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II Samenvatting 

Dee meningokok of Neisseria meningitidis kan bij mensen hersenvlies-
ontstekingg en bloedvergiftiging (sepsis) veroorzaken. De mens is de enige 
gastheerr van deze bacterie. Bij 5 tot 10 % van de populatie komt de bacterie 
voorr in de nasofarynx (neus-keelholte), zonder dat er sprake is van ziekte. De 
overdrachtt van de bacteriën van de ene naar de andere persoon vindt plaats 
doorr direct contact met speeksel of inademing van kleine druppeltjes die 
ontstaann bij niezen of hoesten. Een klein percentage van de mensen die de 
meningokokk bij zich dragen krijgen hersenvliesonteking en/of sepsis. 
Meningokokkenziektee komt voornamelijk voor bij kinderen tot 5 jaar en bij 
adolescenten.. De ziekte kenmerkt zich op verschillende wijze. Bij ongeveer 15 
aa 20 % % is sprake van een snel en ernstig beloop. Ongeveer 5 tot 10 % van 
patiëntenn met meningokokkenziekte (in westerse landen) overlijdt hieraan. 
Vann de patiënten die herstellen, houdt ongeveer 10 tot 20 % blijvende 
gevolgen,, zoals: amputatie, epilepsie, gehoorproblemen en gedragsstoornissen. 
Uitt het bovenstaande is duidelijk dat voorkomen beter is dan genezen. De 
ontwikkelingg van een vaccin ter voorkoming van meningokokkenziekte is 
daaromm van zeer groot belang. 

Bijj  de ontwikkeling van een vaccin tegen meningokokken ziekte wordt 
gezochtt naar die bacteriële componenten, antigenen, die antistoffen kunnen 
doenn ontstaan, die beschermen tegen de ziekte. De antigenen aan de 
buitenkantt van de bacterie zijn belangrijk als vaccincomponent. De 
meningokokk is omgeven door een kapsel van suikers (polysacchariden), op 
basiss waarvan N. meningitidis wordt onderverdeeld in serogroepen. Het kapsel 
iss een belangrijk vaccincomponent voor de meeste ziekte veroorzakende 
serogroepen.. Op basis van dit kapsel zijn er verschillende vaccins gemaakt, 
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waaronderr het vaccin tegen serogroep C welke recentelijk met succes is 
gebruiktt voor massa vaccina tie in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. 
Hett kapsel van de serogroep B meningokok kan niet worden gebruikt als 
vaccincomponentt omdat het onvoldoende antistoffen opwekt (slecht 
immunogeen),, waarschijnlijk omdat er sprake is van tolerantie. De bewuste 
polysaccharide-structuurr komt ook voor op menselijke cellen. Daarmee bestaat 
duss ook het gevaar, dat wanneer dit kapsel zou worden gebruikt als vaccin 
component,, een auto-immuun reactie tegen de lichaamseigen cellen zou 
kunnenn optreden. Er is tot op heden nog geen vaccin tegen serogroep B 
meningokokkenn ontwikkeld, daarom wordt gekozen voor antigenen uit de 
buitenmembraann van de meningokok. Bij de samenstelling van verschillende 
buitenmembraan-vaccins,, waarbij wordt gekeken naar de combinatie van 
antigenenn die nodig is, om een beschermende antistof respons op te wekken. 

