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SAMENVATTING 



Uveitis is een ontsteking in het oog, die zich kan uiten als, ontsteking van het 
regenboogvlies (iris), vaatvlies (choroid), netvlies (retina), glasvocht (vitreous) 
of oog zenuw (nervus opticus). Het kan veroorzaakt worden door infectieuze 
organismen als bacteriën, virussen, parasieten of schimmels, maar het kan ook 
veroorzaakt worden via een niet infectieus mechanisme bijv. een auto-immuun 
respons. In Hoofdstuk 1 wordt een discussie gepresenteerd, die toont dat de 
gedachten over het ontstaan van uveitis zijn veranderd, als gevolg van de 
toename in kennis op het gebied van de immunologie en de introductie van de 
spleetlamp en de funduscoop. In het begin van deze eeuw hadden infectieuze 
oorzaken de overhand, maar na de ontdekking van antibiotica en het 
ontwikkelen van diagnostische testen, leken de infectieuze oorzaken af te 
nemen. Ook de ontdekking van het Human Leucocyte Antigen (HLA) systeem, 
en het feit dat eiwitten uit het oog uveitis kunnen veroorzaken, als ze ingespoten 
worden in dieren, leidde tot de gedachte dat autoimmuniteit een belangrijk 
onderliggend mechanisme voor het ontstaan van uveitis zou kunnen zijn. 

Na de tachtiger jaren, gaf de AIDS epidemie ons de mogelijkheid om het 
verloop van infectieuze uveitis beter te bekijken. De ontwikkeling van de 
polymerase ketting reactie (PCR) om DNA te vermeerderen gaf ons de 
mogelijkheid de aanwezigheid van bepaalde organismen (waarvan al gedacht 
werd dat deze uveitis zouden kunnen veroorzaken) aan te tonen in het 
kamerwater of het glasvocht. De PCR wordt tevens gebruikt om nieuwe 
organismen te kunnen ontdekken, die een rol zouden kunnen spelen bij het 
ontstaan van uveitis, zoals bijv. de bacterie Tropheryma whippelü, die zowel 
een darmontsteking als uveitis kan veroorzaken. 

Op het IOI zijn het detecteren van locale antistof productie en de PCR 
gebruikt, om de rol van diverse virussen bij het ontstaan van uveitis (zoals 
CMV, HSV, VZV) te onderzoeken. Aangezien het niet duidelijk was of het 
Epstein-Barr virus (EBV, de veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer) uveitis kan 
veroorzaken, hebben we bij patiënten met diverse uveitis entiteiten gekeken 
naar het voorkomen van EBV DNA in het glasvocht of kamerwater (Hoofdstuk 
2). Het bleek dat EBV DNA in een groot deel van de patiënten die een gedaalde 
weerstand hadden, maar niet geïnfecteerd waren met het HIV, aanwezig was. 
Helaas werd er ook EBV DNA bij patiënten zonder uveitis aangetoond en bij 
patiënten met een andere oorzaak voor de uveitis (zoals VZV, HSV, of 
Toxoplasma). We hebben daarom geconcludeerd dat het testen op EBV DNA 
niet routinematig bij elke patiënt met uveitis gedaan moet worden. 

Sterk verbeterde PCR technieken zoals de 'representative differential 
analysis' (RDA) zouden mogelijk in de toekomst een rol kunnen spelen bij het 
ontdekken van nieuwe organismen, die uveitis kunnen veroorzaken. Bij RDA 
wordt al het DNA, wat in het kamerwater of glasvocht aanwezig is, 
vermeerderd met behulp van 'random primers'. Het 'eigen' DNA wordt dan uit 
het monster verwijderd door er DNA uit de eigen lymfocyten bij te doen, er 
blijft dan alleen 'vreemd' DNA over. Dit DNA kan dan gesequenced worden, 
en de sequentie kan vergeleken worden met de bekende sequenties in de 
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genbank. Aangezien nog niet alle sequenties bekend zijn, blijft het mogelijk dat 
het oorzakelijke organisme niet geïdentificeerd kan worden. Deze RDA 
techniek zal waarschijnlijk niet als middel voor de diagnostiek gebruikt worden, 
omdat het erg tijdrovend en duur is. 

Een andere methode, die waarschijnlijk wel gebruikt kan worden voor de 
diagnostiek is de 'DNA-chip'. De DN A-chip is een glasplaatje waarop heel veel 
stukjes sequentie van bekende micro-organismen zitten. DNA uit het 
kamerwater of glasvocht wordt d.m.v. aspecifieke primers vermeerderd, terwijl 
er gelabelde nucleotiden worden gebruikt. Het ontstane product wordt dan 
gehybridiseerd aan de chip, en als het monster één van de sequenties bevat, die 
op de chip zitten, dan wordt een signaal uitgezonden. Zo kunnen op een snelle 
manier de organismen, die in het oog aanwezig zijn, geïdentificeerd worden. 

