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CELLULAIRE IMMUUNREACTIES BIJ MULTIPLE SCLEROSE 

J. MOURIK 



CELLULAIRE IMMUUNREACTIES BIJ MULTIPLE SCLEROSE 



De uitvoering van dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 

door financiële steun van het Praeventiefonds 



S TELLINGEli 
=================== 

1. Patienten,lijdende aan multiple sclerose dienen tegen influenza ge

vaccineerd te worden. 

2. De zogenaamde "flight of colou:re" test ie een belangrijk klinisch 

hulpmiddel bij de diagnostiek van de multiple eoleroee. 

M. Feldman, L. Todman, M.B. Eender, Journal of Neurology, l�eurosur

gery and Psychiatry 1974, 37, 1265-1272. 

J. Ifourik, C.A. van Donselaar, J .I,f. Minderhoud "The Lancet", 1978, 

jan. 14, 108. 

3. Het repatriëren van Antillianen, Surinamers of anè.ere "buitenlanders", 

die psychiatrisch ontspoord zijn, komt vaak meer voort uit een "opge

ruimd. staat netjes" mentaliteit bij de behandelaars en de betrokken 

instanties, dan uit een weloverwogen besluit in het belang van de pa

tiënt. 

4. Indien een patiënt op klinische en electroëncefalografische gronden 

verdacht wordt lijdende te zijn aan een mogelijke herpes simplex ence

falitis, en verdere diagnostiek via een hersenbiopsie op �er korte 

termijn niet mogelijk is, dient terstond een behandeling met adenine 

arabinoside ingesteld te worden. 

5. De chronische progressie is voor de multiple sclerose een meer essen
tieële eigenschap dan de voor deze ziekte kenmerkende II Schübe". 

6. Er bestaat geen duidelijke correlatie tussen stoornissen, aantoonbaar 

met visuele evoked responses, en stoornissen, aantoonbaar met de 

"flight of colours" test. 

7. Registratie van de orbicularis oculi reI'le:>: is bij het opsporen van 

subklinische laesies bij multiple sclerose patiënten van meer belang 

dan electro-oculografie. 

8. "Arresteè. bydrocephalus" is een cevaarlijke diagnose, die met E;rO te 

terughoudendheid. gehanteerd moet worden. 

9. Bij patiënten, afkomstig uit het Caraïbische gebied, met een onbegre
pen ruggemergsaa.".ldoening dient de zogenae.mde "Jamaican l\europatby" in 

de è.ifferentiaaldiagnose opgenomen te worden. 

Ifonti:;omery, R.D. e.a. , Brai.a 87, 425. 



10. Bij biochenisohe en immunologische onderzoeken betreffende multiple 
sclerose dienen, naast de gebruikelijke controleseries van normale 

personen1 ook controleseries van patiënten met diverse andere neuro

logische aandoeningen opgenomen te worden. 

11. Het valt te verwachten dat ten gevolge van de mazelenvaccinatie de 

multiple sclerose frequentie zal veranderen. 

12. Sommige medici vertrouwen aan e::n waarnemende collega wel leven en 

gezondheid v= hun patiënte!, , maar niet hun huis of auto toe. 
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Inleiding. 

Het optreden vën acute verlammingsverschijnselen als ronplicatie van de 

behandeling net het rabiesvaccin van Pasteur ( het zogenaarrde neuroparaly

tische accident), waarbij, zoals later bleek, deze neurologische corrplica

tie ontstond door de aanwezigheid van bestanddelen van hersenen of rugge

merg in het gebruiJ:te vaccin, heeft geleid tot het inzicht dat bestanddelen 
van het centrale zenuwstelsel encefalitogene eigenschappen kunnen hebben. 

Er bestaan histologisch bepaalde overeenkom.sten tussen deze postvaccinale 

encefalopathie, nultiple sclerose en een ziektebeeld, dat bij proefdieren 

opgewekt kan worden door :il!lnunisatie rret hersenen en ruggerrergsweefsel 

of bestanddelen hiervan. Dit is één van de belangrijr-ste redenen voor 
het ontstaan van de hypothese, dat rrultiple sclerose ( MS) veroorzaaJ:t 

zou worden door een autoi.rrrnuun proces. De zogenaarrde "experimentele aller

gische encefalanyelitis" ( FAE) bij proefdieren stond hiervoor rrodel. 

Bij het ontstaan van deze FAE bleek de cellulaire i.rrrnuunreactie de l::el.angri ik

ste rol te spelen. Sensibilisatie van lymfocyten tegen hersenweefsel of be
standdelen hiervan is ZCMel in vivo als in vitro overtuigend aangetoond. 

Bovendien bleek een passieve overdracht van de FAE van het ene op het 

andere proefdier via lymfocyten rrogelijk. Pogingen an, evenals bij de 

FAE, bij multiple sclerose een cellulaire inmuunreactie tegen hersenweef-

sel of bestanddelen hiervan aan te tonen hebben tot nog toe tot zeer ver

warrende en tegenstrijdige resultaten geleid, hetgeen sterk bepaald lijkt 

door de hierbij gebruikte technieken en gehanteerde criteria. De rreeste 
onderzoekingen zijn gedaan rret technieken gebaseerd op het in vitro acti

veren van lymfocyten of subpopulaties hiervan. De waarde van de resultaten 

van de onderzoekingen wordt nogal venninderd doordat samri.ge onderzoekers 

konden aantonen dat de lymfocyten van patienten rret andere aandoeningen 
van het zenuwstelsel( OND) eveneens gesensibiliseerd kunnen zijn tegen 

bestanddelen van hersenen of ruggerrerg. Ook over het verband tussen de 

activiteit van MS en deze cellulaire i.rrrnuunreacties bestaan zeer tegenstrij
dige bevindingen en rreningen. Het bij de !P.E werkzarre antigeen is uit 

de witte stof van hersenen en ruggemerg geïsoleerd en verder gekarakteri

seerd als een basisch eiwit ( basic proteïn of myelin; MBP) rret sterk 
encefalitogene eigenschappen. De aminozuur samenstelling van dit MBP is 

inmiddels bekend; ook is hieruit het peptide geïsoleerd dat de voomoerrde 
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encefalitogene eigenschappen herbergt, de zogenaarrde encefalitogene factor 

( EF). 

Ook is bij M.S veel onderzoek verricht naar het bestaan van stoornissen 
in de reactiviteit van het cellulaire imnmmsysteem in het algerreen, even

eens rret vrij veel tegenstrijdige bevindingen. De laatste tijd zijn er 

aanwijzingen gevonden dat virusinfecties( met name het mazelenvirus), 
de oorzaak zouden k'11Men zijn van het "auto-imnuun proces". Abnorrrale 

cellulaire en hurrorale inmmnreacties tegen diverse virussen( o. a. het 

mazelenvirus) zijn beschreven, en ook vertonen de demyelinisatiehaarden 
bij post-infectieuze encefalopathiën histologisch enige gelijkenis rret 

haarden in de hersenen van multiple sclerose patienten. 
Virus-rrembraan canplexen, waarbij vooral gedacht wordt aan cel.nenbranen 

van oligodendrocyten, zouden als antigenen het proces op gang kunnen bren

gen, dat tot demyelinisatie leidt. Of daarbij deze verkregen "auto-irrmuun 

reacties" alléén dan wel in canbinatie rret een abnorrraal functionerend 
cellulair imnuunsysteem een rol zouden spelen is niet bekend. De onder

zoekingen naar de cellulaire irrmuniteit van ris patienten, getest rret maze

len en andere virale antigenen hebben nog geen overtuigende resultaten 

geleverd. 

De therapeutische experimenten, die op grond van een rrogelijk imnunologische 

en/of virale aetiologie, bij multiple sclerose patienten plaats gevonden 

hebben of nog gaande zijn, variëren van behandelingen die een versterking 

van het irrraunologisch weerstandsvernogen beogen tot toediening van .irnruno

suppressieve middelen. F.en bevredigende therapie is echter nog niet gevon

den. 

Om te proberen in de hiervoor geschetste proolanatiek wat meer duidelijk

heid te brengen, rret narre wat betreft de cellulaire imnuniteit bij multiple 

sclerose patienten, zijn een aantal experimenten uitgevoerd, waarover 
in dit proefschrift verslag wordt uitgebracht. 

Het valt buiten het kader van dit onderzoek an uitgebreid in te gaan op 

de klinische syrrptanen van de multiple sclerose en de proolematiek rond 

ret stellen van de diagnose. Observaties van klinische en pathologische 

anatomische verschijnselen van multiple sclerose werden reeds orrstreeks 

1835 door Cruveilhier, en ook door Carswell gepubliceerd. In 1868 heeft 
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Charcot de klinische symptanen met de daarbij gevonden pathologisch anato

mische laesies als een afzonderlijk ziektebeeld beschreven( Dejong, 1970), 

maar tot op heden is er geen methode om, via laboratorium onderzoek of 

op andere wijze, klinisch met zekerheid multiple sclerose vast te stellen, 

en wordt deze nog steeds op grond van klinische waarschijnlijkheid gediag

nostiseerd( McDonald en Halliday, 1977). Voor research doeleinden v.Drden 
de zogenaam:ie "Schurnacher criteria" gebruikt( Schumacher e.a. , 1965). 

Hierbij worden voor de diagnose "multiple sclerose" de volgende voorwaar

den gesteld: 

le. Er zijn klinisch duidelijke neurologische afwijkingen; 

2e. Twee of meer afzonderlijke delen van het centrale zenuwstelsel zijn 

bij het ziekteproces betrokken; 
3e. De neurologische afwijkingen zijn voornamelijk in de witte stof geloca

liseerd; 
4e. De verschijnselen treden op in twee of neer afzonderlijke periodes van 

verslechtering gedurende minstens 24 uur, gescheiden door een periode 

van één maand of langer, of in langzame of stapsgewijze progressie ge

durende tenminste zes maanden; 

Se. De ziekte "begint" tussen het lOe en SOe levensjaar; 
Ge. De verschijnselen kunnen niet beter verklaard v.Drden uit een ander 

ziekteproces; dit noet door minstens één ervaren klinisch neuroloog 
vastgesteld vJOrden. 

Met behulp van deze criteria worden de patienten naar graad van klinische 

waarschijnlijkheid ingedeeld als "clinical definite MS patient", " proba

ble MS patient" of "possible MS patient"( Rose e. a., 1976). Bij de selec

tie van de patienten voor onze experimenten is volgens deze criteria 
te -werk gegaan; alle onderzochte patienten vielen in de categorie "clini

cal definite as patient", tenzij anders is vermeld. De laatste jaren 

\JOrdt steeds meer gebruik gemaakt van neurofysiologische technieken om 

subklinische laesies van het centrale zenuwstelsel aan te tonen en zo 
de diagnose "multiple sclerose" in een vroeg stadium reeds met meer zeker

heid te kunnen stellen( �nald en Halliday, 1977). Onze patienten zijn 

onderzocht met registratie van visuele evoked responses, orbicularis 

oculi reflex en electro-oculografie; ook is gebruik gerraakt van de zoge
naam:ie "flight of colours" test an de bij multiple sclerose veel voorko

mende subklinische laesies van het visuele systeem aan te tonen ( �urik 

e.a. , 1978). 
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Bij onze experinenten is de specifiek cellulaire immuniteit getest mid

dels de stiruuleerbaarheid van lymfocyten van MS patienten door MBP. '!wee 

Jl'ethcrlen zijn toegepast, de eerste is gebaseerd op het principe van de 

nacrofagen migratie inhibitie, de tweede berust op de lymfocyten transfor

natie. Qrdat sensibilisatie van lymfocyten tegen MBP ook. bij diverse 

andere neurologische aandoeningen gevonden wordt( o.a. M:i.nderhoud en 

Teelken, 1974) zijn in onze experimenten zoveel rrogelijk: controle series 
van patienten Jl'et andere neurologische ziektes ( OND) opgenanen, naast 

controle series van gezonde proefpersonen( C). De encefalitogene eigen

schappen van het gebruikte MBP zijn onderzocht bij proefdieren ("experi

Jl'entele allergische encefalanyelitis"). De spontane activiteit en de 

st:imuleerbaarheid van de lymfocyten met mitogenen, antigenen en in een 

"mixed lymfocyte reaction" zijn onderzocht bij MS patienten, OND patienten 

en gezonde controle personen. De prinaire cellulaire irrmuunresponse van 

M.S patienten is onderzocht door middel van sensibilisatie met Helix para

tia haenocyanine( HPH) en 2, 4- dinitrochlorcbenzeen( mea). Tenslotte 

is bij een deel van de onderzochte M.S patienten een HlA typering gedaan 

an na te gaan in hoeverre deze in overeenstemning is met de gegevens 

uit de literatuur. De achtergronden, uitvoering en resultaten van de 

testen en onderzoeken w:::irden per hoofdstuk besproken Jl'et de gegevens 

uit de literatuur over de bevindingen hiermee bij de multiple sclerose 
en voorzover aanwezig bij andere neurologische ziektes. 

Voor de statistische bewerking van dit rrateriaal is gebruik genaakt van 
nonpararretrische toetsen, ardat z�l van de groepen MS- als van de OND 

patienten niet zonder meer aangenaren kan worden dat ze de "nornale 

verdeling" van M.S-, respectievelijk OND patienten representeren. Boven

dien betreft het vaak vergelijkingen van verschillende waarnemingen bin

nen één groep patienten of controle personen, zoo.at een "afhankelijkheids

factor" aan-1ezig is. Om het gevaar van "k.anskapitalisatie" te verkleinen 

zijn zoveel rrogelijk "overall-toetsen" toegepast. Tenslotte hebben de 

gebruikte "non-parametrische toetsen" in het algerreen minder "po,,er" 

dan pararretrische, dit heeft het voordeel dat men bij het trekken van 

conclusies enigszins "aan de veilige kant" blijft( Siegel, 1956). 
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Hoofdstuk r. 

De experimentele allergische encefalaeyelitis. 

Inleiding. 
Tegen het eind van de vorige eeuw was het zogenaarrrle "neuroparalytisch 

accident" een bekende en gevreesde canplicatie bij patienten, die met 

het rabiesvaccin van Pasteur behandeld werden. Dit vaccin bestond uit 

bestanddelen van hersenen of ruggerrerg van konijnen, waarin een verzwak-

te stam van het rabiesvirus aanwezig was. Soortgelijke ziektebeelden 

zijn later bekend geworden als "acute gedissernineerde encefalanyelitis", 

een acuut optredende ontstekingsachtige reactie in het centrale zenuwstel

sel, voornamelijk in de witte stof gelocaliseerd, gekarakteriseerd door 

multifocale, voornamelijk periveneuze rrononucleaire infiltraties, met daar

bij vaak, ook veelal periveneus gelocaliseerde, dernyelinisatie. Deze acute 

gedissimineerde encefalomyelitis treedt soms ook op na infecties of vac

cinaties, soms echter zonder duidelijk voorafgaand gebeuren( Paterson, 

1968; Alvord, 1970; Bornstein, 1977). Ook bij gebruik van rabiesvaccin, 

bestaande uit -weefsel van konijnehersenen of -ruggemerg met gedood rabies

virus ontstonden deze neurologische afwijkingen. Hieruit bleek dat de 

oorzaak van het neuroparalytisch accident gezocht moest worden in het 

hersenweefsel, en niet in het rabiesvirus( Paterson, 1968). Rivers e.a. 

toonden in de twintiger en dertiger jaren aan dat ook normaal hersenweef

sel, zonder virale COlllXJnenten, onder bepaalde anstandigheden "encefalito

gene" eigenschappen heeft, door bij apen via herhaaldelijke injecties 

van hersenextracten of -emulsies een acute gedissernineerde encefalomyeli

tis op te wekken( Rivers e.a., 1933; Rivers en Schwentker, 1935). Het 

gebruik van Freund's adjuvans leidde tenslotte tot een eenvoudige en 

snelle methode an bij vele diersoorten een allergische encefalanyelitis 

op te wekken. Dit gebeurt door éénmalige sensibilisatie met bestanddelen 

van hersenen of ruggemerg gemengd met een suspensie van dode myccbacte

riën in paraffine-olie( corrpleet Freund's adjuvans). Dit verschijnsel 

staat bekend als "exrerimentele allergische encefalanyelitis", FAE 

(Freund, 1947; Kabat e.a., 1947; Morrison, 1947) . 

"It is virtually illlXJssible to encorrpass the vast literature concerning 

FAE", aldus Bornstein( 1977). Hier zal dan ook volstaan worden met een 
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besdlrijving van de klinische, pathologisch-anatani.sche en imnunologische 

verschijnselen van de normale, rronofasische FAE, die bij proefdieren 

opgewekt wordt via een éérvnalige injectie van !11/eline basisch eiwit ( MBP) 

in canbinatie met a::xnpleet Freund's adjuvans. Op de relatie van de FAE 
tot de multiple sclerose wordt elders ingegaan. 

Klinische verschijnselen van de EAE. 
De ziekteverschijnselen worden meestal ingeleid door een vrij acute 

gewichtsdaling van het proefdier, in het algerreen optredend tussen de 

lOe en de 2le dag na sensibilisatie. Vrij snel daarop, rreestal binnen 
1 - 2 dagen, ontwil-kelen zich de neurologische verschijnselen: paresen 

of paralysen van één of meerdere poten, vaak teide achterpoten, een 

atactisch looppatroon en sfincterstoornissen( Paterson, 1968). Afhanke
lijk van het gebruikte proefdier, de vieg van sensibilisatie, de sarren

stelling en verhoudingen van het gebruikte m:mgsel MBP-adjuvans, en het 
soort adjuvans heeft de ziekte een mild of ernstig, acuut of meer chro
nisch teloop. Een deel van de proefdieren overlijdt, de overigen genezen, 

eventueel rret blijvende neurologische restverschijnselen (Alvord, 1970). 
Via speciale technieken en proefdieren is het rrogelijk an FAE's op te 

v.ekken rret een afwijkend teloop. Gebruik ma.kend van Bordetella -pertussis

vaccin als adjuvans kan bij jonge I.,a,;isratten een foudroyante, snel dode

lijk verlopende ziekte opgewekt worden, de "hyperacute allergische encefa

lanyelitis" ( HE'AE; Levine en Wenk, 1964; Paterson e. a. , 1970). Een chro

nisch recidiverende vorm van EAE kan via éénmalige sensibilisatie met 

hersenweefsel en Freurrl's adjuvans, opgewekt WC'rden bij jonge "strain 

13" cavia's en Hartley cavia's( Wisniewski en Keith, 1977; Kristensson 

en Wisniewski, 1977) • Injecties met herpes-siirplex virus type 1 ( HSV-

1), voor en na sensibilisatie, veroorzaken bij Lewisratten een exacerba

tie van de EAE ongeveer 16 dagen na de tvieede injectie HSV-1, injecties 

alleen vó6r of alleen na sensibilisatie hebben dit effect niet( Hochberg 

e. a., 1977). Paterson kon door herhaalde toediening van gesensibiliseer

de lymfocyten ook een soort chronisch recidiverend ziektebeloop nabootsen 

( Paterson, 1968). 

Pathologische anatanie van de EAE • 
Voor de EAE zijn kerurerkend gebieden root perivasculaire ontstekingreac
ties, bestaande uit rrononucleaire infiltraties an de venules in hersenen 
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en ruggemerg, neer in de witte dan in de grijze stof voorkarend. Opval

lend is ook een perivasculaire ontstekingsreactie in de rreningen, die 

bij samti.ge dieren( cavia, konijn) microsoopisch het meest in het oog 

springende teken van FAE kan zijn( Paterson, 1968; Alvord, 1970). In 

het algemeen lijkt er in meer of mindere mate een verhoogde vasculaire 

permeabiliteit op te treden, die volgens SO!lllligen( Oldstone en Dixon, 

1968) vooraf gaat aan de klinische verschijnselen en de perivasculaire 

infiltraties, volgens anderen( Leiba-,itz, 1969;Kristensson en Wisniewski, 

1977) pas optreedt als de klinische verscru.jnselen al bestaan. DE!Ilyelini

satie wordt alleen gezien in gebieden rret cellulaire infiltratie, maar 

lang niet altijd. Demyelinisatie zonder cellulaire infiltratie wordt 
eigenlijk niet beschreven( Paterson, 1968; Prineas e. a. , 1969). Rondan 

de focale vasculitiden treedt sans een reactie op, rret narre proliferatie 

van microglia en astrocyten, maar gliose of plaquevorming, zoals bij 

t1S, wordt bij de "gewone" FAE niet beschreven ( Paterson, 1968). Bij 
de chronisch recidiverende vorrren van FAE worden wel op MS gelijkende 

afwijkingen gevonden, met name oude en nieuwe dE!Ilyelinisatie haarden 

in het ruggemerg, sans zelfs macroscopisch zichtbaar ( Wisniewski en 

Keith, 1977). 

Inmunologische verscru.jnselen bij de FAE .  

Paterson noemt in zijn grote overzicl1t van de FAE(1968) de volgende ver

scru.jnselen als uiting van een delayed type hypersensitivity tegen CZS 

weefsel ( llBP) : positieve huidreacties 24-48 uur na intracutane toediening 

van CZS weefsel of llBP, positieve resultaten rret L'IT en t41I testen( deze 

worden nog uitvoerig besproken), de productie van een cytotoxische factor 

tegen reyeline of gliacellen door gesensibiliseerde lymfocyten in contact 

met MBP in vitro, het vernogen van de lymfocyten an MBP aan het oppervlak 

te binden, en, waarscru.jnlijk de belangrijkste, de rrogelijkheid om de 

ziekte via de gesensibiliseerde lymfocyten passief over te dragen op 

andere proefdieren. Dit alles wordt door vele auteurs bevestigd en door 

niert1i31rl aangevochten. Oµrerkelijk is dat de sensibilisatie van lymfocy
ten tegen MBP maximaal scru.jnt te zijn vlak voor het uitbreken van de 

klinische verschijnselen( Paterson, 1968); in deze periode wordt rret 

huidtesten ook een maximale reactie tegen MBP gevonden( Shaw e.a. , 1965). 

Veel aandacht is ook besteed aan uitingen van een hUirorale imnuunrespon
se; diverse auteurs beschrijven het voorkomen van antilicharren met cyto-
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toxische eigenschar:pen tegen myeline en/of gliacellen( Appel en Bornstein, 

1964; Berg en Bergstrand, 1968; Paterson, 1968; Bornstein, 1977), anderen 

vinden aanwijzingen dat deze antilichanen vooral voorkcmen bij proefdieren 

die rret " compleet hersenweefsel" geïnrnuniseerd zijn en niet met MBP( Seil 

e. a. , 1968; Fry e.a. , 1974), zodat hier rroqelijk een ander CZS antigeen 

een rol speelt( Bornstein en Crain, 1965). Lurnsden e.a. ( 1975) toonden rret 

in vitro proeven aan dat sennn van proefdieren met een FAE synapsblokke

rende eigenschappen heeft, die reversibel zijn. Vele auteurs verrrelden 
het voorkanen van antilichamen die zich binden aan CZS myeline ( Beutner 
e.a. , 1958; Sherwin e. a. , 1961; Kibler en Bapnes, 1962; Rauch en Raffel, 

1964a; Me Farland, 1970) en Paterson vraagt zich af of deze antilicharren 

niet identiek zijn aan de eerder genoerrde cytotoxische antilicharren, ge

richt tegen glia en/of myeline. Tegen hersenweefsel gerichte complerrent

bindende antilichamen worden ook beschreven ( Lurnsden e. a. , 1950; Thanas 
e. a., 1950). Paterson heeft aangetoond dat de antigene bestanddelen van 

CZS weefsel, die de productie van deze complerrenten bindende antilicharren 
veroorzaken, niet identiek zijn aan de encefalitogene factor( Paterson, 

1957). Pogingen an via intraveneuze injecties van het serum van proefdie

ren rret een FAE de ziekte passief over te brengen op andere proefdieren 
zijn nooit geslaagd ( Bornstein, 1977). Jankovié e. a. ( 1965) lukte het 

an via herhaaldelijke intraventriculaire injecties met EAE sennn of gamna

globulines wel lichte op FAE gelijkende periventriculaire afwijkingen op 
te �kken, echter zonder dat klinische ziekteverschijnselen optraden. 

Samenvattend: een cellulaire voilll van :immuniteit tegen myeline basisch ei

wit is bij de FAE waarschijnlijk van pathofysiologische betekenis. De 
betekenis van de humorale inm.miteit is minder duidelijk, het is rrogelijk 

dat hierbij ook andere als antigeen v1erkzarre bestanddelen van het CZS een 
rol spelen. 

De encefalitogene factor. 

Ongeveer tegelijkerijd, omstreeks 1965, slaagden za,,rel Kies en Alvord als 

Einstein erin om uit CZS weefsel "basic proteïn of myelin" (Mill') te isole

ren( Kies, 1965; Paterson, 1968) en aan te tonen dat dit in combinatie 
met canpleet Freund's adjuvans sterk encefalitogene eigenschappen heeft. 

Dit rlBP is een basisch eiwit, samengesteld uit 170 aminozuren, met een 

rrolecuulgewicht van± 18.000. Bij diverse diersoorten is de arninozuursa

menstelling va'1 dit eiwit volledig geanalyseerd( cavia, rat, rund, konijn, 
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aap, varken) en ook bij de mens. Essentieel voor de encefalitogene 1,,erking 

lijkt in de rreeste gevallen tryptofaan, wat in het eiwit slechts éénmaal 

voorkomt. Het is gelukt dit tffiP te splitsen in kleine peptides. Fkn pepti
de van 9 aminozuren, waaronder het tryptofaan, bleek in hoge mate over 

encefalitogene eigenschai:pen te beschil;:ken( Larroureux e. a. , 1970; Eylar 
e. a. , 1971; Carnegie, 1971; Shapira e. a., 1971 a en b). Bij het rund is 

de samenstelling van dit peptide; Phe - Ser - Trp - Gly - Ala - Glu - Gly -
Gln - Lys( Arg). Dit peptide, en sterk hierop gelijkende, zijn later ge

synthetiseerd en de Trp - Gly - Ala - Glu - Gly - Gln - Lys ( Arg. ) keten 

lijkt essentieel voor de encefalitogene eigenschappen bij de rreeste die

ren( Westall, 1971). Dit tffiP is in hoge mate orgaanspecifiek; veranderin

gen in andere organen dan het CZS zijn bij de FAE nooit beschreven. Het 

is niet duidelijk soortspecifiek, hoewel verschillende soorten tlBP bij 

diverse andere diersoorten in wisselende mate encefalitogeen zijn( Marten

son e. a. , 1972). Bij sornnige diersoorten hebben enkele andere uit het MBP 

geïsoleerde peptiden in mindere mate ook een encefalitogene werking, bijv. 

bij het konijn( Paterson, 1968). t1BP van cavia's bevat een reeks van 18 
aminozuren, die alleen bij Lewisratten een HFAE lijkt te veroorzaken( West

all, 1977). 

Vervaardiging van "basic protein of Il]Yelin". 
Het bij onze experimenten gebruikte t1BP is in het Neurobiochemisch Labo
ratoritm1 van de Neurologische Kliniek te Groningen, vervaardigd uit run

derhersenen, volgens een voorschrift verstrekt door Carnegie: "'Ihe si.m

plest procedure for the preparation of the human or bovine basic proteins 

is to take fresh CNS eg. 500g material as soon as possible af ter death 

and extract it v1ith 19 vol. of CHCl -M:OH ( 2: 1 v/v) in a Waring Blender. 
The defatted residue should be extracted with 10 vol. of 5% NaCl in the 

cold on a Waring Blender then centrifuged. Follo,,, with an extraction at 

pH 3. 5; titrate 10 vol. of residue in water with HCl carefully titrating 

to pH 3. 5 after blending. Keep the hcrnogenate cold and be careful to give 

sufficient time i. e. 15 mins. for pH to stabilize. Next extract the resi

due between pH 3.0 and 2.5 three times. Retain the supernatants from pH 

2. 5-3. 0 extractions. The CHC1
3
MeOH extract can be fi.ltered. Centrifuge 

aqueous extracts at 5-10. 000g at 4 . I usually adjusted the pH to about 

4. 5 and collected the proteïn in C. H. -Sephadex C-25 wash with water then 
elute with 0. 2 H HCl in the cold as quickly as possible the protein comes 

off with the acid front. Dialyse, freeze dry and rerrove the high rrol. wt. 
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material by gel filtration on Sephadex G-75 or G-100 with N/100 HCl( must 

be used) . Dialyse and freeze dry. Alternatively the acid extracts can just 

be dialyzed and freeze dried before applying to Sephadex". 

Eigen onderzoek betreffende de EAE. 
en aan te tonen dat het door ons vervaardigde, en in de diverse testen 
gebruil�te basisch eiwit( MBP) inderdaad "encefalitogene" eigenschappen 

heeft zijn 10 cavia's met MBP en canpleet Frei.md's adjuvans gesensibili

seerd, 2 controle dieren zijn alleen met ccrrpleet Freund's adjuvans inge

spoten. 