Mett het zoeken naar vaccincomponenten is er tegelijkertijd veel 
informatiee verzameld over de structuren waaruit de bacterie bestaat. De cel-
enveloppee van meningokokken bestaat uit twee membranen; de 
binnenmembraann welke het cytoplasma omsluit en de buitenmembraan met 
daartussenn de periplasmatische ruimte. De buitenmembraan bestaat uit een 
asymmetrischee bilaag, gevormd door een phosholipiden-laag aan de 
binnenzijdee en een phospholipiden- en lipopolysaccharide(LPS)-laag aan de 
buitenzijde.. Verder bevinden zich in deze laag verschillende buitenmembraan 
eiwitten.. Deze eiwitten zijn betrokken bij het behoud van de bacteriële 
structuurr of spelen een rol bij de handhaving van de bacterie in het milieu, 
zoalss bijvoorbeeld de porie vormende eiwitten PorA en PorB, die betrokken 
zijnn bij de opname van nutriënten. Een andere groep van eiwitten die zich in 
dee buitenmembraan bevindt is betrokken bij de aanhechting aan epitheelcellen 
vann de nasofarynx. Deze eiwitten binden vaak heel specifiek aan een structuur 
(receptor)) die zich aan de buitenzijde van deze cellen bevindt. Hierdoor kan 
dee meningokok zich vastzetten in zijn natuurlijke habitat en zich vandaar uit 
verspreiden.. De pili , eiwitcomplexen met een haarachtige structuur die 
beginnenn in de binnenmembraan en door de buitenmembraan heen steken, 
spelenn een rol bij de eerste contacten tussen de bacterie en de epitheelcel. Na 
ditt initiële contact volgt er een versterking van de binding. Hierbij zijn 
verschillendee buitenmembraan eiwitten betrokken waaronder de 'opacity' of 
Opaa eiwitten. 

Inn de ontwikkeling van een vaccin tegen serogroep B meningokokken 
iss PorA eenn belangrijke vaccincomponent, omdat is gebleken dat dit eiwit 
bacteriedodendee (bactericide) antistoffen opwekt. Zoals veel structuren van de 
meningokokk is ook het PorA eiwit variabel. Aangezien het vaccin gericht moet 
zijnn tegen zoveel mogelijk meningokokken varianten welke deel uit maken 
vann serogroep B, moeten alle PorA varianten zich in het vaccin bevinden. In 
iederr geval de PorA varianten die gevonden zijn in meningokokken die ziekte 
hebbenn veroorzaakt. In dat verband is er een serogroep B vaccin in 
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ontwikkeling,, bestaande uit buitenmembranen waarin zich zes verschillende 
variantenn van PorA bevinden. Dit wordt het hexavalente vaccin genoemd. Er 
zijnn echter veel meer varianten van PorA en er zijn ook meningokokken die 
geenn PorA in de buitenmembraan tot expressie brengen, daarom is er behoefte 
aann additionele vaccincomponenten. 

Eénn van de potentiële vaccincomponenten is het Opa eiwit. Van de 
Opaa eiwitten is bekend dat de expressie per meningokok sterk varieert. Een 
coderendd gen kan in de ene generatie meningokokken tot expressie komen 
terwijll  het in de daarop volgende generaties is uitgeschakeld. Er bevinden zich 
44 opa genen in het chromosoom van de meningokok (opaA, opaB, opaD en 
opaj),opaj), welke vaak sterk verschillen in aminozuur samenstelling. In de 
serogroepp B populatie komen dan ook veel verschillende Opa varianten voor. 
Dee variabele domeinen bevinden zich aan de buitenkant van de bacterie en 
makenn deel uit van lus-vormige delen van het eiwit (Hoofdstuk 7, figuur 2). 
Dee lus-vormige delen zijn betrokken bij de binding aan de receptoren en zitten 
vastt aan het cilindervormige gedeelte van het eiwit welke is ingebed in de 
buitenmembraan. . 

Dee Opa eiwitten binden specifiek aan CEACAM- en HSPG-receptoren 
vann menselijke cellen. De CEACAM-receptoren zijn de belangrijkste 
receptoren,, omdat de meerderheid van de Opa eiwitten hieraan bindt. Van alle 
CEACAMM receptoren, kunnen 4 verschillende varianten worden gebonden 
doorr de Opa eiwitten, namelijk CEACAM1, CEACAM3, CEACAM6 en CEA. 
Dee bindingsspecificiteit verschilt per Opa eiwit en leidt in bepaalde gevallen 
tott opname van de meningokok door de humane cel. Dit kan leiden tot invasie 
vann de bloedbaan met als gevolg dat de bacteriën zich verspreiden en 
hersenvliesontstekingg en/of sepsis kunnen veroorzaken. Het blokkeren van de 
Opaa afhankelijke binding welke kan leiden tot invasie, zou een goede strategie 
kunnenn zijn ter voorkoming van meningokokkenziekte. 

