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Nederlandsee samenvatting 

Aangeborenn en adapterende immuunresponsen bij mensen gericht 

tegenn Toxoplasma gondii en Herpes simplex type 1 
Hoofdstukk 1: Detectie van anti-toxoplasma IgA anti lichamen in tranen van mensen. 

ToxoplasmaToxoplasma gondii is een algemeen voorkomende parasiet in Nederland en veel mensen worden vroeg of laat 

geïnfecteerd.. In de meeste gevallen zal dit hooguit gepaard gaan met een griepachtig gevoel, aangezien in gezonde 

mensenn een een actieve cel-gemedieerde en antilichaam gemedieerde (humorale) immuunrespons ervoor zorgt dat de 

snell  delende T.gondii tachyzoït zich terug trekt in een weefsel cyste. Daarbij ondergaat de parasiet een transformatie 

vann tachyzoït tot een langzaam groeiende bradyzoït. Aangezien de bradyzoït voor een belangrijk deel uit andere 

eiwittenn bestaat en alleen binnen een cyste voorkomt, zal deze buiten bereik van het immuunsysteem blijven. Ook de 

cystee zelf geeft niet of nauwelijks aanleiding tot een immuunrespons, en het gevolg is dat men voor de rest van zijn 

levenn passief drager zal zijn van de parasiet ('latent geïnfecteerd'), die echter wel elk moment in staat is tot 

reactivatie,, i.e. transformatie tot tachyzoït. Indien men gezond is, oftewel 'immuun-competent', zal dit uiterst 

zeldzaamm gebeuren, tenzij de parasiet kans ziet het oog binnen te komen, wat resulteert in oculaire toxoplasmose 

(OT).. Aangezien cel-gemedieerde immuunresponsen in het oog onderdrukt zijn, geeft OT vaker aanleiding tot 

reactivatiess dan systemisch dragerschap. Bij elke reactivatie wordt een gedeelte van de retina verwoest. Wanneer 

daarbijj  het centrum van de gele vlek, de fovea, betrokken is, dan kan dat leiden tot blindheid. Elke reactivatie 

resulteertt in een scherp begrensd litteken. In vergelijking met het totaal aantal geïnfecteerden, komt OT relatief zelden 

voor. . 

Ookk onder immuun-gecompromiteerde omstandigheden (AIDS en transplantatie patiënten) is met name de cel-

gemediëerdee immuniteit aangedaan en zal een residente parasiet kunnen reactiveren. Daarnaast kunnen complicaties 

onstaann als T.gondii een aanstaande moeder infecteert, waarbij de kans bestaat dat de parasiet transplacentaal tevens 

inn de foetus komt. Afhankelijk van het stadium van de zwangerschap kan congenitale infectie leiden tot spontane 

abortus,, hydrocephalus en/of OT. 

T.gondiiT.gondii infecteert de mens via de darmwand en veroorzaakt een mucosale immuunrespons die o.a. leidt tot produktie 

vann anti-toxoplasma gesecreteerd IgA ('secretory' IgA- slgA). Bij proefdieren is aangetoond dat orale infectie met 

T.gondiiT.gondii resulteert in een sterke activatie van het mucosaal immuun systeem (MIS), waarbij anti-toxoplasma slgA kan 

wordenn aangetoond in allerlei mucosale weefsels buiten de darmen. De traanklier vormt ook een onderdeel van het 

MIS.. Omdat T.gondii zeer algemeen voorkomt in Nederland, uiteindelijk wordt 70-80% van de populatie 

geïnfecteerd,, komen mensen waarschijnlijk met enige regelmaat in contact met de parasiet, waarbij telkens een 

mucosalee immuunrespons kan ontstaan. Het is dus mogelijk dat anti-toxoplasma slgA aan te tonen is in tranen van 

gezondee mensen. Om dat uit te zoeken, werd van een groot aantal gezonde volwassenen traanvocht en bloed 

afgenomen.. Uitgezocht werd of anti-toxoplasma IgA antilichamen aan te tonen waren met behulp van de immunoblot-

methodee en een water-oplosbaar extract van T.gondii tachyzoïten. 

