer) plaats vond enige tijd na het 
beginn van de eerste ontstekingsperiode. Proliferatie bij controles werd waargenomen bij een der-
dee van de onderzochte personen (de Smet et al. 1990). Huidige inzichten over auto-immuniteit 
ondersteunenn het concept van zelfherkenning bij zowel B en T cel netwerken bij normale indivi-
duenn en bij pathologische situaties. 

Inn lymfocyten kweken van patiënten werden soms sterk fluctuerende resultaten gevonden bij de 
inn drievoud uitgevoerde experimenten. Vaak week een van de drie kweek bakjes (wells) afin zijn 
responss niveau. Als reden hiervoor werd aangenomen dat het microklimaat groei van de cellen 
remde.. Een andere oorzaak echter zou het aantal circulerende autoreactive T cellen kunnen zijn. 
Omm deze hypothese te kunnen onderzoeken werden kweken ingezet waarbij deze effecten tot een 
minimumm werden teruggebracht. Bij deze proefopzet werden 490 wells ingezet in aanwezigheid 
vann T cel stimulerende cytokines. Door anderen was aangetoond dat deze bepaling fungeerde als 
eenn gewijzigde limiting dilution assay (LDA). Op deze manier was het mogelijk het aantal cir-
culerendee autoreactive T cellen in het perifere bloed van patiënten en controle individuen nauw-
keurigg te bepalen. Patiënten hebben een 100 tot 1000 maal groter aantal circulerende autoreacti-
vee cellen voor S-antigeen in vergelijking met controle individuen. De resultaten waren in 
overeenstemmingg met gegevens die eerder door anderen waren gerapporteerd, die gebruik maak-
tenn van een interleukine-2 release assay (Opremcak et al. 1991). 

Naa aangetoond te hebben dat deze methode ons in staat stelde het aantal antigeen specifieke au-
toreactivee T cellen in bloed van patiënten en controle individuen te bepalen wilden wij vervol-
genss het profiel van deze cellen in de tijd meten. Besloten werd ons onderzoek te beperken tot 
eenn duidelijk omschreven patiënten populatie n.1. die met de ziekte van Behcet. Gedurende een 
reekss van maanden werd een groep van 5 patiënten prospectief gevolgd gebruik makend van de 
standaardd lymfocyten proliferative methode (zoals in de eerste studie in deze sectie) als ook door 
dee gemodificeerde LDA assay hierboven beschreven. Ondanks de beperkte aard van het onder-
zoekk waren diverse conclusies mogelijk. (1) De standaard test voorspelt slecht het moment van 
eenn ontstekingsrecidief. Een positieve ging echter vaak vooraf een klinische exacerbatie. (2) Na 
eenn opvlamming van het ziektebeeld, gaf de standaard bepaling stimulatie uitkomsten die dik-
wijl ss lager waren dan hun uitgangswaarden, waardoor dit een onbruikbare test is om patiënten 
prospectieff  te volgen. (3) De LDA leek vrij goed te correleren met ziekte activiteit daar een toe-
namee van autoreactive cellen in het perifere bloed kon worden aangetoond kort na een episode 
vann ziekte activiteit. (4) Een toename bleef bestaan gedurende een aantal maanden alvorens af te 
nemenn naar de uitgangswaarden. Een zelfde kinetiek werd eerder waargenomen bij experimen-
telee ontsteking- of infectiemodellen. De standaardbepaling is zodoende in staat om informatie te 
verschaffenn of een bepaald antigeen betrokken is bij een ziekteproces (zonder iets te zeggen over 
zijnn rol daarin), terwijl de LDA nuttig kan zijn voor de prognose. Studies in de toekomst kunnen 
behulpzaamm zijn om de voorspellende waarde van LDA's duidelijk te maken, maar een eenvou-
digerr methodiek dan degene welke in de huidige studie is gebruikt, zou nodig zijn. 

