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Hett onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift behandeld de toepassing 

vann biotechnologie in het veld van de allergiediagnostiek en allergeen-specifieke 

immuuntherapie.. Sinds het begin van de vorige eeuw worden allergeenextracten 

gebruiktt voor de diagnose en behandeling van type-1 allergieën. Door de 

ontwikkelingenn in de biotechnologie zijn er perspectieven voor vernieuwing van deze 

productenn ontstaan. Zo heeft de introductie van monoklonale antistoffen de 

karakterisatiee en standaardisatie van allergeenextracten verbeterd. Ook werd het 

hierdoorr mogelijk om de belangrijkste allergenen eenvoudig te zuiveren en te 

karakteriseren.. Recombinanttechnieken hebben in de jaren tachtig hun intrede gedaan 

bijj  het allergie-onderzoek, waardoor de belangrijkste allergenen op grotere schaal en 

opp meer reproduceerbare wijze gemaakt kunnen worden. Voorts werden in de loop 

vann de jaren negentig verschillende eukarvote expressiesvstemen geïntroduceerd die 

post-translationelee modificaties mogelijk maken waartoe prokaryoten niet in staat zijn. 

Hett betreft hier onder andere glvcosvlering en efficiëntere vorming van disulfide 

bruggen,, modificaties die beide essentieel kunnen zijn voor de juiste vouwing van 

recombinanteiwitten.. Tot slot is het sinds enkele jaren mogelijk om met behulp van 

moleculairee technieken mutaties in recombinanteiwitten aan te brengen, waardoor de 

allergeniciteitt van het eiwit verminderd kan worden. De geschetste ontwikkelingen 

hebbenn er toe geleid dat de bestaande producten gebaseerd op allergeen extracten 

steedss meer gestandaardiseerd worden op basis van major allergeen gehalte. 

Bovendienn wordt er sinds enige jaren serieus gewerkt aan de vervanging van deze 

productenn door een nieuwe generatie die gebaseerd is op gezuiverde natuurlijke of 

recombinantallergenen. . 

Di tt proefschrift gaat in op de toepassing van verschillende van de hierboven 

beschrevenn biotechnologische technieken bij het onderzoek naar allergenen, zoals de 

toepassingg van monoklonale-antistoffen voor het standaardiseren van 

allergeenextractenn (hoofstukken 2 en 3) en het zuiveren van major allergenen 

(hoofstukkenn 2 en 3), het produceren van recombinantallergenen in eukaryote 

expressiesvstemenn zoals gist (hoofdstukken 2, 4, 5, 6 en 7) en tabaksplanten 

(hoofdstukk 7), en de mogelijke gevolgen van glvcosvlering van recombinantallergenen 

inn deze expressiesystemen bij het gebruik van deze glycoproteïnen in diagnostische 

testenn (hoofdstuk 6 en 7). 
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Inn hoofdstuk 2 worden methodes voor de zuivering en meting van graspollen 

groep-11 allergenen geëvalueerd. Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van 0.9% 

NaCll  tijdens extractie van Dactylisglomerata (kropaar) graspollen bevatten de extracten 

respectievelijkk 3 of 2 varianten van Dac g 1 met iets verschillende molecuulgewichten. 

Ditt betekent dat in afwezigheid van zout één van deze varianten niet geëxtraheerd 

wordt.. Bij de vergelijking van verschillende immunoassays voor de meting van groep-1 

allergenenn werd duidelijk dat deze biologisch actieve variant niet in elke assay wordt 

gedetecteerd.. Een N-terminaal ingekorte variant van Dac g 1 bleek eenvoudig uit 

extractt verwijderd te kunnen worden met behulp van hydrofobe 

interactiechromatografïe.. Door extractie in afwezigheid van zout te combineren met 

verwijderingg van deze korte Dac g 1 variant kan dus een homogeen Dac g 1 preparaat 

wordenn verkregen. Een dergelijk natuurlijk preparaat zou kunnen worden gebruikt als 

alternatieff  voor het moeilijk tot expressie te brengen recombinant Dac g 1 

Inn hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe middels gelfiltratie op overtuigende 

wijzee is aangetoond dat groep 5 allergeen van Dactylis glomerata graspollen voornamelijk 

alss dimeer in extract aanwezig is. Een significant deel van het in graspollen extract 

aanwezigee groep-5 allergeen bleek een dimeer van de C-terminale helft van het 

allergeenn te zijn. Deze structuur had een verwaarloosbare biologische activiteit. Bij 

toepassingg van verschillende immunoassays voor de meting van groep-5 allergenen 

blekenn sommige testen preferentieel te reageren met de dimeer van het hele molecuul. 