Gebruil�te methcrle. 
10 gewone cavia's ( geleverd door het Centraal Dieren Laboratorium te Gro

ningen) werden behandeld met een mengsel van rIDP en Freund's adjuvans(Dif

co; 1 ml rrengsel bevatte 1 rrg MBP en 5 rrg gedode myobacteriën). Elk 

proefdier werd via een intracutane injectie ingespoten rnet 0.4 cc mengsel, 

d.w.z. 0. 1 cc in de voetrug van elke poot; 2 controle dieren( nr. 11 en 

12) werden op dezelfde wijze ingespoten rnet 0. 4 cc Freund's adjuvans. De 

dieren werden dagelijks gewogen en onderzocht op neurologische syrrptaren 

en lymfeklierzwellingen in de lies- en okseTholtes. Zodra klinisch verlam

mingsverschijnselen optraden ·werden de proefdieren gedood. Lymfocyten wer

den geïsoleerd uit het bloed voor L'IT en uit de regionale lymfeklieren 
voor M1I testen; de hersenen en het ruggerrerg werden na fixatie in fonna

line-Bouin tot coupes voor mi=oscopisdl onderzoek verwerkt rnet een paraf

fine-HE kleuring. Op de 22e dag zijn de nog in leven zijnde proefdieren 

gedood en eveneens onderzocht. 

Resultaten. 

Een overzicht van de resultaten ..urdt gegeven in tabel 1.1 en in figuur 

1. 1. Zes van de 10 gesensibiliseerde cavia's ontwikkelden klinisch ver
schijnselen van een FAE, voornarrelijk verlarrmi.ngsverschijnselen. Opvallend 
is dat deze dieren allen een gewidltsdaling vertoonden in de laatste dagen 

voor de ziekteverschijnselen optraden. De lymfocyten van enkele dieren 

bleken bij rtu of L'IT onderzoek gesensibiliseerd voor MBP. Bij rnicrosco

pisdl onderzoek werd vooral gelet op perivasculaire infiltratie; dit was 

bij alle 6 zieke dieren in hersenen of ruggernerg duidelijk of zelfs mas
saal aarwezig ( rnet uitzondering van het ruggemerg van cavia 7) • Cavia nr. 
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Tabel 1. 1 

Figuur 1. 1: FAE,gewichtscurves van 10 cavia's,na sensibilisatie n�t MBP in a:mpleet Freund's adjuvans. 

Cavia's nr. 11 en 12 zijn ter controle alleen met corrpleet Freund's adjuvans ingespoten. 

Tabel 1.1: FAE,klinische verschijnselen,PA bevindingen en resultaten met LTI' en MMI testen van lymfocyten 

van 10 cavia's,na sensibilisatie met I1BP in conpleet Freund"s adjuvans, en van 2 controle 

dieren (nr. 11 en 12). 



1 had een dubieuze parese van één poot, wel een opvallende gewichtsdaling 

en de LTI' gaf een een dubieuze sensibilisatie voor MBP te zien( sq 2.27 

en 1.81), maar bij rni=osCDpisch onderzoel� werden duidelijke E1\E verschijn

selen gevonden in hersenen en ruggenerg. Cavia 2, 3 en 4 bleven klinisch 

gezond en hadden geen ge,;ichtsverlies, de lymfocyten van nr. 2 en 3 ble

ken sterk gesensibiliseerd voor UBP, die van nr. 4 niet. Mi=oscopisch 

werden in de hersenen van nr. 2 duidelijk afwijkingen gevonden. In herse

nen en ruggemerg van nr. 3 en 4 werd sporadisch enige perivasculaire in

filtratie gezien. 

Sanenvattend werd bij zes van de tien dieren duidelijk een EP.E opge,;ekt; 

bij één was het resultaat dubieus. Drie bleven zonder klinische verschijn

selen, maar toonden wel enige perivasculaire infiltratie en bij twee van 

hen bestond een opvallende sensibilisatie van de lymfocyten. De beide con

trole dieren hebben klinisch en microscopisch geen afwijkingen gekregen 

en de lymfocyten waren niet gesensibiliseerd voor MBP. 

Conclusie. 

Uit deze experirrenten blijkt dat het gebruikte "basic protein ( MBP)" inder

daad de uit de literatuur bekende encefalitogene eigenschappen bezit. Het 

bestaan van een cellulaire irnnunisatie tegen rIBP kon ook met de rlMI en 

de L'IT aangetoond vJOrden. De opvallende sterk positieve resultaten met 

de LTI' bij cavia's 2 en 3 zonder dat deze dieren ziekteverschijnselen ver

toonden kan rrogelijk verklaard worden uit het gegeven dat de sensibilisa

tie van de lymfocyten max:unaal schijnt te zijn vlak voor de klinische 

verschijnselen manifest worden. Ook is wel bekend dat sensibilisatie kan 

voorkanen zonder dat het tot klinische ziekteverschijnselen komt. 
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Hoofdstuk II . 

.Macrofaag migratie inhibitie testen . 

Inleiding. 

Het bestaan van een cellulaire inmuniteit tegen een bepaald antigeen kan 

in vi tro getest v.Drden met behulp van de rnacrofaag-migratie-rerrrning ( ma
crofage migration inhibition, Ml'U). Gesensibiliseerde lymfocyten kunnen 

na contact met het betreffende antigeen een migratie-inhibitie factor(MIF) 

produceren . Deze, tot de lymfokines gerekende stof vertoont de eigenschap 
an de beweeglijkheid van macrofagen en ook andere witte bloedcellen te 

rerrrnen( David e.a . ,  1964; Bloan en Bennet, 1966). Op grond van dit ver� 

schijnsel zijn rnacrofaag-migratie-inhibitietesten ontwikkeld als methoden 
an het bestaan van een cellulaire inmuniteit tegen een bepaald antigeen 
te toetsen. Bij deze testen v.Drdt als indicatorcellen meestal gebruik ge

maakt van macrofagen uit de peritoneaalholte van cavia's . Deze celsuspen
sies bevatten echter nog ongeveer 10% lymfocyten. Deze cellen worden ver

volgens gemengd met te onderzoeken lymfocyten; een probleem hierbij is 
het optreden van een "mixed lymfocyte reaction"(MLR) tussen de cavia lym
focyten en de te onderzoeken menselijke lymfocyten. Bij deze HIR wordt 

o. a .  ook t1IF geprcxluceerd. Sonmige auteurs vinden deze MLR zo zwak, dat 

ze niet als storend ervaren wordt( Rajapakse en Glyn, 1970; Bartfeld en 

Atoynatan, 1971), maar volgens anderen maakt deze MLR de MMI test in een 

directe vonn ongeschikt voor onderzoek van( menselijke) lymfocyten. Zo 

vonden Hughes en Paty ten gevolge van deze t1LR zonder gebruik van antige
nen, inhibitie percentages( zie verderop), variërend van 10 - 60( Hughes 

en Paty, 1972). Sjllborg en Bendixen( 1967) verrreden deze MLR door, in plaats 

van caviamacrofagen, autologe leucocyten uit het perifere bloed als indi

catorcellen te gebruil:en. Deze leucocyten-migratie-inhibitie test( Uil), 

levert echter slecht reproduceerbare resultaten( '!hor e . a . ,  1968) . Voor 

deze leucocyten migratie rarming is waarschijnlijk een andere, verwante 

lymfokine verantwoordelijk, de LIF( Rocklin, 1974). Goldberg gebruikte 

in plaats van leucocyten, geïsoleerde), autologe monocyten ( Q:)ldberg e.a., 

1971). Rocklin e. a .  ( 1970) ontwikkelden een rtll-test die in twee fasen 

uitgevoerd wordt, waarbij de macrofagen niet in direct contact karen met 

de te onderzoeken lymfocyten. Hierbij worden de te onderzoeken lymfocyten 

eerst gedurende 72 uur gekweekt in aanvezigheid van het betreffende anti-
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geen, waarna de bovenstaande vloeistof ( zonder de lymfocyten) afzonder

lijk onderzocht wordt op het verrrogen m3.crofagen te renmen. Een praktisch 

nadeel is de lange tijdsduur( :t 96 uur) en de grote arbeidsintensiviteit 

die deze test rret zich ll'ee brengt. Aan de steriliteit worden bij deze 

rrethcxle hoge eisen gesteld. Hughes en Paty( 1972) toonden aan dat indien 

de 11\3.crofagen ( rret de contarninerende lymfocyten) vooraf bestraald worden 

rret ±- 100 rad er geen storende eigenschappen optreden terwijl de migreren

de eigenschappen bewaard blijven. Op deze wijze ontwikkelden zij( volgens 
een micranethcxle) een au-test, die in één fase uitgevoerd wordt en in 

totaal slechts ongeveer 24 uur duurt( Hughes, 1972; Hughes en Paty, 1972). 

Volgens dit principe is ook een directe au-test ontwikkeld waarll'ee onze 
experimenten zijn uitgevoerd( Teelken en Minderhoud, 1976). 

Literatuur overzid1t van onderzoekingen met llU- en nu-testen bij patien

ten rret multiple sclerose en andere neurologische aandoeningen. 

In dit overzicht wordt aandacht besteed aan onderzoekingen met IMI- en 
MMI testen van lymfocyten van M.S patienten en van patienten rret andere neu-

rologische aandoeningen. Speciale aandacht gaat hierbij naar sensibilisa

tie van deze lymfocyten tegen CZS weefsel, MBP of EF-peptides en naar de 

relatie tussen deze sensibilisaties en de activiteit van het ziekteproces. 

Aangezien er in de literatuur zo,,,el aanwijzingen verrreld worden voor een 

.imnuundeficiëntie als voor een hyperirmuniteit bij MS patienten zullen 

ook experirnenten besproken worden, waarbij de spontane activiteit van 

11.S en OND lymfocyten onderzocht is, en die waarbij de reactie op andere 
antigenen of mitogenen onderzocht is. 
F.en overzicht over de bevindingen met hersenantigenen wordt gegeven in 
tabel 2. 1 en 2. 2. 

Bevindingen rret I11I testen. 

over het algemeen wordt bij een groot deel van de M.S patienten sensibili

satie van de lymfocyten tegen MBP gevonden. Strandgaard en J!Z!rgensen( 1972) 

konden echter geen overtuigende sensibilisatie aantonen bij multiple scle

rose patienten, 11\3.ar ook niet bij patienten met andere neurologische ziek
ten( other neurological diseases, OND). Scmnige auteurs vinden deze sensi
bilisatie in llEer of mindeer 11\3.te za.,el bij HS- als bij OND patienten 

(Bergstrand e. a. , 1974; Berg e. a. , 1975; Day e. a. , 1976). Myers en Ellison 
(1973)en Sheremata( 1977 a) vonden duidelijke sensibilisatie bij MS patien-
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Tabel 2. 1 :LMI,overzicht van de literatuur over onderzoek rret LMI testen naar de cellulaire 

i.rrmuunreacties rret MBP bij rontrole personen,OND- en MS patienten • 

Auteurs Antigeen ( µg/ml) aantal Sensibilisatie Oj:r[Erkingen 

C OND MS C OND MS 

1972, Strandgaard en hum.MBP 100,200 - 12 12 - -

J0rgense 

1973, Myers en hum. CZS weefsel 30 66 86 - - + 

E:llison 

1974, Bergstrand e. a. bov.MBP 10,50,250 16 6 24 - + + Geen verband tussen sensibilisatie en 

activiteit van de ziekte 

1975, Berg e. a. bov.MBP 10,50,250 37 32 88 - + + Verband tussen sensibilisatie en activiteit 

van de ziekte. Bij chronisch progressieve 

MS de sterkste sensibilisatie . 

1975, Myers en hum.CZS weefsel - - 24 + Sensibilisatie aan "Schub" voorafgaand. 

Ellison Niet tijdens de "Schub". 

1976, Day e. a. hum.MBP 10,50, 8 6 24 - + + Sterkste sensibilisatie bij 500 g/ml,dan 

100,500 ook C positief.Mitogeen effect ? 
1976, Käl.lén e.a .  bov.MBP 10-4 - - 5 10 + + MS sterke sensibilisatie,maar bij MS en 

100 µg,EF pept. OND beide afhankelijk van ziekteactiviteit. 

1977, Sheremata e.a. hum.MBP 10 13 10 25 - - + Bij actieve MS duidelijk sensibilisatie, 

bij niet-actieve enigszins. 
1978, Lisak e .a. hum.MBP 200 27 9 + Geen duidelijk verschil C-MS. - - -

hum. CZS extract 7 9 + Met MBP en CZS extract.Geen duidelijk - - -

0. 2% verband rret de activiteit. 



ten, maar niet bij OND patienten. Tegenstrijdig zijn ook de rreningen over 

een eventueel verbam tussen deze EF-gevoeligheid en de activiteit van 
de M.S : een verhoogde EF sensibilisatie tijdens of vlak na een "Schub" wordt 

vermeld door Sheremata e. a. ( 1977 a). Berg en medewerkers ( 1975) waren 
aanvankelijk van mening dat de grootste EF-gevoeligheid juist voorkant 

bij MS patienten met een chronisch progressief ziekte beloop; dezelfde 

groep onderzoekers vond later de duidelijkste sensibilisaties juist tij

dens of vlak na een "Schub" bij patienten met een intennitterend ziekte
beloop, maar ook bij 0JA patienten, enige dagen na het accident ( Källen 

e. a. , 1976). Myers en Ellison vonden toenemende sensibilisaties tot twee 

weken voor een "Schub", gevolgd door een plotselinge afname van de EF-ge

voeligheid, die na de "Schub" sans weer langzaam wat toeneemt ( Myers en 

Ellison, 1975). Lisak e.a. ( 1978) vonden geen duidelijk verband tussen 

de MBP sensibilisatie bij MS patienten en de activiteit van de ziekte. 

Utearohlen en Zabriskie ( 1973) vonden bij MS patienten een normale sensi

bilisatie tegen parainfluenza- en rubella-antigenen, maar een opvallende 

afwezige reactie net één mazelen-antigeen ( Flc:w no.M 44034). Fucillo e.a. 

( 1975) konden met gebruik van ditzelfde en andere mazelen antigenen dit 

niet overtuigend reproduceren. Bartfeld e.a. ( 1976) vonden geen verschil 

tussen as- en controle patienten met mazelen-antigenen en parainfluenza

antigenen. Lisak e.a. (1978) kwamen met een mazelen-antigeen tot soortge

lijke bevindingen. 

Bevindingen met rtrr testen. 

Bartfeld en Atoynatan (  1970 a), vonden sensibilisatie tegen CZS weefsel 

bij lymfocyten van l1S patienten, en ook van scmnige OND patienten. Dit 

werd aangetoond met een "directe MU test". Rocklin, Sheremata, Feldrran, 

Kies en David publiceerden gezarnenlijJ: een studie waarin o. a. lymfocyten 

van M.S en van OND patienten met HBP onderzocht werden , via de door Rocklin 

e. a. ( 1970) beschreven methode; ongeveer 30% van de l1S patienten bleek 

gesensibiliseerd tegen BP, maar ook ± 30% van een groep OND patienten, 

rreest patienten met ernstige cerebrovasculaire pathologie ( Rocklin e.a., 

1971). Behan e.a. ( waaronder Feldrnan en Kies) vonden later op deze wijze 

zc:wel bij M.S als bij OND patienten geen sensibilisatie tegen BBP ( Behan, 

1972). Sheremata en medewerkers daarentegen bleven wel sensibilisaties 

tegen HBP vinden bij MS- en OND patienten. Bij de l1S patienten vonden zij 

ook een duidelijk verband met de activiteit van de ziekte , waarbij de over-

16  



..... 
--.J 

Tabel 2 . 2  :™!,overzicht van de literatuur over onderzoek net MMI testen naar cellulaire 

lillllU.unreacties net MBP bij controle personen,OND- en MS patienten . 

Auteurs Antigeen ( µ g/rnl) aantal Sensibilisatie Oµrerkingen 

C OND MS C OND MS 

1970, Bartfeld en hum.CZS - 13 15 + + Verband net de activiteit van de ziekte . 
Atoynatan weefsel 

1971, Rocklin e . a .  hum.MBP 10 21 19 15 - + + 
OND en MS in 30% positief. 

1972, Behan e . a. hum.MBP 10,25 6 34 40 - - - Met dezelfde antigenen werden sterke 

bov.MBP 10,25 sensibilisaties gevonden bij lymfocyten 

cavia MBP 10, 25 van proefdieren net een EAE . 

1974, Minderhoud en bov.MBP 33 12 14 8 - + + Sensibilisatie afhankelijk van de 

Teelken activiteit van het ziekte proces . 

1974, Sheremata e.a. hum.MBP 10 50 ? 83 - - + 

1976, Sheremata e.a. hum.MBP 10 50 48 100 + - + Sarrnige OND gesensibiliseerd,MS veel sterker 

Vooral vlak voor,tijdens of kort na "Schub". 

1976, Ten Eijck- glycoproteïne 3 - 8 - + Sensibilisatie bij MS en OND afhankelijk 

Scally e . a .  uit czs 50 van de activiteit van de ziekte . 

1977, Sheremata e.a. hum.MBP 10 ,MBP 10 - 30 - + Sensibilisaties vooral tijdens een "Schub", 

net EF - + niet bij niet-actieve MS patienten. 

MBP zonder EF - -

1977, Minderhoud e.a .  bov .MBP 33 66 50 53 - + + Sensibilisatie afhankelijk van activiteit 

van de ziekte . Sporadisch positief bij C .  

1977, Colby e . a .  bov.MBP 10 10 - 6 1  - + Sensibilisatie afhankelijk van activiteit 

van de MS . 



gevoeligheid tegen MBP aan de "Schub" voorafgaat en enige weken na de 

"Schub" weer verdwijnt( Sherenata e.a. , 1974; Sheremata e. a. , 1976). Deze 

sensibilisatie bij een "Schub" bleek ook aantoonbaar met één polypeptide 
uit het MBP, dat de encefalitogene factor bevat, het T peptide 117-170 , 

maar niet rret andere p:::>lypeptiden uit het I1BP, het Y peptide 154-170 en 

het L peptide 1-116( Sheremata e. a. , 1977 b; Colby e. a. , 1977). Pekarek 

e. a. ( 1977 ) vonden ook sensibilisatie van 11S lymfocyten tegen MBP evenals 

Ten Eyck Scally e. a. ( 1976), die echter geen duidelijk verband vonden tus
sen de sensibilisatie en de mate van activiteit. Minderhoud en Teelken 

vonden, met een directe t1MI test, in wisselende mate sensibilisaties tegen 

MBP bij ON!)- en l1S patienten, waarbij de mate van sensibilisatie afhanke

lijk lijkt van de activiteit van de ziekte. Opvallend .,,as dat de MS patien
ten, onafhankelijk van de activiteit van de ziekte , sterk gesensibiliseerd 

waren tegen spierantigeen, sans nog meer dan tegen MBP. Lymfocyten van 

MS patienten reageerden norrraal op PHA met duidelijke rerrrningspercentages 
( Minderhoud en Teel.ken , 1974 ;  Minderhoud e . a. ,  1977). 
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Hoofdstuk III. 

Experirrenten rret een macrofaag-migratie-inhibitietest . 

De gegevens die tot nu toe verkregen zijn door de diverse onderzoekers 

rret de lfll-en de daaraan verwante Illl testen zijn beperkt en tegenstrij

dig. !1ede daaran v.erd door ons een niellli.e serie experimenten uitgevoerd 

rret de directe !11I test. Lymfocyten van 12 controle personen, 28 OND pa

tienten en 27 as patienten werden onderzocht op migratie en inhibitie zon
der antigeen, in aanwezigheid van MBP en in aanwezigheid van PHA(Phytohaem
agglutinine). De gegevens van de drie groepen zijn onderling vergeleken. 

De OND- en MS patienten v.erden op klinische gronden in 4 groepen onderver

deeld, naar activiteit van de ziekte: 

actieve OND patienten 

niet-actieve OIID patienten 

actieve M.S patienten en 

niet-actieve MS patienten 

Ook deze groepen zijn onderling vergeleken. Deze indeling in actieve en 

niet-actieve patienten groepen is arbitrair. Het voornaamste criterium 

was of de ziekte in een acute of chronische fase was, en of het ziektebe

loop langzaam of snel progressief was. MS patienten die gedurende minstens 

2 maanden buiten een "Schub" waren of aan een langzaam progressieve vorm 

leden, werden als "niet-actief" beschouwd. Tenslotte werd bij 13 MS patien

ten de sensibilisatie tegen HBP vergeleken rret de sensibilisatie tegen 

spierantigeen en tegen perifeer MBP. (Perifeer MBP is een chemisch aan MBP 
verwant basisdl eiwit dat op soortgelijl:e wijze uit perifeer zenuwweefsel 

verkregen wordt). Patienten rret "allergische" aandoeningen van het peri
fere zenuwstelsel, bijv. Guillain-Barré patienten, zijn hiertegen sans ge

sensibiliseerd(Rocklin e. a. , 1971; Behan e. a. , 1972; rtinderhoud en Teelken, 

1974). Details over patienten en controle personen worden gegeven in de 
tabellen 3. 1, 3. 2, 3. 3 en 3.4. 

Materialen en rrethode. 

Lymfocyten werden geïsoleerd volgens de 1rethode van �yum(l968)."Basic 

proteïn"werd vervaardigd uit verse runderhersenen volgens een voorschrift 
van Carnegie ( zie het hoofdstuk over de FAE) • Perifeer MBP werd op iden

tieke wijze uit rrenselijk perifeer zenllliMeefsel verkregen . Spierantigeen 

werd vervaardigd uit de gluteusspieren van cavia's: het spierweefsel wordt 

gehaoogeniseerd in een 0.9% NaCl oplossing en gecentrifugeerd bij 250 g 
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gedurende 10 minuten. De bovenstaande vloeistof wordt gedurende één nacht 

gedialyseerd tegen gedemineraliseerd i,ater en drooggevroren. PHA -werd ge

leverd door de firma Wellcare. rIBP, p:!rifeer rIBP en spierantigeen -werden 

gebruil;:t in oplossingen van 33 µg/ml; PHA in een oplossing van 1 % • Alle 

antigenen werden voor gebruik opgelost in 'IC 199. l lacrofagen werden gewon

nen uit het p:!ritoneaal vocht van cavia ' s  die enige dagen tevoren intra

peritoneaal met Bayol-olie ingespoten waren. Deze cellen(PC) werden be

straald rret 100 rad y-stralen, met behulp van een 6 0Co-han( afdeling 

Radiotherapie, Acadanisch Ziekenhuis , Groningen). Na de bestraling werden 

aan de PC 10% menselijke lymfocyten( Ly) toegevcegd. De cellen -werden ge

mengd, gecentrifugeerd en weer gesusp:!ndeerd in een h.'Weekvloeistof ( 20% 

foetal-calfserum in 'l'C 199) tot een celsuspensie met 0.5 x 10 PC en 0.5 

x 10 Ly/ml. Chirurgische polytheen capillairen van 3 - 4 cm lang( dia-

meter 0.58 ran) werden gevuld met de celsuspensie , één uiteinde werd dicht

gesITOlten en de capillairen werden 5 ra:i.nuten gecentrifugeerd( 600 g.) . 

Het deel van de capillairen dat cellen bevatte werd met een scheel'.ll'esje 

in stukjes van 4 rrm verdeeld en deze vierden snel in een cultuurkamertje 

gebracht. Hiervoor werden enigszins gerrodificeerde Sykes-Moore-kamertjes 

gebruikt (Hughes , 1972) • De karrertjes werden gevuld met kweekvloeistof 

(2>% foetal-calfserum in TC 199 met antigeen). Per meetpunt -werden één of 

twee kamertjes ingezet, elk met drie stuJ;:jes capillair. De kamertjes wer-

den 18 uur bij 37 geincubeerd. Daarna iierd met een microscoop het opper-

vlak van de celmigratie getekend op standaardfiltreerpapier, dit werd uit

geknipt en afzonderlijk ge,mgen. Bij elk meetpunt werden zo 6 tot 12 mi

gratie waarden verkregen; hiervan werd het gemiddelde berekend. Bij elke 

proef werden l of 2 kamertjes zonder antigeen ingezet,  en vaak ook l of 

2 kamertjes met PHA, als controle. Het resultaat van een proef wordt uit

gedru};:t in een remningspercentage (%  Inh. ) t.o.v. de gevonden migratie 

waarde zonder antigeen. 

M M
+ 

% Inhibitie = X 100 
M 

M is migratie waarden zonder antigeen; M + is migratie waarde met antigeen. 

Toelichting. 

F.èn van de onzekerheden bij deze methode is de wat subjectieve wijze 

waarop via tekenen en !:nippen de resultaten verkregen worden. Qn de varia

tie hierin te bestuderen is in een aantal experimenten een "observers 
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agreement" berekend tussen de vaste uitvoerder van de test en drie andere 

Haarnemers. Hierbij werden de diverse gevonden migratie waarden met elkaar 

vergeleken en uit de onderlinge verschillen werd een " agreement index" 

berekend ( " kappa ", K en " gewogen kappa", Kw; Cohen, 1968). Nadat enige 

ervaring vooral in het tekenen verkregen was, -werden redelijk goede over

eenkansten tussen de verschillende waarnerrers gevonden: K = 0.44, p < 

0. 001; Kw = 0. 71, p < 0. 001, a. = 0 . 10 (K en Kv1 waarde kunnen variëren 

van -1 = totale tegenspraak tot +l = totale overeenkomst) 

Interpretatie van de testresultaten. 

De resultaten van de experilrenten zijn uitgedrukt in inhibitie percentages. 

Hughes vond in experimenten, waarbij 600-800 migratie waardes tegelijk 

verkregen -werden, dat de resultaten consistent en reproduceerbaar waren, 

en dat rer.rningspercentages van 10% of meer als significant beschouwd moe

ten worden bij zijn methode ( Hughes, 1972). Uit voorafgaande experimenten 

met de in Groningen gebruikte analoge methode blijkt dat de bestraling 

geen invloed van betekenis heeft op de migrerende eigenschappen van de 

macrofagen en dat significante rerrmi.ngen van 10% of meer verkregen worden 
bij een HLR en bij gebruik van antigenen en daartegen gesensibiliseerde 

lymfocyten. De resultaten waren consistent en reproduceerbaar ( Minderhoud 

en Teelken, 1974; Teelken en rtinderhoud, 1976). 

Resultaten. 

De individuele inhibitiepercentages worden verrreld in de tabellen 3. 1, 

3. 2, 3. 3 en 3.4. In figuur 3. 1 worden de resultaten vergeleken van de 
C- (controle) OND-en MS groep, zowel zonder antigeen als met llBP en met PHA. 

De migratiewaarden zonder antigeen liggen voor de drie groepen dicht bij 

elkaar ( 1) .Met lIBP worden significante rernningen verkregE"..n ( 2), zawel bij 

de OND als bij de MS patienten t. o.v. de controles; tussen de OND- en llS 

groep onderling wordt geen significant verschil gevonden ( 3). Goede rem-

mingspercentages worden in alle drie groepen verkregen met PHA; hierbij 

wordt eveneens een significant verschil gevonden ( 4) bij MS- en OND lym

focyten t. o. v. C lymfocyten, maar v�eran niet tussen MS- en OND lymfocy
ten onderling ( 5). 

In figuur 3. 2 zijn de OND- en MS patienten beide ingedeeld naar activiteit 

van de ziekte. Bij vier MS patienten zijn 2 x bepalingen verricht en in de 

21 



mig,otie 
mg 

500 blanco 33 pg/ml M5P 1 %PHA 

0 
00 

450 

I 
"inh %;m 

0 

t 
Jl., � 0 -

10 IO 

350 
0 

8 
20 20 0 0 

0 0 
30 • 

0 0 

.co .co 0 

250 • 

ï 
0 50 00 

200 0 

t t-
60 0 60 

,0 
00 

150 
0 

0 
ao ao • 0 

100 
0 

90 90 

C OND M5 C OND M5 C OND M5 

x 41 1 <105 405 �7 21,3 18,8 53,5 65,7 63,3 
,d 45,9 49,6 67,6 9,6 17,8 6,8 9,6 9,• 8,1 

12 28 27 12 28 27 12 18 27 

Figuur 3. 1 :  r-t1I ,vergelijking van de MMI resultaten van de C ,OND en MS 

groep zonder antigeen,met 33 µg/rnl MBP en met 1% PHA 

( • :  geniddelde waarde; • :patienten behandeld met ACrH of 

corticosteroïden). 
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Figuur 3.2 :MMI,vergelijking van de MMI resultaten van de c,actieve OND, 

niet-actieve OND,actieve MS,niet-actieve MS patienten, 

zonder antigeen,met 33 µg/ml MBP, en met 1% PHA. 