De parasiet Toxoplasma gondii is de belangrijkste veroorzaker van uveitis 
in het achterste gedeelte van het oog (posterieure uveitis). Ondanks dat het 
detecteren van locale Immunoglobuline (Ig) G productie tegen de parasiet of het 
detecteren van het DNA erg nuttig zijn, kunnen atypische gevallen toch gemist 
worden. In Hoofdstuk 3 beschrijven we het gebruik van de detectie van locale 
productie van IgA tegen Toxoplasma. Hiervoor hebben we 3 groepen patiënten 
getest; groep 1 bestond uit patiënten, die er klinisch van verdacht waren oculaire 
toxoplasmose te hebben; groep 2 bestond uit patiënten, die wel uveitis hadden 
maar waarbij het oogheelkundig beeld niet op oculaire toxoplasmose leek; en 
groep 3 bestond uit gezonde controles. We hebben aangetoond, dat de 
sensitiviteit van de testen toenam van 77% naar 91%, als gevolg van de 
toevoeging van de IgA test aan de IgG test en de PCR. Het was nogal 
opmerkelijk dat er IgA in het oog gevonden werd bij patiënten die al meerder 
keren toxoplasma in het oog hadden gehad, omdat gedacht wordt dat IgA alleen 
gemaakt wordt tijdens primaire infectie. De aanwezigheid van deze antistoffen 
is waarschijnlijk het gevolg van de unieke situatie van het oog; dit wordt in 
hoofdstuk 3 bediscussieerd. 

Aangezien er in toenemende mate gedacht wordt dat het aantal patiënten, 
die oculaire toxoplasmose krijgen als complicatie van een postnataal verkregen 
infectie met de parasiet, hoger is dan altijd aangenomen is, hebben we gekeken 
naar de aanwezigheid van serologische markers in het serum van patiënten met 
oculaire toxoplasmose. De resultaten worden beschreven in Hoofdstuk 4. Het 
bleek dat bijna 50% van alle patiënten met een primaire oculaire toxoplasmose 
serologische aanwijzingen hadden voor een acute systemische infectie. Dit wijst 
erop dat de prevalentie van postnataal verkregen oculaire toxoplasmose 
onderschat is geweest. Patiënten met een primaire oculaire toxoplasmose en 
aanwijzingen voor een acute systemische infectie met de parasiet, waren ouder 
dan degenen, die geen serologische aanwijzingen hadden voor acute 
systemische infectie. Aangezien primaire oculaire toxoplasmose als een 
complicatie van acute systemische infectie hoofdzakelijk gezien wordt bij 
oudere patiënten, kan het noodzakelijk zijn om deze patiënten direct na 
seroconversie met antiparasitaire middelen te behandelen, zodat oogheelkundige 
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complicaties voorkomen kunnen worden. De resultaten gaven ook een 
aanwijzing dat, wanneer patiënten met oculaire toxoplasmose verdacht worden 
van een acute systemische infectie met de parasiet, het beter zou zijn om 
meerdere Immunoglobuline klassen (IgG, IgA, IgM) te bepalen. Longitudinale 
sérologie zou daarbij van toevoegende waarde kunnen zijn. In de toekomst is 
mogelijk Immunoglobuline aviditeit van aanvullende waarde om acute infectie 
aan te tonen. 

Aangezien het nog niet duidelijk is of het 'presumed ocular histoplasmosis 
syndrome' (POHS) het gevolg is van infectie met de schimmel Histoplasma 
capsulatum zijn verscheidene aspecten van dit syndroom onderzocht 
(Hoofdstukken 5 en 6). Om te onderzoeken of POHS in Nederland 
geassocieerd is met eerder contact met de schimmel, hebben we gekeken of 
patiënten met dit syndroom, antistoffen tegen de schimmel in hun bloed hadden. 
Tevens zijn andere risicofactoren onderzocht. De resultaten zijn beschreven in 
Hoofdstuk 5. Het bleek dat in geen van de 27 patiënten aanwijzingen gevonden 
konden worden voor eerder contact met de schimmel (geen antistoffen en geen 
verre reizen naar gebieden waar de schimmel wel zou kunnen voorkomen). Om 
autoimmuniteit uit te sluiten is er d.m.v. immunohistochemie en 
immunoblotting, tevens ook gekeken naar antistoffen in het bloed tegen eiwitten 
van de retina en het choroid. Er was echter geen verschil aantoonbaar tussen de 
patiënten en de gezonde controles. Daarom hebben we de conclusie getrokken 
dat POHS in Nederland waarschijnlijk niet veroorzaakt wordt door de schimmel 
Histoplasma capsulatum. 