Vann de bemonsterde mensen bleek 81 % anti-toxoplasma IgA antilichamen in hun tranen te hebben, terwijl 

opp basis van aanwezigheid van anti-toxoplasma IgG in het bloed maar 23% van de mensen latent geïnfecteerd leken 

tee zijn. Er was geen relatie tussen de aanwezigheid van IgA in traanvocht en het latent geïnfecteerd zijn, en 

opmerkelijkk was dat het IgA antilichaam herkennings-patroon op een immunoblot vaak beperkt bleef tot vier 

antigenenn met een molekuul gewicht van 74,70,49 en 34 kDa. Herkenning van het 49 kDa antigeen was zeer intens 
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enn algemeen. Het totale anti-toxoplasma IgA antilichaam patroon in traanvocht bleef opmerkelijk stabiel gedurende 

eenn periode van 1 jaar. Uit ureum-elutie analyse bleek verder dat de aviditeit van de anti-toxoplasma IgA 

antilichamenn gelijkwaardig was aan serum IgG antilichamen. Om te bepalen of de anti-toxoplasma IgA antilichamen 

gerichtt zijn tegen oppervlakte antigenen van de parasiet, werd traanvocht geïncubeerd met intacte, gezuiverde 

T.gondiiT.gondii tachyzoïten. Na de parasieten afgedraaid te hebben, werd het traanvocht (supernatant) vervolgens getest op 

immunoblot,, en uit dit experiment bleek dat de anti-49 en 74 kDa IgA antilichamen gericht zijn tegen epitopen die 

zichh aan de oppervlakte van de parasiet bevinden. IgA antilichamen gericht tegen T.gondii zijn dus zeer algemeen 

aanwezigg in tranen van gezonde mensen. Deze resultaten kunnen echter geen duidelijk antwoord geven op de vraag of 

dezee IgA antilichamen het gevolg zijn van een geïnduceerde mucosale immuunrespons tegen T.gondii, of dat ze het 

aangeborenn antilichaam repertoire vertegenwoordigen. 

Hoofdstukk 2: Identificatie van het 49 kDa eiwit dat frequent herkend wordt door IgA in tranen: protein 

disulfidee isomerase (PDI). 

Omm een eerste stap te zetten in het beantwoorden van bovengestelde vraag, werd het opmerkelijk vaak en intens 

herkendee 49 kDa antigeen gezuiverd met behulp van ammonium-sulfaat precipitatie, met trypsine behandeld en 

geschiktt gemaakt voor analyse met massaspectrometrie. Uit peptide-fragment analyse met behulp van MALDI-TOF 

analyseanalyse bleek dat het om een op dat moment nog niet gekarakteriseerd eiwit betrof. Daarom werd een van de peptides 

vervolgenss gefragmenteerd in een Q-TOF, en door de afgeleide aminozuur-volgorde te vergelijken met gegevens in 

eenn database voor DNA-fragmenten (ESTs), kon het 49 kDa antigeen geïdentificeerd worden als protein disulfide 

isomerasee (PDI). PDI is een eukaryotisch enzym dat voorkomt in het endoplasmatisch reticulum van cellen en hier 

voorall  disulfide bruggen van nieuw gesynthetiseerde eiwitten aanlegt en modificeert. Met behulp van de 

geïndentificeerdee PDI-EST, werd het RNA en DNA coderend voor T.gondii PDI volledig gekarakteriseerd, waarna 

T.gondiiT.gondii PDI tot expressie werd gebracht in E.coli. Dit recombinante PDI bleek ook herkend te kunnen worden door 

IgAA antilichamen in tranen. PDI is een evolutionair geconserveerd enzym en komt voor bij alle eukaryoten. Deze 

observatiee past binnen het profiel van een aangeboren antilichaam-respons, die vaak een auto-immuun component 

heeft. . 

HoofdstukHoofdstuk 3: Geconserveerde gebieden binnen PDI worden herkend door aangeboren IgA antilichamen in 

mensen. . 

Naastt tranen van volwassenen, bleken anti-PDI antilichamen ook aanwezig te zijn in tranen van babies en in 

moedermelk.. Het resultaat van de preabsorptie experimenten wordt in dit hoofdstuk bevestigd met immuun-

fiuorescentiee (IF): IgA antilichamen in traanvocht lieten een opmerkelijk vlekkerig patroon zien op de buitenkant van 

niet-gefixeerdee intacte parasieten. Overigens werd dit alleen waargenomen als tranen gebruikt werden van mensen die 

eenn sterk anti-PDI signaal hadden op T.gondii immunoblot, dat een veel gevoeligere detectie-methode is dan IF. 

Doordatt recombinant PDI ook herkend werd door IgA, was het mogelijk om een antilichaam-epitoop analyse uit te 

voeren.. Hiervoor werd een reeks stapsgewijs ingekorte PDI mutanten tot expressie gebracht in E.coli, gezuiverd en 

geblot.. Deze mutanten verschillen 8-10 aminozuren in lengte, wat ongeveer de grootte is van een antilichaam epitoop. 