( • : gemiddelde waarde; • : patienten behandeld met ACTH of 

corticosteroïden) 
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Figuur 3 . 3: M-0:,vergelijking van de r-t,1I resultaten ,verkregen rret 

spierantigeen,MBP en perifeer MBP bij 13 MS patienten. 
( • :gemiddelde waarde; • :patienten behandeld rret ACTH 

of corticosteroïden) • 
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1 .  P > 0 .  95 ( Kruskal Wallis analyse) . 

2 .  p < 0 . 01 ( Kruskal Wallis analyse) . 

3 .  C - OND, p < 0 . 01 ;  C - MS ,  p < 0 . 01 ;  OND - MS, p > 0 . 26 ( Mann vhitney 

toets) . 

4. p < 0 . 01 ( Kruskal wallis analyse) . 

5. C - OND, p < 0 . 01 ;  C - MS ,  p < 0 . 01 ;  OND - MS ,  p > 0 . 25 (  Mann Whitney 

toets) . 

figuur opgenorren. De vier groepen worden onderling vergeleken en vergele

ken rret de controlegroep. Zonder antigeen wordt bij de actieve MS groep een 

\·,at verhoogde migratie gevonden ten opzichte van de andere groepen, rraar 

dit verschil is niet significant( 1). Met t-IDP worden sterkere rerraningen ge

vonden bij de actieve-, dan bij de niet-actieve groepen, rraar eveneens zon

der significantie( 2). Het minst gerem:i is de niet-actieve OND groep( 16.8%), 
ten opzichte van de controle groep is dit niet rreer significant( 3) . De 

verschillen tussen de drie andere groepen enerzijds en de controle groep 

anderzijds zijn wel significant( 4). 
Met PHA worden slechts kleine niet-significante verschillen gevonden tus

sen de actieve en de niet-actieve groepen( 5); t.o. v. de controle groep 

zijn de renmingspercentages significant verhoogd (6) bij alle vier de 

groepen. In figuur 3.3 worden de resultaten vergeleken tussen spierantigeen, 

MBP en perifeer HBP bij lymfocyten van dertien MS patienten. Het resultaat 

is significant(?); spierantigeen en t1BP geven reide een significant ver

schil r.et perifeer t18P te zien; het verschil in rerrming tussen spieranti

geen en l1BP onderling is klein( 5%) en niet significant( 8). Za,,,el in de 

t1S als in de mD groep zijn enkele experirrenten opgenanen die uitgevoerd 

zijn rret lymfocyten van patienten die rret ACI'H of corticosteroïden behan

deld werden. De hierbij gevonden inhibitie percentages zijn in de tarellen 

afzonderlijk aangegeven. De resultaten van de experimmten �rden er niet 

door reïnvloed, gezien de grote spreiding van de gevonden percentages bin
nen de groepen. 
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Bespreking. 

1 .  p > 0 .  30 ( Kruskal Wallis analyse) • 

2 .  p = 0 . 80 (  Kruskal wallis analyse) . 

3. p > 0 . 05 ( Mann Whitney toets) . 

4 .  p < 0 .01  ( Mann Whitney toets) . 

5 .  p > 0 .  30 ( Kruskal Wallis analyse) • 

6 .  p < 0 . 01 (  Mann Whitney toets) . 

7 .  p < 0 .  01 ( Friedrnan analyse) • 

8 .  Sp - MBP, p > 0 . 05;  MBP - PMBP , p = 0 .02 ; Sp - PMBP ,  p < 0 .02 ( Wil

ooxon' s rangtekentoets) . 

De migratiewaarden van de experimenten zonder antigenen liggen voor de 

verschillende groepen opvallend dicht bij eli�aar, rret aanvaardbare stan

daarddeviaties. Enig overtuigend verschil tussen de lymfocyten wordt op 

deze wijze niet gevonden. Lymfocyten van r1S-en OND patienten lijken in 

dezelfde mate gesensibiliseerd tegen HBP. De mate van sensibilisatie lijkt 
enigszins afhankelijk te zijn van de activiteit van het ziekteproces. Hier

bij valt op dat de inactieve M.S groep wat rreer gesensibiliseerd is dan 
de inactieve OND groep, rrogelijk speelt hierbij een rol dat enkele lang

zaam chronisch progressieve (dus enigszins actieve) ris patienten bij de 
inactieve ris groep ingedeeld zijn .Deze experi.Jrenten geven in ieder geval 

geen aarn,,rijzingen in de richting van een afnall'e van de sensibilisatie te

gen MBP tijdens een "Schub". Opvallend zijn de inciàantele hoge remnings

percentages bij controle personen. Het betrof hier geen laboratorium rre

de,.,erkers die per toeval gesensibiliseerd kunnen zijn met MBP (Uyeda en 

Murphy, 1976). rogelijk hebben subklinische virale infecties een rol ge

speeld( Field, e.a., 1973). De lymfocyten van de groepen patienten reage

ren sterker rret PHA dan de lymfocyten van de controlegroep, er bestaat 
echter geen verband rret de activiteit van de ziekte, er lijkt hier geen 

verschil te bestaan tussen 11r1S-11 en "OND lymfocyten". 

De vroeger gevonden opvallende sensibilisatie van lymfocyten van M.S patien

ten tegen spierantigeen( Minderhoud en Teeli�en, 1974) wordt bevestigd; 

het verschil tussen de sensibilisaties tegen MBP en spierantigeen is niet 
significant. Fen rrogelijke verklaring voor deze gevoeligheid voor spieran

tigeen zou kunnen zijn dat gehanogeniseerd spie1:weefsel (waaruit het anti
geen verkregen vlOrdt) altijd wel wat perifeer zenuwweefsel bevat, zodat 

het spierantigeen met perifeer MBP verontreinigd is. Een kruisallergie tus-
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sen MBP en perifeer MBP is wel bekend( Rocklin e. a . ,  1971). De lage inhi

bitie percentages, die in dit onderzoek Il'et perifeer-BBP verkregen worden, 

zijn een sterk argument ten nadele van een kruisallergie tegen perifeer 
MBP als oorzaa}: van een schijnbare Sp-sensibilisatie. Deze Sp-sensibilisa

tie wordt bovendien niet gevonden bij OND lymfocyten, die qesensibiliseerd 
tegen MBP zijn( Minderhoud en Teelken, 1974). Mogelijk is deze Sp-sensibi

lisatie een bijzondere onbegrepen eigenschap van MS lymfocyten. 
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Tabel 3 . 1  : MMI , gegevens en resultaten net de MMI test van de =ntrole groep. 

leeftijd geslacht % Inh. MBP % Inh.PHA 

41 m + 1 . 1  48 .0  

25 m 0 . 0  50 . 2  

45 m 0 .6 47 . 7  

36 m + 2 . 0  46 . 9  

32 m 22 . 9  53 .5  

26 V 0 . 0  45 .5  

32 m + 0 . 2  5 1 . 2  

25 m 3 . 4  59 . 2  

39 m 0 .0 62 . 9  

38 m 2 . 0  39 .0  

24 V 27 .2  69 . 4  

3 1  m 3 .6 69 . l  

33 + 7 jaar 

Tabel 3 . 2  MMI , gegevens en resultaten net de MMI test van "actieve" OND patienten. 

leeftijd geslacht diagnose % Inh.MBP % Inh. PHA 

42 V CVA 17 . 5  53 . 2  

1 8  m =ntusio oerebri 20 . 7  48 . 3  

36 m =ntusio oerebri 17 . 5  63 . 8  

57 V tllOC>r cerebri 5 .6 53 . l  

52 V amyotrophische lateraalsclerose 20 . 4  64 . 9  

58 V subarachnoidale bloeding (+) 6 . 8  59 . 4  

62 m tlll!Dr oerebri (+) 24 . 2  68 . 5  

18 m =ntusio oerebri (+) 1 9 . 0  66 . 0  

57 V tllOC>r cerebri 48 . 5  6 6 . 2  
44 m progressieve cerebrale afbraak 60 . 3  68 . 8  
48 m subarachnoidale bloeding 37 . 5  66 . 3  
48 m brughoekt\I!Or 3 . 5  74 .0  
53  V subarachnoidale bloeding 37 .0  78 . 5  
46 m cerebrale netastase (+) 25 .0 73 .0  
24 m =ntusio oerebri (+) 44 .0  80 . 0  

4 4  :!: 14 jaar 

+ : patienten die net steroïden behandeld �rden 
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Tabel 3 . 2 (vervolg) : 
MMI , gegevens en resultaten net de M-1.I test van "niet-actieve" OND patienten 

leeftijd geslacht diagnose % Inh. MBP % Inh. PHA 

42 m vasculaire myelopathie 8 .7  67. 1 

50 V hersenstambloeding + 1 . 1  48 . 8  

52 V CI/A 38. 5  68 . 1  

42 V torticollis 1 .2 52 . 6  

46 m parkinsonisne 0 .7  66 . 5  

5 3  V parkinsonisne 24 .8  70 . 0  

53 m syringanyelie 1 . 1  51 . 1  

22 m pinealoan 57 . 8  76 . 9  

51 V cervicale h.n .p. 19 .6  63 . 4  

63  V ziekte van Parkinson 3 . 2  66 . 3  

59 V contusie ruggenerg 32 . 1  72 . 6  

38 m chorea van Huntington 2 1 . 2  84 . 2  

65 m geCCl!lbineerde strengziekte 0 .0 68 . 1  

4 9  ± 1 1  jaar 

Tabel 3 . 3  MMI ,gegevens en resultaten net de M-11 test van "actieve" MS patienten 

leeftijd geslacht TYPe MS % Inh. MBP 

46 m S .P .  48 . 8  

35 V S.P.  0 .0  

28  V I .S .  29 . 5  

36 V S.P.  1 . 3  

23 m S .P .  16 . 8  

15 V I .S .  16 . 8  

27 m I .S .  2 . 0  

24 V S.P.  19 .0  
37  V I .S .  34 .0  
41 V S.P . 48.6 

31 ± 9 Jaar 

I .S .  =Intermitterend "Schub"gewijze beloopstype 

S.P.  ="Schub"gewijze progressief beloopstype 

C.P.  =Chronisch progressief beloopstype 
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% Inh. PHA bijzonderheden 

73 . 9  

49 . 9  steroiden 

66.5  

53 .4  

71 . 1  

6 1 . 6  

69 .0  

79 .0 

71 .0  

72 . 3  ACTH 



Tabel 3 . 3 (vervolg) : 
MMI , gegevens en resultaten rret de M-U test van "niet-actieve" MS patienten 

Leeftijd geslacht Type MS % Inh . MBP 

52 V S.P. 22 . 2  
1 7  V I .S .  7 .0  
41  V S.P.  0 . 0  
40 V C.P. 10 . 9  
27 V I .S .  23 . 9  
26 V I .S .  1 .  7 
27 m I .S .  10 .6  
46 m C.P. 12 .4  
52 V C.P. 32 . 3  
55 m S.P. 32 . 4  
4 3  m I .S .  72 . 8  
28 m C.P. 2 . 0  
39 m I .S .  0 . 0  
60 m S.P.  19 .0  
56 V C.P.  17 . 2  
57 V C.P. 3 1 . 2  
60 m C.P.  16 . 0  
27 m C.P.  29.0 
52 V S.P.  25 . 6  
40 V C.P. 17 .5  
26 V I .S .  10 .4  
41 ± 13  Jaar 

I . S .  =Intermitterend "Schub"gewijze beloopstype 

S.P .  ="Schub"gewijze progressief beloopstype 

C.P .  =Chronisch progressief beloopstype 

30 

% Inh. PHA bijzonderheden 

59 . 9  AC1'H 

59 . 5  

49 .7  AC1'H 

56 . 4  

61 . 2  

47 . 8  

66 . 9  

62 . 3  

71 . 1  

65 . 9  steroïden 

76 .0  

63 .0  

51 .6  

6 7 . 3  AC1'H 

64 . 8  lCffl 

66 . 9  AC1'H 

63 .0  

61 .0  

64 . 2  

66 . 6  

87 . 6  



Tabel 3 . 4  MMI, resultaten net de � test,verkregen net MBP, perifeer MBP 

en spierantigeen bij 13 M.5 patienten . 

leeftijd geslacht spierantigeen MBP PMBP 

% Inh. % Inh. % Inh. 

28 actief V 28.4 29 . 5  1 1 . 4  

52 V 29 . 8  25 .6 26 .7  

52 V 28.9 32 . 3  1 . 9  

1 5  V 1 1 . 6  16 . 8  2 . 2  

40 V 8 . 1  1 7 . 5  0 . 5  

2 6  actief V 67.8 10 . 4  38 .5  

43 m 34 . 8  72 . 8  50 . 9  

39 m + 1 1 .6 + 8 . 4  + 10 . 9  

56 V 15.5  17 . 2  12 . 7  

57 V 18 . 3  31 . 2  12 .6 

60 m 9 . 0  16 .0  + 4 . 0  

27 m 20 .0  29 .0  + 8 . 0  

3 7  actief V 2 .0  34 .0  + 6 . 0  

4 1  ± 1 4  jaar 
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Hoofdstuk N. 
Lymfocyten transformatie testen. 

Inleiding. 
Lymfocyten J:unnen in kortdurende �efselJ;.weken hun uiterlijke morfologische 

kennerken en functionele eigenschar-pen behouden. In aanwezigheid van be

paalde stimulantia verschijnen in lymfocytenl;.weken na enige dagen grote 
" blastachtige" cellen, verder lymfoblasten te noerren; deze blastvorming 

gaat o. a. gepaard met DNA-, RNA- en eiwitproductie. Dit fenorreen, de zoge

naanrle "lymfocyten-transformatie" wordt beschouwd als een cellulaire im

nuunreactie in vitro ( Ling en Kay, 1975). Omstreeks 1960 is dit verschijn

sel als zodanig herkend ( Natlell, 1960), hoewel het waarschijnlijk al veel 
eerder beschreven is. Verschillende soorten st.inuli bleken later in staat 

deze "lymfocyten-transformatie" op te wekken ( Schellekens en Eysvoogel, 

1968; Ling en Kay, 1975): 

a. Aspecifiek ( d.w. z. zonder voorafgaande irrmunisatie) �rkzarre stoffen, 
rnitogenen genaanrl, vaak bestaande uit extracten van planten of planten

bestanddelen ( b.v. phy tchaemagglutinine ( PHA) uit de boon Phaseolus 
vulgaris). 

b. Antigenen, waartegen de lymfocyten van de donor gesensihiliseerd zijn; 

dit is voor het eerst aangetoond met tuberculine( Pearmain e.a. , 1963; 

Elves e.a. , 1963). 

c. Lymfocyten van een andere, niet verwante donor. Men spreekt dan van een 

mixed lymfocyte reaction( MLR) • 
d. Antilichamen tegen leucocyten, meestal in de vorm van anti-lymfocyten-

serum ( ALS) • 

Op basis van deze activering van lymfocytenl;.weken zijn diverse lymfocyten 

transformatie testen ( LTI') onu-,ikkeld, als in vitro methoden om vooral 

cellulaire irrrnunologische processen te bestuderen ( Van der 1\-Jeel en Schel

lekens, 1975). Hierbij worden de te onderzoeken lymfocyten in een kweek

vloeistof samengebracht met de stimulerende stoffen en gedurende een aan
tal dagen gek-weekt. De reactiviteit wordt gemeten naar de mate waarin ra

dioactief-gelabeld thymidine in de cellen geïncorporeerd wordt bij de DNA 

productie. Vele factoren blijken van invloed te zijn op de resultaten van 

deze lymfocytenJ...-weken. Hier zal volstaan worden met enkele algerrene oprrer

kingen, voor details en achtergronden v.urdt verwezen naar de uitvoerige 

literatuur, die hierover bestaat, ( o. a. Richter en Naspitz, 1967; Schelle-
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kens en Eysvoogel, 1968; Hughes en Caspai:y, 1970; Oppenheim en Schecter, 

1975; Van der Tueel en Schellekens, 1975 ;  Ling en Kay, 1975) . 

De lymfocyten suspensies: de gebruil�elijke methode is die waarbij lyrnfcx:y
ten uit veneus bloed geïsoleerd worden door centrifugering over een gra

diënt van Ficoll-Isopaque. Hierna wordt de lyrnfcx:ytenlaag afgepipetteerd 

en worden deze cellen via voorzichtig centrifugeren enige malen "gewassen" , 

De concentratie van cellen in de k.weekbuisjes mag niet te laag zijn, niet 

minder dan l x 10 /ml; de bovengrens van deze concentratie ligt minder 

vast, en wordt mede bepaald door de vorm van de kweekbuisjes, k.weekvloei-
6 

stof e. d. In het algerreen worden met l - 2 x 10 /ml cellen optimale re-
sultaten verkregen. Aanvankelijk is veel gewerkt met h.-weken van l ml in 

6 6 

plastic buisjes, waarin 0 . 1  x 10 tot l x 10 cellen; later zijn veel 

laboratoria an praktische redenen overgegaan op een microrrethode. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van vcorgedrukte plastic platen met per h.-week 0. l ml 
celsuspensie. Hierbij worden dezelfde celconcentraties gebruikt, waar-

door rreer lyrnfocytenkweken kunnen worden ingezet rret éénzelfde hoeveel

heid bloed en een eronanischer gebruil� wordt gemaakt van de weefselh.-week
media. 

Het h.�ekrne:iium: hierdoor worden meestal de in de handel zijnde synthe

tisd1e vitamine- en aminozuurrijke kweekvloeistoffen gebruikt (  '.IC-199 me

dium of RPMI- 1640 ) , waaraan meestal 10 - 20% geïnactiveerd "gepooled" 
menselijk serum wordt toegevoegd. Vanwege de bloedgroep- iso-antistoffen 

werd aanvankelijk AB serum gebruil�t. "Gepooled" serum van gezonde rranlijke 

donoren met versdullende bloedgroepen bleek echter ook goed te voldoen. 
Het gebruik van serum van vrouwen die gravida zijn of geweest zijn wordt 

vermeden in verband met de rrogelijk storende invloed van leuccx:yten-iso

antistoffen. Foetal calfserum dat algemeen in weefsel.kweken wordt toege
past geeft een te hoge achtergrondactiviteit( spontane blastvorming, zonder 

toevoeging van mitogenen of antigenen). In de praktijk is het rroeilijk 
an steeds over dezelfde "pool" van donoren te beschikken. Qro.at bacterië

le groei in de lyrnfcx:ytenkweken onge,,enst is worden antibiotica( penicil
line + streptanycine of gentarnycine) toegevoegd. Een eventuele penicilline

allergie van de lyrnf�donor kan de oorzaak zijn van een onverwacht 

hoge stimulatie in controlekweken. Ter verrijking van de voedingswaarde 

van de kweekvloeistof wordt vaak glutamine toegevoegd. Dit wordt apart 

toegevoegd om:lat het bijzonder instabiel is. 
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Kweekanstandigheden: de kweken worden uitgevoerd bij 37 ° C. Van invloed 

is onder meer de pH van de kweekvloeistof; deze dient binnen fysiologische 
grenzen te blijven. Hiertoe v10rdt gebruik gemaakt van HEPES buffer of van 

een bicarbonaatbuffer, in canbinatie rret lucht rret 5% C02 • Een hoge H20 span

ning v.0rdt gebruikt an indroging te voorkOITEn. Lage 02 spanningen zij n  in 
het algerreen gunstig, maar onder strict-anaerobe omstandigheden vindt geen 

goede lymfocytenstimulatie plaats. 

Kweektijd: bij optimale doseringen bereiken mitogene stirrnllaties eerder 
hun rraxir.um dan antigene. Voor de rreeste antigenen wordt een maximum ge

vonden omstreeks 6 dagen. PHA heeft zijn maximum nog omstreeks 3 - 4 da

gen, PWM anstreeks 5 dagen. Fen HLR van menselijke lymfocyten bereikt zijn 

maxi.mum op de vijfde tot de zevende dag. De h.-weektijd v.0rdt meestal aan

gepast aan de gebruikte mitogenen en antigenen. 

Concentratie van mitogenen en antigenen: voor de meeste mitogenen en anti

genen is bij een bepaalde concentratie de stimulatie maximaal. Deze is 

per antigeen of mitogeen verschillend, en is bovendien vaak afhankelijk 

van de gebruikte "batch" en rrogelijk ook van individuele variabele eigen
schappen van de onderzochte lymfocyten. So!!mige stoffen zijn in de prak

tijl: als antigeen nauwelijks bruikbaar, orrdat de concentraties waarbij 

stimulaties gevonden worden, dichtbij of zelfs boven de toxische grens 

liggen. Onder bepaalde anstandigheden wordt juist met zeer lage concentra
ties stimulatie gevonden, met hogere concentraties niet of zelfs renming 

ten opzichte van de controle h.-weken. Het is daaran ge.,enst een mitogeen 
of antigeen in rreerdere concentraties te testen. 

Meting van de sti.rrulatie : de stimulerende invloed van een mitogeen, anti

geen of allogene lymfocyten wordt bepaald door de verhouding tussen de 

lyrnfocytenstimulatie in aaIMezigheid van de te onderzoeken stof of lymfo

cyten en zonder deze. Aanvankelijk werd dit beoordeeld door de percentages 

blasten of rrataphasen te tellen. Dit blee}: een arbeidsintensieve en weinig 

reproduceerbare methode. Fen rreer praktische en nauwkeuriger rrethode is 

meting van de DNA synthese middels toevoeging van radioactief-gelabeld 

thymidine op het hoogtepunt van de lyrnfocytenreactie, de cellen na enige 

tijd te oogsten, en in een scintillatievloeistof te brengen teneinde de 

incorporatie van het radio-actief gerrerkte thymidine in cellulair DNA te 

34 



kunnen ITEten. De I!late van reactie w::irdt uitgedrukt in desintegraties per 

minuut (dpm). Alle kweken worden als regel in triplo uitgevoerd, hiervan 

\/Ordt het gemiddelde aantal dpm genorren. Bij antigene stimulaties is het 

gebruikelijk een zogenaarrrle st.ilnulatie-quotient (sq) te berekenen;  

dpm gestiri\l.1leerd 

sq = ----------

dpm ongestimuleerd 

Antigene stimulaties \/Orden als positief beschouwd bij een sq van 2.5 of 
meer. Als eis wordt in de praktijk ook gesteld dat het verschil tussen 

de gest.ilnuleerde en ongest.ilnuleerde kweken minstens 1000 dpm is, om van 

stimulatie te h.-unnen spreken. Hitogene st.ilnulaties geven veel hogere uit

slagen dan antigene en zijn niet erg afhankelijk van de activiteit in de 

controleh.-weken; deze resultaten kunnen daarom beter uitgedrukt worden in 

absolute counts ( dpm gest.ilnuleerd - dpm ongestirnuleerd) , zodat de wisselende 
spontane achtergrondactiviteit van minder invloed is. Per experirrent wor

den meestal de blanco waarden verrreld, naast de stimulatiequotienten voor 
antigenen en de absolute dpm voor mitogenen. 

!litogene stimulatie: mitogenen kunnen V/Orden bereid uit plantenbestandde

len, b. v. phytohaaragglutinine( PHA) uit Phaseolus vulgaris, concanavaline 

A(Con A) uit Canavalia ensiformis, linzenmitogeen uit de "Lens culinaris", 

pokeweed mitogeen ( M1) uit Phytolacca arrericana. Bacteriële substanties 

hebben sans ook mitogene eigenschar:pen, bijv. stafylokokken toxines, strep

tolysine en lipopolysaccharides. In onze experimenten is gebruik gemaakt 

van PHA, Con A en PWM. Men neemt aan dat PHA voornamelijk T lymfocyten 

activeert, voor stimulatie met PHA is de aan,ezigheid van irnnunocanpetente 

T cellen in ieder geval vereist. Con A stimuleert waarschijnlijk in eerste 

instantie vooral een subpopulatie van T-cellen, de T-suppressor lymfocy

ten. R'iri zou zo,,el T- als B cellen activeren ( van der 'lweel en Schellekens, 

1975). 

Antigene stimulatie: deze hangt af van de mate van sensibilisatie van de 

donor lymfocyten tegen het gebruikte antigeen. T cellen spelen een essen

tiële rol bij de antigeen herkenning; T- en B cellen w::irden waarschijnlijk 

beide gestirculeerd. Door ons gebruikte antigenen zijn PPD, difterie- , te

tanustoxoïd, haem::;cyanine van de Helix pcm3.tia en MBP. De antigene eigen

schappen van de eerste drie stoffen en hun verrrogen om gesensibiliseerde 
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lymfocyten tot blastvo:aning te brengen zijn bekend, haenocyanine wordt 

in een afzorilerlijk hoofdstuk besproken. Voor de antigene eigenschappen 
van het basisch eiwit wordt verwezen naar het hoofdstuk over de experill'en

tele allergische encefal�elitis. 

Mixed lymfocyte reaction: deze reactie treedt op wanneer lymfocyten van 

niet-ve:rwante personen of dieren tezanen geh.-weekt worden, door wederzijdse 

stimulatie. Deze reactie berust waarschijnlijk op een direct cellulair 

contact, en niet op een hurrorale beïnvloeding( Char:mm en Dutton, 1965). 

Met gebruik van "geïnactiveerde" donorlyrnfocyten worden eenzijdige MLR's 

geïnduceerd, waarbij één bekende geïnactiveerde lymfocytenpcpulatie als 

"stilm.llator", en de andere, te onderzoeken populatie als "responder" func

tioneert. Voor het onderzoek naar het intact zijn van de cellulaire iJmu

ni teit worden als st.inulatorcellen "p:;ols" van donorlyrnfocyten gebruikt, 

die met mitanycine of een lichte y-bestraling geïnactiveerd zijn. Een 
verminderde responder activiteit wordt gezien als een aanwijzing voor een 
cellulaire imruundeficiëntie of venninderde T-cel functie van de proefper

soon. 

Literatuuroverzicht over bevindingen met lymfocyten transfonratie testen 

bij multiple sclerose en andere neurologische ziektes. 

In de zestiger jaren werd duidelijk dat een cellulaire imnuunresponse te
gen myeline bij het ontstaan van de FAE op zijn minst een belangrijk rol 

speelt( zie het hoofdstuk over de EAE) en dat sensibilisatie van lymfocy

ten tegen MBP of andere CZS antigenen o. a. met lymfocyten transfonratie

testen aangetoond kon worden. Naar analogie hiervan hebben vele onderzoe

r-ers geprobeerd deze sensibilisatie tegen MBP ook bij multiple sclerose 
patienten aan te tonen. Later richtte de aandacht zich ook op andere anti

genen, vooral virale antigenen, speciaal het mazelen virus. Verder ging 

de belangstelling uit naar de spontane activiteit en naar de stimuleerbaar

heid door algemene antigenen en mitogenen. Dit in verband met eventuele 

aanwijzingen ten gunste van een ve.rminderde of juist verhoogde cellulaire 

afweer. Tot op heden zijn de met de LTI' verkregen gegevens ve:rwarrend, 

onvolledig en tegenstrijdig. Een overzicht wordt gegeven in de tabellen 
4. 1 en 4. 2. 

De bevindingen met MBP en andere encefalitogene antigenen kunnen globaal 

ingedeeld 'WOrden in argumenten voor en tegen een sensibilisatie, die 
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specifiek bij de multiple sclerose zou voorkorren. Resultaten ten gunste 

van deze theorie worden beschreven door Frick e.a. ( 1969), I3artfeld en 

Atoynatan( 1970 b), Webb e.a.( 1974), Offner e.a.(1974 a)en Colby e.a. 

(1977 a en b). Anderen vinden deze sensibilisatie zavel bij MS- als bij 

OIID patienten, o.a. Hughes en Saunders( 1968), Brockrnan en Stiffey(1970); 
Dau en Peterson( 1970), Cosseye-Lissoir e.a( l977), en in latere experirren

ten ook Frick e.a. ( 1974). Enkele auteurs vinden in het geheel geen sensi

bilisatie tegm MBP bij r1.S patienten en/of OrID patienten( Behan e.a., 1968; 

Offner e.a. 1974 b) met een andere methode. Hughes en rredewerkers vinden 

z�l bij MS - ,OIID - als controle personen ( ! ) stimulaties, zonder sig

nificante verschillen tussen de drie groepen( R.A.C. Hughes e.a., 1977) . 
Ook over het verband tussen de activiteit van de ziek.te en de mate van 

sensibilisatie tegen EF is de literatuur tegenstrijdig. Volgens Webb e.a. 

(1974) en Colby ( 1977 a en b) wordt deze sensibilisatie juist omstreeks 

de actieve fase van de multiple sclerose gevonden, en in het geheel niet 

bij OND patienten. Dau en Peterson ( 1970) en Frick e.a. ( 1974) vinden 

zo..,el bij as als bij O!ID een verband rnet de activiteit van de ziek.te, maar 

Frey en rolnar ( 1977) en Cosseye-Lissoir ( 1977) vinden dit bij geen van 

beide groepen. 

