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Samenvatting g 
Allergischee patiënten vormen allergische antistoffen (IgE antistoffen) tegen 

allergenenn (bijvoorbeeld huisstofmijt). Deze IgE antistoffen komen vrij in het bloed voor, 
enn gebonden aan de bepaalde cellen: mestcellen in de weefsels, en basofielen in het bloed. 
Alss een allergeen het lichaam inkomt (bijvoorbeeld via de longen) bij een allergisch 
persoon,, dan worden allergeen-specifïeke IgE antistoffen op de mestcellen met elkaar 
verbondenn door dit allergeen. Dit veroorzaakt uitscheiding van allerlei stoffen, zoals 
histamine,, die een acute allergische reactie veroorzaken. Bovendien worden er stoffen 
geproduceerdd die weer andere cellen aantrekken en stimuleren, zoals basofielen, 
eosinofielen,, lymfocyten en monocyten. Soms duurt de allergische reactie, zoals bij astma, 
nogg weken voort (de chronische allergische reactie). Om de mechanismen van allergische 
reactiess te onderzoeken kan onder andere gebruik gemaakt worden van een allergeen-
inhalatieprovocatietestt Hierbij ademt de patiënt een allergeen-nevel in, en wordt de 
allergischee reactie in de luchtwegen bestudeerd door de luchtwegvernauwing te meten. Na 
dee acute allergische reactie blijkt bij sommige patiënten 6 tot 12 uur later, zonder dat er 
weerr contact is met allergeen, een tweede reactie op te treden (de late allergische reactie). 
Dee late allergische reactie wordt als model gebruikt voor de chronische allergische reactie, 
omdatt de reacties veel overeenkomsten vertonen. Het is niet duidelijk hoe de cellen in de 
latee en chronische reactie gestimuleerd worden. De hypothese was dat de late en de 
chronischee allergische reactie veroorzaakt worden door de reactie op lichaamseigen 
eiwitten.. Er zijn factoren beschreven, de "histamine-releasing factors" (HRF), die histamine 
vrijmakenn uit basofielen alleen als er een speciaal soort IgE antistoffen (HRF-reactive 
antistoffen)) aanwezig zijn op de oppervlakte van deze cellen. Er werd gedacht dat de 
activatiee van basofielen door HRF de oorzaak was van de late allergische reactie, en dat 
HRFF bovendien een rol speelde in de chronische allergische reactie. In dit proefschrift is 
dezee hypothese getest, gebruikmakend van kweekvloeistof van menselijke witte 
bloedcellenn waarin IgE-afhankelijke HRF aanwezig is (HRF,™). 

Voordatt het feitelijke onderzoek begon werd de bruikbaarheid bestudeerd van 
verschillendee methoden om IgE antistoffen tegen een bepaald allergeen aan te tonen. Ten 
eerstee is er een biologische assay: de basofiel assay, waarbij getest wordt of een allergeen in 
staatt is IgE op een basofiel te binden en histamine uit deze cellen vrij te maken. Voor deze 
assayassay worden menselijke basofielen gebruikt die gezuiverd worden uit bloed; de IgE 
antistoffenn die zich op de oppervlakte van de cellen bevinden worden verwijderd met een 
zuree buffer. Vervolgens wordt IgE uit serum dat onderzocht moet worden op de basofiel 
gebondenn (sensibilisatie van de basofiel). Na stimulatie met allergeen wordt de uitstoot van 
histaminee gemeten. In hoofdstuk 2 toonden wij aan dat de gevoeligheid en de maximale 
histaminee release verhoogd kunnen worden door samen met de het allergeen extract 
interleukine-33 aan de cellen toe te voegen. Interleukine-3 is een potentiërende factor voor 
basofielen,, d.w.z. het verlaagt de activatie-drempel voor de histamine uitstoot door andere 
stimulii  zonder dat het zelf in staat is histamine vrij te maken uit basofielen. Ten tweede is 

145 5 



Samenvatting Samenvatting 

err gebruik gemaakt van IgE-bindingstesten. De radioallergosorbent test (RAST) is een 
veelgebruiktee test in de allergie diagnostiek. In deze bepaling wordt IgE binding 
aangetoondd aan allergeen extract dat gekoppeld is aan een vaste fase, gebruikmakend van 
radioactieff  gelabelde anti-IgE antistoffen. De toepassing van de basofiel assay in de allergie 
diagnostiekk wordt beschreven in hoofdstuk 2. De RAST bleek in het algemeen gevoeliger 
tee zijn dan de basofiel assay. Alleen in gevallen waarbij er IgE voorkomt in serum tegen 
componentenn die in lage hoeveelheden (<0.1%) in een allergeen extract aanwezig zijn, is de 
basofiell  assay gevoeliger. Bij controle experimenten tijdens onze studie naar HRF,™-
reactieff  IgE, bleek dat het rundereiwit BSA (bovine serum albumine) dat aanwezig is 
tijdenss de incubatie met anti-IgE in de RAST en dat tevens het hoofdbestanddeel is van ons 
HRFmn-preparaatt (onderdeel van het kweekvloeistof van cellen), IgE van de vaste fase te 
eluerenn in de RAST (hoofdstuk 3). 