Tranenn van diverse volwassenen, kinderen en babies werden vervolgens geïncubeerd met een serie immunoblot strips 

diee elk een PDI mutant bevatten. Uit analyse bleek dat traan IgA voornamelijk gericht was tegen twee geconserveerde 

gebiedenn binnen PDI, waaronder het op thioredoxine-gelijkend domein. Dit domein vertegenwoordigt het 

enzymatischh gedeelte van PDI, en is zeer geconserveerd binnen PDIs van vermoedelijk alle eukaryoten. Zoals daarom 

verwachtt kon worden, waren traan IgA antilichamen ook in staat om PDIs van de malaria parasiet Plasmodium 

falciparumfalciparum en mens te herkennen. Dit in tegenstelling tot anti-PDI antilichamen opgewekt in konijn tegen 
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recombinantrecombinant T.gondii PDI. Deze opgewekte, conventionele antilichamen waren gericht tegen epitopen in de gebieden 

vann PDI die 'soort-specifiek' zijn, en daarmee wordt voorkomen dat deze antilichamen kunnen binden aan 'eigen' 

PDI.. Hoewel de anti-PDI IgA antilichamen ook in staat zullen zijn tot herkenning van 'eigen' PDI, zal dit 

waarschijnlijkk niet tot problemen leiden omdat IgA geproduceerd in de lamina propria van mucosa trans-epitheliaal 

wordtt uitgescheiden in het lumen. Om terug te komen op de vraag of anti-PDI IgA het gevolg is van een 

opgewekte/conventionelee mucosale immuunrespons of is aangeboren, werd vastgesteld dat deze antilichamen 

aangeborenn zijn. Hoewel er voor de epitoop-analyse op basis van literatuur-gegevens over aangeboren antilichamen al 

sterkee aanwijzingen waren dat ze aangeboren zijn, immers de anti-PDI IgA titer was constant - al aanwezig in baby-

tranenn - en PDI is een geconserveerd eiwit, geeft de IgA epitoop-analyse het onomstotelijke bewijs. Het geeft ook het 

bestaann aan van B cellen in mucosa (in dit geval de traanklier) die het aangeboren antilichaam repertoire moeten 

produceren.. Die zijn tot op heden niet gevonden in de onderzochte mucosale weefsels, maar de traanklier is nooit 

onderzocht. . 

Hoofdstukk 4: Infectie van het humane oog door Herpes simplex virus type 1 induceert een 

gecompartimentaliseerdee virus-specifieke B cel respons. 

Intraoculairee infectie door Herpes virus type 1 (HSV-1) kan een zeer ernstige vorm van uveitis veroorzaken, acute 

retinalee necrosis (ARN), en kan leiden leiden tot blindheid van het aangedane oog. Hoewel onder normale 

omstandighedenn het lumen van het oog gevrijwaard is van cellen, hetgeen onderdeel is van de 'immuun-privilege' van 

hett oog, wordt het oog bij ARN geïnfiltreerd door allerlei immuun-competente cellen, zoals macrofagen, B en T 

cellen.. Dit leidt o.a. tot een intraoculaire humorale respons tegen HSV, die wordt gebruikt voor het bepalen van de 

zogenaamdee Goldmann-Wittmer coëfficiënt (GWc). Een GWc waarde >3 wordt beschouwd als een laboratorium-

diagnostischee bevestiging van ARN. Opmerkelijk genoeg zijn er weinig details bekend over deze intraoculaire 

humoralee immuun-respons. In deze studie is dmv gepaarde serum - intraoculair vloeistof monsters van ARN patiënten 

mett een GWc >3 de anti-HSV humorale respons tot in detail gekarakteriseerd. De verschillen in herkenning van 

antigenenn door anti-HSV-1 IgG antilichamen in serum en oogvloeistof waren zeer groot op immunoblots met een 

HSV-11 partikel extract. Dit geeft aan dat de antilichaam-respons tegen HSV-1 sterk gecompartimentaliseerd is. Uit 

epitoop-analysee met stapsgewijs ingekorte HSV-1 glycoprotein G eiwitten (gGl), bleek dat ook als in beide 

compartimentenn anti-gGl IgG antilichamen aangetoond kunnen worden, zelfs de epitoop verdeling tussen de 

compartimentenn opmerkelijk verschillend was. De resultaten van deze studie laten zeer duidelijk zien dat er bij een 

HSV-11 geïnduceerde uveitis een sterk gecompartimentaliseerde humorale respons op gang komt, gericht tegen het 

virus. . 