De spontane activeiteit van MS lymfocyten is volgens D.Hughes ( 1968) 

lager dan normaal; Frey en Molnar ( 1977) vinden alleen met zeer korte 

kweek.tijden ( 1 uur) bij MS meer activiteit dan bij controles en bij OND 

patienten, met iets langere kweektijden vinden zij geen verschillen. R.A.C. 

Hughes e.a. (1977) vinden zo,,el bij MS- als bij OrID patienten een hogere 

spontane activiteit dan bij gezonde controle personen. Antigene -en mito

gene stimuleerbaarheid zijn bij r1S patienten ongestoord volgens Saunders 

e.a.(1969), Frick e.a. ( 1969), Cendravski ( 1970), Bartfeld en Atoynatan 

(1970), I<na-1les en Saunders( 1970), Dau en Peterson( 1970), Webb e.a. 
(1974), Knight e.a. ( 1975), Platz e.a.(1976), R.A.C. Hughes e. a.(1977) en 

Weiner e.a. (1978). Jensen ( 1968) vindt een verminderde PHA stimulatie 

bij M.S patienten ten opzichte van controle patienten, evenals Offner e.a. 

(1974) en Tchorze..,ski ( 1976). Reddy en Coh( 1976) vinden met zes dagen 

kweek.tijd een verminderde mitogene response bij �15 patienten, met een 
kweektijd van drie dagen vinden zij geen verschil tussen M.5 en controle 

personen. Frey en Molnar ( 1977) vinden zo..,el bij MS - als bij OND patien
ten een verminderde mitogene stimuleemaarheid . Ciongoli e.a.(1977) vinden 
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Tabel 4.1 : Literatuuroverzicht over onderzoeken net lymfocyten transfonnatie 

Auteurs Antigeen (µg/ml) �weektijd Serum n 

(uren) C OND M5 

1968 ,Behan e.a. MBP ? ? 7 8 6 

1968 ,Jensen CSF 20%,MS-csF 20% 72,120 autoloog 10 10 

1968 ,Hughes e.a. hum.MBP 0.008 140 autoloog 12 13 10 

1969 ,Frick e.a. MBP 50 Y/ml 8 ? 11  32 

MS-CSF 0.1% 24 

1970 ,Bartfeld en hum.MHP 25 96 autoloog 21 23 

Atoynatan CSF 5% 

czs 5% 

1970 Brockrran en oov.MHP 50,5 72 FCS 4 3 14 

Stiffey 

1970 ,Dau en hum.MBP 50, 200 144 ? 21 7 31 

Peterson 168 

1974 ,Webb e.a. hum.MHP ,oov • .MBP 96 autoloog 11  19 25 

1974a,Offner e.a. schaap.MHP 125 1 FCS 20 29 
b 1974 ,Offner e.a. MBP 200 168 FCS 20 26 

1974 ,Frick e.a. oov.MBP 25 144 FCS 26 29 40 

b 1977 ,Colby e.a. MBP 10 144 hum.pcx:,l 1 1  72 

197�,Colby e .a .  peptide ? hun.pcx:,l 10 67 

1977 ,G:>sseyl- hum.MHP 15,30,60 120 autoloog 30 59 153 
Lissoir e.a. 

1977 ,Hughes e.a. MBP 10,500 44 AB-pool 24 20 37 
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testen naar CZS,.MBP en EF sensibilisatie bij controles,OND- en MS patienten. 

Sensibilisatie Oprcerkingen 
C OND MS 

+ 

+ 

-(+) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

'!wee OND positief(acute gedissimineerde encefalanyelitis 

en acute haerrorrhagische leucencefalitis) 

Zwakke stimulatie van MS en OND. 

MBP geeft rreer stimulatie dan MS-CSF. 

Met MBP ,CSF enCZS significant rreer stimulatie bij MS 

dan bij OND. 

Geen statistische gegevens of MS rreer gestimuleerd 

is dan OND. 

Bij MS rreer stimulatie dan bij OND.Mogelijk verband 

rret de activiteit van de ziekte. 

Verband rret de activiteit van de MS ? 

MS rreer stimulatie dan C.Myo-2-3H inositol-incorporatie. 

Afwijkende rrethode: "Whole blood culture" techniek. 

MS rreer stimulaties dan C en OND;actieve MS en actieve 

OND geen verschil. 

Afwijkende rrethode: "Whole blood culture"techniek. 

Sterk verband rret de activiteit. 

Slechts 33% van de MS waren positief. 

Verband rret de activiteit van de ziekte. 

Ongeveer 35% van MS en OND positief.Geen verschil tussen 

MS enc:ND.Geen verband rret de activiteit van de ziekte. 

Geen verschil C,OND en MS. 
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Tabel 4.2 :.Literatuuroverzicht over onderzoeken rr-et lymfocyten transformatie 

Auteurs 

1968 , Jensen e.a. 
1969 , Saunders e.a. 

1969 ,Frick e.a. 

Antigenen of mitogenen 

PHA 
PHA 2% , 4% 

PHA 0.05% 

Kweektijd (uren) 

72 , 120 

? 

8 , 24 

1970 ,Cendrawski en Niedzielska PHA,PPD ? 
1970 ,Bartfeld en Atoynatan nierweefsel 5% , PWM 25 ii g/rnl 96 

1970 ,Knowles en Saunders 

1970 , Dau en Peterson 

1974 ,Webb e.a. 

1974a ,Offner e.a. 

b 1974 ,Offner e.a. 

1974 ,Frick e.a. 

1975 ,CUnningham-Rundles 

1975 ,Knight e.a. 

1976 ,Reddy en Goh 

1976 ,Platz e.a. 

1976 , Tchorzewski 

1977 ,Frey en .t-blnar 

1977 , Hughes e.a. 

rnazelenantigeen 0.01% 

"diverse antigenen" 

RSvirus ,mazelenvirus,PHA 

PHA 

rnazelenantigeen 3% 

PHA 0.3% 

? 

144 , 168 

96 
1 

mazelenantigeen 10% 168 

PHA 0.5% 

PHA,PPD ,  hunorale gaimaglobu 144 

line 
vaccinia 

parainfluenzavirus,mazelen

virus ,bofvirus, bacteriële 

antigenen 
PHA,Con A ,PWM 

PHA,PWM 

PHA,PWM, PPD, candida 

bacteriële antigenen 

PHA 10 i.i g/ml 

spontane activiteit 

PHA 20% 

spontane activiteit 

PPD 

PHA 

40 

144 

96 

72 , 168 

96 , 96 , 120 , 120 , 

120 

72 ,96 

1-4 , 72 
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testen bij controles,OND- en MS patienten,met diverse antigenen en mitogenen. 

Serum C OND MS Resultaten 

autoloog 10 

AB 12 

? 

autolO<J<è 

autolO<J<è 

AB 10 

? 21 

autolooc 11 

FCS 20 

FCS 20 

FCS 26 

? 21 

hum.pool 

? 11 

hum.pool 42 

FCS 20 

? 17 

AB 24 

10 MS minder stimulatie dan C. 

10 9 Goede stimulaties.Geen verschil tussen C,MS en OND. 

32 Goede stimulaties MS. 

20 15 Goede stimulaties MS en OND.Geen verschil. 

21 23 Geen verschil tussen MS en OND. 

8 Geen verschil tussen MS en C. 

7 31 Geen verschil tussen C,OND en MS. 

19 25 Geen verschil tussen C,OND en MS. 

29 MS minder stimulatie dan C. 

2 3 . . 1 . . !lfy'o- - H 1nos1to -incorporatie. 

26 Bij MS lagere stimulatie dan bij C. 

T.o.v.mazelenantigeen geen stimulatie bij MS en C. 

29 40 Geen verschil C,OND en MS.Bij vaccinia tonen MS 

en "actieve" OND een verhoogde stimulatie. 

"Whole blood culture"techniek. 

21 Geen verschil MS en C met parainfluenza- en mazelen

virus.Verminderde stimulatie MS met bofvirus.Met 

bacteriële antigenen geen verschil C en MS. 

15 Normale stimulatie. 

9 Na 72 uur geen verschil tussen MS en C.Na 168 uur 

MS lagere stimulatie dan C met PHA en PWM. 

40 

28 22 

Geen verschil tussen C en MS. 

Stimulatie MS en sorrrnige OND verlaagd.Geen verband 

met de activiteit van de ziekte. 
13 23 Na 1 uur MS meer activiteit; later geen verschil. 

MS en OND lager dan C.Geen verband activiteit ziekte. 

20 37 MS en OND verhoogde stimulatie. 

Geen verschil MS en OND. 

OND wat verlaagd; geen verschil tussen C en MS. 
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vervolg 
Tabel 4.2 : Literatuuroverzicht over onderzoeken rret lymfocyten transforrratie 

�uteurs Antigenen of mi togenen Kweektijd (uren) 

1977 ,Paty Con A,PHA 72 

1977 ,Ciongoli e.a. PHA,Con A ? 

1978 ,Weiner e.a. vaccinia,PHA 4 µ g/ml, 168, 72 

con A 0. 75 en 4 µ g/ml 72 

PWM 2 µg/ml 168 

1978 ,Nordal en Fr�land PPD 40 µg/ml,PHA 1%, ? 

Con A 20 µg/ml ,PWM, 

spontane activiteit 

1978 ,Antel e.a. Con A 3 µg/ml 72 
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testen bij controles,OND- en MS patienten,rret diverse antigenen en rnitogenen. 

n 
Serum C OND MS Resultaten 

? 24 62 Geen verschil tussen C en MS. 

? 33 24 Geen verschil tussen C en MS.Bij Con A MS verlaagd. 

AB 16 26 Stimulatie MS verlaagd bij vaccinia.Geen verschil 

bij de overige stimulaties. 

? 23 Bij patienten die pas ziek waren een wat verhoogde 

activiteit ,vooral spontaan ,rret PHA en PWM;bij patienten 

die langer ziek waren een wat verlaagde response . 

FCS 14 12 Geen verschil tussen C en MS. 
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normale stimulaties met PHA, maar verlaagde stimulaties met Con-A bij MS, 

ten opzichte van gezonde controle personen. Antel e.a. ( 1978) vinden bij 

MS patienten geen verminderde Con-A response in vergelijking met een ge
zonde controle groep. Nordal en Froland( 1978) vinden een wat afgenCI!El1 

mitogene response bij MS patienten ,  die al lang ziek zijn, maar een wat 

verhoogde response bij patienten die pas korte tijd ziek zijn. 

Met virale antigenen vinden Offner e.a. (1974 a en b) een afgenCl!En stinu

lee:rbaarheid rnet mazelen-antigenen bij lymfocyten van MS patienten, dit 

wordt door andere onderzoekers niet bevestigd( Kna,.,les en Saunders, 1970; 

Dau en Peterson, 1970). Cunningharn-Rundless e.a.( 1975) vinden met mazelen 

antigenen geen verminderde stimulaties bij MS-patienten, maar wel met bof

antigeen. Frick e.a. ( 1974) vinden bij MS- en actieve OND patienten verhoog
de stimulaties met vaccinia-antigeen, Weiner e.a. (1978) vinden hiermee 

juist verlaagde stinulaties. 

Discussie: de vele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de genoentle 
literatuur zijn voor een deel waarschijnlijk verklaa:rbaar door de verschil

len tussen de toegepaste technieken, de gebruiJ�te materialen, de antigeen

concentraties ,  de k.-weeJ�tijden( variërend van 1 - 168 uren) en andere varia
belen. Offner bijv. maakt gebruiJ� van een zeer afwijkende rnethode, gebruikt 

tevens foetalcalfserum in zijn kweekmedia en maakt sars gebruik van " whole 

blocx:I cultures"in plaats van geïsoleerde lymfocyten te kweken. Anderen 

ITBken ook gebruik van foetal calfserurn, sars ook van autoloog serum. Het 

is vaak ook niet duidelijk of het gebruiJ:te serum "geïnactiveerd" is of 
niet. Allerlei storende invloeden, za,.,el prikkelend als rerrrrend, kunnen 

daardoor aanr,ezig zijn. De MBP-concentraties , waanree de resultaten ver

kregen zijn, variëren van 0.05 tot 500 µg/ml. Ook de interpretaties van 

de resultaten, en de wijze waarop deze berekend worden, zijn zeer verschil

lend. De groep van Sheremata en mede..,erkers bijv. ( Colby e.a. , 1977 a 
en b) vergelijken hun MS groep niet met OND patienten, zij vinden stimu
latie quotienten, die laag zijn; een sq van ± 1.6 ( x + 2 SD) wordt door 

hen als een significante stimulatie beschouwd; in tegenstelling tot de 

vrij algeneen aanvaarde grens van 2.5; Gosseyl-Lissoir e.a. ( 1977), vinden 
significante stimulatie r:iet MBP bij een deel van de MS- en een deel van 

de OND patienten, maar niet bij controle personen. Zij berekenen de sti

mulatie index( SI = stimulatiequotient) enigszins anders , en vinden daar-
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door schijnbaar lagere SI waarden, maar een SI van 1. 2 wordt door hen als 

significant beschouwd voor stinrulatie. Z0t1el Colby als Gosseyl -Lissoir 

venrelden geen blanco dµn, zcdat niet met zekerheid te zeggen valt in hoe

verre hun resultaten nu werkelijk verschillen van die van bijv. R. A. C. 

Hughes e. a. ( 1977), die zo..,el bij C, OND als MS significante stimulaties 
met MBP vinden. Deze stimulaties liggen echter wat betreft de lagere MBP 

concentraties beneden de sq grens van 2. 5 en met de meeste MBP concentraties 
worden slechts vrij kleine ( < 1000) dµn verschillen gevonden tussen de 

gestimuleerde en de spontane h-weken. Zeer uiteenlopend zijn bij deze ex

:i:erirnenten ook de gàJruikte statistische methodes, waarmee de resultaten 

bewerkt zijn. Mogelijk verklaart dit ook scmnige tegenstrijdigheden. Ten

slotte worden de resultaten meestal statistisch bewerkt met een signifi

cantie niveau a = 0.05. De rrc,gelijkheid is hierdoor aanwezig dat ten 
gevolge van "kanskapitalisatie" significanties gevonden worden of juist 

niet, die op toeval berusten, gezien het vrij grote aantal ex:i:erirrenten. 
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Hoofdstuk V. 

Experimenten rret een lymfocyten transformatie test I. 

Inleiding. 
In dit hoofdstuJ� wordt een serie experimanten met een lymfocyten transfor

matie test J:esproken. Lymfocyten van MS- en OND patienten en van controle 

personen zijn onderzocht op spontane activiteit en stimuleerbaarheid met 

MBP, mA en 1:WM. Om de invloed van de kweek.duur te l-amnen beoordelen zijn 

resultaten vergeleken, die met verschillende h.-weektijden verkregen zijn. 

Daarnaast is gE":keken naar eventuele invloeden van de activiteit van het ziek

teproces. Deze experimenten werden uitgevoerd in het Laboratorium van de 

Neurologische Kliniek te Groningen. 

Materialen en roc,thode. 

Lymfocyten werden geïsoleerd uit gehepariniseerd bloed( heparine, 1000 E/ml 

zonder conserveringsmiddel), door centrifugeren in een Ficoll-Isopaque gra

diënt( Nyegaard en Co) volgens de door �( 1968) beschreven methode. De 
verkregen cellen voornamelijk lymfocyten, werden driemaal gewassen met kweek

vloeistof RPMI-1640 (Gibco) door centrifugering( 10 min. , 100-2009) 
en in een h.-weekvloeistof gebracht op een uiteindelijke concentratie van 0.3 

x 106cellen/mJ ... Deze vloeistof werd verdeeld over plastic buisjes ( Falcon, 
type no. 2058), 1 ml = 0. 3 x 106 cellen per buisje. Na eventuele toevoeging 

van antigenen of mitogenen werden zij in de broedstoof geplaatst( 37 °c,  C02 

spanning 5%, relatieve vochtigheid 85%). De kweektijden varieërden van 4 - 7 
dagen; :t 18 uur voor het oogsten werd per kweekbuisjes 50 µl verdund radio

actief gerrerkt thymidine( 6 - 3 H thymidine, "The Radicx::hemica.l Centre Amers
ham") toegevoegd. De gek-weekte cellen werden geoogst en ge.-,assen met een 

"Multiple CUlture Harvester"( Cryoson) en in een scintillatie vloeistof ge

bracht. De "geoogste" radio-activiteit werd geteld met een vloeistof scintil

latie teller( Isotopenlaboratorium, Academisch Ziekenhuis, Groningen). 

Kweekvloeistof; hiervoor werd RPMI-1640 ( Gibm) gebnriJ�t. Aan 100 cc RPMI 

werd toegevoegd 20 cc geïnactiveerd gepooled menselijk serum, 2 ml penicil

line/ streptcmycire( 10. 000 E pen +  10. 000 µg strept, Gibm), 2 ml HEPES 
buffer ( 1 M,  pH 7 , 3; Gibm) en 1 ml glutamine( 200 nt1; Gibco). 

Gepoold menselijk serum; d:i,t werd verkregen uit twee pools van 20 - 30 do

nores. Deze groepen donores wisselden enigszins van samenstelling, maar be

vatten geen vrouwen die gravida waren of geweest waren, en geen personen 

die tevoren ooit bloedtransfusies gekregen hadden. Het verkregen serum werd 
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sarrengevoegd, geïnactiveerd d(X)r incubatie gedurende 30 min. bij 56 ° C, en 

in p:>rties van 20 cc ingevroren bewaard bij - 80° C. 

Mitogenen; PHA(Wella:::rre) en PWM( Gibco) werden met gedestilleerd water op 

de gebruikte verdunningen gebracht. 
MBP: Dit werd in ons laboratorium vervaardigd volgens een VCX)rschrift van 

Carnegie, (zie het hoofdstuk over de Ellli). VCX)r gebruik werd het opgelost 

in RPMI-1640. 6 - 3H thyrnidine werd verdund met RPMI-1640( 50 J.Jl = 1 µCi). 

Scintillatievloeistof; Per liter tolueen werd 5 g Pro ( 2.5 diphenyloxazol, 

r1erck) en 50 rog roroP( 2. 2 phenylenbis-5 phenyloxazol, Merck) toegevoegd. 

Alle experimenten vierden uitgevoerd in drievoud, van de verkregen resultaten 

werd de gemiddelde waarde beschouwd als de uitkanst van het experiment. De 

resultaten worden weergegeven in dpm en st.i.mulatiequotienten. 

Deel I. 

Lymfocyten van 11 gezonde controlepersonen, 11  OND patienten en 13 MS patien

ten werden gedurende 4, 5, 6 en 7 dagen gekweekt na toevoeging van MBP( lOµg/ 

ml) ,. PHA( 0 .5%) en IW1( 0.5%). Controle proeven( blanco ' s) werden uitgevoerd 

20nder toevoeging van antigeen of rnitogeen. F.en deel van de proeven is ook uit

gevoerd met 50 µg/ml MBP. Pa tien ten die met ACTH of corticosteroïden behan

deld werden, zijn niet in het onderzoek opgenomen, evenmin als personen met 
een klinisch duidelijke bacteriële of virale infectie. 

Resultaten. 

De resultaten van de kweken worden gegeven in de tabellen 5. 1, 5. 2 en 5. 3. 

Blanco h"'Weken worden weergegeven in dpm, met MBP gestimuleerde kweken met 

een stimulatiequotient, en rnitogeen gestimuleerde in dpm( dpm testkweek -

dpm blancoh-week). In de figuren 5. 1 - 5.5 worden de drie groepen onderling 

vergeleken en worden de resultaten met verschillende kweektijden binnen elke 
groep weergegeven. 

SP9ntan� activiteit: bij alle drie de groepen neemt deze toe met de lengte 

van de };week.tijd( 1). In de C groep is het verschil tussen 5 - 6 dagen kweek.

tijd significant( 2), tussen 4 - 5 dagen en 6 - 7 dagen niet ( 3). Bij de 
OND wordt een significant verschil gevonden tussen 4 - 5 en ook tussen 5 -
7 dagen kweken(4), niet tussen 5 - 6 en 6 - 7 dagen kweken( 5). Bij de MS 

groep wordt CX)k een significant verschil gevonden tussen 4 - 5 dagen en tus

sen 5 - 7 dagen kweek.tijd( 6). Tussen de C-, OND- en MS groepen onderling 

worden met respectievelijk 4, 5, 6, 7 dagen kweek.tijd wel wat verschillen 
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Figuur 5.1: L'IT, "spontane activiteit" bij C,OND en M5 reet verschillende 

kweektijden. 
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Figuur 5.2:L'IT, stimulatie net 10 µg/rnl .MBP bij C,OND en MS 

net verschillende kweektijden. 
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gevonden, met narre de spontane activiteit in de MS groep is wat lager, maar 

deze versdti.llen zijn niet significant (7). 

1 .  c, p < 0 . 001;  CND, p < 0 . 01 ;  MS, p < 0 . 01 ( Friedm3n analyse) .  

2 .  p = O • O l ( Wilroxon' s rangtekentoets) • 

3 .  p > 0 . 05 (  Wilcoxon ' s  rangtekentoets) .  

4 .  p < 0 . 01 en p < 0 . 02 ( Wilroxon ' s  rangtekentoets) . 

5 .  p > 0 . 10 (  Wilroxon' s  rangtekentoets) .  

6 .  p < O • 05 ( Wilroxon' s rangtekentoets) . 

7. 4 dagen, p > 0 . 05; 5 dagen, p > 0 . 30 ;  6 dagen, p > 0 . 05; 7 dagen, 

p > O .  30 ( Kruskal Wallis analyse) • 

Stimulatie met 10 µg/rnl MBP: in alle drie de groepen zijn deze stimulaties 

laag, en slechts in een beperkt aantal gevallen, over alle drie de groepen 

verspreid, wordt een sq van 2. 5 of meer gevonden, als duidelijk uiting 

van "sensibilisatie". Wel nemen de gevonden stiraulatiequotienten wat toe 

met de lengte van de h.v1eektijd, naar tussen 4, 5, 6 en 7 dagen worden geen 

significante verschillen gevonden( 1). Tussen de drie groepen onderling wor

den met de verschillende h.v1eektijden ook geen significante verschillen ge

vonden( 2). 

1 .  C, P > 0 . 10;  CND, p > 0 . 90;  MS, p > 0 . 50 (  Friedman analyse) .  

2 .  4 dagen, p > 0 . 10;  5 dagen, p > 0 . 70 ;  6 dagen, p > 0 . 30 ;  7 dagen, 

p > 0 . 50 ( Kruskal Wallis analyse) .  

Stimulatie met 50 µg/rnl MBP: bij een deel van de patienten en controle per

sonen zijn ook proeven met 50 µg/rnl MBP uitgevoerd( Een uitgebreidere stu

die met andere MBP concentratie wordt beschreven in het volgende hoofdstuk). 

De stirrulaties zijn hoger dan met 10 µg/ml MBP gevonden worden, en nemen 

toe met de lengte van de h.-weektijd. Dit is echter in alle drie de groepen 

het geval. Significante versdti.llen worden binnen de groepen niet gevonden 

met versdti.llende };:weektijden ( 1). Tussen de drie groepen onderling worden 

ook nu geen duidelijke versdti.llen gevonden met 5, 6 of 7 dagen kweektijd 

( 2), maar v.el na 4 dagen kweektijd bij MS, zo,,el ten opzichte van C als 

van OND( 3 ;statistiek zie pagina 54). 
PHA stimulatie: bij alle drie de groepen worden de hoogste stimulaties 

gevonden na 4 dagen, daarna neemt deze sterk af. De verschillen tussen 

de resultaten ret 4, 5, 6 en 7 dagen };:weken zijn binnen alle drie de groepen 

significant(!); alleen in de OND groep wordt tussen 5 en 6 dagen kweken 
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1 .  c, p > 0 . 30; OND, p > 0 . 80; MS, p > 0 . 80 (  Friedman analyse) . 

2 .  5 dagen, p > 0 . 50; 6 dagen, p > 0 . 30; 7 dagen, p > 0 . 30 (  Kruskal 

Wallis analyse) .  

3 .  p < 0 . 05 (  Kruskal Wallis analyse) .  

C - OND, p > 0 . 05; OND - l-S ,  p < 0 . 05; C - MS, p < 0 . 05 (  Mann 

Whi tney toets) . 

geen significant verschil gevonden ( 2). De hcogste stinu.llaties worden ge

vonden in de MS groep, met vrij geringe verschillen ten opzichte van de 

C groep, en wat grotere ten opzichte van de OND groep. Deze verschillen zijn 

niet significant, alleen met 5 dagen kweektijd is de stim..üatie bij de OND 

groep significant lager dan bij de MS- en de C groep( 3) . 

1 .  p < 0 .  001 bij C, CND en M3 ( Friedman analyse) . 

p < 0 .  05 ( Wil=xon' s rangtekentoets) . 

2 .  p > 0 . 10 (  Wil=n 's rangtekentoets) . 

3. 4 dagen, p > 0 . 50;  5 dagen, p < 0 . 02;  6 dagen, p > 0. 10; 7 dagen, 

p < 0 . 10 ( Kruskal Wallis analyse) .  

C - OND, p < 0 . 05; C - l-S ,  p > 0 . 05; OND - l-S ,  p < 0 . 01 (  Mann Whitney 

toets) . 

PW'1 stilïntl.atie: de stimulaties zijn lager dan met PHA, de maxima worden 

na zes dagen bereikt. Ook hier bestaan er significante verschillen tussen 

4, 5, 6 7 dagen kweken binnen de drie groepen( 1). Deze verschillen lijken 

wat willekeurig verdeeld over de diverse verschillende kweektijden( 2) . Ook 

nu worden in de OND groep weer lagere stimulaties gevonden dan in de beide 

andere groepen, alleen met 7 dagen kweektijd is dit verschil significant( 3). 

za-,el ten opzichte van C als ten opzichte van MS is de stimulatie na 7 da

gen bij OND verlaagd. Tussen MS en C bestaat geen verschil van betekenis(4). 

1. C,  p < 0 . 02; OND ,  p < 0 . 01;  MS ,  p < 0 . 01 ( Friedrnan analyse) . 

2 .  c, 4 - 5 dagen, p > 0 . 10 ;  5 - 6 dagen, p < 0 . 02; 6 - 7 dagen, 

p < 0 .01;  OND, 4 - 5 dagen, p > 0 . 10;  5 - 6 dagen, p > 0 . 10 ;  

6 - 7 dagen, p < 0 . 01;  4 - 6 dagen, p > 0 . 10;  MS, 4 - 5 dagen, 

p < 0 . 05; 5 - 6 dagen, p > 0 . 10;  6 - 7 dagen, p > 0 . 10;  5 - 7 

dagen, p < 0 . 05 (  Wilcoxai 's rangtekentoets) . 

3 .  4 dagen, p > 0 . 20; 5 dagen, p > 0 . 30;  6 dagen, p > 0 . 20;  7 dagen, 

p > 0 . 02 ( Kruskal Wallis analyse) . 

4 .  C - OND, p < 0 . 01; OND - MS, p < 0 . 05; MS - C, p > 0 . 05 (  Mann Whitney 

toets) . 
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Tabel 5 . 1  : LTT, testresultaten met verschillende kweektijden bij 1 1  gezonde 

controlepersonen weergegeven in stimulatiequotienten (MBP) en dµn (blanco,PHA,PWM) . 
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5 dagen 

lOMBP 50MBP PHA PWM 

1 .  70 - 414389 254631 

1 . 42 - 258929 -

1 . 59 - 370111 192003 

1 .64 - 253945 208930 

1 . 30 2 .09 327763 181053 

1 . 20 1 . 90 161549 -

1 .67  2 . 32 207773 208109 

2 .05 4 . 83 254250 177786 

1 . 94 1 . 42 452152 305902 

1 . 13  1 . 66 263543 265920 

0 . 92 L BO 249755 247320 

1 . 50 

0 . 34 

11  

2 . 29 292196 226850 

1 . 15 88702 

7 11  

7 dagen 

lOMBP 50MBP PHA 

1 . 85 - 269394 
1 .03 - 181672 
1 . 18 - 238489 
4 . 64 - 142137 
2 . 80 5 . 46 319502 
1 . 72 2 . 62 123927 
1 .07 1 . 85 117931 
0 . 99 1 .  74 207884 
1 . 96 6 . 61 187865 
3 .02 2 . 40 221216 
0 . 82 0 .63 124733 

43815 

9 

P\oM 

313528 
-

214339 

155966 

223457 
-

120534 

249621 

187872 

198201 

178804 

1 . 92 

1 . 16 

11  

3 . 04 194068 204702 

2 . 16 65362 

7 1 1  
55634 

9 
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Tabel 5 . 2 :  LTT ,resultaten rret verschillende kweektijden bij 11 OND patienten,weergegeven in stimulatiequotienten 

(MBP) en dpn (blanco,PHA,PWM). 