Omm te bepalen welke methoden het best gebruikt konden worden in ons onderzoek 
naarr de rol van HRFmn-reactief IgE in de late allergische reactie, werd onderzocht waarom 
sommigee IgE antistoffen wel en andere niet met HRFmn reageren. Er zijn twee hypotheses: 
(i)) HRFmn-reactief IgE is structureel anders dan ander IgE. Er bevinden zich bijvoorbeeld 
anderee of extra suikerstructuren op dit IgE antistof, of de speciale reactiviteit wordt 
veroorzaaktt doordat meerdere IgE moleculen aan elkaar gebonden zijn (polymeer IgE). 
HRFmnn zou dan een potentièrend effect op de basofiel hebben. Dus alleen als zowel een 
bepaaldd soort IgE én HRFmn (wellicht via een eigen receptor) binden is er volledige basofiel 
activatie.. (ii) HRFmn-reactief IgE is autoreactief IgE. Dus behalve dat er IgE antistoffen 
bestaann tegen allergenen afkomstig van bronnen buiten het lichaam (mijten, graspollen etc), 
zoudenn er ook IgE antistoffen bestaan tegen menselijke eiwitten (o.a. HRFmn). HRFmn zou 
inn dit geval dus een autoallergeen zijn. 

InIn hoofdstuk 4 is de eerste hypothese getest met de vraag of IgE-reactiviteit op 
HRFmnn veroorzaakt wordt door polymeer IgE. Hiertoe is HRFmn-reactief serum 
gefractioneerdd over een kolom die eiwitten scheidt op grootte. Vervolgens is gekeken welke 
fractiess basofielen kunnen sensibiliseren om histamine vrij te maken na stimulatie met 
HRFmn-- HRFmn bleek te reageren met monomeer IgE. Er kan dus geconcludeerd worden dat 
HRFmn-reactieff  IgE niet (uitsluitend) polymeer IgE is. 

InIn hoofdstuk 7 en 8 is de hypothese bestudeerd dat HRFmn-reactief IgE autoreactief 
IgEE is. Als dit het geval is, dan zou wellicht deze IgE binding aan HRFmn gebruikt kunnen 
wordenn om beide factoren (IgE+ en HRF,™) aan te tonen. Echter zelfs in de meest reactieve 
seraa konden we geen IgE binding aan HRFmn aan tonen met gevoelige immunochemische 
bepalingenn (hoofdstuk 7). Er bleek echter wel een stof in het HRFmn-preparaat aanwezig te 
zijnzijn die de allergische reactie kon versterken in de bioassay. Wellicht is de concentratie 
autoallergeenn in het HRFmn-preparaat te laag voor detectie met een IgE-bindingtest, terwijl, 
dankzijj  de versterkende factor, wel IgE-afhankelijke activiteit in de bioassay aantoonbaar 
is.. In sommige sera bleek HRFmn kruisreactief te zijn met een graspollen allergeen: bij 4/5 
HRFmn-reactievee sera resulteerde verwijdering van IgE tegen graspollen in een aanzienlijke 
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verminderingg van de reactiviteit op HRF™. Dit is compatibel met de hypothesis dat HRF^ 
eenn autoallergeen is, en dat het structureel lijk t op een graspollen allergeen. 