Hett doel van het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift was 
omm de structuur van de Opa eiwitten te bestuderen in relatie tot de functie om 
naa te gaan of Opa eiwitten gebruikt zouden kunnen worden als additionele 
vaccincomponent.. Een probleem daarbij vormt de variabiliteit van deze 
eiwitten.. Echter, er wordt maar een beperkt aantal receptoren gebonden, wat 
suggereertt dat er zich ook meer geconserveerde domeinen van de Opa 
eiwittenn aan het oppervlak van de bacterie moeten bevinden. 

OmOm de algemene opbouw (conformatie) van het Opa eiwit molecuul 
beterr te bestuderen zijn de OpaB en Opaj eiwitten uit een bepaalde 
meningokokkenstamm tot expressie gebracht in een andere bacterie, Escherichia 
coli,, vervolgens opgezuiverd en door middel van kunstmatige hervouwing 
terugg gebracht in de natuurlijke structuur (Hoofdstuk 2). Na verdere zuivering 
iss er naast de functionele analyse, ook met behulp van fysische analyse 
gekekenn naar structuren die voorkomen in dit eiwit. Dit gezuiverde Opaj eiwit 
iss verder gebruikt voor immunisatie van muizen (Hoofdstuk 4 en 5) en voor 
structurelee analyse. 
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Dee variatie van de Opa eiwitten in aminozuursamenstelling is nader 
bekekenn in het kader van de receptorbinding. Om te bepalen welke 
aminozurenn een rol spelen bij de CEAC AM-receptor interactie zijn er gericht 
veranderingenn (mutaties) aangebracht in het opaB gen. De eiwitten met de 
specifiekk aangebrachte veranderingen zijn tot expressie gebracht in de 
buitenmembraann van E.coli en zijn getest op binding aan cellen die CEA of 
CEACC AMI tot expressie brengen. Op deze manier kon de binding gemeten 
wordenn en zijn er verschillende aminozuren en aminozuurmotieven gevonden 
diee een rol spelen bij de interactie tussen Opa eiwitten en CEA- en CEACAM1-
receptoren.. De aminozuren die betrokken bleken te zijn bij de binding aan 
CEACAM11 zijn relatief geconserveerde delen van Opa eiwitten. Verder lijken 
bepaaldee aminozuren betrokken te zijn bij de instandhouding van de 
moleculairee structuur wat bepalend bleek te zijn voor de binding aan 
CEACAMM receptoren. Hieruit volgt de conclusie dat de variabiliteit inderdaad 
gelimiteerdd is; er moeten bepaalde aminozuren aanwezig zijn in de variabele 
domeinenn om de binding aan de CEACAM receptoren mogelijk te maken. 

OmOm na te gaan of Opa eiwitten gebruikt zouden kunnen worden als 
additioneell  vaccincomponent is het belangrijk om meer te weten te komen 
overr de immunologische eigenschappen. Allereerst zijn Opa-bevattende 
buitenmembraan-complexenn en gezuiverd Opa eiwit gebruikt om muizen 
subcutaann (onderhuids) te immuniseren. In de sera van muizen is gezocht naar 
specifiekee Opa antistoffen. Bovendien werden de eigenschappen van deze 
antistoffenn bestudeerd. Zuiver Opa eiwit bleek alleen immunogeen te zijn na 
toevoegingg van een 'helperstof' (adjuvant). Opa eiwit in buitenmembraan-
complexenn bleek zonder verdere toevoeging sterk immunogeen, zeer 
waarschijnlijkk door de aanwezigheid van een ander buitenmembraan 
component,, lipopolysaccharide (LPS). Binding tussen antilichamen en de 
meningokokk leidde niet tot bactericide activiteit. Verder bleken de specifieke 
antistoffenn niet betrokken te zijn bij de antistof-afhankelijke opname van 
meningokokkenn door neutrofielen (opsono-fagocytose). Wel bleek het mogelijk 
omm met specifieke antilichamen, opgewekt tegen OpaJ, de binding van 
bacteriënn aan epitheliale cellen en aan neutrofielen te blokkeren. Deze 
blokkeringg was Opa-afhankelijk en was kruisreactief, ook de binding van 
bacteriënn die OpaB tot expressie brachten kon namelijk worden geblokkeerd 
doorr OpaJ specifieke antistoffen. Blokkering van de Opa-CEACAM-interactie 
zouu een belangrijke rol kunnen spelen bij de blokkering van de hechting van 
dee meningokokken, waardoor het binnendringen van dieper liggend weefsel 
kann worden voorkomen. 