V 52 

V 57 

V 50 

m 36 

m 23 

V 45 

V 49 

m 36 

m 18 

m 42 

V 19 

x 38 

SD 13  

n 

amyotrophische 
lateraalsclerose 

glioan 

stambloeding 

contusie cerebri 

contusie cerebri 

0/A 

cervicale myelopathie 

glioan 

contusie cerebri 

vasculaire myelopathie 

contusie cerebri 

blanco 

378 

2070 

2483 

1726 

3508 

1277 

1100 

3769 

6176 

783 

1014 

2208 

1706 

11 

4 dagen 

lOMBP 50MBP PHA PWM 

1 . 02 - 314387 124716 

2 . 40 - 266498 165261 

1 . 21 - 361749 205708 

0 . 82 0 . 68 279641 179424 

1 . 06 1 . 55 370186 180370 

1 .09 1 . 51 179393 -

1 . 83 2 . 46 419670 256678 

1 . 58 1 . 39 458219 282181 

1 . 1 1 0 . 97 375865 296480 

1 .  76 - 385127 195518 

1 . 37 3 .64  434361 1 92266 

1 . 39 

0 . 46 

11  

1 . 81 349554 207860 

0 . 99 

7 

82720 54214 

1 1  1 0  

blanco 

79 

6532 

3571 

2468 

4218 

1458 

1132 

3909 

9622 

816 

2181 

3262 

2801 

1 1  

5 dagen 

lOMBP 50MBP 

2 . 73 

2 . 56 

1 . 30 

1 . 04 

1 .00 

1 . 15 

1 . 75 

2 .02 

0 . 99 

1 .63 

1 . 12 

1 . 57 

0 . 63 

11 

-

-

-

1 . 04 

1 . 55 

2 . 19 

2 . 54 

3 . 38 

0 . 88 
-

2 . 37 

1 . 99 

0 , 89 

7 

PHA IW-1 

306338 9877 

227337 188874 

201048 204396 

166247 212787 

212607 200211 

153388 -

161527 251340 

202177 274451 

88745 265071 

268601 227206 

267247 206742 

205042 204095 

61921 74150 

11  10 
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Tabel 5 . 2  (vervolg) 

V 52 

V 57 

V 50 

m 36 
m 23 

V 45 

V 49 

m 36 

m 18  

m 42 

V 19  

X 38 

SD 13  

n 

arnyotrq:ihische 
lateraalsclerose 

glioan 

starrbloeding 

contusie cerebri 

contusie cerebri 

C:VA 

cervicale myelopathie 

glioan 

contusie cerebri 

vasculaire myelopathie 

contusie cerebri 

blanco 
446 

5139 

4378 

4347 

6458 

2744 

2265 

4108 

9900 

1141 

141 

3733 

2862 

11 

6 dagen 

l0MBP 
2 . 94 

3 . 61 

1 . 20 

0 . 66 
0 .82 

0 . 99 

1 . 80 

2 .02 

0 . 82 

o .  71 

1 . 62 

1 . 56 

0 . 97 

11  

50MBP PHA EW-1 
- 350797 229393 

- 188549 172086 
- 203538 221199 

1 . 03 59512 112507 

1 .63 145708 161831 

2 . 38 52419 -

3 . 76 62613 199920 

3 .04 221314 309031 

1 .09 86848 261265 
- 230808 283216 

1 . 57 168080 220090 

2 . 07 170017 217045 

1 . 03 84879 58938 

7 1 1  10 

blanco 
427 

22540 

5258 

6723 
6103 

3228 

2167 

3137 

10889 

6300 

544 

6120 

6244 

1 1  

7 dagen 

lOMBP 50MBP PHA FW1 

2 . 61 

1 . 74 

1 . 35 

0 .6 1  
o .  77 

1 . 92 

2 . 66 

3 .25 

1 . 19 

0 . 46 

0 . 73 

1 . 57 

0 . 95 

1 1  

- 315771 191445 

- 168979 142433 
- 209696 164718 

1 . 27 56619  75147 

2 . 65 107632 78092 

2 .65 118054 -

0 . 93 61867 152570 

6 . 34 192135 141930 

1 . 87 106129 135809 
- 156375 177660 

0 . 35 87006 106055 

2 . 29 143660 136586 

1 - 98 76140 39349 
7 1 1  10 
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Tabel 5 .  3 LTT ,resultaten met verschillende �tijden bij 13 MS patienten,1.-.'eergegeven in stirnulatiequotien�en 

(MBP) en dpn (blan=,PHA,PWM). 

V 36 
V 28 

m 23 
V 24 

V 27 
V 24 

V 26 

m 27 

m 46 
V 37 

m 43 

V 52 

V 17 

x 32 

SD 10 

n 

type MS 

S.P.  
I .S .  
S.P.  
I .S .  

I .S .  

S .P .  

I .S .  

I .S .  

C.P . 

S .P .  

I .S .  

S .P . 

I .S .  

blanoo 

2465 

996 
1499 
1024 

1876 
62 

1132 

746 
1223 

717 
1416 

772 

1318 

1172 

589 

13 

4 dagen 

lOMBP 

0 . 86 
2 . 34 

1 . 84 
2 . 06 

1 . 27 
1 . 75 

2 . 63 

1 . 23 

2 . 84 
1 . 23 

1 . 15 

2 . 08 

0 . 63 

1 . 69 

0 .69  

13  

50MBP 
-

-

-

1 . 90 

2 . 26 

2 . 40 

5 . 75 

1 . 90 

4 . 40 

2 .08 
1 . 95 

4 . 26 

3 . 94 

3 . 08 

1 . 38 

10 

PHA 

321509 
364775 

. 334706 
440136 

383667 
289123 

61 1781 

760896 

315304 

386862 
368097 

577327 

600023 

442631 

146380 

13 

PWM 
-

147501 
168937 
225178 

205630 
73113 

190175 

123189 

160815 
174021 
232144 

226886 

329105 

188090 

64251 

12 

blanco 

2689 
1357 

3098 
2583 

3104 
167 

1869 

976 

7719 
820 

1173 

680 

1066 

2100 

1944 

13 

5 dagen 

lOMBP 

1 .61 
2 . 22 

1 . 14 
0 . 95 

1 . 25 

0 .69 

1 . 94 

1 .62 

6 . 78 
1 . 92 
2 . 97 

2 . 83 

1 . 02 

2 . 07 

1 . 58 

13 

50MBP PHA 
- 284034 
- 385182 
- 318157 

1 . 58 274455 

1 .  72 339686 

1 . 37 259254 

7 . 14 256268 

2 . 06 192332 

8 . 30 232938 
2 . 76 260311 
2 . 54 278842 

10 .01  412514 

1 . 28 329552 

3 . 88 294117 

3 .28  61126 

10 13 

PWM 
-

215326 
217984 
229418 

322123 
52185 

294866 

1 15196 

229493 
285743 
244044 

262823 

364651 

236154 

85233 

12 



Ln 
ID 

Tabel 5 . 3  (vervolg) 

V 36 

V 28 

V 23 

V 24 

V 27 

V 24 

V 26 

m 27 

m 46 

V 37 

m 43 

V 52 

V 17 

x 32 

SD 10 

n 

type MS 

S.P.  

I . S .  

S . P .  

I . S . 

I .S .  

S .P .  

I .S .  

I .S .  

C .P .  

S .P .  

I . S .  

S . P .  

I . S .  

blan= 

2328 

1297 

6828 

8169 

2160 

217 

4802 

791 

1193 

718 

906 

1671 

1115 

2477 

2512 

13 

6 dagen 

10.MBP 

0 . 70 

2 . 45 

1 . 29 

0 . 62 

2 . 01 

1 . 07 

1 . 73 

2 . 47 

2 . 43 

1 . 04 

0 . 94 

1 . 99 

1 . 25 

1 . 54 

0 . 68 

13 

50.MBP 
-

-

-

1 . 49 

5 . 34 

2 . 28 

4 . 52 

4 . 1 1  

15 . 32 

6 . 82 

3 . 42 

6 . 49 

0 . 30 

5 . 0 1  

4 . 18 

10 

PHA 

260978 

351819 

282609 

135233 

309662 

230300 

159001 

79365 

121956 

222488 

270322 

195368 

316180 

225791 

83356 

13 

PWM 
-

258348 

239630 

239767 

423054 

1 14482 

307913 

130338 

52182 

375731 

289995 

329130 

406796 

263947 

117287 

12 

blanco 

5270 

2169 

12378 

6405 

5098 

208 

2448 

1437 

2924 

864 

1575 

2162 

590 

3348 

3315 

13 

7 dagen 

10.MBP 

0 . 6 1  

1 1 . 06 

2 . 56 

0 . 39 

0 .53 

1 .00 

3 . 96 

2 . 08 

1 . 20 

2 . 28 

3 . 76 

3 . 05 

2 . 10 

2 . 66 

2 . 79 

13 

50.MBP PHA 
- 216141 
- 341 344 
- 299882 

4 . 74 126914 

1 . 85 198160 

0 . 80 186838 

13 .43  140501 

11 . 26 74503 

3 .60 108751 

3 . 67 195311 

6 . 30 157666 

5 . 1 5  211729 

1 . 1 1  261916 

5 . 1 9  193820 

4. 19 75630 

10 13 

PWM 

-

272831 

231810 

134713 

279545 

78013 

188763 

138663 

147417 

397045 

203442 

241554 

429229 

228585 

105204 

12 



Deel II. 

Naast de reeds beschreven experimenten zijn nog een groep C, OND en MS pa

tienten onderzocht met de lymfocyten transformatie test, waai::bij alleen zes 

dagen gek."Weekt is. De hienree verkregen gegevens zijn samengevoegd met de 

hiervoor beschreven gegevens, die met zes dagen }�tijd verkregen waren. 

Ook nu werden geen patienten getest die met ACI'H of corticosteroïden behan

deld werden, en geen personen, lijdende aan een duidelijke bacteriële of 

virale infectie. Op deze wijze werden gegevens bij elkaar gebracht van 24 

controle personen, 19 OND patienten en 24 MS patienten. Een deel van deze 

personen is ook weer getest met 50 µg/ml MBP. Gegevens over personen en in

dividuele testresultaten worden verrreld in de tabellen 5.4, 5.5 en 5.6. 

De drie groepen zijn onderling vergeleken. 

De OND en MS groep zijn op }�linische gronden ( zie hiervoor) verdeeld in een 
"actieve" en een "niet-actieve" groep. Ook deze groepen zijn weer onderling 

vergeleken, ( uitgezonderd de met 50 µg/ml tIBP verkregen gegevens, wegens 
het beperkte aantal hiervan), de resultaten worden gegeven in tabel 5.7 en 

in de figuren 5.6 en 5 . 7. 

Spontane activiteit : deze is bij de MS groep wat verlaagd ten opzichte van 

de C groep, en in mindere mate ook ten opzichte van de OND groep, dit is 

niet significant ( 1) • Zo,1el bij de niet-actieve OND als bij de niet-actieve 

MS groep is de spontane activiteit lager dan bij de C- en de actieve MS-

en OND groepen, ook dit is niet significant ( 2). 

Stimulatie met 10 µg/ml MBP: ook nu worden in alle drie de groepen lage sti

mulaties gevonden, de groepen als geheel hebben stimulatiequotienten die 

lager zijn dan 2.5. Verspreid over alle drie de groepen, met nane ook in 

de C groep ( !), worden wel individuele stimulaties van 2.5 of meer gevonden. 

Deze treden zowel op bij "actieve" als bij "niet-actieve" patienten en ver

schillen van betekenis tussen actief- en niet-actief worden niet gevonden ( 3). 

Stimulatie met 50 µg/ml MBP: hiermee wordt zowel in de controle- als in de 

MS groep stimulatie gevonden ( gemiddelde sq > 2.5), in de OND groep worden 

wel enkele individuele stimulaties gevonden, maar ook nu een gemiddelde sti

mulatiequotient lager dan 2. De verschillen tussen de t1S-, OND- en C groep 

zijn ook nu niet significant ( 4). Wegens de numerieke beperktheid van dit 
materiaal is geen vergelijking gemaakt tussen actieve- en niet-actieve groe

pen, de sensibilisaties lijken in beide categoriën voor te komen. Ten opzichte 

van de resultaten verkregen met 10 µg/ml MBP zijn de stimulaties die met 

50 µg/ml BP verkregen zijn significant hoger in de MS-, en in de C- groep, 
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x 1000 dpm sq spontane oct1v1te1t sq lOMBP SOMBP . ,  ... 
15 0 

0 
1, 

13 0 

12 

1 1  

10 • 0 

9 

• 

7 0 • 
6 • 

5 0 0 0 
0 
0 0 

l 
• • 

0 0 

i 
• 

i 1 t 0 

0 

C OND MS C OND MS C OND MS 

x 2874 2268 1521 1,83 1,n 1.80 lSO 1,89 S.95 
,d 3308 2759 2128 1,28 0.99 1,01 2.60 0,99 S.85 
n u 19 2' 2, 19  2, 1 1  9 16 

Figuur 5.6:LTI',sµ:mtane activiteit,stimulatie net 10 en net 50 µg/rnl 

MBP bij C,OND en MS.De "actieve" patienten zijn net zwart 

aangegeven. 
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maar niet in de OND g;i:;oep ( 5} • 

PHA stimulatie: deze is na zes dagen over het hoogtepunt heen. Ook nu worden 

geen verschillen van betekenis gevonden tussen de drie groepen ( 6), de ac

tieve OND greep heeft lage stimulaties ten opzichte van de andere groepen, 
rraar ook dit is niet significant ( 7). 
PWM stimulatie: tussen de drie groepen als geheel wordt geen verschil van 

enige betekenis gevonden ( 8), eveneens niet tussen de actieve- en de niet

actieve groepen( 9). 

1 .  p > 0 . 20 (  Kruskal wallis analyse) .  

2 .  p > 0 .05 ( Kruskal Wallis analyse) . 

3 .  p > 0 . 90 ( Kruskal Wallis analyse) . 

4 .  p > 0 .05 ( Kruskal Wallis analyse) . 

5 .  MS ,  p < 0 . 01 ; C,  p < 0 .01 ;  OND ,  p > 0 . 10 (  Wil=xon's rangtekentoets) .  

6 .  p > 0 . 50 ( t<ruskal Wallis analyse) .  

7 .  p > 0 . 10 ( Kruskal Wallis analyse) . 

8. p > 0 .  30 ( Kruskal Wallis analyse) . 

9. p > 0 .  50 ( Kruskal Wallis analyse) . 

Samenvatting : 

In de hier beschreven experiJrenten met een lymfocyten transfonnatietest 
wordt geen duidelijke sensibilisatie tegen tffiP gevonden bij lymfocyten van 

MS- of van een belangrijk deel van de MS-patienten. De met 10 µg/ml MBP 
verkregen stimulaties zijn per groep laag, en niet bewijzend voor sensibi

lisatie. Een essentieël verschil wordt niet gevonden tussen controle perso

nen, OND patienten en MS patienten. Een aantal individuele stimulaties zijn 

wel significant verhoogd, deze worden in alle drie de groepen gevonden. Met 

50 i,g/ml MBP wordt wel stimulatie gevonden, echter zo,Jel in de ris- als in 

de C groep; het verschil met de OND groep kan nog wel door toeval verklaard 

worden. De gevonden sensibilisaties tegen tffiP lijken niet duidelijk in ver

bard te staan met de activiteit van het ziekteproces. De spontane activiteit 

is bij de MS patienten nogelijk wat lager dan bij de beide andere groepen, 

maar significante verschillen zijn niet gevonden. Bij de niet-actieve patien

ten, zCMel MS als mv, wordt een wat lagere spontane activiteit gevonden, 

dan bij de actieve. De sti.Iruleerbaarheid met PHA en PWM blijkt bij MS patien

ten ongestoord, significante verschillen met de andere groepen niet zijn 

gevonden. 
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dpm X 1Q5 PHA PWM 

0 0 
0 

0 
0 0 

0 il 0 
0 
0 0 

t I 
900 

� 

• 

-t I ·i � 0 
90 

0 • 
0 

0 0 0 -
• 

• 
C OND MS C OND MS 

x 234366 215988 242147 241851 21 1379 227830 
,d 93747 89838 92284 76978 68920 101 377 

24 19 24 22 18 21 

Figuur 5.7: LTI',stimulatie rret 0.5% PHA en 0.5% PWM bij C,OND en MS .  

De "actieve" patienten zijn rret zwart aangegeven. 
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Er bestaat een duidelijk verband tussen de lengte van de k.weektijd en de 

sp:>ntane activiteit, die gevonden wordt. Dit geldt in gelijke mate voor 

alle drie de groepen. De st:i.nulaties die met MBP gevonden worden nemen 

enigszins toe rnet een langere kweektijd, maar significant is deze toename 

niet. In alle drie de groepen is met de gebruikte dosering de PHA stimu

latie max:ir.Eal na 4 dagen of minder, daarna neemt deze duidelijk af, de 

stimulatie met ?;-M i.s maximaal na zes dagen, en neemt daarna weer af. Dis

cussie : zie hoofdstuk N. 

Tabel 5.7:  LTT,resultaten van controlepersonen en OND- en MS patienten, 

onderverdeeld in "actieve" en "niet-actieve" groepen. 

Spontane 10 MBP PHA PWM 

Groep acti vi tei t (dpn) (sq) (dpn) (dµn) 

C 2874 1.83 234366 241851 
+ 3308 + 1.28 + 93747 + 76978 

n=24 n=24 n=24 n=22 

OND 3133 1.60 179715 210596 

"actief" + 2977 + 0.99 + 90522 + 59257 

n=l2 n=l2 n=l2 n=ll 

OND 835 1.91 278170 212610 

"niet-actief" + 1575 + 1.05 + 45250 + 87195 

n= 7 n= 7 n= 7 n= 7 
MS 2440 1.62 265767 210089 

"actief" + 3004 + 0.76 + 117043 + 81144 - -

n= 9 n= 9 n= 9 n= 8 

MS 970 1.91 227975 238747 

"niet-actief" + 1190 + 1.16 + 74762 + 113794 -

n=l5 n=l5 n=l5 n=l3 

MBP stimulaties zijn aangegeven in stimulatiequotienten(sq); spontane 

activiteit,PHA- en PWM stimulaties zijn aangegeven in dpn. 
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Tabel 5 . 4  LTT,resultaten bij 2 4  gezonde controle personen rret zes 
dagen kweektijd,weergegeven in stirnulatiequotienten (MBP) 

en dpn (blanco,PHA,PWM), 

geslacht leeftijd blanoo lOMBP 50MBP PHA PWM 

rn 31 1149 0 . 69 389828 421692 

rn 37 2820 0 . 87 196344 

rn 25 14265 0 . 81 304096 253990 

rn 32 3815 2 . 27 198146 200325 

rn 25 1346 0 . 54 4 . 14 311017 272854 

rn 32 6217 1 .52 2 . 27 154085 
V 28 3257 1 . 64 2 . 50 134387 235130 

rn 27 7071 1 . 58 2 . 10 245980 219158 
rn 24 6410 1 .  78 5 . 78 161017 306570 
V 24 5072 1 . 00 1 . 52 242497 290036 
V 24 5570 0 . 90 2 . 57 274974 255544 
rn 24 88 0 . 84 126996 138126 
rn 36 1201 3 . 15 66152 158944 
rn 28 2393 0 . 98 133975 162494 
V 26 310 2 . 52 190413 257410 
V 28 252 1 .63 282357 207911  
rn 28 879 1 . 34 305744 310090 
V 26 3553 0 . 66 134741 382775 
rn 36 768 4 . 99 95972 212920 
rn 24 168 2 . 86 362747 182468 
rn 45 1486 4 . 54 9 . 90 310501 259055 
rn 38 399 1 . 44 2 . 32 322349 248558 
m 32 158 1 . 00 0 . 55 334832 77533 
rn 26 341 4 . 29 4 . 82 345635 266444 

x 29 2874 1 . 83 3 . 50 234366 241851 

SD 6 3308 1 . 28 2 . 60 93747 76978 
n 24 24 24 11  24 22 
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Tabel 5 . 5  LTT ,resultaten bij 1 9  OND patienten rret zes dagen k\..eektijd,weergegeven in 
stimulatiequotienten (MBP) en dµn(blanco,PHA,PWM). 

geslacht 

V 

V 

V 

m 

m 

V 

V 

m 

m 
m 

V 

m 

m 
m 

m 

V 

V 

V 

m 

X 

SD 

n 

leeftijd 

52 

57 
50 

36 
23 
45 

42 

36 
18 

42 

19 

33 

38 

36 

53 

52 

42 

56 
22 

40 
12 

diagnose 

amyotrophische lateraalsclerose 

glioan 
status na stambloeding 

contusio cerebri 

contusie cerebri 

CVA 

cervicale hnp 

glioan 
oontusio cerebri 

vasculaire myelopathie 

contusie cerebri 

contusie cerebri 

chorea van Huntington 

chorea van Huntington 

subarachnoidale bloeding 

CVA 

torticollis spastica 

glioan 
pinealoan 

blanco 

446 

5139 
4378 

4347 

6458 
2744 
2265 

4108 
9900 

1141 

141 

99 

236 

384 

101 

212 
609 

692 
36 

2286 
2739 

19 

l0MBP 

2 . 94 

3 .61  
1 . 20 

0 .66 

0 . 82 
0 . 99 
1 . 8 )  

2 .02 

0 . 82 

o .  71 

1 .62 

2 , 11 

1 . 83 

1 . 97 

1 . 30 

2 . 46 
0 . 87 

0 , 80 
4 . 06 

l .  72 
0 , 99 

19 

50MBP 

-

-

-

1 . 03 

1 .63 
2 . 38 

3 . 76 

3 .04 

1 . 09 
-

1 . 57 
-

-

-

0 .82 
-

-

-

1 . 69 

1 . 89 
0 . 99 

9 

PHA PWM 

350797 229302 

188549 172086 
203538 221199 

59512 112507 

145708 161831 
152419 -

62613 199920 

221314 309031 

86848 261265 

230808 283216 

168080 220090 

311083 116573 

307383 279757 

331689 367654 

280064 134157 

312458 216020 

234464 180307 

177479 151288 
278972 188622 

215988 211379 
89838 68920 

19 18 

actief of 

niet actief 

actief 

actief 
niet actief 

actief 

actief 
actief 

actief 

actief 
actief 
actief 

actief 

niet actief 

niet actief 

niet actief 
niet actief 

actief 
niet actief 

actief 
niet actief 



Tabel 5 .6  : LTT,resultaten bij 24  1-1'3 patienten rret zes dagen kweektijd,weergegeven 

in stimulatiequotienten (MBP) en dpn(blanco,PHA,PWM). 

geslacht leeftijd type 1-1'3 blanco lOMBP 50MBP PHA � actief of 

niet actief 

V 36 S.P.  2328 0 . 70 260978 actief 
V 28 I .S .  1297 2 . 45 351819 272831 actief 
m 23 S.P.  6828 1 .29 282609 231810 actief 
V 24 I .S .  8169 0 .62 1 . 49 135233 134713 actief 
V 27 I .S .  2160 2 .01  5 . 34 309662 279545 actief 
V 24 S.P.  217 1 .07 2 . 28 230300 78013 niet actief 
V 26 I .S .  4802 1 . 73 4 . 52 159001 188763 niet actief 
m 27 I .S .  791 2 . 47 4 . 11 79365 138663 niet actief 
m 46 C.P.  1193 2 . 43 15 . 32 121956 147477 niet actief 
V 37 I .S .  718 1 .04 6 . 82 222488 397045 niet actief 
m 43 I .S .  906 0 . 94 3 . 42 270322 203442 niet actief 
V 52 S.P.  1671 1 . 99 6 . 49 195368 241554 niet actief 
V 17 I .S .  1115 1 .25 0 . 30 316180 429229 niet actief 
V 34 S.P.  401 2 .01 2 .63 308124 228238 actief 
m 23 S.P.  239 0 . 91 1 . 52 259035 123035 niet actief 

V 30 I .S .  457 2 . 97 21 . 54 256697 415668 niet actief 
V 32 I .S .  1712 1 . 36 5 . 05 165355 263021 niet actief 
V 37 I .S .  61  2 . 17 351705 222690 actief 
m 27 I .S .  18 0 . 83 17044 44278 actief 

m 28 C.P.  266 1 .60 258860 niet actief 
m 28 C.P . 281 0 .64 269027 niet actief 
V 53 I .S .  126 4 . 93 1 3 . 1 1  243069 218697 niet actief 
V 40 C.P.  44 3 . 34 1 . 90 372174 259174 niet actief 
V 41 S.P. 699 2 .46  374728 266608 actief 

x 33 1521 1 . 80 5 . 95 242147 227830 
SD 9 2128 1 .01 5 . 85 92284 101377 
n 24 24 24 16 24 21  
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Hoofdstuk VI. 
Experimenten met een lymfocyten transfomtie test IL 

Inleiding. 
In dit hoofdstuk wordt een arrlere serie experimenten besproken, die uit

gevoerd zijn met een lymfocyten transformatie test, volgens een methode 

die enigszins afwijkt van de methcxie die in het vorige hoofdstuk besproken 

is. Lymfocyten van MS patienten zijn hierbij eerst onderzocht met verschil
lende concentraties tlBP. De spontane activiteit van de lymfocyten, en hun 

stirouleerbaarheid met diverse mitogenen zijn onderzocht en vergeleken met 

die van een groep gezonde controlepersonen en van een groep OND patienten. 

In deze groep OND patienten werden geen patienten opgenanen met manifeste 

infecties of die beharrleld werden met ACill of steroïden. Tevens zijn de 

lymfocyten onderzocht in een "mixed lymfocytereaction"en met diverse anti

genen, deze resultaten zijn vergeleken met die van gezonde controle perso

nen. 

Deze experimenten werden uitgevoerd om meer infornatie te krijgen over 

de invloed van de concentratie HBP op de stimulaties, gezien de tegenstrij

dige literatuurgegevens, verkregen met sterk uitéénlopende concentraties 

MBP ( zie hoofdstuk IV) . Daarnaast leek het waardevol de spontane acti vi
teit, en de stimulatie met mitogenen, antigenen en in een MLR bij C, OND 
en MS nog eens nader te onderzoeken met een LTT test, die volgens een an

dere methode( n. l. de micranethcxie; zie hoofdstuk IV) werd uitgevoerd. 

Deze experimenten werden uitgevoerd in het Laboratorium voor Klinisc:h-:inmu

nologisch Onderzoek van de Interne Kliniek te Groningen. 
Materialen en methcxie: 

Lymfocyten werden geïsoleerd volgens de door �( 1968) beschreven me

thcxie. De lymfocyten werden gek.weekt volgens een techniek voor mi=ocultu

res in Cooke R mi=otiterplaten. Mitogene stimulaties werden onderzocht 

met 30 x 10 3 lymfocyten per kweek, antigene stimulaties en MI.R's met 100 

x 10 3 responderende lymfocyten per kweek van 0. 1 cc. De cellen werden 

gek.weekt in RHU-1640( Gibcx::>) J...-weekrnerlium met HEPFS-buffer ( 25 nM). Aan 

het k.weekmedium was 20% geïnactiveerd menselijk lX)Olserum toegevoegd, dit 
werd verkregen uit een lX)Ol van ± 150 gezonde donores, geïnactiveerd gedu
rende 30 minuten bij 56° C en ingevroren bewaard bij - 80° C. De cellen 

werden gekweekt bij 37 ° C in een broedstoof met een hoge vochtigheidsgraad 
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3 OND patienten,gestirnuleerd net diverse concentraties MBP. 
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en rnet lucht rnet 5% 00
2

, mitogene stimulaties gedurende 5 dagen , anti-

gene stimulaties en MIR' s gedurende 6 dagen. Zestien uur voor de cellen 

geoogst werden,werd 25 µl 6-3 H thyrnidine (  = 0 . 5  µCi, Radiochemical Center, 

Amersham; specifieke activiteit 400 µCi/rrt1) toegevoegd. De cellen werden 

geoogst met een "multiple cell culture harvester" (Skatron) en in 5 ml 

scintillatievloeistof gebracht . De "geoogste" hoeveelheid radio activiteit 

\-.Jerd geteld in een scintillatieteller, en uitgedrukt in dpm( desintegra-

ties per minuut) .  Alle experimenten werden in drievoud uitgevoerd, hiervan 

\verd steeds de gemiddelde waarde genanen. De resultaten zijn uitgedrukt 

in stiiîulatie quotienten ( = dpm gestimuleerd: dpn ongesti.rnuleerd) voor 

antigene stimulaties en MLR's en in "absolute counts" (= dprn gestimuleerd -

dpm ongestiriuleerd) voor mitogene sti.rrulaties.  Als mitogenen werden gebruikt, 

concanavaline A (  Con A ,  Calbiochern) , phytohaernagglutinine ( PHA, Wellcare) 

en pokeweecf mitogen ( ffil1-Giboo) . Als antigenen werden gebruikt"basic proteïn" 

MBP, zie het hoofdstuk over de EM:) , difterietoxoïd ( RIV) , tetanustoxoïd 

( RIV) en PPD ( RIV) • 

Mixed lyrnfocyte reaction' s vierden éénzijdig opgewekt door 100 x 10 3 pa

tientenlyrnfocyten samen te h."\'ieken met 100 x 10 3 poollymfocyten van norma

le donores .  Deze poollyrnfo's waren tevoren behandeld met mitcr!1/cine ( CM 

0509 , 32 µg/rnl; Signa Chemical Cy ; ) . 

