
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Molecular mechanisms of complement activation by damaged cells

Ciurana, C.L.F.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ciurana, C. L. F. (2004). Molecular mechanisms of complement activation by damaged cells.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/molecular-mechanisms-of-complement-activation-by-damaged-cells(d5647e2c-d44b-4b0a-a63a-26450c6bfd35).html


Algemene discussie 

Jltgemene discussie 

Complement in ontsteking 

Complement is onderdeel van het aangeboren immuunsysteem en draagt bij aan de 

verdediging tegen pathogenen. Complement heeft echter ook andere eigenschappen, zoals het 

opruimen van apoptotische cellen en -cellichamen. Studies in knockout diermodellen hebben 

een cruciale rol van complement activatie aangetoond in verschillende ontstekingsziekten. Het 

is nu duidelijk dat onder pathologische condities het complement systeem bijdraagt aan de 

pathogenese van ontstekingsziekten zoals reumatoide arthritis (RA), glomerulonefritis en 

ichemie/reperfusie (I/R) schade. Complement activatie kan dus zowel voordelig als schadelijk 

zijn voor de mens. Het doorgronden van de activatiemechanismen kan helpen bij het 

voorkomen van de nadelige effecten terwijl de beschermende functie behouden blijft. 

Complement en celdood 

Het complement systeem speelt een rol bij het opruimen van apoptotische cellen door 

directe of indirecte binding van complement eiwitten aan apoptotische celoppervlakken. Op 

deze manier worden apoptotische cellen beter herkend door macrofagen die complement 

receptoren tot expressie brengen. In vivo wordt ontsteking voorkomen door snelle klaring van 

apoptotische cellen door naastliggende cellen. Een defect in deze klaringsmechanismen of 

overbelasting door hoge aantallen apoptotische cellen kunnen echter leiden tot persistentie 

van cellen in een later stadium van apoptose. Deze cellen verliezen uiteindelijk hun 

membraanintegriteit en veroorzaken zo ontsteking, net als necrotische cellen. In vitro proeven 

met apoptotische cellen in aanwezigheid van plasma hebben uitgewezen dat verscheidene 

complement adaptor moleculen en geactiveerde complement eiwitten specifiek binden aan 

laat-apoptotische cellen, terwijl ze niet binden aan vroeg-apoptotische of vitale cellen 

(hoofdstuk 3). Complement adaptor moleculen die aan apoptotische cellen binden zijn de 

immunoglobulines M en G en de pentraxines C-reactief proteine (CRP) en serum amyloid 

component P (SAP). Van deze moleculen correleerde binding van IgM antilichamen het best 

met de binding van complement eiwitten aan apoptotische cellen. Dit suggereert een 

belangrijke rol van IgM in complement activatie door laat-apoptotische cellen. Hoewel Clq 

niet werd gedetecteerd op apoptotische cellen, bleek de klassieke complement activatieroute 

de voornaamste route van activatie wanneer de cellen werden geïncubeerd met plasma. 

Complement binding aan apoptotische cellen werd namelijk compleet geremd door co-

incubatie met een blokkerend antilichaam tegen Clq. Dat Clq of Cl niet gedetecteerd 
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werden, komt waarschijnlijk door een lage affiniteit van het Cl-complex voor zijn ligand. Een 

belangrijke rol voor IgM werd verder ondersteund door de observatie dat plasma, dat 

gedepleteerd was voor dit immunoglobuline, complement activatie reduceerde tot minder dan 

20% vergeleken met activatie in de aanwezigheid van IgM. Toevoeging van gezuiverd IgM 

aan het gedepleteerde plasma herstelde complement activatie en depositie op de apoptotische 

cellen. Het verschil tussen de effecten van IgM depletie en inhibitie van Clq activiteit duidt 

aan dat naast IgM ook andere adaptor moleculen, of directe binding van Clq, bijdragen aan 

complement activatie door apoptotische cellen. Hoewel in normaal plasma IgM binding het 

voornaamste mechanisme zou kunnen zijn voor complement activatie door apoptotische 

cellen, zouden tijdens een acute fase reactie andere adaptor moleculen van belang kunnen 

zijn, met name CRP (in de mens) of SAP (in knaagdieren). 

