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SAMENVATTINGG VOOR NIET-INGEWIJDEN 

Hett immuunsysteem 
Hett immuunsysteem is het afweermechanisme dat ons lichaam beschermt tegen 
ziekteverwekkerss (pathogenen) zoals virussen en bacteriën. Het afweermechanisme is 
grofwegg in te delen in twee takken: de niet-specifieke, aangeboren afweer (innate immunity) 
enn de specifieke, verworven afweer (adaptive immunity). De aangeboren afweer zorgt voor 
eenn directe, eerste algemene bescherming tegen de binnendringer zodat verspreiding 
beperktt blijft. De verworven afweer komt wat langzamer op gang, maar kan gerichter 
optredenn tegen de boosdoener door herkenning van het virus of de bacterie en zorgt 
daarmeee voor het opruimen van het pathogeen. 
Dee witte bloedcellen zijn belangrijke soldaten in ons leger tegen ziekteverwekkers. De groep 
vann witte bloedcellen bestaat uit verschillende celtypes, zoals de natural killer cellen (NK 
cellen)) en de T-cellen, die onderscheiden kunnen worden aan de hand van bepaalde 
moleculenn op het celoppervlak. Hoewel al deze cellen hun eigen specialiteit hebben zullen ze 
moetenn samenwerken als een team om het lichaam optimaal te kunnen beschermen tegen 
binnendringers. . 

Herpesvirussen n 
Virussenn zijn onderverdeeld in families waarvan de leden erg op elkaar lijken. Eén zo'n 
familiee is de familie van herpesvirussen, die al vele miljoenen jaren bestaat. Hiertoe behoren 
onderr andere de veroorzaker van waterpokken en gordel roos (varicella-zoster virus (VZV)), 
dee veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer (Epstein-Barr virus (EBV)), en het cytomegalovirus 
(CMV).. Deze virussen kunnen voor veel problemen zorgen in individuen met een verstoorde 
afweer,, wat verschillende oorzaken kan hebben. Transplantatie-patiënten krijgen langdurig 
medicatiee toegediend die ervoor moet zorgen dat het getransplanteerde orgaan niet wordt 
afgestotenn door de eigen afweer die het nieuwe orgaan als "vreemd" beschouwd. Een 
bijwerkingg van deze medicatie is een algehele verlaging van de immuniteit. Ook 
chemotherapie,, wat gegeven wordt aan kankerpatiënten, kan leiden tot een vermindering 
vann de weerstand. Blootstelling van deze personen aan herpesvirussen (bv. via hun 
omgeving)) kan leiden tot ernstige lichamelijke problemen waarbij ziekenhuisopname 
noodzakelijkk is. Ook hebben herpesvirussen de eigenschap om achter te blijven in het 
lichaamm in een soort slaaptoestand (latentie). Normaal gesproken merk je niet dat je deze 
virussenn bij je draagt. Pas bij verminderde weerstand "ontwaken" deze virussen en kunnen 
zee van binnenuit voor problemen zorgen (bv. een koortslip of gordelroos). 

Doell van het proefschrift 
Aann de hand van de studies beschreven in dit proefschrift willen we vaststellen welke 
factorenn bijdragen aan de verslechterde immuniteit tegen herpesvirussen in kinderen met 
eenn verstoorde afweer. Niet alleen een eerste aanraking met het virus (primaire infectie) 
vormtt een gevaar, maar ook het ontwaken van een eerder opgelopen herpesvirus 
(reactivatie).. De sociale en economische gevolgen van herpesvirus infecties in 
immuungecompromiteerdee kinderen zijn waarschijnlijk onderschat. Om te kunnen begrijpen 
waaromm deze kinderen zo moeilijk in staat zijn om zich te verdedigen tegen aanvallen van 
herpesviruss infecties zullen we eerst moeten weten hoe de verdediging in gezonde kinderen 
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inn elkaar steekt. Met deze kennis kunnen we beter voorspellen welke patiënten risico lopen 
opp een ernstige infectie en zijn we niet alleen in staat om preventieve maatregelen te treffen, 
maarr ook om de beste therapie per patiënt te bepalen. 