Beschrijving van de experimenten en de resultaten . 

De spontane activiteit en de stimulaties worden, voor alle proefpersonen 

afzonderlijk en per groep, gegeven in de tabel 6 . 1. Blanco (controle-) 

kweken worden weergegeven in dpn, rnitogeen gestimuleerde in dpm( test.kweek -

blanco kweek) , antigeen gestimuleerde h."\'1eken en HLR' s in stimulatiequotien

ten. 

Stimulatie met MBP: lymfocyten van 10 HS patienten werden gedurende 6 da

gen gek-weekt met MBP, met concentraties van 100 µg/rnl tot 0 . 03 µg/rnl .  

F.en overzicht van de verschillende stimulaties wordt gegeven i n  de figuur 

6 . 1 .  De gemiddelde stimulatiequotienten zijn laag . Tussen de stilrulaties 

met diverse concentraties MBP wordt geen verschil van enige betekenis ge

vonden ( l ) . Per groep wordt geen sensibilisatie gevonden, individueel wor

den wel stimulaties van 2 . 5  of meer gevonden, dit lijkt niet afhankelijk 

van de gebruikte concentratie MBP . F.en verband tussen de activiteit van 

het ziekteproces en de mate van sensibilisatie lijkt in dit materiaal niet 

aan,,ezig. Enige OHD patienten zijn ook onderzocht met versdüllende con-
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Figuur 6. 2 :L'IT, spontane activiteit van lymfocyten van gezonde 

controle personen,OND patienten en MS patienten. 
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centraties rlBP ( 100 - 0. 3 i-g/ml) ,  hierbij worden individueel ook stimula

tiequotienten van 2. 5 of hoger gevonden. Bij deze experirrenten is verder 

de invloed van de activiteit van het ziekteproces niet onderzocht, de vraag

stelling was in de eerste plaats in hoeverre de concentratie MBP van in

vloed is op de resultaten. Wegens de beperl�theid van dit materiaal zijn 

verder geen statistische bewerkingen uitgevoerd. 

1. p > 0. 90 ( Friedman analyse) . 

Spontane activiteit: Deze is twee maal onderzocht en vergeleken; ten eer

ste de bij de mitogene stimulaties verkregen "blanco waarden" ( 5 dagen 

kweektijd, 30 x 10 ' cellen) bij 12 gezonde controle r;ersonen, 20 OND pa

tienten en 20 MS patienten; ten tweede de "blanco waarden", gevonden bij 
de antigene stimulaties en de MLR' s (  6 dagen kweektijd, 100 x 10 3 cellen) 

bij 14 gezonde controlepersonen en 13 MS patienten. De resultaten worden 

gegeven in figuur 6. 2. Met 5 dagen k.weektijd ( 30 x 10 3 cellen) wordt een 

significant verschil gevonden ( 1 ) , de OND groep heeft een verlaagde spon
tane activiteit ten opzichte van C en t1S ( 2) , maar er bestaat geen duide

lijk verschil tussen t1S patienten en controle personen (3) . Ook met 6 da

gen kweektijd (  100 x 10 3 cellen) wordt tussen controles en t1S patienten 

geen verschil van enige betekenis gevonden ( 4) . 

1. p < 0.001 ( Kruskal Wallis analyse) .  
2. C - ONO en CND - MS ,  p < 0 .01 ( Mann vm.tney toets). 
3. p > 0.05 ( Mann vm.tney toets) . 
4. p > 0. 05 ( Mann Whitney toets) . 

PI-IA stimulatie: dit is onderzocht met 25 . 5  en 1 JJ g/ml, PHA bij 12 gezonde 

controlepersonen, 20 OND- en 20 f1S patienten. De resultaten 'wOrden met 

elkaar vergeleken in figuur 6. 3. Met alle drie de concentraties worden 

in alle drie de groepen goede stimulaties gevonden, de stimulaties lijken 

maximaal met 5 JJ g/ml PHA, maar de verschillen met de andere concentraties 
zijn niet groot en sans nog wel door het toeval te verklaren ( 1) . Ook tus

sen de controles, OND en i1S groep worden ten opzichte van elkaar geen 

verschillen van enige betekenis gevonden, met de verschillende concentra
ties PHA (2) . 
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Figuur 6.3:LTl',stimulaties van lymfocyten van gezonde controle 

personen,OND patienten en M.5 patienten met 25, 5 en 1 µg/rnl PHA. 
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1 .  c, p < 0 . 01 ( Friedman analyse) .  
25 - 5 ,  p = 0 . 05 ;  25 - 1 ,  p > 0 . 10 ;  5 - 1 ,  p < 0 .01 ( Wilex:>xon ' s  rang
tekentoets) . 

OND, p < 0 . 01 ( Friedman analyse) . 
25 - 5 ,  p > 0 . 10;  25 - 1 ,  p > 0 .05; 5 - 1 ,  p < 0 . 01 ( Wilex:>xon' s  rang

tekentoets) . 

t-15, p > 0 . 05 ( Friedman analyse) . 
2 .  C - 000 - t-15, 25 µg/ml PHA, p > 0 . 50;  5 µg/ml PHA, p > 0 . 70;  1 µg/ml 

PHA, p > O .  70 ( Kruskal Wallis analyse) • 

Con A stimulaties: dit is onderzocht met 10. 3 en l µg/ml, bij dezelfde 

groepen gezonde controle personen, OND en !1S patienten als de PHA stimu

latie. De resultaten worden met elkaar vergeleken in figuur 6. 4. Met 10 

µgjnl Con A worden bij alle drie de groepen goede stimulaties gevonden , er 

bestaat geen verschil van betekenis tussen de drie groepen, hoewel de sti

mulatie in de mm groep wat lager lijkt ( 1). Met 3 en met l µg/ml Con A 

worden bij de controles ook goede stimulaties gevonden, zonder verschil 

van betekenis ten opzichte van de stimulatie met 10 µg/ml Con A ( 2). 

De OND en de MS groep geven een opvallend lage response te zien met 3 

µg/ml en nog minder met l µg/ml, deze "response-daling" is voor beide 
groepen significant ( 3). Ten opzichte van de controlegroep is deze "res
ponsedaling" reet 3 en l µg/ml Con A significant ( 4). De stimulaties ver

kregen rnet 3 µg/ml en l µg/ml Con A zijn bij de OND patienten ook verlaagd 

ten opzichte van de MS groep, ook deze verschillen zijn significant ( 5). 

1 .  C - 000 - t-15, 10 µg/ml Con A, p > 0 . 05 ( Kruskal Wallis analyse) . 
2 .  p > 0 . 30 (  Friedman analyse) . 

3 .  OND, 10 - 3 - l Con A, p < 0 . 001 ( Friedman analyse) .  

10 - 3 ,  p < 0 . 01 ;  10 - 1 ,  p < 0 . 01 ;  3 - 1 ,  p < 0 .01 ( Wilcoxon 's  rang
tekentoets) .  

t-15,  10 - 3 - 1 Con A, p < 0 . 001 ( Friedman analyse) . 

10 - 3 ,  p < 0 . 01 ;  10 - 1 ,  p < 0 .01 ;  3 - 1 ,  p < 0 . 01 ( Wilcoxon' s  rang

tekentoets) . 
4 .  C - OND - MS ,  3 µg/ml Con A, p < 0 . 001 ( Kruska1 Wallis analyse) . 

c - om, p < 0 . 01 ;  c - t-15,  p < 0 . 01 ( Mann Whitney toets) . 

C - CMl - MS, 1 µg/ml Con A, p < 0 . 001 ( Kruska1 Wallis analyse) . 

C - OND, p < 0 . 01 ;  C - MS, p < 0 . 01 (  Mann Whitney toets) . 
5 .  OND - t-15 ,  3 µg/ml Con A, p < 0 . 05 ;  1 µg/ml Con A, p < 0 . 05 (  Mann Whit

ney toets ) . 

PWM: stimulatie: dit is onner.zocht rnet 10 µg/ml bij dezelfde OND- en MS 

patienten. De controle groep is wat klein ( n = 6). De resultaten worden 
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Figuur 6.5 : LTI', stimulaties van lymfocyten van gezonde controle personen, 

OND patienten en M.S patienten rret 10 µg/ml Pw-1. 

en stimulaties van lymfocyten van gezonde controle personen 

en M.S patienten rret "geinactiveerde poollymfo's" (MLR). 
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rret elkaar vergeleken in figuur 6.5. Bij de MS patienten ....urcten goede sti

mulaties gevonden en bestaat geen verschil van betekenis met de controle

groep, de response van de OND groep is wat verlaagd ten opzichte van de 

118 groep, het verschil van de OND groep ten opzichte van de controlegroep 
kan nog wel op toeval berusten ( 1). 

1 .  C - OND - MS, p < 0 . 05 ( Kruskal Wallis analyse) . 
C - OND, p > 0 . 05; C - MS ,  p > 0 . 05; CND - MS, p < 0 . 05 ( Mann Whit

ney toets) . 

Mixed lyrnfocyte reaction: hierbij zijn lymfocyten van 13 M3 patienten 

gestimuleerd met "geïnacti veerde" poollymfo' s ( zie hoofdstuk IV) . De resul

taten ....urden in figuur 6.5 vergeleken met die van 14 gezonde controleper

sonen. De stimulaties vallen bij de as groep wat lager uit dan bij de con

troles, het versdül is niet groot en niet significant ( 1 )  • 

1 .  p > 0 • 05 ( Mann 'l'ru. tney toets) • 

Antigene stimulaties: lymfocyten van 13 r1S patienten zijn onderzocht rret 

difterie toxoïd ( 10 LF/ml), tetanus toxoïd ( 10 LF/ml) en PPD ( 3 µg/ml). 
Aangezien ge-en exacte vaccinatie gegevens van deze patienten beschikbaar 

waren, worden de resultaten als op zichzelfstaande gegevens verrreld, en 
niet vergeleken rret een controle groep. Uit dit materiaal blijkt dat goede 

sensibilisaties tegen difterie, tetanus en PPD bij MS patienten individueel 

zeker voorkanen, de gevonden stimulatiequotienten liggen in dezelfde orde 

als die met deze antigenen doorgaans bij controle personen gevonden wor
den. 

Discussie. 

Met deze experirrEnten wordt geen duidelijke optimale concentratie gevon
den, daarbij de stimulatie met MBP maximaal is, de verschillen tussen 

de stimulaties met zeer uiteenlopende concentraties zijn opvallend klein. 

Dit lijkt enigszins in tegenspraak met de bevindingen met 10 en 50 i.g/ml 
MP, die in het vorige hoofdstuk venneld worden. M:,gelijk speelt de grotere 

celconcentratie ( 1 x 10 
6 

/ml in plaats van O. 3 x 16 /ml) hierbij een rol. 

Dit ontbreken van een duidelijke optimale l1BP concentratie zou kunnen ver
klaren waaran in de literatuur ( zie hoofdstuk IV) resultaten, verkregen 
rret zulke uiteenloperrle �1BP concentraties, verrreld ....urden. Deze experimen

ten leveren geen aanwijzingen op voor een duidelijke ( specifieke) sensibi

lisatie tegen �1BP bij multiple sclerose. Deze HBP--sensibilisatie lijkt 
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ook bij ( actieve) OND patienten voor te karen. Dit materiaal is te beperkt 

an hierover duidelijke conclusies rrogelijk te maken. 

In deze experimenten worden geen aanwijzingen gevonden voor een, hetzij 

een verhoogde, hetzij een verlaagde, spontane activiteit van lymfocyten 

van MS patienten, dit in tegenstelling tot de bevindingen van anderen 

( zie hoofdstuk IV). M:>gelijk ligt dit aan de verschillen in methode. 

Bij de groep OND patienten wordt ,;.,el een verlaging van de spontane activi

teit van de lymfocyten gevonden. Deze groep is gemiddeld ouder dan de MS 

patienten en de gezonde controles, maar de individuele uitslagen, met name 

van de jongere patienten uit deze groep, maken het onwaarschijnlijk dat 

deze verlaging alleen een uiting is van een afgenanen spontane activiteit 
op oudere leeftijd. 

Met verschillende concentraties PHA worden zcwel bij lymfocyten van MS-

als van OND patienten geen afwijkingen van betekenis gevonden, de response 
is enigszins "dosis afhankelijk", m:,ar ook met niet-optimale PHA concentra

ties worden goede stimulaties gevonden. Er wordt geen verschil tussen OND 

en ris gevonden. riet ru?1 worden bij de lymfocyten van de MS patienten goede 
stimulaties gevonden, de response van de OHD lymfocyten lijkt wat verlaagd, 

maar ten gevolge van het kleine aantal gezonde controlepersonen valt dit 

niet met zekerheid te zeggen. Deze experimenten leveren in ieder geval 

geen aanwijzingen op ten gunste van een "veranderde" PHA - of PWM response 

bij as patienten, dit conform de bevindingen van de meeste auteurs ( zie 

hoofdstuk N) • 

De Con A response bij de lymfocyten van de ris patienten is sterk dosis 

afhankelijk. Een afgenomen stimuleerbaarheid met Con A, naast een goede 

stimuleerbaarheid met PHA en M1, wordt beschouwd als een aarMijzing voor 

h."Walitatieve en/of kwantitatieve veranderingen in de T lymfocytensubpopu

laties, soorgelijke "dosis afhankelijke" verlaagde Con A stimulaties ,:,.,er

den bijv. gevonden met dezelfde techniek in hetzelfde laboratorium bij lym

focyten van een groep patienten, lijdende aan een gesystematiseerde auto
imnuunziekte( Van der r!eulen e.a. , 1979). Het is de vraag echter in hoever

re deze bevindingen specifiek ve.rband houden met de multiple sclerose, 

of er zelfs maar een uj_ting van zijn, gezien het feit dat dezelfde vermin

derde Con A response in nog sterkere mate gevonden wordt bij de OND 
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patienten. Gezien de individuele uitslagen is het onwaarschijnlijk dat 

de venninderde Con A response bij de OND patienten alleen een gevolg is 

van de hogere leeftij den in deze patientengroep, hoewel dit rrogelijk wel 

rrede van invloed is. Dit zal nader onderzocht r.ioeten worden. Deze bevindin

gen met Con A bij MS patienten zijn niet in overeenstenming met die van 

de meeste auteurs ( Knight e. a. , 1975; Weiner e. a. , 1978; Nordal en Froland, 

1978; Antel e. a. ,  1978) , alleen wel met die van Ciongoli ( 1977), die echter 

geen lymfocyten van om patienten onderzocht heeft. 

De stirnulee:rbaarheid met de "anarnnestische antigenen" tetanustoxoïd, difte
rietoxoïd en PPD blijkt bij onze M.5 patienten ongestoord. Zoals te verwachten 
valt lijken de oudere patienten wat meer gesensibiliseerd tegen PPD, de 

jongere wat meer tegen tetanus. De bevindingen met de MLR leveren geen 

argument op ten gunste van een cellulaire irrmuundeficiëntie of hyperimnu

niteit bij de multiple sclerose. 
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Tabel 6 . 1  LTT resultaten rret lymfocyten van 10 MS patienten ,gestimuleerd rret 

verschillende concentraties MBP. Ter vergelijking worden ook de 

resultaten van 3 OND patienten gegeven (resp. contusie cerebri , 

vasculaire myelopathie en contusie c:erebri) .  

MS controle MBP (µg/ml ,sq) actief of 

dflll 

m 46 1490 

V 32 475 

V 30 424 

V 37 307 

m 43 368 

V 17 1577 

V 52 563 

V 24 4557 

m 23 4138 

V 27 912 

x 33 1481 

SD 11 1578 

OND 

m 18 3397 

m 42 1700 

V 19 1105 

100 30 10 3 

1 .6 2 . 4  1 . 2  0 . 5  

1 . 9  2 . 0  1 . 5  1 . 4  

3 . 8  4 . 1  5 . 5  3 . 6  

4 . 8  1 .6 1 . 8  1 . 5  

2 . 4  3 . 1  0 . 9  0 . 9  

0 . 4  0 . 4  0 . 6  0 . 7  

1 .6 0 . 9  1 . 6  1 . 5 

0 . 8  0 . 3  0 . 9  1 . 2  

0 . 6  0 . 5  0 . 3  1 .0 

1 . 9  2 . 4  3 . 8  3 . 8  

1 . 98 1 . 77 1 . 81 1 . 61 

1 . 40 1 . 29 1 . 62 1 . 15 

1 . 3  1 . 1  1 . 3  0 . 6  

4 .6 2 . 1  3 . 8  2 . 1  

4 . 5  9 . 5  6 . 5  4 . 2  

- 80 

1 D . 3  

0 . 7  0 . 6  

1 . 7  1 . 9  

3 . 7  6 . 5  

2 . 3  1 .5 

0 . 8  0 . 7  

0 . 9  0 . 5  

1 . 1  1 . 2  

0 . 7  0 . 3  

0 . 9  0 . 6  

7 . 1  3 . 3  

1 . 99 1 .  71  

2 . 03 1 . 9 1  

1 . 1  0 . 9 

2 . 2  0 . 7  

3 . 5  2 . 9  

0 . 1  0 . 03 

0 . 7  1 . 2  

1 . 5  2 . 5  

4 . 0  4 . 1  

2 . 4  1 . 5  

1 . 5  1 . 0  

0 . 8  0 . 6  

1 . 0  0 . 9  

0 . 7  0 . 6  

0 . 4  0 . 5  

3 . 5  3 . 8  

1 . 65 1 . 67 

1 . 25 1 . 34 

niet actief 

actief 

niet actief 

actief 

niet actief 

niet actief 

niet actief 

actief 

niet actief 

niet actief 

niet actief 

actief 

niet actief 

actief 



Tabel 6 . 2  LTT ,controle IM3ken (di;:m) en mitogene sti.rnulatie (dpn test-di:m c:ontrole) 

bij 12 gezonde controle personen. 

PHA COn A 

controle dpn(test-controle) di;:m (test-controle) 

dpn 25 5 1 10 3 1 

V 32 262 42896 51352 16066 12747 12992 13534 
m 25 562 39607 41649 17233 1568 5582 12280 

m 23 254 25358 30179 14683 1501  4953 8672 

m 38 133 37138 41369 23717 3115 19102 10626 

m 35 231 36209 38165 15660 3543 13046 7870 
m 34 148 28658 32085 10764 2161 11425 9251 
m 36 109 48958 32423 7511 22323 14764 8590 
V 25 764 62556 77610 25672 26546 10088 2808 

m 29 428 40469 45071 48662 48917 52696 56386 
V 30 174 10986 63580 56725 53932 51232 37801 

V 28 484 30973 35679 33367 43222 41546 41772 

V 50 484 30943 47884 47165 43265 46979 27368 

X 32 336 36229 44754 26435 21903 23700 19746 

SD 7 205 12785 14010 16369 20630 18596 16988 

Tabel 6 .  3 : LTT ,ongesti.rnuleerde IM3ken (dpn) en stimulaties rret 10 µg/ml PWM 

(dpn test-dpn controle) bij 6 gezonde controle personen. 

controle PWM 10 
V 39 487 31617 
m 29 428 26691 
V 30 174 14887 
V 28 484 20839 

V 50 484 20054 
V 20 189 43694 

x 374 26297 
SD 151 10296 

8 1  
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Tabel 6 . 4 :  LTT, controlekweken (dpn) en mitogene stimulaties (dpn test-dpn controle) bij 20 OND patienten. 

m 

V 

V 

V 

m 

m 

m 

m 

m 

V 

V 

m 

V 

m 

m 

V 

m 

m 

V 

m 

X 
SD 

76 

73 
79 

6 1  

41  
41  

70 

65 

76 

82 

74 

23 

40 

9 

22 

46 

25 

71 

39 
42 

53 

23 

thrombosis cerebri 

thranl:osis cerebri 

thranbosis cerebri 

thranbosis cerebri 

thranl:osis cerebri 
thranbosis cerebri 

thranl:osis cerebri 
thranbosis cerebri 

thranl:osis cerebri 

thranl:osis cerebri 

intracerebraal haematcx:m 

contusie cerebri 
contusie cerebri 

contusie cerebri 

contusie cerebri 

spinocerebellaire degeneratie 

resttoestand na rreningitis 

vasculaire myel�thie 

glicx:m 

turror cerebri 

blanco PHA 25 PHA 5 PHA 1 Con A 10 Con A 3 
120 54876 53256 15570 13812 
156 55716 50712 21060 6822 
102 20070 60678 56598 10010 

72 50454 57858 29154 7656 

27 32088 35706 36969 26160 
96 33300 38346 22704 8748 
30 45144 29424 56064 41298 
84 44046 50322 54948 5052 

210 22122 19200 10782 12306 

36 45180 52914 30846 14676 

156 23520 28704 19752 4740 

24 46722 26976 7458 5952 
132 19350 20736 12342 21750 
114 3354 26970 9036 798 

78 24414 39684 18648 1 1634 

141 23712 19326 8718 2232 

1 38 68802 64320 47430 10986 

54 15642 37236 14214 1134 

126 31014 68244 64668 30936 

96 46272 25188 23124 17046 

99 .6 35290 40740 28004 12687 

50 16488 16544 18409 10455 

4122 

2520 

1530 

2178 

9576 
2952 

10932 
1123 

4938 

1032 

1902 

876 
9294 

792 

5058 

1182 

3504 

324 

18834 

1758 

4385 

4598 

Con A : PWM 10 

1794 27708 

462 3366 

1530 13764 

492 12984 

2 148 24288 

432 26898 

1530 39132 

198 9042 

834 3037 

198 5256 

2064 7584 

453 42582 

2610 28584 

1008 1242 

2199 41514 

459 7593 

1602 12414 

444 3354 

5244 10956 

174 4128 

1294 16280 

1216 13737 



Tabel 6 . 5  

V 27 

m 23 
V 24 

m 27 

V 26 

m 46 

V 27 

V 32 
V 30 

V 37 

m 43 
V 52 
V 17 
V 58 

m 30 

m 30 

m 27 

m 52 

V 28 

m 36 

x 34 

SD 11  

LTT , controle kweken (di:rnl en mitogene stimulaties (dprn test-dprn controle) 

bij 20 MS patienten. 

blanco 

995 

425 
129 

493 

245 

336 

152 

270 
162 

183 

113 

185 
248 

150 

150 

96 

78 
192 

102 

66 

239 

210 

PHA 25 

36704 

26125 

28248 

40753 

45629 
24131 

43802 

54167 
48640 

41469 

46009 

45167 
37079 

44226 

20736 

46626 

37086 

36834 

39546 

32034 

38751 

8804 

PHA 5 

41258 

36769 
24658 

46018 

49604 

24831 

47751 

60270 
51705 

40620 

41645 

56785 
50578 

33000 

39774 

49230 

27882 
46368 

44694 

44316 

42888 

9749 

PHA l 

5356 

38039 

20858 

19664 

13490 

14457 

48853 

18492 

24223 

42638 

27640 

27213 
48247 
41070 

50328 

19632 

35202 

23754 

48336 

16122 

29181 

13819 

83 

Con A 10 

8ll6 

60308 

47725 

28192 

23092 

5038 

18028 

15953 
7223 

19108 

25857 

19765 
24970 

38574 

10692 

21402 

20460 

3876 

52668 

11892 

23147 

15740 

Con A 3 

3120 

24934 

12200 

15509 

l l775 

3865 

4719 

4668 
3322 

6783 

5995 

2640 
7592 

11094 

3258 

3309 

6066 

2466 
14400 

4074 

7589 

5784 

Con A 1 

15 

8924 

5627 

6244 

6781 

1561 

3181 

871 

1199 

1994 

5589 

561 
2693 

9444 

810 

186 

1626 

1326 

2232 

678 

3077 

2939 

P\-11 10 

38278 

40547 

23750 

22020 

22022 

23698 

28415 

1 1442 

16643 

58797 

41520 

3943 
12772 

44430 

17358 

14790 

16134 

18618  

4 3470 

38646 

27715 

1 3811  



Tabel 6 . 6  : MLR , resultaten net lymfocyten van 14 gezonde controle personen, 

controle (elp:\) en in een MLR(sq) . 

controle (dµn) MLR(sql 

m 49 607 15 . 74 

m 54 1730 5 . 23 

m 38 884 8 .09 

m 50 520 42 . 57 

m 48 409 37 . 20 

V 20 1143 10 . 31 

V 30 1521 14 . 34 

m 35 221 108 . 47 

V 50 608 67 .61  

V 25 219 87 . 80 

m 29 119  1 18 .62 

m 38 3965 6 .01 

m 47  394 123 . 78 

m 51  1631 36 . 58 

x 40 998 48 . 74 

SD 1 1  1011 44 . 2 1  

Tabel 6 .  7 LTT , stimulatie net diverse soorten antigenen en in een MLR van 

lymfocyten van 13  MS patienten. 

controle difterie toxoïd tetanus toxoïd PPD MLR 

dI_:111 sq sq sq sq 

V 27 4952 0 . 5  5 . 9  1 .0 3 . 6  

m 23 1984 1 . 2  5 . 5  1 . 0  20 . 5  
V 24 484 20 . 6  1 9 . 6  1 1 . 2  1 9 . 5  
m 27 859 2 . 8  5 . 9  1 . 7  1 1 . 7  
V 26 982 6 . 8  15 .0  1 . 5 1 3 . 5  
m 46 1490 9 . 5  3 . 7  1 1 . 0  19 . 3  
V 27  912 1 . 9  26 . l  2 . 0  56 . 6  
V 32 475 1 .5 3 .7 2 . 1  69 . 5  
V 30 424 22 . 3  3 . 8  1 .  7 53 .6  
V 37 307 4 . 9  5 . 7  34 . 4  63 .0  
m 43 368 50 . 6  180 . 2  1 3 . 2  177 . 8  
V 52 563 o . s  1 .2 8 . 1  4 . 3  
V 17 1577 1 . 3  8 . 5  0 . 6  3 . 9  

X 32 1183 9 . 6  21 . 9  6 . 9  39.8  
SD 10 1248 1 4 . 3  48 . 1  9 . 5 47 . 9  
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Hoofdstuk VII. 

De primaire cellulaire response bij llS patienten. 

I. Irmrunisatie net haerrocyanine. 

Inleiding: Eén van de methodes om voor experimentele doeleinden bij mens 

of proefdier een priroaire imnuunresponse op te wekken is immunisatie met 

haerrocyanine ( a- IIPH) • Deze stof, die verkregen wordt uit de haerrolymfe 

van de wijngaardslak ( Helix p:::matia), heeft sterke i.rrmunogene eigenschap

pen. Een cellulaire imnuunresponse kan 2 - 3 weken na éénmalige subcutane 

injectie van CI.-HPF optimaal aangetoond worden met huidtesten en lymfocyten 

transformatie testen. Tegelijkertijd treedt een hunorale imnuunresponse 

op, waarbij specifiek tegen a- HPH gerichte antilichamen aangetoond kunnen 

worden ( De Gast e. a. , 1973; Weits e. a. , 1978). Op deze wijze wordt bij alle 

nonnale gezonde proefpersonen een positieve priroaire imnuunresponse tegen a

HPH gevonden. Hetzelfde geldt voor imnunisatie met aan het a- HPH nauw 

verwante andere haerrocyanines, bijvoorbeeld keyhole lirrpet haerrocyanine 

(KIJ-1; Swanson en Schwartz, 1967; Curtis e. a. , 1970). Huidtesten en lymfo
cyten transformatie testen met haemocyanine zijn vrijwel altijd negatief 

bij hiermee niet-geïmnuniseerde personen; wel worden sans natuurlijk voor

kanende antilichamen gevonden ( meestal in lage concentraties), waarschijn -

lijk ten gevolge van een kruisreactie met andere antigenen. Overgevoelig

heidsreacties tegen u-HPH of andere haerrocyanines bij primaire immunisatie 

zijn nooit beschreven. Dit alles naakt imnunisatie met a- HPH een bijzon

der geschikte methode om de primaire imnuunresponse bij de mens te bestu

deren. Bij de multiple sclerose is op deze manier zeer weinig onderzoek 

gedaan naar de primaire imnuunresponse. Davis e. a. ( 1972) vonden bij 24 

MS patienten met huidtesten tviee weken na !<IA-stimulatie een sterk verlaag

de response ten opzichte van een groep controle personen, en in veel min

dere ffi3.te een enigszins verlaagde antilichaamproductie. Dezelfde groep 

onderzoekers vond in eerdere studies een duidelijk verband tussen positie

ve lymfocyten transformatie testen en positieve huidtesten met KIJ-1 na 
imnunisatie (Curtis e. a. , 1970). Bij de l-lS patienten werd geen onderzoek 

met lymfocyten transfonnatie testen gedaan 2 weken na de imnunisatie, 

ffi3.ar op grond van hun bevindingen concluderen Davis e.a. ( 1972) dat bij 

de multiple sclerose patienten een verminderde priroaire ÎITlllUunresponse 
optreedt na KIJ-1 imnunisatie, die tevens correleert met de ernst van de 

ziekte. 
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Figuur 7.1 :LTI',st:iroulatie rret 15 en rret 50 µg/rnl a-HPH bij gezonde 

controle personen en .M.5 patienten . "Actieve" .M.5 patienten 

zijn rret zwart aangegeven. 
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In dit hoofdstuk wordt verslag uitgebracht over een onderzoek naar de 

prirraire cellulaire .i.rrmuunresponse bij multiple sclerose patienten via 

irrmunisatie met a - HPH. 