Tenslotte,, gebruik makend van dezelfde overlappende eiwitten van het menselijk S-antigeen zo-
alss in sectie I werden beschreven, onderzochten wij een aantal patiënten en controle individuen. 
Omm zeker te zijn dat dit betrekking had op het ziekte proces werd een aanzienlijk aantal contro-
lee individuen in het onderzoek meegenomen. De gegevens werden volgens twee benaderings-
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wijzenn geanalyseerd. De eerste had als doel om epitopen vast te stellen waarvoor de proliferatie-
vee respons bij patiënten statistisch significant hoger was dan bij controle individuen - in wezen 
zoudenn deze epitopen een immunodominante (proliferatieve) respons bij alle patiënten met een 
bepaaldee ziekte leveren. Zulke epitopen werden geïdentificeerd bij de ziekte van Behcet en bij 
sarcoïdose.. Zij werden gelokaliseerd in de onmiddelijke nabijheid van de immunopathogene epi-
topenn bij de rat waarmee zij een deel van de aminozuur volgorde deelden. Vervolgens werden de 
gegevenss geanalyseerd voor epitopen met klinische betekenis zoals aangeduid in de vorige stu-
diee door middel van stimulatie uitkomsten boven de gemiddelde van de controles plus 2x de stan-
daarddeviatie.. Verschillende patiënten hadden responsen op meervoudige epitopen, die niet be-
perktt bleven tot de immunodominante epitopen zoals boven vastgesteld. Dezelfde waarneming 
werdd gedaan bij patiënten met multiple sclerose waarbij men dacht dat het veroorzaakt werd door 
verspreidingg van de epitopen (Tuohy et al. 1999). Bij ieder ziekte recidief lijk t de immuun re-
sponss te verschuiven naar een nieuwe epitoop op hetzelfde eiwit. Bij experimentele auto-im-
muunn encefalitis volgt deze epitoop verspreiding een voorspelbaar beloop en modulatie van de 
responss op deze epitopen kan het ziekte recidief beperken. Dit is de eerste waarneming van dit 
fenomeenn bij uveitis. De toepassing hiervan bij oculaire auto-immuniteit behoeft verder onder-
zoek. . 

Sectiee III: Nieuwe Therapeutische Benaderingswijze bij Uveitis 

Gedurendee een reeks vanjaren is het EAU model van nut geweest om nieuwe behandelingswij-
zenn te introduceren. Vanuit het ratten model werden gunstige waarnemingen met FK506 (tacro-
limus)) uitgebreid naar het primaten model en deze zijn onderwerp van het eerste artikel in deze 
sectie.. Nadelige effecten waren beperkt tot een dosis van 0.5 mg/kg/d en beperkten zich groten-
deelss tot leverbeschadiging. Bij een lagere dosering van 0.25 mg/kg/d of 0.125 mg/kg/d werd 
geenn toxiciteit waargenomen. Bescherming tegen uveitis werd teweeg gebracht bij de meeste 
dieren,, met name wanneer het middel werd gegeven enkele dagen voor het begin van de ziekte 
(inn de afferente fase van de immuun respons). Immuunhistochemisch onderzoek van het oog bin-
nendringendee cellen liet een verschuiving naar een meer remmend profiel (CD8) zien met een af-
namee van het aantal infiltrerende B cellen. Een zelfde onderzoek werd met rapamycine uitge-
voerd,, een remmer van signaal transductie in lymfocyten. Bij een dosis van 0.1 mg/kg/d kon 
EAUU voorkomen worden, zelfs wanneer behandeling werd begonnen 7 dagen na immunisatie. 
Ookk werd nagegaan of IL-13 de verdere ontwikkeling van uveitis kon blokkeren wanneer deze 
zichh in één oog had gemanifesteerd. IL-13 is een pleomorph cytokine dat doorTh-2 lymfocyten 
geproduceerdd wordt. Evenals IL-10 en glucocorticoïden heeft het een remmend effect op de cel-
lulairee immuniteit. IL-13 remde ontsteking zowel in het aangedane oog als in het contralaterale 
oog.. Het effect bleef bestaan buiten de behandelingsperiode, en wel minstens gedurende een fol-
low-upp periode van 4 weken. Wijziging van het ziektebeloop doorTh2 lymfocyten te stimuleren 
lijkt ,, een veelbelovende onderzoekslijn. 