Hett is belangrijk om aan te tonen dat het mogelijk is om specifieke 
anti-Opaa antistoffen op te wekken in de neus-keelholte (nasofarynx). Voor dit 
doell  zijn muizen intranasaal (via een neusgat) geïmmuniseerd. Er is daarbij 
gebruikk gemaakt van liposomen (bolletjes bestaande uit lipiden) met daarin 
zuiverr OpaB en OpaJ eiwit. Verschillende adjuvantia werden toegevoegd, 
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waaronderr ook LPS. Dit bleek in combinatie met de liposomale formulering 
vann zuiver Opa eiwit de beste respons te geven. In de nasale lavages en in de 
seraa werden hoge gehaltes antistoffen gevonden. De conclusie is dus dat het 
mogelijkk is om een specifieke respons op te wekken tegen Opa eiwitten in de 
nasofarynx. . 

All  geruime tijd is bekend dat Opa-eiwitten niet alleen binden aan 
epitheel-- en endotheelcellen, maar ook een specifieke interactie aangaan met 
neutrofielen.. Deze interactie is CEACAM-afhankelijk; er komen drie 
verschillendee CEACAM receptoren voor op neutrofielen: CEACAM1, 
CEACAM33 en CEACAM6. Van deze varianten komt CEACAM3 alleen voor op 
neutrofielenn en niet op andere cellen. Aangezien de neutrofielen deel uitmaken 
vann het afweersysteem en deze cellen gespecialiseerd zijn in het opruimen van 
bacteriën,, is het verbazingwekkend dat juist met deze receptor een specifieke 
interactiee wordt aangegaan. Dit zou er op kunnen duiden dat binding aan 
dezee receptor een voordeel heeft voor de bacterie. Er is gekeken naar de 
specifiekee Opa-afhankelijke interactie met neutrofielen, waarbij gebruik werd 
gemaaktt van E.coli met verschillende Opa eiwitten in de buitenmembraan. De 
bindingg aan CEACAM1, CEACAM3 en CEACAM6 leidde tot overleving, 
terwijll  de binding aan alleen CEACAM1 leidde tot de dood van de bacteriën. 
Hieruitt blijkt dat de bindingsspecificiteit bepalend is voor het lot van de 
bacteriënn en dat betrokkenheid van CEACAM3 bij de interactie met 
neutrofielenn kan leiden tot overleving. Het is belangrijk de interferentie van de 
Opa-CEACAMl-afhankelijkee interactie met neutrofielen te voorkomen. 
Antistoffenn die de interactie met receptoren die leidt tot overleving van de 
bacteriënn blokkeren en antilichamen die zorgen voor phagocytose zijn hierbij 
eveneenss belangrijk. 

Opaa eiwitten kunnen zodoende een belangrijke rol spelen als 
additionelee vaccincomponent, niet zozeer vanwege een bactericide 
antistofrespons,, maar doordat antistoffen kunnen worden opgewekt die de 
Opa-CEACAMM interactie op een kruis-reactieve wijze kunnen blokkeren. 
Belangrijkk is ook dat specifieke antistoffen niet alleen kunnen worden 
opgewektt in sera, maar ook in de nasopharynx na intranasale immunisatie. Of 
dezee antistoffen ook een daadwerkelijke bescherming geven kan het beste 
wordenn bepaald in een infectiemodel geschikt voor meningokokken. 
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