In de Verenigde Staten wordt POHS geassocieerd met HLA-DR2 en HLA-
B7. Wij waren benieuwd of zo'n zelfde associatie ook in de Nederlandse 
patiënten gevonden zou kunnen worden. Daarom zijn er ook HLA typeringen 
uitgevoerd bij de Nederlandse patiënten met POHS. Dezelfde associatie bleek 
aanwezig te zijn (Hoofdstuk 6). Het is daarom heel goed mogelijk, dat 
Histoplasma capsulatum, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten, geen 
rol speelt bij het ontstaan van POHS. Gebaseerd op de bevindingen beschreven 
in hoofdstuk 5 en 6 denken we dat het syndroom, in ieder geval in niet-
endemische gebieden, beter multifocale choroidopathie genoemd kan worden. 
Studies die nog gaande zijn, zijn gericht op de vraag of de HLA associatie beter 
gekarakteriseerd kan worden. Voorlopige resultaten tonen aan, dat een bepaalde 
mutatie in de aminozuur volgorde van het HLA-DR 2 gen vaker bij patiënten 
aanwezig is vergeleken met de Nederlandse bevolking. 

De verbeterde technieken om het HLA type te bepalen, (zoals de bepaling 
die gebaseerd op de basepaarvolgorde van het gen voor HLA), helpt ons om de 
Pathogenese van autoimmuun gerelateerde uveitis entiteiten beter te begrijpen, 
en zouden ook een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe gezichtspunten 
betreffende de infectieuze uveitis entiteiten. Bij patiënten met oculaire 
toxoplasmose is er tot nu toe nog geen HLA associatie gevonden. Het is 
mogelijk dat als er een goed gedefinieerde groep patiënten getest zou worden, er 
wel een HLA associatie gevonden kan worden. 
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Bij verschillende muizen stammen is reeds beschreven, dat er een genetische 
predispositie is om toxoplasmose te ontwikkelen. De ene stam was meer 
gevoelig voor een bepaalde stam van de toxoplasma parasiet, en ging zelfs dood 
aan de grote hoeveelheid cysten in het brein, terwijl de andere stam muizen 
bleef leven, en veel minder cysten in het brein had. 

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de rol van cytokinen tijdens 
uveitis. In een experimenteel model is gebleken dat met name de T helper type 
(Th)l lymfocyten (en niet de Th2 lymfocyten) een belangrijke rol spelen bij 
uveitis. Aangezien de rol van de cytokinen, die door deze T-cellen 
geproduceerd worden, nog niet is beschreven bij patiënten met klinische uveitis, 
hebben we gekeken naar het immunoregulatoire cytokine profiel bij deze 
patiënten. Hoofdstuk 7 bevestigt eerdere studies, waarbij een hoog interleukine 
(IL) 6 gehalte is gevonden bij patiënten met een actieve ontsteking in het oog. 
Alhoewel andere cytokinen (IL-10 en interferon [IFN]-y) konden worden 
gevonden bij patiënten met acute retina necrose (ARN) en patiënten met oculair 
toxoplasmose, gaven de resultaten geen duidelijke aanwijzing welke Th cellen 
de meest belangrijke rol spelen gedurende klinische uveitis. Het bepalen van 
een cytokine profiel, bestaande uit IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 en IFN-y, levert geen 
directe bijdrage aan de diagnostiek van uveitis, omdat er geen specifiek profiel 
kan worden gevonden in, hetzij patiënten met ARN, oculaire toxoplasmose, of 
een autoimmuun uveitis zoals uveitis gerelateerd aan sarcoïdose. Een beter 
begrip van het netwerk van cytokinen dat een rol speelt gedurende uveitis, zal 
mogelijk leiden tot betere therapeutische mogelijkheden. Recent is bijv. 
beschreven dat het regulatoire cytokine IL-13 mogelijk een waardevolle 
therapie zou kunnen zijn bij de behandeling van uveitis. 

Dit proefschrift heeft laten zien dat de aetiologie van uveitis altijd aan 
verandering onderhevig zal zijn; er worden nog steeds nieuwe uveitis entiteiten 
gezien, zoals bijv. de 'immune recovery uveitis', die gezien wordt bij AIDS 
patiënten met CMV retinitis, die momenteel behandeld worden met krachtige 
anti retrovirale middelen (HAART). 

Aan het begin van een nieuwe eeuw, waar sterk verbeterde laboratorium 
technieken (zoals de polymerase ketting reactie en andere moleculair 
biologische technieken) een bijdrage kunnen leveren aan de aetiologie en de 
diagnostiek van uveitis, lijkt het erop dat de bijdrage van infectieuze oorzaken 
beter herkend kan worden. Deze toegenomen kennis zal mogelijk leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen en er zo hopelijk toe leiden dat het visus 
verlies, waarmee uveitis vaak gepaard gaat, voorkomen kan worden. 
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