Hoofdstukk 5: De oculaire humorale immuun-response in gezondheid en ziekte. 

Inn dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van beschikbare immunologische kennis die de resultaten uit de 

hoofdstukkenn 1 t/m 4 ondersteunen en in een breder kader kunnen plaatsen. Het immuun-systeem van het oog kan op 

basiss van anatomie onderverdeeld worden in twee verschillende compartimenten: het oogoppervlak en het inwendige 

vann het oog. Terwijl ze beide tot doel hebben pathogenen te bestrijden zonder het oog schade te berokkenen, zijn 

dezee immunologische compartimenten zeer verschillend georganiseerd. 

Hett oogoppervlak is het domein van het mucosaal immuunsysteem,, waarvan bekendd is dat het onafhankelijk opereert 

vann het inwendige immuun-systeem. Dit wordt weerspiegeld in de dominantie van slgA klasse antilichamen in 

mucosalee excreta en IgG klasse antilichamen in bloed. Bij de mens is niet veel bekend van de aangeboren component 

binnenn het totaal aan slgA dat geproduceerd en uitgescheiden wordt in mucosale structuren. Door de analyse van de 

slgAA respons tegen PDI, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn er sterke aanwijzingen dat er zich in de traan- en 
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melkklierr van de mens B cellen moeten bevinden die aangeboren antilichamen produceren. 

Vann het inwendige van het oog is bekend dat cel-gemediëerde immuunresponsen actief onderdrukt worden, terwijl 

humoralee responsen tot op zekere hoogte toegestaan worden bij intra-oculaire infecties. Uit onderzoek naar de 

intraoculairee IgG respons tegen de pathogenen T.gondii en Herpes simplex virus type 1 blijkt dat het oculaire milieu 

hett ontstaan van een uniek antilichaam repertoire veroorzaakt. Recent onderzoek naar het ontstaan van lokale 

humoralee responsen in hersenen bij proefdieren, en de verschillende typen en eigenschappen van 'geheugen' B cellen 

bijj  mensen kunnen een intraoculaire humorale respons ten dele verklaren. 

Err worden voorstellen aangedragen voor verder onderzoek naar het onstaan van locale antilichaam responsen in- en 

opp het oog. 

Hoofdstukk 6: Ontleding van de IgM antilichaam respons gedurende de acute en latente fase van 

toxoplasmosis. . 

Zoalss aangegeven in de samenvatting van hoofdstuk 1, is toxoplasmosis een bekende risico-factor voor zwangere 

vrouwenn die nog niet geïnfecteerd zijn geweest door T.gondii (seronegatief)- Als er een vermoeden bestaat van een 

infectiee gedurende de zwangerschap, dan kan worden onderzocht of er sprake is van een recente seroconversie. 

Maatgevendd voor veel diagnostische laboratoria is naast de anti-toxoplasma IgG titer, de aan- of afwezigheid van 

anti-toxoplasmaa IgM antilichamen in het bloed. Normaal gesproken zijn anti-toxoplasma IgM antilichamen tot 

hooguitt eenjaar na een infectie detecteerbaar. Een IgM test kan, in combinatie met bepaling van anti-toxoplasma IgG 

titer,, over het algemeen voldoende uitsluitsel geven of er sprake is van recente infectie door T.gondii. Echter, een 

algemeenn probleem binnen de serologic van toxoplasmosis is het voorkomen van klinisch non-relevante IgM 

('clinicall  non-relevant' - CNR) antilichamen in het bloed van sommige mensen, d.w.z. dat IgM antilichamen nog in 

hett bloed aanwezig zijn terwijl de persoon al jaren geleden geïnfecteerd is. Er kan een serologisch beeld ontstaan van 

iemandd die recent geïnfecteerd is: een positieve IgM titer tegen T.gondii dat samengaat met een relatief lage IgG titer. 

Zodraa het vermoeden bestaat dat de seroconversie heeft plaatsgevonden gedurende het eerste of tweede trimester van 

dee zwangerschap, dan luidt in sommige landen het advies om over te gaan tot abortus, gezien de ernstige gevolgen die 

dee parasiet kan hebben op de ongeboren vrucht in deze fases. CNR IgM antilichamen hebben daarom ook geleid tot 

abortussenn op twijfelachtige indicatie. Mede daarom is in deze studie de gevoeligheid onderzocht voor CNR IgM 

antilichamenn van algemeen verkrijgbare, op ELISAs gebaseerde anti-toxoplasma IgM bepalingen, zoals de Toxo 

ISAGAA IgM, Platelia Toxo IgM, en de Vidas Toxo IgM. De sera die gebruikt werden, hadden alleen een CNR IgM 

titerr in de Abbott Imx Toxo IgM test. Door gebruik te maken van de IgM immunoblot methode werd ook de 

specificiteitt onderzocht van de CNR IgM antilichamen, en vergeleken met IgM antilichamen in sera van mensen die 

recentelijkk geïnfecteerd waren ('acutely infected' - AI) . 