TT cellen zijn onder te verdelen in CD4+ en CD8* T cellen. CD4+ T cellen zijn vooral 
gespecialiseerdd in het aanbieden van hulp aan andere cellen (onder meer de CD8+ T cellen), 
hett produceren van hulpzame stoffen (cytokines) en het recruteren van andere cellen op de 
plaatss van infectie. CD8+ T cellen zijn van groot belang in de strijd tegen een virus. De CD8+ 

TT cellen zijn een heterogene groep, bestaande uit de zogenaamde naïeve T cellen, 
geheugenn T cellen en killer T cellen. De verschillende subtypes hebben elk een eigen 
specialisatie.. In het verleden is aangetoond dat je met behulp van de moleculen CD45RA en 
CD27,, die zich op het oppervlak van de T cel kunnen bevinden, kunt bepalen tot welke groep 
eenn CD8+ T cel behoort. Naar verwachting zou elke infectie moeten leiden tot een activatie 
vann de killer T cellen, omdat dit de cellen zijn die het best in staat zijn om het virus 
daadwerkelijkk op te ruimen. Met het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 tonen we aan dat 
dee killer T cellen (CD45RA*CD27~) in gezonde kinderen eigenlijk alleen geïnduceerd worden 
doorr infectie met CMV, terwijl deze kinderen ook prima tegen andere virussen beschermd 
waren.. De data zijn van groot belang voor de klinische diagnostiek. Tevens lijkt de wens om 
doorr vaccinatie deze killer cellen te induceren tegen bijvoorbeeld VZV of EBV niet haalbaar 
enn zal waarschijnlijk bijgesteld moeten worden. 

CD8++ T cellen spelen niet alleen een grote rol in het bestrijden van primaire EBV infectie, 
maarr ook in het "in slaap houden" van het virus binnen de gastheer. Zonder deze cellen 
kunnenn EBV-geïnfecteerde cellen ongelimiteerd delen en resulteren in lymfoproliferatieve 
aandoeningen,, die worden samengevoegd onder de noemer PTLD. De balans tussen het 
viruss en de aanwezige virus-specifieke CD8+ T cellen in het lichaam bepaalt of deze 
aandoeningenn kunnen ontstaan. Transplantatie-patiënten krijgen afweeronderdrukkende 
medicatiee en daarmee wordt de balans verstoord en krijgt het virus de kans om problemen te 
veroorzaken.. Verlaging van de immuunsuppressiva kan echter leiden tot afstoting van het 
transplantaat.. In hoofdstuk 3 staat de evaluatie beschreven van test waarmee de arts 
gemakkelijkerr kan bepalen of de hoeveelheid immuunsuppressiva moet worden aangepast 
zodatt de patiënt beter beschermd is tegen het virus. 

PrimairePrimaire infectie met een ander herpesvirus, VZV, kan leiden tot waterpokken. Hoewel 
waterpokkenn als onschuldige kinderziekte wordt beschouwd, blijken 5 op de 1000 gevallen te 
leidenn tot opname in het ziekenhuis en sterven 7 op de miljoen kinderen in de 1-4 jaar groep 
aann deze ziekte. Complicaties komen zelden voor bij gezonde kinderen. Echter, primaire 
infectiee van een foetus in de baarmoeder, een pasgeborene, een volwassene, of een 
immuungecompromiteerdd kind gaat vaak gepaard met ernstige complicaties, zoals -in geval 
vann VZV- longontsteking, bacteriële superinfectie van de blaasjes op de huid, of 
neurologischee afwijkingen. Deze patiënten worden behandeld met antivirale middelen (o.a. 
aciclovirr en ganciclovir). Preventie van ernstige waterpokken en complicaties door middel 
vann vaccinatie is wenselijk. Het vaccin wordt al op grote schaal gegeven aan vrijwel alle 
kinderenn in de Verenigde Staten en Japan. In Nederland is vaccinatie tegen de waterpokken 
niett opgenomen in het Rijksvaccinatie programma. Hoewel het vaccin eigenlijk niet gegeven 
magg worden aan kinderen met een verzwakte afweer omdat het bestaat uit een levend-
verzwaktt virus dat problemen kan veroorzaken, hebben wij dit in hoofdstuk 4 -onder strikte 
controlee van de arts- wel gedaan. Juist deze groep kinderen loopt een verhoogd risico op 
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eenn ernstig verloop van de waterpokken en zijn het meest gebaat bij vaccinatie. Uit onze 
studiee blijkt dat kinderen die behandeld worden tegen kanker en daardoor een verzwakte 
afweerr hebben, prima in staat zijn om afweer op te bouwen tegen het virus. Na VZV infectie 
doorr bijvoorbeeld een broertje of zusje met waterpokken blijken ze slechts een milde vorm 
vann waterpokken te ontwikkelen, dit in tegenstelling tot de niet-gevaccineerde kinderen. 
Vaccinatiee van risicogroepen is gewenst, mits onder strikte controle van een arts die direct 
kann ingrijpen wanneer het mis dreigt te gaan. 