Dee tweede studie naar de hypothese of IgE reactiviteit op HRF™ veroorzaakt werd 
doorr autoreactief IgE, was gebaseerd op resultaten van een onderzoeksgroep uit Wenen. Zij 
toondenn aan dat er in serum van allergische eczeem patiënten IgE autoantistoffen aanwezig 
zijnzijn tegen menselijke eiwitten aanwezig in cel extracten. Er werd gebruik gemaakt van de 
immunoblot-techniek,, waarbij IgE binding bestudeerd wordt aan gedenatureerde en 
gereduceerdee eiwitten, die gescheiden zijn onder invloed van een elektrisch veld. In 
hoofdstukk 8 hebben we gekeken of in serum van allergische patiënten met en zonder astma 
ookk IgE tegen eiwitten in menselijke celextracten voorkomen, en of deze IgE antistoffen 
ookk reactiviteit tegen HRF™ vertoonden. Het bleek dat er in 9/52 sera van atopische 
patiëntenn IgE antistoffen tegen menselijke eiwitten aangetoond konden worden op 
immunoblot.. Immunoblot-reactieve IgE antistoffen waren echter niet geassocieerd met de 
aanwezigheidd van HRFmn-reactief IgE. Ook de immunoblot-techniek is dus niet geschikt 
omm HRFmn-reactief IgE aan te tonen. Het is mogelijk dat HRF,™ afwezig is in de 
celextractenn of dat de concentratie te laag is voor detectie. Vij f plasma samples met 
immunoblot-reactieff  IgE werden in meer detail bestudeerd. Ondanks sterke IgE-binding op 
immunoblott konden we geen activiteit vinden in de bioassay. Fractionering van celextract 
overr een kolom toonde aan dat tenminste één menselijke eiwit waaraan IgE binding op 
immunoblott was aangetoond, in complex was met andere eiwitten. Dit zou kunnen 
verklarenn waarom het celextract geen activiteit had in de basofiel assay. 

Inn hoofdstuk 5 is de rol van HRFmn-reactief IgE in de allergische reactie 
bestudeerd.. Eerst is er gekeken of er een statistisch verband bestond tussen de HRIv,-
reactievee IgE antistoffen en ziekteverschijnselen. Op basis van ons vooronderzoek is de 
basofiell  assay gebruikt om de reactiviteit op HRF™ te meten. De HRFmn-reactieve IgE 
antistoffenn bleken aanwezig te zijn in het bloed van 42% van allergische patiënten zonder 
astmaa (n=33), en in 45% van allergische patiënten met een milde vorm van astma (n=49), 
terwijll  ze afwezig waren in niet-allergische controles (n=15). Vervolgens werd de 
hypothesee getest dat HRF™ en HRFinn-reactief IgE samen een late allergische reactie 
veroorzaken.. Dit werd bestudeerd bij allergische patiënten bij wie na inademing van 
huisstofmijtt in een allergeen-inhalatieprovocatietest al dan niet een late allergische reactie 
optrad.. In tegenstelling tot de hypothese bleek dat HRFmn-reactief IgE niet noodzakelijk 
wass voor een late allergische reactie. Bovendien bleek in de milde astma groep de 
aanwezigheidd van IgE tegen HRF^ negatief geassocieerd te zijn met een late allergische 
reactie.. Deze resultaten leken er op te wijzen dat IgE tegen HRF ,̂ een beschermende factor 
is.. Dit werd tegen gesproken door onze tweede patiëntenstudie (hoofdstuk 6). Bij ernstige 
allergischee astma patiënten had 81% (n=27) IgE tegen HRF .̂ Bovendien bleek bij 77% 
vann allergische eczeempatiënten (n=13) IgE-antistoffen tegen HRF,™ te hebben. HRFmn-IgE 
lijk tt eerder een risicofactor te zijn voor ernstige vormen van allergie. Of de productie van 
IgE++ de oorzaak of gevolg van een chronische allergische reactie is, is niet duidelijk. Het 
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feitt dat IgE+ kruisreactief met een graspollen allergeen wijst erop dat IgE+ ontstaat tijdens 
eenn allergische reactie op een exogeen allergeen. De aanwezigheid van HRFnin-IgE in 
serumm en het voorkomen van een late allergische reactie na allergeen blootstelling lijken 
onafhankelijkee risico factoren te zijn zijn bij ernstige astma. De gevonden negatieve 
associatiee tussen HRFmn-IgE en een late allergische reactie in de astma groep (hoofdstuk 5) 
werdd mogelijk veroorzaakt door het feit dat de ernstige astma patiënten (met zowel een late 
allergischee reactie én HRFnm-reactief IgE?) niet aan de provocatiestudie konden meedoen. 

Opp basis van de resultaten beschreven in dit proefschrift en van het feit dat in de 
literatuurr beschreven is dat HRF™ aanwezig is tijdens de late allergische reactie, werd een 
nieuwee hypothese geformuleerd: HRF™, wordt waarschijnlijk uitgescheiden door 
allergischee cellen tijdens de late allergische reactie na een reactie op een gewoon allergeen 
(bvv huisstofmijt). Als er ook IgE-antistoffen tegen graspollen aanwezig zijn die 
kruisreactieff  zijn met HRFmn/autoallergeen, dan veroorzaakt de daaropvolgende IgE-reactie 
eenn langdurigere en ernstigere vorm van allergie en/of astma. 
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