Sectiee IV: Therapeutische Benaderingswijzen voor de Behandeling van 
Uveitiss bij de Mens 

Twintigg jaar geleden werd cyclosporine als een krachtige T cel remmer ingevoerd. Het is uitge-
breidd gebruikt met gunstig resultaat bij uveitis, in het bijzonder bij de ziekte van Behcet. Enkele 
jarenn na zijn introductie echter werd het duidelijk dat cyclosporine verantwoordelijk was voor 
ernstigee bijwerkingen, vooral in de nier (Palestine et al. 1986). Gepaste behandelingsschemata 
warenn vereist om het effect van behandeling bij de patiënt te controleren, als om de bijwerkingen 
tee vervolgen. Een samenvatting van de huidige kennis over cyclosporine en zijn gebruik in de 
oogheelkundee wordt geleverd in het eerste hoofdstuk van deze sectie. Sindsdien is onderzoek 
verrichtt naar behandeling met lagere begindoses (Vitale et al. 1996). In tussen wordt cyclospori-
nee ook gebruikt om het sicca syndroom via lokale toediening te behandelen. 

Dee volgende twee artikelen vermelden een nieuwe behandelingscombinatie in een poging om de 
benodigdee orale dosis cyclosporine te verminderen. Daar cyclosporine vooral door het leveren-
zymm cytochroom P450 wordt gemetaboliseerd leidt het gebruik van een remmer van dit enzym 
(ketaconazol)) tot een verminderde behoefte aan dit middel en een meer stabiele geneesmiddelti-
ter.. Hen bijkomend voordeel is toegenomen effectiviteit als gevolg van stabielere bloed gehalten 
gedurendee de dag en afname van niertoxiciteit. Het laatste artikel biedt een nieuwe therapeuti-
schee benadering. Het gebruik van orale antigeen toediening om oogontstekingen te voorkomen 
werdd enkele jaren geleden als een veelbelovende benadering om auto-immuun ontstekingen te 
modulerenn geïntroduceerd. Men denkt dat het mechanisme te maken heeft met het aanbieden van 
antigeenn aan de plaques van Peyer in de darm. waar een Th2 profiel wordt geïnduceerd in bloot-
gesteldee lymfocyten. Deze cellen kunnen dan vrij circuleren naar andere organen, zoals het oog, 
waarr hun werking kan leiden tot vermindering van ontsteking door afscheiding van Th2 type cy-
tokines.. De resultaten van een piloot studie waarbij twee patiënten oraal S-antigeen kregen toe-
gediendd worden in het laatste artikel gepresenteerd. Bij deze patiënten met uveitis posterior kon 
dee medicatie geleidelijk worden stopgezet. Beëindiging van het S-antigeen toediening veroor-
zaaktee een toename van de in vitro tymfocyte proliferatie op retina antigenen en ging gepaard 
mett een recidief. Op grond van deze veelbelovende resultaten werd een onderzoek gestart met 
runderr S-antigeen versus ruw runder retina extract. De resultaten van dit onderzoek waren tame-
lij kk verrassend. Patiënten aan wie het S-antigeen oraal was toegediend hadden langdurige remis-
siee in vergelijking met patiënten in de controle groep en hadden lagere doses anti-inflammatoire 
geneesmiddelenn nodig. Patiënten die het ruw retina extract kregen toegediend reageerden slech-
terr dan personen uit de controle groep. Hoewel de reden voor deze resultaten onbekend is onder-
steuntt de literatuur het idee van een paradoxale immuun response (Blanas et al. 1996). Hoewel 
ditt een veelbelovende benadering lijkt , zijn aanvullende studies nodig om de precieze epitopen 
tee identificeren welke verantwoordelijk zijn voor de oogontsteking. Op grond van onze waarne-
mingenn met S-antigeen fragmenten is aanvullende informatie nodig ter bestudering van de ver-
spreidingg van immuun reactieve determinanten in relatie tot het effect van orale antigeen toedie-
ning. . 

Velee vragen blijven onbeantwoord. Terwijl ons begrip over ziekte bij de mens achterloopt bij on-
zee kennis ontrent het experimentele model zou de benadering zoals die in dit proefschrift is voor-
gesteld,, aangevuld met gegevens verkregen van intra-oculair weefsel (via puncties of biopsieën) 
onss van dienst kunnen zijn om dit hiaat in kennis in de komende jaren op te vullen. 
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