Binding van plasma eiwitten aan apoptotische cellen kan het resultaat zijn van de 

expositie van nieuwe bindingsplaatsen op het celmembraan, maar ook van de 

toegankelijkheid van het intracellulaire milieu nadat het membraan permeabel is geworden. In 

het eerste geval worden phosphatidyl-serine of phosphatidyl-ethanolamine geëxposeerd in de 

buitenste laag van het celmembraan als gevolg van de zogenaamde membraan flip-flop 

(uitwisseling van phospholipiden tussen de binnenste en buitenste laag van het membraan, 

welke bijvoorbeeld optreedt tijdens apoptose). Dit geeft nieuwe bindingsplaatsen voor adaptor 

moleculen, zoals bijvoorbeeld SAP. Oxidatie of hydrolyse van het geflip-flopte membraan 

door intra- of extracellulaire phospholipases levert additionele bindingsplaatsen voor plasma 

eiwitten als IgM en CRP, doordat deze adaptor moleculen nu toegang hebben tot de 

phosphocholine kopgroepen van phosphatidylcholine die normaliter ontoegankelijk zijn 

vanwege een dichte hydrofobe verpakking van deze phospholipiden. Hoofdstuk 5 beschrijft 

dat de adaptor moleculen IgM, CRP en SAP inderdaad kunnen binden aan nieuw 

geëxposeerde phospholipiden op apoptotische cellen. Met verschillende affiniteiten en 

afhankelijk van hun plasma concentratie kunnen ze met elkaar competeren om deze 

bindingsplaatsen. Verder was IgM binding niet beperkt tot phospholipide kopgroepen; 

inhibitieproeven met phosphomonoesters resulteerden namelijk in incomplete inhibitie van 

IgM binding aan de cellen. De specificiteit van het andere IgM is nog onbekend en zal verder 

onderzocht worden. 

Wat betreft de binding van adaptor moleculen en complement activatieproducten aan 

de cellen, was er geen detecteerbaar verschil tussen laat-apoptotische en necrotische cellen. 

Dit impliceert dat deze cellen evenredig in staat zijn om complement activatie te induceren en 

pro-inflammatoire complement peptides (zoals de anaphylatoxines C4a, C3a en C5a) te 
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genereren. Deze conclusie werd ondersteund door de bevinding dat na incubatie met 

gerecalcificeerd plasma, beide celtypen een vergelijkbare hoeveelheid complement activatie 

producten (zoals het membraan attack complex) induceerden in de vloeibare fase. (hoofdstuk 

4). We kunnen uit deze experimenten dus concluderen dat in geval van vertraagde klaring, 

persistentie van apoptotische cellen in het weefsel zal leiden tot binding van IgM 

antilichamen en andere adaptor moleculen aan de cellen die vervolgens het complement 

systeem activeren en ontsteking veroorzaken. Wat dit betreft lijken laat-apoptotische cellen en 

necrotische cellen op elkaar, omdat ze vergelijkbare pro-inflammatoire eigenschappen 

hebben. 

Complement in ichemie-reperfusie schade 

Ischemie komt voor in veel voorkomende klinische problemen zoals bijvoorbeeld 

myocard infarct, beroerte, transplantatie en vaatchirurgie. Een logische behandeling van deze 

aandoeningen is reperfusie, maar tegen de verwachting in vergroot reperfusie de 

weefselschade in plaats van deze te verbeteren, vooral bij lange en ernstige ischemie. Dit 

ongunstige effect van reperfusie therapie wordt veroorzaakt door de ontketening van 

ontstekingsreacties. Zoals al lang gedacht, speelt complement inderdaad een belangrijke rol in 

I/R geïnduceerde ontsteking. Hoewel de rol van complement in diermodellen duidelijk is 

aangetoond, is er nog steeds discussie over het activatiemechanisme. Ook in de mens komt er 

steeds meer bewijs voor de rol van het complementsysteem in I/R schade en 

complementremmers worden momenteel onderzocht om klinische I/R schade te reduceren. In 

hoofdstuk 2 worden diverse mechanismen van complement activatie besproken zoals die 

beschreven zijn in de literatuur. Afhankelijk van het ischemie model dat bestudeerd wordt, 

worden verschillende activatie mechanismen beschreven. Van alledrie de complement 

activatie routes namelijk de klassieke, de mannaan bindend lectine en de alternatieve route 

wordt gesuggereerd dat ze een rol spelen. 

Omdat apoptose vaak geïnduceerd wordt in weefsels die hebben bloot gestaan aan I/R 

schade, suggereren de bovenstaande in vitro studies dat in ischemisch weefsel natuurlijke IgM 

antilichamen ook complement activatie kunnen mediëren via de klassieke route, dit wordt 

bevestigd door experimenten in muizen. Wij hebben deze hypothese onderzocht door te 

bestuderen of IgM betrokken is bij acute myocard infarct (hoofdstukken 7 en 8). In 

weefselmonsters van geïnfarcteerd myocardium is IgM depositie aangetoond. Deze IgM 

deposities bleven beperkt tot het geïnfarcteerde myocardium en kwamen niet voor in het niet-

ischemische weefsel. Bovendien colocaliseerde IgM met CRP en geactiveerde complement 
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eiwitten. Dit suggereert dat zowel IgM als CRP complement activeren na een infarct en op 

deze manier bijdragen aan het ontstekingsproces. Of deze activatie ook bijdraagt aan de 

grootte van het infarct is niet duidelijk, maar voorlopige resultaten in patiënten laten zien dat 

dit mogelijk is. 