!1aterialen en methode: 

Patienten en controles: 12 MS patienten werden geïrrmun:i.seerd door subcutane 

injectie met 1 rrg a-m>H ter hoogte van de m.deltoideus. Geen van deze 

patienten werd behandeld met ACTH of bijnierschorshornonen, ook patien

ten met klinisch duidelijke bacteriële of virale infecties of met een al

gemene slechte conditie werden niet in het onderzoek opgenomen. 'Iwee weken 

later werden de lymfocyten van deze patienten onderzocht naar stimuleer
baarheid met a - HPH. De resultaten zijn vergeleken met die van 15 gezo,de 

controle personen. De patienten werden volgens de reeds · eerder genOeirde 

klinische criterj a ingedeeld in een "actieve" en een "niet-actieve" groep; 

deze groepen zijn onderling vergeleken. De gemiddelde leeftijd van de pa
tientengroep was 32 :!: 10 jaar, die van de controle groep 33 :!: 12 jaar. 

Helix p:rratia haercocyanine : dit werd vervaardigd door de afdeling Bioche

mie van de Rijksuniversiteit te Groningen. Een uitvoerige beschrijving 

hiervan wordt gegeven door De Gast e.a. ( 1973). 

Lymfocyten transfonnatie testen: 0. 1 ml lymfocytensuspensie( 1 x 10 6 cel
Len/ml) van patienten of controle personen werd gedurende 6 dagen gekweekt 

met 50 en 15 µ;i-/ml a - HPH volgens de in het vorige hoofdstuk beschreven 

micromethode. Deze testen werden uitgevoerd in het laboratorium van de 

afdeling Klinische-imnunologie van de Interne Kliniek te Groninqen. 

Resultaten: deze 'WOrden met elkaar vergeleken in de figuur 7.1, de indivi

duele stimulaties worden vermeld in de tabellen 7 .1 en 7. 2. Zo..,el met 50 µg/ 

ml als reet 15 l-9/ml a-m>H worden goede stimulaties gevonden bij de MS 

patienten, de response is enigszins dosis-afhankelijk, het verschil tussen 

de beide concentraties is significant ( 1) • De gemiddelde stimulatiequotien

ten zijn ten opzichte van de controlegroep wat verhoogd, maar zo..,el voor 

50 µg/ml als voor 15 µg/ml a- HPH is het verschil tussen MS- en de con

trolegroep niet significant( 2). Bij de MS patienten werd in dit beperkte 

materiaal geen verband gevonden tussen de stimulaties en de activiteit 

van het ziekteproces ( 3). 

Conclusie: uit deze experimenten blijkt dat lymfocyten van MS patienten 

onafhankelijk van de activiteit van de ziekte twee weken na imnunisatie 
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goed gesensibiliseerd zijn tegen a.-HPH; gemiddeld zij n  de sensibilisaties 

van de patienten hoger dan van de controles, significant verhoogd zijn de 

sensibilisaties niet. Deze e:iq:er:ir!Enten hieden in ieder geval geen steun 

aan de hYFOthese dat de primaire cellulaire imnuunresponse deficiënt is 

bij nrultiple sclerose patienten, dit is in tegenspraak tot de bevindingen 

van Davis c.s. 
1 .  a = 0 .05 ( Wil=xon' s  rangtekentoets) .  

2 .  a = 0 .  05 ( Mann Whitney toets) • 

3. a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 
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Tabel 7. 1 :  LTT ,stimulaties rret 1 5  en 50 µg/ml a-HPH bij gezonde 

controle personen.controle kweken in dpm,testkweken in sq . 

controle a- HPH 

15 (sq) 50 (sq) 

m 49 607 17 .41  1 7 . 50 
m 54 1730 5 . 29 6 . 18 
m 38 884 9 .78 9 . 87 
m 50 520 58 . 33 65 .00 
m 48 409 26 . 19 30 . 87 
V 20 1143 71 .59 78 .46 
V 26 258 22 . 94 
V 22 625 1 1 .52 
V 23 248 10 . 30 
V 29 191 5 . 09 

V 35 149 1 0 . 32 
V 34 148 14 . 71  

V 21 303 7 .06 

V 22 499 14 .62 

V 23 604 9 . 74 

X 33 555 3 1 . 47 20 . 94 

SD 12 429 27.29 2 1 . 82 

n 15 15 6 15 
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Tabel 7 . 2 : LTT ,stirnulaties rret 15 en 50 µg/ml a-HPH bij r-15 patienten. 

Controle kweken in dpn, testkweken in sq. 

controle a- HPH actief of 

dpn 15 (sq) 50 (sq) niet-actief 

V 24 4577 9 . 9 1 2 . 7  niet-actief 
m 23 4138 5 . 2  4 . 7  actief 
m 27 857 7 . 1  8 . 2  niet-actief 
V 26 982 32 . 3  34 . 6  actief 
m 46 1490 15 . 9  16 . 8  niet-actief 
V 27 912 63. 1 70 . 3  actief 
V 32 475 56 . 8  6 6 . 7  niet-actief 
V 30 424 74 . 0  95 . 1  actief 
V 37 307 93 .8  6 1 . 2  niet-actief 

m 43  368 158 . 6  221 . 8  niet-actief 

V 17 1577 3 . 9  4 . 5  niet-actief 
V 52 563 12 . 7  17 . 3  actief 

x 32 1389 44 . 4  5 1 . 1  

SD 10 1499 47 . 2  6 1 . 8  

n 12 12 12 12 
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Hoofdstuk VIII. 

De primaire cellulaire irrrnunresponse bij MS patienten. 

II. Sensibilisatie r.iet DN:B. 
Inleiding: Via epicutane applicatie is het rrogelijk 95% van gezonde proef

personen tegen DtCB( 2, 4-dinitrochloorbenzeen) te sensibiliseren; dit kan 

naderhand aangetoond 'lt.Qrden door middel van lapjesproeven met deze stof in 

lage concentaties ( Bleumink e. a. , 1973). Deze mate van huidreactiviteit 
(bij irens of proefdier)tegen DN:B wordt algemeen beschouwd als een typische 
uiting van een cellulaire irrrnunresponse ( Ferrarini e.a., 1973; De Gast , 

1975). Op basis van dit principe zijn huidtesten ontwikkeld om de mate van 

primair cellulair irrrnnologisch reageren te bestuderen. Bij vele ziektepro

cessen zijn onderzoekingen gedaan met deze DNCB testen; merkwaardigerwijze 

is hierover bij de rm.u.tiple sclerose zeer weinig bekend. Alleen Silberberg 
e. a. ( 197G) vermelden terloops met DN:B sensibilisatie geen verschillen 

gevonden te hebben tussen MS patienten en controle personen; aantallen 
en details worden hierbij niet vermeld. In samenwerking met de afdeling 

Contact-allergologie en Beroepsdermatosen van de Dermatologische Kliniek 
te Groningen is daaran een onderzoek gedaan naar deze prinaire cellulaire 

inmuunresponse bij ITUltiple sclerose. Dit onderzoek �rd verricht volgens 

de door Bleumink e. a. ( 1974) beschreven methode. 

Materialen en methode: 

Sensibilisatie vond plaats door 0. 1 ml van een 2% oplossing DNCB( BDH, 

Cat.no. 27705) in aceton op de volaire zijde van de rechter onderarm te 

druppelen in een polytheenring( diarreter 2 an), dit op te laten drogen 

en 2 dagen afgedekt te laten. Twee weken later werd de rrate van huidreac

tie bepaald via lapjesproeven op de rug. Hierbij werd 30 µ g, 10 µ g en 3 µg/ 

DNCB aangebracht, opgelost in 0.01 ml aceton. Twee dagen later �rden 

de lapjesproeven afgelezen. De reactie werd als volgt gescored: 

- e:rylheern rnet infiltratie + 

- erytheem rret infiltratie en papelvorming ++ 

- erytheem rnet infiltratie,papel en vesikelvorming +++ 

- confluerende vesikels, net uitbreiding buiten 
het lapjes oppervlak ++++ 

Het totaal aantal plusjes met de drie testooncentraties verkregen geeft 

de " DN:B score " 
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Patienten en controles: 

In totaal werden 29 t1S patienten onderzocht( 15 vrouwen en 14 mannen) met 

een gelïliddelde leeftijd van 38. 3 ± 12.8 jaar. De resultaten bij deze MS 

groep zijn vergeleken met die bij een groep van 25 gezonde controle oersn
nen( 14 vrouwen, 11 rrannen) met een gemiddelde leeftijd van 36,6 ± 13, 76 

jaar. Orcdat een leeftijdsfactor een duidelijke rol speelt bij de graad 

van sensibilisatie( Bleumink e.a. , 1974; BÜrkle e. a., 1976), zijn �1S en 

controle personen beide verdeeld in twee groepen, resp. jonger en ouder 
dan 50 jaar, en ook op deze wijze met elkaar vergeleken. De groep van MS 

patienten die jonger zijn dan 50 jaar is volgens de reeds eerder genoenrle 

klinische criteria verdeeld in een actieve en een niet-actieve t1S groep, 

ook deze beide groepen zijn met elkaar vergeleken. De groep van �1S patien

ten, die ouder zijn dan 50 jaar, bestond hoofdzakelijk uit ernstig geïnva

lideerde patienten met op één patient na geen tekenen van nog bestaande 

activiteit van de ziekte. 

Resultaten: 

Deze worden weergegeven in figuur 8. 1. 

Tussen beide groepen als geheel v1erd slechts een zeer gering, niet signi

ficant verschil in sensibilisatie gevonden ( 1) . De t1S groep < 50 jaar 

( gemiddelde leeftijd 32.5 ± 8.2jaar) had gemiddeld een DN:B soore van 9.40 

± 3. 08; de controle groep < 50 jaar( gemiddelde leeftijd 29.9 ± 6.8 

jaar) had een gemiddelde soore van 9. 1 6  ±. 3. 04; het verschil tussen beide 
groepen is niet significant( 2). Tussen de beide groepen van 50 jaar en 

ouder werd een groter verschil gevonden, de f1S groep ( gemiddelde leeftijd 
56. 6 ± 3. 1 jaar) had een geni.ddelde DNCB soore van 6. 4 ± 2. 15; de contro
legroep( gemiddelde leeftijd 57. 7 ± 6 jaar) had een score van 8. 0 .±. 3.90. 

Beide groepen uaren echter vrij klein( �1S, n = 7; C, n = 6) en het verschil 

is niet significant( 3). Tussen de actieve ( n = 10) en de niet-actieve 

(n =12) MS patienten, jonger dan 50 jaar, werd enig verschil gevonden 

(score resp.9.90 ± 2. 33 en 9. 00± 3 64), maar dit is niet significant 

( 4 ) .  

1 .  a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 

2 .  a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 

3. a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 

4. a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 
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Figuur 8.1: DNCB test,resultaten bij gezonde controle personen en 

MS patienten. 
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Bespreking : 

Bij deze experimenten rret de Dl�B test werden goede sensibilisaties gevon

den, za-,el bij "actieve" als bij
0
niet-actieve!' MS patienten jonger dan 

50 jaar; dit is in overeenstemning rret de bevindingen van Silberberg e .a. 
(1976) .Deze experimenten leveren derhalve geen argun-enten op voor een cel

lulaire irmuundeficiëntie als (mede)-oorzaak van de multiple sclerose. 

Vooral bij de actieve l-1.S patienten werden hoge DOCB scores gevonden, maar 

dit is noq wel door het toeval te verklaren, zooat deze experimenten ook 

geen overtuigende argun-enten opleveren voor een cellulaire hyperimmuniteit 

bij de r.-ultiple sclerose . De MS groep van 50 jaar en ouder heeft lage, zij 

het niet significant verlaagde, m�B soores, ook in relatie tot de leef

tijd. Het betrof hier ernstig invalide patienten in een vergevorderd sta

dit.nn van de ziekte, die op één na klinisch geen tekenen van ziekte acti

viteit vertoonden. Hierbij != nog venneld v.0rden dat bij enkele jonge 

M.S patienten in een vergevorderde rustige fase van de ziekte ook opvallend 

lage sensibilisaties gevonden vierden. De vraag dringt zich op of deze lage 

sensibilisaties gezien m:-,eten v�rden als een specifieke eigenschap van 

ITUJltiple sclerose in een vergevorderd stadit.nn, van hun ziekte, dan wel 

een eigenschap is van ernstig zieke mensen. 
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Hoofdstuk IX. 

HIA typering. 

Inleiding: de groeiende inzichten in de structuur en het functioneren van 

het HIA systeem ( " Human Leucocyte Antigens System", Major Histocanpatibi

lity Canplex, MHC) bij de mens hebben _geleid tot een grote hoeveelheid 

gegevens over HIA typering bij multiple sclerose patienten. !-let narre de 

eventuele relatie tussen dit HHC en de inmuunresponse heeft aanleiding 

gegeven tot speculaties over de aetiologie van de multiple sclerose, waar

bij z�l aanknopingspunten voor een eventuele afwijkende imnuunresponse 

als voor het afwijkend verlopen van virusinfecties aanwezig lijken ( Wil

liams en t-bore, 1973; Oldstone e. a. , 1973). Jersild e. a. ( 1972) vestigden 

als eerste de aandacht op een verhcogde frequentie van het HIA-A3* en het 

HIA-B7 antigeen bij multiple sclerose patienten, later vonden zij bij MS 

patienten een nog Jl'eer verhoogde HIA-D,,2 frequentie, ( Jersild e. a. , 1973; 
Jersild e. a., 1975). Deze bevindingen zijn wat betreft de D,12- en B7-, 

en in mindere mate de A3 typering door vele auteurs bevestigd (o. a. Ber

trams en Kuwert, 1976; Paty e. a. , 1977; Reek.ers e.a., 1977; Thorsby e. a. , 

1977). Het voorkorn?.n van een zogenaarrd "linJ;:age desequilibrium" tussen 

bepaalde HIA-B en -D antigenen ( o. a. HLI\-B7 en Dw2) en de verhoogde fre

quentie van bepaalde HIA-B en -D combinaties bij scmnige auto-imnuunziek

tes (bijv. HIA-B8 en D,13 bij IT\Yasthenia gravis; Canpston, 1978) leidde tot 

de hypothese dat bij de mens, op het 6e chrOI!Osoom, naast de HLA-B regio, 

in of vlakbij de HLAD regio een zognaarrd Ia-locus ( Inmuun response asso

ciated Locus) bestaat met bijbehorende Ia antigenen op de lyrafocyten en 

in de weefsels. Dit alles in analogie aan het veel beter bekende H2 systeem 

bij de muis. Dit Ia locus zou een belangrijk invloed hebben op de wijze 

van .i.Jmnunologisch reageren ( Batchelor, 1977; Cunningham, 1977). Het samen

gaan van HIA-B7 en HIA-D,12 antigenen b] eek bij de multiple sclerose nog 

in een veel groter percentage aanwezig dan op grond van het uit de nonnale 
populaties bekende "linkage desequilibrium" veruacht kan worden. Tevens 

bleek een relatief hoog percentage van de HLA-B7-negatieve MS patienten 

wel het Dw2 antigeen te hebben ( Jersild e.a. , 1975). Op grond hiervan wordt 

dan ook verondersteld dat bij het ontstaan van de multiple sclerose ( imnu

nologische) factoren een rol spelen, die genetisch bepaald zijn in het 

Ia locus, waarbij een sterke associatie bestaat tussen deze genetische 

factoren en het HIA-D,,2 gen en een minder sterke met het HLA-B7 gen (Sachs, 
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1977; Carq:ston, 1978). Somnige auteurs spreken zelfs hypothetisch van een 
"MS susceptibility gen" ( MSS gen), dat zich op of nabij het Ia locus 

bevindt( Bertrams en Kuwert, 1976; Terasaki en MicRey, 1976). De HIA-D 

typering vindt plaats via op de "Mixed lymfocyte reaction" gebaseerde 

methodes, waarbij het de noeilijkheid is om harozygote stimulator cel po

pulaties van de diverse HIA-D types te verkrijgen; de laatste jaren is 

het rrogelijk om via serologische technieken op de B lymfocyten zogenaam:l.e 

Ia-antigenen aan te tonen( B cel antigenen, HL-B antigenen). Deze diverse 

types Ia antigenen zijn in hoge mate gecorreleerd aan bepaalde HIA-D anti
genen, en worden daarom HI.A-DRY antigenen genoerrrl( D related-workshap anti

genen) • Op dit rnanent is nog niet duidelijk of deze HIA-DRY antigenen een 

expressie van hetzelfde gen zijn als de HI.A-D antigenen, of dat beide ge

netisch verschillerrl, maar in hoge mate geassocieerd zijn( Sachs, 1977; 

Catt:ston, 1978). Bij de multiple sclerose patienten kan in sterk verhoogde 

mate een DRw2 antigeen aangetoond worden, dat de frequentie van het Dw2 

antigeen nog lijkt te overtreffen. Dit D�2 antigeen heeft van alle HIA

antigenen, die tot nu toe bekend zijn, de sterl:ste associatie met de mul

tiple sclerose( Hinchester e. a. , 1975; Thorsby e. a., 1977; Reekers e. a. , 

1977; Ccr.,pston, 1978). Uit de literatuur over eventuele correlaties tussen 

deze HIA-Dw2 of DRw2 antigenen en het klinisch beloop van de multiple scle

rose vallen nog geen duidelijke oonclusies te trekken; Jersild e. a. (1973) 

vonden een snellere progressie van de ziekte bij Dw2-positieve, dan bij 
Dv12 negatieve patienten, Reekers e. a. ( 1977) vonden in een serie van ± 40 

M.S patienten van het chronisch-progressieve type geen ve:i:band tussen het 

DR..12 antigeen en het beloop van de ziekte. Ook ontbreken nog voldoende 
gegevens over het verband tussen deze Dv/2 en D�2 antigenen enerzijds en 

biochemische of imnunologische pararreters bij de multiple sclerose ander

zijds( Batchelor, 1977). F.en overzicht van de besproken gegevens uit de 

literatuur wordt gegeven in tabel 9. 1 . 

Raciale factoren: veel is bekend over geografische factoren die van invloed 

zijn op het voorkaren van multiple sclerose. De r.ans om multiple sclerose 

te krijgen lijkt sterk bepaald door de streek waar men zijn vroege jeugd 
heeft doorgebracht. In het algemeen geldt hierbij, dat de MS frequentie 
hoog is onder mensen, die hun vroege jeugd in gebieden met een koud kli

maat doorgebracht hebben en dat deze frequentie met een geleidelijke over

gang in de gerratigde klimaten afneemt naar de tropen toe. Daarnaast bestaan 

96 



I.D 
-.J 

Tabel 9.1:HIA typering,HLA-A3,B7,l).y2 en DRw2 frequenties in de norrrale populatie uit Noord-Anerika en 
N.W . -Europa,bij diverse groepen MS patienten en bij de groep Noord-Nederlandse MS patienten . 

HLA-A3 HLA-B7 HLA-l).y2 HLA-DRw2 
% (n) % (n) % (n) % (n) 

Noord-Anerikaanse blanke populatie - - 20 (294) - - 28 (294) 
("Histocanpatibility Testing", 1977) 
Noord-West Europese blanke populatie 21 (332) 18 (332) 21 ( 156) 22 (332) 
("Histocanpatibility Testing",1977) 

Canadese blanke MS patienten 37.5 (224) 41. 1 (228) 48.0 ( 62) - -

(Paty e . a. ,1977) 

Deense MS patienten 36 . 4  (209) 39.7  (209) 60.0 ( 48) - -

(Jersild e . a .  ,1975) 

Noorse MS patienten 33 ( 46) 46 ( 46) 68 ( 37) 65 ( 17 )  
(Thorsby e.a.,1977) 

Duitse MS patienten 35.8 (1000) 35. 3 ( 1000) - - - -

(Bertrarrs en Kuwert,1976) 

Nederlandse chronisch progressieve - - 41 ( 46) - - 40 ( 35) 
MS patienten (Reek.ers e.a. ,1977) 

Noord-Nederlandse MS patienten + 42.3 ( 26) 38 .5  ( 26) 57 .7  ( 26) - -

(dit onderzoek,1978) 

+ Eén patient was van gerrengde Europese-Aziatische afkanst,rret een duitse vader en een indische rroeder. 
Hij was als klein kind naar Nederland gekanen en heeft verder in Nederland gewoond. 
Deze patient is A3 negatief, B7 negatief en DRw2 positief. 



er duidelijk raciale factoren, waarbij het blanke ras, en hiervan weer 

ITEt name de mensen van Noord-west Europa of hiervan afkanstig, een hoc g 

MS risiro heeft, en gekleurde rassen in het algerreen een laag MS risiro 

hebben. Zo is bijv. de MS frequentie onder de negroïde bevolking in het 

Noorden van de Verenigde Staten hoger dan in het Zuiden, maar in beide 

gebieden lager dan onder de blanke bevolking ter plaatse ( Acheson, 1977; 

Kurtzke, 1977). Het voorafgaande betreft dan ook voornaITElijk studies over 

de bevolking en patientengroepen uit gebieden met een hoge MS frequentie, 

ITEt name Uoord-west furopa en Noord - Ar.criJ�a . r�n veronderstelt dat de 

rasgebonden verschillen in de frequenties van de multiple sclerose in ie

der geval voor een deel in verband gebracht rroeten v0rden met verschillen 

in HIA typering . 

Onduidelijk is nog hoe de associatie tussen de diverse HIA-antigenen 

en de multiple sclerose in andere populaties is, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit onderzoekingen onder italiaanse, japanse en israelische MS pa

tienten( Histocorrpalibility Testing, 1977). 

Eigen onderzoek naar HIA-antigene bij multiple sclerose patienten. 

In de inleiding van dit hoofdstuk is besproken dat er waarschijnlijk een 

(indirect) verband bestaat tussen bepaalde HLA-antigenen, met naITE uit de 

1M en de DR-l groep, en de innuunresponse. Bij de multiple sclerose wordt 

een verhoogde frequentie van HIA-IM2, DJM2 en HIA-B7 antigenen gevonden, 

wat suggereert dat bepaalde imm.mologische factoren een rol zouden kunnen 

spelen bij de aetiologie van deze ziekte. De voorafgaande hoofdstu.Jr.ken 

handelen voornamelijk over onderzoekingen naar eventuele stoornissen in 

de cellulaire innruunresponse bij de multiple sclerose. Qn na te gaan in 

hoeverre de door ons onderzochte groep MS patienten "inmunologisch repre

sentatief" is voor dé, multiple sclerose (met narre voor de groep blanke 

MS patienten uit Hw. - Europa) is bij een deel van de MS patienten een HLA

A, -B en -DRw typering verrid1t. De resultaten worden besproken met spe

ciale aar&cht voor de HIA- DR-12 , en B7 antigenen. Daarnaast is nog geke

ken naar een eventueel verband tussen het DRw2 antigeen en het klinisch 

beloop van de multiple sclerose. Wegens de bei:erktheid van dit materiaal 

kunnen geen conclusies getrokken worden over het verband tussen de diverse 

HIA-antigenen en de resultaten van de imnunologische experimenten, met 

name orrrlat ook de activiteit van het ziekteproces op het m::::rnent van onder

zoek hierin mede betrokken zou moeten worden. 
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Patienten en rrethode : HIA ll., -B en DRw typeringen werden uitgevoerd in het 

"Bloedgroepen laboratorium van het Academisch Ziekenhuis te Groningen".  

HLA-A en -B antigenen werden serologisch getypeerd met een microcytotoxische 

methode; HLA-DRw antigenen r;iet een "twee kleuren fluorescentie methode". 

ll.nti-DRw-sera werden voor dit onderzcek ter beschikking gesteld door Dr. 

P.Reekers( Laboratorium voor Transplantatie Serologie, Radboud Z iekenhuis 

te Hijrregen) . Typering werd verricht bij 2G r1S patienten, allen wonende 

in de vier noordelijke provincies van Nederland. Eén patient was van ge

rrengde indisch-europese afkOTISt, hij is in zijn vroege jeugd naar Neder

land gekanen en heeft hier sindsdien altijd gewoond.** De patienten zijn 

verdeeld in een HI.A-DRr12 positieve en een HIA-DRr12 negative groep. Met 

gebruik van de klinische "Disability Status" score ( Rose e.a., 1968), 

bepaald op een "rustig" rrorrent van de ziekte, en de ziekteduur, gerekend 

vanaf het rrornent waarop de eerste neurologische symptanen duidelijk werden 

is bij deze beide groepen patienten een eenvoudige " progression rate" 

van de ziekte ( PR = ------------
Disability Status Score ) berekend . 

ziekteduur in jaren 

De gemidded PR' s van beide groepen r1S patienten zijn met elkaar vergele

ken. Qrrlat de hypothetische genetische "MS SUsceptibility factor" met het 

DRw2 gen, maar in mindere mate ook met het B7 gen geassocieerd lijkt zijn 

de DIM2 positieve patienten verdeeld in een groep van B7 positieve, en 

een groep B7 negatieve patienten. Ook van deze beide groepen zijn de ge

middelde PR' s  met elkaar vergeleken. 

Resultaten: de percentages HIA-A, -B en DIM antigenen \·/Orden gegeven in 

de tabel 9. 2. Het percentage DRw 2+ onder de r-15 patienten is significant 

hoger dan in de nonnale populatie uit lM-Europa( 1). liet percentage B7+ 

M.5 patienten is ook verhoogd ten opzichte van de nederlandse populatie, 

het verschil is echter niet significant( 2) in dit beperkte r.iateriaal, 

evenals het percentage-A3+ patienten( 3). Opvallend is verder een signi

ficant verhoogd percentage DIM3+ patienten( 4) en een enigszins verhooqd 

percentage BS+ patienten, dit is echter niet significant ten opzichte van 

de nonnale populatie . Het verband tussen de " progression rate" en de DIM 

en B7 typering wordt gegeven in figuur 9. 1. De DRw2 positieve patienten 

hebben gemiddeld een significant hogere PR, dus een ongunstiger ziektebe

loop, dan de DRw2 negatieve ( 5). De DR'12+ B7+ patienten hebben een hogere 
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Tabel 9.2: HLA typering, HLA.-antigenen frequenties in de groep Noord-Nederlandse MS patienten en in de 

Type 

1 

2 

3 

9 

10 
1 1  

28 

19 

nonnale Nederlandse populatie (HLA-A en B frequenties zijn ontleend aan gegevens van"Eurotransplant", 

DRw frequenties aan de gegevens over de N.W.-Europese populaties("Histoccrnpatibility Testing", 1977) 

HLA-A antigenen 
populatie 

nonnaal(%) .MS(%) 

31.8 38.4 
53.6 46.2 

28.8 42.3 

19.9 15.4 
7.3 3.9 

10.8 11.5 

9.6 3.9 

20.0 23.1 

Type 

5 
7 

8 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

27 

35 

HR 

40 

HLA-B antigenen 

populatie 

normaal(%) .MS(%) 

11 . 2  7.7 

27.6 38.5 

24.4 42.3 

25.0 11.5 
5.3 -

3.8 -

16.6 15.4 

6.3 7.7 

8.6 3.9 

5.7 7 . 7  

2.7 -

5.4 -

8.6 7.7 

17.7 3.9 

0.5 -

18.6 15.4 

Type 

1 

2 

3 

HLA-DRw antigenen 

populatie 

nonnaal(%) MS(%) 

13.8 15.4 

21.3 57.7 

17.1 38.5 

4 totaal 23.0 15.4 

5 29.8 11.5 

6 17.7 15.4 

7 27.4 15.4 



PR MS pahenten PR 0Rw2 + MS pallenten 

0 

0 0 

00 

t 
0 

0 
0 

DRw2- 0Rw2" 8 7- 87+ 

x 0,94 1,40 x 1,01 1 ,75 
,d 1.71 1.08 ,d 0,70 1,28 
n 1 1  15 n 7 8 

Figuur 9. 1 :  HLA-typering.Progression Rates bij DR,;,2 negatieve en 

DR,;,2 positieve MS patienten.De DR,;,2 positieve patienten 

zijn nog weer onderverdeeld in B 7 negatieve en B 7 

positieve (rechts). 
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PR dan de DRw2+ B7- patienten, het verschil is, in dit beperkte materiaal, 

echter niet significant ( 6). 