Uitt het onderzoek naar de commercieel verkrijgbare testen bleek dat van de 19 sera met CNR antilichamen er maar 

zess ook als positief aangeduid werden in de ISAGA test, vergeleken met 16, respectievelijk 17 in Vidas IgM en 

Plateliaa Toxo IgM bepalingen. Opmerkelijk genoeg kon op basis van de intensiteit van het (vermoedelijk) anti-S AG 1 

IgMM signaal op immunoblot met niet-gereduceerde antigenen een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen CNR 

IgMM and AI IgM. 

Uitt deze studie blijkt dat iedere commercieel verkrijgbare test gevoelig is voor CNR IgM, en zou bij twijfel 

uitstekendd gebruik gemaakt kunnen worden van de IgM immunoblot methode. Een ander duidelijk resultaat is dat 

CNRR IgM antilichamen specifiek zijn voor dezelfde toxoplasma antigenen als AI IgM antilichamen. Dat houdt in dat 

hett moeilijk zal zijn om op basis van ELISA een anti-toxoplasma IgM test te ontwikkelen die niet gevoelig zal zijn 

voorr CNR IgM antilichamen. 
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Hoofdstukk 7: Herkenning van recombinante antigenen van Toxoplasma gondii door IgM in sera van acuut 

enn latent geïnfecteerde mensen. 

Aangezienn het met de IgM immunoblot methode mogelijk is onderscheid te maken tussen CNR en AI IgM, wordt met 

dezee studie verder ingegaan op het mogelijk implementeren van de IgM immunoblot als werkbare, reproduceerbare 

test.. Daarvoor zou het toxoplasma lysaat als basis voor de immunoblot vervangen moeten worden door recombinant 

geproduceerdee equivalenten. Uit de vorige studie met niet-gereduceerde antigenen op immunoblot is gebleken dat 

voorall  op basis van herkenning van een oppervlakte antigeen op 31 kDa, vermoedelijk SAG1, in combinatie met 

herkenningg van een 55 kDa antigeen een goed onderscheid gemaakt kan worden tussen CNR en AI anti-toxoplasma 

IgM. . 

Mett natief SAG 1, gezuiverd uit een T. gondii tachyzoït extract, werd bevestigd dat het signaal op 31 kDa het resultaat 

wass van herkenning van SAG 1 door IgM antilichamen. Recombinant Sag 1, geproduceerd in de gist Pichia Pastoris, 

werdd echter niet herkend, terwijl van deze recombinant bekend is dat hij wel gebonden kan worden door anti-SAGl 

IgGG antilichamen. Het 55 kDa antigeen van T.gondii kon worden geïndentificeerd als Ropl. Dit laatste was 

opmerkelijk,, omdat uit een preabsorptie experiment was gebleken dat zowel de anti-31 kDa antilichamen als de anti-

555 kDa antilichamen konden binden aan de buitenkant van de intacte parasiet. Dit bevestigde een algemeenheid van 

IgMM antilichamen; ze zijn vooral gericht tegen oppervlakte antigenen van pathogenen. Echter Ropl komt normaal 

gesprokenn helemaal niet voor op het oppervlakte van de parasiet. Met immuunfluorescentie en monoklonalen 

specifiekk voor Rop 1 kon toch het resultaat van het preabsorptie experiment bevestigd worden: in een klein percentage 

vann de intacte parasieten zit Ropl toch op het oppervlakte van de parasiet. Recombinant Ropl op immunoblot werd 

well  herkend door AI IgM antilichamen, maar helaas bleken veel van de CNR IgM sera ook lage titers tegen dit 

recombinantee Ropl te hebben. 

Uitt deze studie blijkt eens te meer dat anti-Sag 1 IgM antilichamen puur gericht zijn tegen disulfide brug afhankelijke, 

conformationeleconformationele epitopen op dit antigeen en dat het moeilijk is de conformatie van natief SAG1 te reproduceren. 

Recombinantt Ropl wordt wel herkend, maar er zullen extra recombinante antigenen nodig zijn om een IgM 

immunoblott bepaling te ontwikkelen die onderscheid kan maken tussen CNR and AI anü-T.gondii IgM antilichamen. 
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