De membraan localisatie van zowel de IgM anti l ichamen als CRP suggereren dat ook 

in vivo neo-epitopen geëxposeerd worden door modificatie van phospholipiden na hydrolyse 

door bijvoorbeeld PLA2. Hier kunnen adaptor moleculen aan binden en vervolgens 

complement activeren. Phosphorylcholine is een van de CRP liganden en ook IgM 

antilichamen tegen deze chemische stof zijn al eerder beschreven. We hebben een ELISA 

ontwikkeld om de rol van dit IgM (anti-PCh) in I/R schade te bestuderen (hoofdstuk 6) en 

deze test bleek specifiek te zijn. Variabele hoeveelheden anti-PCh IgM werden gevonden in 

gezonde vrijwilligers. Verder vertoonden patiënten met tumoren een significante afname in 

circulerende anti-PCh IgM gehaltes na behandeling met T N F a . Dit komt waarschijnlijk 

doordat deze behandeling apoptose induceert in de tumorcellen wat resulteert in membraan 

flip-flop. Specifieke anti-PCh IgM antilichamen waren gebonden aan het geëxposeerde 

phosphorylcholine. 

Er is IgM gevonden met onbekende specificiteit in het ischemische myocardium van 

patiënten met AMI. De hypothese kan worden aangenomen dat dit IgM tegen phospholipiden 

en/of PCh is gericht. O m deze hypothese te testen, zijn anti PCh IgM gehaltes en IgM binding 

aan apoptotische cellen gemeten in plasmamonsters van A M I patiënten. Deze waarden zijn 

gerelateerd aan ontstekingsmediatoren en myocardiale schade, gemeten met cardiale markers 

of electrocardiografie. Hoewel circulerend IgM tegen apoptotische cellen niet correleerde met 

ontstekingsmediatoren of parameters die de grootte van het myocard infarct reflecteren, 

correleerde anti-PCh IgM wel met sPLA2 gehaltes en infarct grootte, gemeten met 

electrocardiografie (hoofdstuk 8). Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat anti-PCh 

IgM betrokken is bij de lokale ontstekingsrespons in ischemisch myocardium tijdens een 

infarct. 

Als een alternatief voor dierproeven en als onderzoeksmethode om de moleculaire 

mechanismen van I/R schade te bestuderen, hebben we een in vitro model opgezet. In dit 

model werden cellen voor een bepaalde tijd gekweekt met metabole remmers ("ischemie") 

waarna ze verder gekweekt werden in normaal medium ("reperfusie"). Hoofdstuk 9 beschrijft 

dat in dit model "I /R" leidt tot celdood door apoptosis, afhankelijk van de intensiteit van de 

ischemie. Het is beschreven dat een tekort aan cellulair ATP, gevolgd door oxidatieve stress, 

apoptose of necrose induceert afhankelijk van de A T P afname. In ons model reperfusie blijkt 
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ook belangrijk te zijn voor de inductie van apoptose. Metabole inhibitie alleen veroorzaakt 

namelijk nauwelijks deze vorm van celdood. in overeenstemming met de resultaten van 

anderen. In het in vitro model dat beschreven is in hoofdstuk 9, bleek dat endotheelcellen 

hetzelfde reageerden als Jurkat cellen. Daarom concluderen wij dat apoptotische cellen een 

alternatief model weergeven om moleculaire mechanismen te bestuderen die geïnduceerd zijn 

door veranderingen in het membraan tijdens I/R schade. Dit impliceert dat onze resultaten met 

apoptotische cellen beschreven in de voorgaande hoofdstukken tot zekere hoogte 

doorgetrokken kunnen worden naar I/R condities. 

Conclusies 

In dit proefschrift beschrijven we dat klassieke complement activatie via IgM 

antilichamen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van ontsteking geïnduceerd door 

beschadigde cellen, met name apoptotische, necrotische en waarschijnlijk ook ischemische 

cellen. Geoxideerde of gehydrolyseerde phospholipiden zoals phosphatidylcholine zijn 

mogelijke kandidaten voor IgM binding. In het bijzonder speelt IgM met deze specificiteit 

waarschijnlijk ook een belangrijke rol in atherosclerose en de herkenning van geoxideerd 

LDL. Desondanks, wijzen onze experimenten ook uit dat een deel van de IgM binding aan 

beschadigde cellen tegen andere epitopen gericht is dan de chemische groepen van 

phospholipiden. Verdere studies moeten meer duidelijkheid geven over de specificiteit van dit 

IgM. Vooral phospholipiden en/of membraan eiwitten die gemodificeerd zijn door 

zuurstofradicalen kunnen apoptotische cellen zo modificeren dat deze IgM antilichamen 

geadsorbeerd worden. Deze en andere studies kunnen helpen de moleculaire mechanismen 

van I/R schade verder te ontrafelen, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot de ontwikkeling 

van specifieke en effectieve interventie therapie voor deze aandoening. 
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