1 .  p < 0 . 00 1 ( X toets) . 
2 

2 .  p > 0 . 30 (  X toets) . 
2 

3 .  p > 0 . 10 (  X toets) . 
2 

4 .  p < 0 . 02 ( X toets ) . 

5. a = 0 . 05 (  Mann Whitney toets) . 

6 .  a = 0 . 05 ( Mann Whitney toets) . 

Bespreking: de percentages DR..12, B7 en A3 antigenen in deze patientengroep 

stenrnen overeen met de bevindingen in de literatuur over multiple sclerose 

patienten. Hieruit kan geconcludeerd "v.Urden dat de onderzochte groep pa

tienten waarschijnlijk "inrnunologisch representatief" geacht kan worden 

voor de multiple sclerose . Een opvallende en interessante bevinding is 

het verhoogde percentage DRw3+ en in mindere mate ook B8+ patienten. Dit 

is in tegenspraak met de bevindingen in de literatuur, en zal door verder 

onderzoek bevestigd of .,,eerlegd rroeten worden. Een prcbleern hierbij was 
op dit noment het ontbreken van een eigen tJoord-Nederlandse controle serie 

DRw frequentie percentages. Wat betreft de eventuele aetiologie van de 

multiple sclerose is dit van belang om:lat de DRw3 en B8 antigenen in een 

verhoogd percentage aangetroffen "v.Urden bij diverse ziektes, waarbij een 

auto-inrnuunproces een belangrijke rol lijkt te spelen ( Corcpston, 1978). 

HIA-DR..12 positieve patienten hebben, in dit materiaal, een significant 
sneller ziekteverloop dan DRw2 negatieve, ook lijken DR..12+ B7+ patienten 

een sneller ziekteverloop te hebben dan DRtl2 B7- patienten. Wegens de nu

merieke beperktheid van dit materiaal en bepaalde problerren bij het bepalen 

van de Progression Rate ( bijvoorbeeld het vaak retrospectief bepalen van 

het rroment waarop de eerste neurologische symptanen optraden) worden deze 

conclusies hier slechts onder enig voorbehoud getrokken. 

• In dit hoofdstuk ',,Ordt de narenclatuur aangehouden, zoals vastge

steld is door "the WHO o:mnittee on Leukocyte Narenclature" ,  ( Histo

carpatibility Testing, 1977) . 

• • Deze patient was HIA - A9 +. A 1 1  +, B 27 +. DRw2 . dus venooedelijk ho

rrozygoot voor het DRw2 gen en het B 27 gen. 
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Sarrenvatting en discussie. 

Samenvatting. 

In Hoofdstuk I worden de klinische, pathologisch-anatomische en imnunolo

gische verschijnselen besproken van de "experimentele allergische encefalo

rnyelitis". Verder wordt aandacht besteed aan het basisch eiwit van rnyeli

ne (MBP) en de encefalitogene factor (EF). Dit is waarschijnlijk het anti

geen, dat een cellulaire imnuunresponse op,,ekt tegen hersenen en ruggerrergs

weefsel en zo de "experimentele allergische encefalanyelitis" veroorzaakt. 

Tenslotte wordt een experiment besproken, waarbij een " experimentele al

lergische encefalomyelitis" is opg=ekt bij proefdieren. Dit toont aan 

dat het in de experimenten gebruikte basisch eiwit de bekende encefalito

gene eigenschappen heeft. 

In hoofdstuk II worden de achtergronden besproken van de macrofagen migra

tie inhibitie testen. Een overzicht .-.Drdt gegeven van de literatuur over 

de resultaten van deze testen bij multiple sclerose patienten en patienten 

met andere neurologische aandoeningen. Hierbij wordt ook aandacht besteed 

aan de activiteit van het ziekteproces in relatie tot de testresultaten. 

In hoofdstuk III worden experimenten met een macrofage migratie inhibitie 

test besproken. Zonder stimulatie door antigenen of mitogenen wordt geen 

verschil gevonden tussen de reactie van lymfocyten van MS patienten, OND 

patienten en gezonde personen. Lymfocyten van M.S patienten en van OND pa

tienten zijn in gelijke mate gesensibiliseerd tegen MBP; deze sensibili

satie lijkt echter afhankelijk te zijn van de activiteit van het ziekte

proces. Za,1el lymfocyten van MS als van OND patienten reageren sterker 

op PHA dan die van gezonde controle personen, hierbij .-.Drdt geen invloed 

gevonden van de activiteit van het ziekteproces. 

In hoofdstuk IV .-.Drdt het verschijnsel van de lymfocyten transformatie 

besproken en de testen die hierop gebaseerd zijn. Er wordt een overzicht 

gegeven van de literatuur over lymfocyten transformatie testen met MBP, 

verschillende antigenen en mitogenen bij MS en OND patienten. 

In hoofdstuk V .-.Drden experimenten met een lymfocyten transforrratietest bespro

ken. De "spontane activiteit" van lymfocyten van MS- en OND patienten 
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is niet duidelijk gestoord. Individuele sensibilisatie tegen MBP worden 

gelijkelijk bij MS- en OND patienten, en bij gezonde controle personen 

gevonden. Met een hogere concentratie MBP \.Ordt enige stimulatie gevonden 

bij de groep rl.S patienten als geheel, maar ook bij de groep gezonde con

trole personen, maar overtuigende sensibilisaties worden bij geen van de 

drie groepen gevonden. Er lijkt geen verband te bestaan tussen individuele 

sensibilisaties en de activiteit van het ziekteproces . De stimuleerbaar

heid met PHA en IWM is niet veranderd bij MS patienten; OND patienten lij

ken '1,,,.'E!l wat lagere stimulaties met PHA en FWM te hebben, maar opvallend 

grote versdlillen met de MS patienten en de controlegroep worden niet ge

vonden . Er is een duidelijke invloed van de kweektijd op de stimulaties, 

dit geldt in gelijke mate voor lymfocyten van MS patienten, OND patienten 

en gezonde controle personen. 

In hoofdstuk VI wordt een serie e�r:im?nten beschreven die eveneens uit

gevoerd zijn met een lymfocyten transformatie test, waarbij een enigszins 

andere techniek is gebruikt. Bij een groep MS patienten wordt, met zeer 

uiteenlopende concentraties l1BP, geen duidelijke sensibilisatie gevonden. 

Wel worden individuele sterkere, sensibilisaties gevonden, deze lijken 

niet afhankelijk van de concentratie .MHP of van de activiteit van het ziek

teproces . De "spontane activiteit" van lymfocyten van OND patienten is 

wat lager dan die van MS patienten en van gezonde controle personen. M::!t 

verschillende concentraties PHA worden geen verschillen gevonden tussen 

M.S patienten, OND patienten en gezonde controle personen; met PW!'!J is de 

response van de OHO groep wat lager, maar opvallend en significant is 

het verschil r;-et de MS patienten en de controles niet . De bevindingen met 

Con A zijn sterk afhankelijk van de concentratie Con A, waanree gestimu

leerd wordt . Met niet optimaJ.e dosis Con A wordt zo,.rel bij MS als bij OND 

patienten een sterk verlaagde response gevonden ten opzichte van de groep 

gezonde controle personen. De response van de OND groep is daarbij lager 

dan die van de MS groep . Hier wordt in de discussie op teruggekaren. In 

een "mixed lymfocyte reaction" worden met lymfocyten van M.S patienten geen 

opvallende stoornissen gevonden. Ook blijken lymfocyten van MS patienten 

goed stimuleerbaar te zijn door "anamnestische antigenen" ( difterietoxoïd, 

tetanustoxoïd, PPD) • 

In hoofdstuk VII wordt een onderzoek beschreven naar de primaire cellu-
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laire ir,M.runresponse bij MS patienten, uitgevoerd door .i.nrounisatie met 

haemxyanine. De as patienten blijken goed .inrnuniseerbaar met haerrocyani

ne; dit wordt aangetoond door middel van lymfocyten transformatie testen. 

Deze :i.rrmunisatie lijkt onafhankelijk van de activiteit van het ziel;tepro

ces. 

In hoofdstuk VIII wordt beschreven hoe de primaire cellulaire imnuunres

ponse bij MS patienten orrlerzocht is door sensibilisatie met DNCB. Met 

huidtesten wordt aangetoond dat MS patienten, ongeacht de activiteit van 

het ziekteproces, goed :i.rrmuniseerbaar zijn met DNCB. Oudere MS patienten 

en MS patienten in een vergevorderd stadium van de ziekte lijken minder 

goed te sensibiliseren. 

In hoofdstuk IX wordt de literatuur over de HLA typering besproken van 

multiple sclerose patienten, in verband met mogelijke argumenten voor een 

veranderde (cellulaire) irrmuunresponse en/of het afwijkend verlopen van 

virale infecties. 

De HIA typering van een groep l1S patienten wordt besproken. Conform de 

literatuur wordt een verhoogde frequentie van het HIA-DIM2 gen en in mindere 

mate van het HIA-B7 gevonden. Daarnaast lijkt, in tegenstelling tot de 

gegevens uit de literatuur, een verhoogde frequentie van het HIA-DIM3 gen 

en in r.ti.ndere mate van het HIA-B8 gen voor te kanen. Er lijkt een verband 

te bestaan tussen het HIA-DIM2 gen en het belocp van de multiple sclerose, 

dit lijkt ook het geval met het HIA-B7 gen. 

Discussie. 

De experimenten met de rtrr test tonen aan dat lymfocyten van r1S patienten 

tegen rmP zijn gesensibiliseerd. Waarschijnlijk is dit echter een "secun

daire sensibilisatie", die gelijkelijk optreedt bij MS patienten en OND 

patienten, en afhankelijk is van de mate van "afbraak" of ziekte van myeli

ne in het algerreen. Vooral de bevindingen met lymfocyten transformatie 
testen maken het onwaarschijnlijk dat er bij de multiple sclerose een echte 

cellulaire imnuniteit tegen tffiP voorkant, die essentieel is voor deze ziek

te of voor exacerbaties ervan. F.en eventuele cellulaire .i.nrouundeficiëntie 
of hyper:i.rrmuniteit bij multiple sclerose patienten, al of niet alleen tij-

,,  I l  

dens een Schub aarnezig, zou mogelijk in L'IT of MMI testen tot uiting 
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kunnen kernen in verandering in de "spontane activiteit" van de lymfocyten 

en/of in afwijkende resultaten met mitogenen, antigenen of in een MLR. 
De dosisafhankelijk verlaagde Con A response in de lymfocyten transforrra

tie test bij MS patienten, naast norrrale stimulaties met PHA en PWM, kan 

een aarwijzing zijn voor mogelijke kwalitatieve en /of kwantitatieve ver

anderingen in de lymf ocytenpopulaties, met narre in de T-cellen of subpo

pulaties hiervan. Met PHA en Con A stimulatie in lymfocyten transforrratie 

testen zijn bij proefdieren twee responsetypes gevonden. Bij het ene type 

response wordt gelijkelijk goed gereageerd op stimulatie met PHA en Con 

A, bij het andere wordt wel goed gereageerd op PHA, maar slechts zwak op 

Con A( Stobo, 1973). Bij patienten met aandoeningen, waarbij auto-inmuni

teit waarschijnlijk een belangrijke rol speelt( rhet.n11atoïde arthritis, 

Raynaud fenoroc-en, SLE) is een verminderde Con A response, naast een nor

male PHA response gevonden, in crnbinatie Il'et een verhoogd IgG gehalte 

van het serum( Rav1son en Huang, 1976; Strelkauskas e.a., 1978; van der 
t-1eulen e.a., 1979). Deze verminderde stimulee:rbaarheid Il'et Con A wordt 

uitgelegd als het gevolg van een reductie van de "Con A gevoelige T-cel
len"; deze cellen hebben waarschijnlijk een regulerende invloed op de IgG 

prcductie. In dit licht zijn de bevindingen van Paty(l977) interessant, 

die een mogelijk afgenanen Con A response bij HIA-A3+B7+ patienten met 

MS vond, in combinatie met verhoogde titers van mazelen antilichamen. 

Ook Ciongoli e. a. ( 1977), vonden bij r.is patienten norrrale PHA stimulaties 
naast zwakke Con A stimulaties. De verhoogde inhibitie percentages in de 

rt1I test met PHA bij ris patienten kunnen ool: gezien worden als een aarwij

zing voor veranderingen in de T-celpopulaties. Verminderde Con A stimula

tie en versterkte inhibitie met PHA worden echter ook gevonden bij de groe
pen patienten met andere neurologische aandoeningen, zcdat het op zijn 

minst voorbarig is te concluderen dat deze verschijnselen specifiek of 

essentieel zouden zijn voor de multiple sclerose. Het is mogelijk dat ze 

gezien rroeten worden als nog onverklaarde uitingen van veranderingen in 

de T-cellen of subpopulaties hiervan bij aa.rrloeningen van het centrale 
zenll'.,/stelsel in het algerooen. Ook de zwal;ke DNCB sensibilisaties bij MS 

patienten in een vergevorderd stadium van de ziekte zouden in dit licht 

gezien kunnen worden. F.Em vergelijking dringt zich op met de stoornissen 

in de functies van de throrrbocyten( Vecht, 1975) en neutrofiele granulo

cyten( Van Woerkan e.a., 1977) die gevonden zijn bij patienten met trau

matische cerebrale beschadiging, maar ook bij patienten in de acute fase 

106 



van een cerebrovasculair accident. De overige exper:i.Irenten leveren geen 

argumenten op voor stoornissen in de cellulaire imnuunresponse bij MS pa
tienten; de goede imnuniseerbaarheid met haerrocyanine en DOCH tonen aan 

dat de pr.i.m3.ire cellulaire irrmuunresponse waarschijnlijk ongestoord is. 

Onze exper:i.Irenten leveren geen ondersteuning op voor de hypothese dat de 

oorzaak van de multiple sclerose of van sarmige verschijnselen hiervan, 

gezocht rcoet wDrden in een cellulaire irrmuunreactie tegen basisch eiwit 

van myeline, of in een gestoorde functie van de T-lymfocyten in het alge
meen. Uit de literatuur blijkt dat serum onderzoek tot nog toe weinig voor 
de multiple sclerose specifieke afwijkingen opgeleverd heeft, hoe,;-el een 

cytotoxische factor tegen gliaweefsel en antilicharren met delt1/eliniserende 

eigenschappen in serum van ris patienten gevonden zijn. Deze kunnen echter 

sans ook aangetoond worden in het serum van patienten met diverse andere 

neurologische ziekten, nogelijk betreft het hier weer een "secundaire im

muunresponse" bij ziekten van het centrale zenuwstelsel ( 'Ihanpson, 1977; 

Caspary, 1977). Toch vinden bij de multiple sclerose onmiskenbaar abnor

male irrmunologische processen plaats, weD;e zich uiten in mononucleaire 

infiltratie in "verse" MS laesies, een IgG verhoging in de liquor van MS 

patienten , die parallel lijkt te lopen met de activiteit van de ziekte, 

oligoclonaal IgG in de liquor bij een zeer hoog percentage van de MS pa

tienten, en de productie van IgG in "verse plaques" bij MS patienten 

( Tharq:son, 1977; Panelius, 1979). Ook zijn er veranderingen gevonden in 

de T- en B-cel verhoudingen in de liquor ten opzichte van het bloed, met 

narre wordt een verhoogd percentage T-cellen gevonden, naast een afgenaren 

stimuleerbaarheid met PHA, Con A en I>Wvl. Het percentage "actieve T-cellen" 

is bij multiple sclerose patienten in de liquor cerebrospinalis lager dan in 

het bloed ( Link, 1978). Dit alles zou wijzen op een toenarre van de "gediffe

rentieërde T-cellen" in de liquor cerebrospinalis bij multiple sclerose 
patienten. 
Het rreest waarschijnlijke is dat zich bij de r.1Ultiple sclerose immunolo-

gische processen afspelen, die hoofdzakelijk of geheel beperkt blijven 

tot het centrale zenuwstelsel; hierbij speelt de bloedhersenbarrière met 

zijn beperkte doorlaatbaarheid onder andere voor bloedcellen en imnunoglo
bulines, waarschijnlijk een belangrijke rol ( Link, 1978; Viljanen, 1979). 

Deze irrmuunresponse is waarschijnlijk niet tegen één bepaald antigeen ge_ 

richt. De belangstelling gaat hierbij vooral uit naar andere antigenen 
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dan het basisch eiwit van myeline uit de hersenen zelf, bijv . de oligo

dendroglia, en bovendien naar virale antigenen. Antilicharren tegen mazelen 

kunnen bij ongeveer de helft van de M.S patienten in de liquor aangetoond 

vlOrden, r,lêlar het oligoclonale IgG is slechts voor een klein percentage 

specifiek tegen mazelen, en ook worden antilicharren tegen vele andere vi

russen ( o .a. diverse andere paramyxovirussen, herpes sirrplex virus, vari

cella en rubella) bij de multiple sclerose patienten aangetroffen ( Fraser, 

1977; Panelius, 1979).  Naar analogie met de bekende "slCM virus infecties" 

van het centrale zenuwstelsel bij dieren en mensen, en varwege de sorrs 

op de multiple sclerose gelijkende verschijnselen hierbij ( Petursson e.a., 

1978), is bij de multiple sclerose gezocht naar aanv,ijzingen voor een der

gelijke infectie, maar ondanks aanvankelijk optimistische publicaties 
( Carp e.a., 1976) die zelfs de voorpagina van de populaire pers gehaald 
hebben heeft dit tot op heden niets cpgeleverd ( Carp e.a., 1977; Panelius, 
1979). 

Het alle ter beschikking staande gegevens, kan wel een speculatie gemaakt 

vlOrden over de aetiologie van de multiple sclerose en/of de klinische ver

schijnselen hiervan: multiple sclerose patienten hebben een genetische 
factor, die maakt dat o.a. virale infecties en/of de afweer hiertegen af

wijkend verlopen, deze factor komt o.a. tot expressie in de HIA-typering. 

Geog'rafische factoren zijn mede van invloed bij het al of niet ontstaan 

van virusinfecties, die afwijkend verlopen of waarbij afwijkende ircrnuno

logische reacties optreden. Ten gevolge hiervan ontstaat sorrs een chro

nische, op zichzelf aanvankelijk subklinisch verlopende, virale infectie 

van het centrale zenuwstelsel of bepaalde cellen hiervan, hijv. de oligo

dendroglia. Hierbij kan men denken aan één of meerdere nog onbekende, voor 

de multiple sclerose specifieke "sla-, virus" types, maar ook aan het ab

normaal chronisch verlopen van bekende virusinfecties. Dit heeft tot ge

volg dat, naast eventuele langzaam verlopende directe destructie van cel

len door het virus, reeds in een vroeg stadium een abnormale .irrmunologische 

response binnen het centrale zenuwstelsel ontstaat. Dit uit zich in een 

i.nmunologische "agressie" tegen de geïnfecteerde cellen, ten gevolge van 

hun veranderde antiqeniteit en in een chronische productie van ircrnuunglo

bulines. Deze :inmuunglobulines zijn enerzijds gericht tegen het desbetref

fende virus ( en eventueel ook aanverwante virussen), anderzijds tegen meer

dere bestanddelen van het centrale zenl.l'.1stelsel, zoals dit zich uit in 
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synapsblokkerende en demyeliniserende antilicharren. Gezien ook de resul

taten van de in dit proefschrift vennelde onderzoekingen lijkt dit :i.nmu

nologische proces niet veroorzaakt te worden door "ziek" of "vrijgekomen" 

myelin"basic protein", en lij kt dit ook niet het gevolg van :i.nmuundeficiën

tie of hyper:i.mmuniteit in het algemeen. Het bijzondere bij de �ultiple 

sclerose( en rcogelijk ook bij andere "irrmunologische" aandoeningen van 

het centrale zem.1v1stelsel), lijkt het optreden van een immuunresponse, 

die beperkt blijft tot het centrale zenuwstelsel zelf binnen de grenzen 

van de bloed-hersenbarrière. De voor de multiple sclerose typische eigen

schappen zoals de chronische verrroeidheid, de passagère verschijnselen, 

de temperatuurgevoeligheid en het verergeren van de verschijnselen bij 

banale infecties zouden zeer ,�l door de activiteit van synapsblokkerende 

en demyeliniserende antilicharren kunnen ontstaan. Het aanvankelijke labie

le beloop met remissies en exacerbaties en het feit dat :i.nmunosuppressieve 

therapieën aanvankelijk wel rraar tijdens de later optredende meer chronisch 

progressieve fase,r.-ieestal minder effect hebben, zou er op kunnen wijzen 

dat eerst de :i.nmunologische activiteit het klinische beeld bepaalt, rraar 

dat in een later stadium c.q. op oudere leeftijd de irrmunologische aspec

ten afneraen en de directe gevolgen van de chronische virus infectie het 

klinische beeld gaan bepalen. 
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SLlITi11filY. 

A cell rrediated irrmuneresponse against certain substances of the central 

nervous systern, especially against rnyelin basic protein seems acoording 

to the literature to be the course of sane neurological disorders , like 

r-ostviral and postvaccination "acute disseminated encefalomyelitis". A 

sirnilar type of disease , kno., as "experimental allergie encefalomyelitis" , 

occurs in laboratory animals after sensitization with rnyelin basic protein 

and c:or;plete Freund' s  adjuvans. Sensitization of blood lyrnfocytes against 

rnyelin basic protein can be derronstrated in vitro by macrofage migration 

inhibition and lymfocyte transformation techniques. Many experilnents have 

been done in order to dernonstrate a sirnilar sensitization against rnyelin 

basic protein in blood lyrnfocytes of multiple sclerosis patients. However , 

the results of these tests are contradictory and inconsistent. Sensitization 

to a certain degree against rnyelin basic protein has been demonstrated 

in blood lymfocytes of multiple sclerosis patients by !"lacrofage migration 

inhibition tests , but this sensitization against rnyelin basic protein 

can also be derronstrated in blood lymfocytes of patients with other neu

rological disorders. It still remains unclear too whether this sensitiza

tion is related to the activity of multiple sclerosis or not. The results 

of experiments with lymfocyte transformation techniques are even less 

oonvincing, for only very weak sensitization against rnyelin basic protein 

has been derronstrated by nost investigations. The assurcption of multiple 

sclerosis being an :imrunological disorder has led to much exper:i.rrental 

work on lymfocyte function in general in multiple sclerosis patients , 

especially with macrofage migration inhibition- and lyrnfocyte transfor

mation tests , but their results with mitogens and antigens are also con

fusing. On the contrary there is very little information about the prima

ry irrmune response in multiple sclerosis patients. 

Thi.s thesis describes a series of experiments with blood lyrnfocytes of 

rrultiple sclerosis patients carq:,ared w:i.th nonnal healthy control persons 

and patients with other neurological disorders . The cells were tested 

in macrofage migration i.nhibition- and lyrnfocyte transformation tests 

with H\yeli.n basic protein,mitogens and several other antigens. Sorre other 

exper:i.rrents , concerning the pr:imary cell medi.ated i.rrmune response in mul

tiple sclerosis patients tested by a- haemocyanine- and dini.trochloroben

zene sensitization, are also discussed. 
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Chapter I deals with the clinical, rnicroscopical and inmunological aspects 

of the "experirrental allergie encefalaeyelitis", and the encefalitogenic 

properties of myelin basic protein. l\n experirrent is reported, in which 

"experirrental allergie encefalorayelitis" is induced in guinea pigs, using 

bovine myelin basic protein with corrplete Freund's adjuvans. 

Chapter II corrrnents on theoretical aspects of rracrofage rnigration inhibi

tion tests and sumnarizes the literature about these tests in multiple 

sclerosis and other neurological diseases. 

Chapter III gives the results of a series of experirrents with lyrnfocytes 

of rm.lltiple sclerosis patients, norrral healthy control persons and patients 

with other neurological diseases, using a direct rracrofage rnigration in

hibition test. Without stimulation with rnitogens or antigens, lyrnfocytes 

of Illlltiple sclerosis patients give equal results, corrpared with norrral 

healthy contrcl persons and patients with other neurological diseases. 

Lyrnfocytes of multiple sclerosis patients and patients with other neuro

logical diseases are equally sensitizated against myelin basic protein; 

tl1is sensitization is related to the activity of the disease concerned. 

Lyrnfocytes of multiple sclerosis patients and of patients with other neu

rological diseases equally react stronger to phytohaerragglutinine stimu
lation than lyrnfocytes of norrral healthy control persons, this is not 

related to the activity of the disease concerned. 

Chapter N describes the phenarenon of "lyrnfocyte transforrration" and 

the tests that are based on this phenorrenon. The literature concerning 

multiple sclerosis and lyrnfocyte transforrration studies is revie..,ed. 

Chapter V gives the results of a series of experirrents with a lyrnfocyte 

transforrration test. The unstimulated "spontaneous" activity of lyrnfocy

tes of multiple sclerosis patients and patients with other neurological 

disorders seems to be unaffected. Individual sensitization against myelin 

basic protein are equally found arrong multiple sclerosis patients and 

patients with other neurological disorders, but also ar,ong norrral healthy 

control persons. The tllree categories as a whole are not sensitizated 

against myelin basic protein. These individual sensitizations are not 

related to the activity of the disease concerred. Stimuation with phyto

haerragglutinine and pokeweed mi.togen is norrral in multiple sclerosis pa

tients, and seems to be slightly depressed in patients with other neuro

logical diseases. 

Chapter VI rontains the results of another series of experirrents with 
a lyrnfocyte transforrration test. Multiple sclerosis patients as a whole 
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are not sensitizated against myelin basic protein ;this is tested with 

a wide range of antigen concentrations. Sane individual sensitization 

occur, they are not related to the concentration of the antigen used 

or the activity of the disease. 'fue unstimulated " spontaneous" activity 

is slightly depressed in lymfocytes of patients with other neurological 

diseases, ccrnpared with multiple sclerosis patients and norrnal healthy 

cxmtrol persons. Phytohaemagglutinine stimulation gives equal results 

in multiple sclerosis patients, nonnal healthy control fErsons and patients 

with other neurological diseases. The response to poke,,eed mitogen st:iJnu

lation seerns to be slightly depressed in patients with other neurological 

diseases. Stimulation rates, obtained with concanavaline A are dose rela

ted in multiple sclerosis patients, but also in patients with other neu

rologica] diseases. Stimulation of lymfocytes of nn.iltiple sclerosis pa

tients with inactivated hUIT\3Il "pool lymfcx::ytes" and with " anamnestic 

antigens" ( diphteria, tetanus, PPD) gives nonnal results. 

Chapter VII. The primary cell Jllêdiated immune response in multiple scle

rosis patients is tested, two weeks after sensitization with a - haerrocyani

ne. Lymfocyte transforrnation testing shOdS a good primary irrmune response 

against a-haenocyanine, there is no influence of the activity of the 

disease. 

Chapter VIII. The primary cell rrediated .inmune response in multiple scle

rosis patients is tested, two weeks after contact-sensitization with di

nitrochlorobenzene. Skin testing shCMS a fair irrmune response in multiple 

scleroois patients in general, in active and in quiet states of the dis

ease. Older multiple sclerosis patients and young patients who are seve

rely disabled seem to have a decreased response. 

Chapter IX. The literature concerning HIA-typing in multiple sclerosis 

is revie,,ed. In multiple sclerosis patients there is an increased frequen

cy of the HIA-D&/2 gen and, to a lesser extend, of the HIA-B7 gen. Th.i.s 

contains possible clues for abnormal inmune response and/or viral infec

tions in multiple sclerosis patients. HIA-typing was IErfonred in a group 

of multiple sclercsis patients, the results are in agreement with the 

literature, but the frequencies of the HIA-D&/2 and B8 genes seem to be 

increased toa. 
The results of these studies as a whole do not support the hypothesis 

of a cell rnediated irrmune response against myelin basic protein being 

an aetiological or 5IEcific process in multiple sclerosis. There are no 
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argurrents found in favour to abnormalities in the function of blood lymfo
cytes in multiple sclerosis in general. The prirrary cell mediated i.rrm.me 

response seems to be undisturbed in multiple sclerosis. 
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