Kinderziektess worden zo genoemd omdat ze voornamelijk in kinderen voorkomen. Eenmaal 
doorgemaaktt ben je beschermd voor de rest van je leven. Dit is gebaseerd op de opbouw 
vann het immunologische geheugen tegen een bepaald virus. Bij een volgende infectie kan 
hett immuunsysteem sneller en beter reageren waardoor het virus minder kans krijgt om te 
verspreidenn en symptomen uit blijven. In hoofdstuk 5 geven we een gedetailleerde analyse 
vann een geheugenrespons door verschillende cellen van het immuunsysteem over de tijd te 
vervolgenn in volwassenen die in aanraking zijn gekomen met het waterpokkenvirus (VZV) 
doordatt hun kind de waterpokken had. We tonen aan dat virus-specifieke T cellen tijdens een 
geheugenn ("memory") respons snel in aantal toenemen en dat verschillende celtypes hierbij 
betrokkenn zijn. Deze geheugenrespons lijkt niet alleen van belang bij de bescherming tegen 
virussenn van buitenaf, maar ook tegen het ontwaken van de virussen die wij bij ons dragen, 
duss onder meer tegen gordelroos. Geregelde prikkeling van het immunologische geheugen 
doorr blootstelling aan kinderen met waterpokken resulteert in een betere bescherming. 
Vaccinatiee van ouderen, en daarmee prikkeling van de memory respons, kan resulteren in 
eenn verlaging van het aantal ouderen met gordelroos. 

Hoewell we weten dat herpesvirus infecties voor grote problemen kunnen zorgen in kinderen 
mett een verstoorde afweer blijken ook ogenschijnlijk gezonde kinderen complicaties te 
ontwikkelen,, wat zelfs de dood tot gevolg kan hebben. In de hoofdstukken 6 en 7 
beschrijvenn we in totaal zes kinderen met een ernstig verloop van de waterpokken waarbij 
opnamee op de intensive care noodzakelijk was. De kinderen beschreven in hoofdstuk 6 
blekenn allemaal een verstoring te hebben in het aantal cellen dat belangrijk is in de afweer 
tegenn het waterpokkenvirus. Een vroege constatering van deze afwijking in de 
immuunresponss in kinderen met gecompliceerde waterpokken vergemakkelijkt de 
verstrekkingg van specifieke therapieën die erop gericht zijn om deze cellen te induceren en 
zoo bescherming te kunnen bieden tegen het virus. In hoofdstuk 7 beschrijven we een 
vierjarigg jongetje dat ernstige waterpokken ontwikkelde. Normaal gesproken is het virus 
ongeveerr 2-3 weken aanwezig in het bloed. In dit jongetje bleef het virus voor lange tijd 
aanwezigg in het bloed, tot zelfs anderhalf jaar na zijn infectie. Ondanks intensieve 
bestuderingg van zijn immuun respons tegen het virus weten we nog niet waarom het virus 
detecteerbaarr bleef in het bloed van dit jongetje. De beschrijving van deze ongewone 
gevallenn van waterpokken zijn van groot belang om het bewustzijn bij artsen te verhogen 
waardoorr mogelijk meerdere gevallen kunnen worden opgespoord en het onderzoek naar de 
oorzaakk vergemakkelijkt wordt. 

Niett alleen T cellen, maar ook natural killer cellen (NK cellen) blijken van grote waarde in de 
beschermingg tegen herpesvirussen. Op dit moment is er weinig bekend over deze cellen. In 
hoofdstukk 8 hebben we gezocht naar additionele markers waarmee we NK cellen kunnen 
onderverdelen.. Het blijkt dat CD27 (een bepaalde receptor die ook voorkomt op een 
subgroepp van T cellen) onderscheid kan maken tussen CD27+ NK cellen die goed zijn in het 
producerenn van hulpstoffen (cytokines), en CD27" NK cellen die de geïnfecteerde cellen om 
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zeepp kunnen helpen. Met deze gegevens kan er in de kliniek bekeken worden of een patiënt 
voldoendee CD27" NK cellen ontwikkelt en daardoor beter uitgerust is om het virus op te 
ruimen.. Zo niet, dan kan er een behandeling gestart worden die gericht is op het induceren 
vann deze belangrijke NK cellen. 

Concluderendd geven de data beschreven in dit proefschrift meer inzicht in de herkenning van 
kinderenn met een verhoogd risico op complicaties veroorzaakt door herpesvirussen. Deze 
kinderenn zijn gebaat bij vaccinatie tegen de verschillende herpesvirussen. Op dit moment is 
alleenn tegen het waterpokkenvirus een vaccin beschikbaar. De ontwikkeling van nieuwe 
vaccinss is van cruciaal belang in de bescherming van deze kinderen tegen ernstige infecties. 
Daarnaastt draagt de definiëring van cellen die van groot belang zijn in de bescherming tegen 
herpesvirussenn bij aan de totstandkoming van nieuwe therapieën die het aantal en de functie 
vann deze cellen kunnen verbeteren. 
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