Dergelijkee testen zouden derhalve voor standaardisatiedoeleinden de voorkeur kunnen 

genietenn boven assays die ook het half-molecuul detecteren. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de succesvolle productie van recombinant Dac g 5 in 

dee gist Pichiapastoris beschreven. In tegenstelling tot het natuurlijk allergeen bleek het 

recombinanteiwitt te worden geglycosyleerd. Aangezien de primaire structuur van Dac 

gg 5 geen consensussequentie voor N-glvcosvlering bevat, mag worden aangenomen 

datt de gistsuikers via een O-glycosylering aan het allergeen hecht (zie ook hoofdstuk 

6).. De glycosylering van Dac g 5 bleek geen invloed te hebben op de binding van 

groepp 5-specifieke IgE antistoffen uit het serum van allergische patiënten. De IgE 

bindendee potentie (RAST en RAST-remming) en biologische activiteit (histamine 

releasee test) van natuurlijk en recombinant Dac g 5 waren vrijwel identiek. 

Inn hoofdstuk 5 wordt de expressie van één van de belangrijkste allergenen 

vann de huisstofmijt Dermatopbagoides pteronyssinus, Der p 1, beschreven. Der p 1 is een 

cysteinee protease, dat alleen in de gist Pichia pastoris tot expressie kon worden gebracht 

indienn de pro-sequentie van het enzvm in het construct aanwezig was. Spontane 
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maturatiee van dit recombinant pro-enzym tot een actieve cysteine protease zonder 

pro-sequentiee trad nauwelijks op. Het pro-enzym werd in de gist geglycosyleerd, en 

wanneerr de suikers met behulp van een glycosidase werden verwijderd, was 

gedeeltelijkee maturatie zichtbaar. Verwijdering van de pro-sequentie kon ook worden 

geïnduceerdd door incubatie van het recombinantallergeen met enzymatisch actief 

natuurlijkk Der p 1. Dit suggereert dat de splitsing van de pro-sequentie een auto-

katalytischh proces is. De IgE reactiviteit van het recombinant proDer p 1 correleerde 

sterkk met die van het natuurlijk allergeen, hoewel de IgE titers tegen het natuurlijk 

allergeenn wel tweemaal zo hoog waren. 

Inn hoofdstuk 6 is glycosylering van recombinant Dac g 5 door P. pastoris 

verderr onderzocht. Het bleek dat de gist het allergeen substitueert met meerdere korte 

mannose-bevattendee O-gebonden suikerketens. In hoofdstuk 4 was al aangetoond dat 

dezee suikers geen invloed hebben op de binding van groep 5-specifiek IgE. Nader 

onderzoekk wees echter uit dat de introductie van deze mannose-bevattende glycanen 

aanleidingg gaf tot fout positieve in vitro diagnostische testen (RAST) bij patiënten met 

invasievee schimmelinfecties zoals ABPA. Deze patiënten hebben vaak IgE antistoffen 

tegenn schimmel en gistsuikers, die kruisreactief bleken te zijn met de geglycosyleerde 

recombinantt allergenen uit gist. Een vergelijkbaar probleem deed zich ook voor bij 

IgGG antistoffen in sera van gezonde controle donoren. Het merendeel van deze sera 

bevattee IgG antistoffen die reactief waren met dezelfde O- en N-gebonden 

gistsuikers.. De binding van deze IgG antistoffen kon worden geremd door toevoeging 

vann mannose-bevattende suikerstructuren. 

IgEE antistoffen met specificiteit voor suikerstructuren op plantaardige 

glycoproteinenn worden beschreven in hoofdstuk 7. Het groep-2 allergeen van de 

huisstofmijt,, Der p 2, werd succesvol gemuteerd waardoor op twee plaatsen In-

gebondenn suiker-bindingsplaatsen werden geïntroduceerd. Expressie in tabaksplanten 

resulteerdee in glycosylering van beide plaatsen, zij het met een sterk verschillende 

efficiëntie.. De mutant met de hoogste glycosyleringsgraad werd als mono-

geglycosyleerdd eiwit gebruikt voor de evaluatie van de biologische activiteit van IgE 

antistoffenn tegen plantaardige suikergroepen. Een combinatie van twee Der p 2 

specifiekee monoklonale IgE antistoffen gericht tegen twee niet-overlappende 

eiwitepitopenn en deze Der p 2 mutant resulteerde in histamine-uitstoot door basofiele 

granulocyten.. Wanneer één van de monoklonale IgE antistoffen werd vervangen door 

IgEE antistoffen tegen plantaardige suikergroepen, werd een significant verminderde 

uitstoott van histamine gemeten. Dit duidde er op dat suikerspecifieke IgE antistoffen 
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eenn lagere biologische activiteit hebben. Dit werd bevestigd in een basofiele histamine 

assayy met een neoglycopeptide, te weten BSA geconjugeerd met 3 tot 4 IgE bindende 

suikergroepen.. Dit construct was in staat om basofielen gesensibiliseerd met IgE 

antistoffenn tegen plantensuikers te stimuleren tot histamine-uitscheiding. Hiervoor was 

echterr op zijn minst een factor 100 hogere allergeenconcentratie nodig in vergelijking 

mett de histamine-uitstoot geïnduceerd door interactie van IgE met eiwitepitopen. De 

verklaringg voor deze verminderde biologische activiteit van plantsuiker specifieke IgE 

antistoffenn bleek een lage intrinsieke affiniteit van de interactie tussen IgE antistoffen 

enn suikerstructuren. 

Wanneerr de resultaten van de verschillende studies in dit proefschrift in 

ogenschouww worden genomen, kan een aantal conclusies worden getrokken. Allereerst 

kann worden gesteld dat Pichia pastoris geschikt is voor de efficiënte productie van 

recombinantt allergenen (Dac g 5 en Der p 1) die toepassing zouden kunnen vinden in 

allergiee diagnostiek en specifieke immunotherapie. Voorts blijkt dat het voor andere 

allergenenn zoals Dac g 1, mogelijk is om door zuivering uit natuurlijke bron een goed 

alternatieff  te creëren voor recombinant allergenen die niet zo makkelijk tot expressie 

komenn in stabiele en juist gevouwen vorm. Voor een echt homogeen recombinant 

preparaatt van Der p 1 is het waarschijnlijk nodig om de actieve site van deze cysteine 

proteasee zodanig te muteren dat er geen zelf-activatie meer kan plaatsvinden. 

Hierdoorr wordt voorkomen dat er een mengsel van gematureerd en niet-gematureerd 

enzymm ontstaat. 

Hoewell  glycosylering soms nodig is voor de stabiliteit en correcte vouwing 

vann een eiwit hebben we duidelijk aangetoond dat het eveneens tot een verminderde 

specificiteitt van diagnostische testen aanleiding kan geven. Dit gold zowel voor 

recombinantt eiwitten verkregen uit gist als uit tabak. Wellicht zou de detectie van laag-

biologischh actieve plantensuiker-specieke IgE antistoffen in allergiediagnostiek 

vermedenn moeten worden. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door mutaties in de 

glycosyleringsplaatsenn aan te brengen of door het gebruik van verbeterde prokaryote 

expressiesystemenn die de glycosyleringsmachinerie missen, maar wel in staat zijn tot 

efficiënteree vorming van disulfide bruggen en een betere oplosbaarheid door 

uitscheidingg van het recombinanteiwit in de periplasmatische ruimte. Hierdoor zijn 

minderr denaturerende omstandigheden nodig bij de isolatie van de 

recombinanteiwittenn en wordt de correcte vouwing beter gefaciliteerd. 

Dee resultaten vermeld in dit proefschrift illustreren dat elk allergeen een eigen 

benaderingg vereist, wil het uiteindelijk bruikbaar zijn voor allergiediagnostiek of 
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immuuntherapie.. Deze benadering kan variëren van zuivering van natuurlijke 

allergenenn tot het produceren van wildtype of gemuteerde allergenen in prokaryote of 

juistt eukaryote expressiesystemen. 
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