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Een patiënt met een 
bijzondere afwijking

Onderzoek

Dirk Roos

Enkele jaren geleden werd een baby met 
een maagbloeding opgenomen in het Emma 
Kinderziekenhuis van het AMC in Amsterdam.
Kinderimmunoloog en onderzoeker bij Sanquin 
professor Taco Kuijpers onderzocht het kind 
en constateerde meerdere verschijnselen die 
niet alleen aan een bloedplaatjesafwijking 
deden denken maar ook aan een granulo-
cytenafwijking. De afwijking zelf werd keurig 
in kaart gebracht, maar het onderliggende 
eiwitdefect bleef onvindbaar. Uiteindelijk 
bracht massaspectrometrie uitkomst, en 
daarna vielen alle puzzelstukjes op hun 
plaats. Toen bleek dat het om een nieuwe 
erfelijke afwijking ging en dat er op diverse 
plaatsen op de wereld zulke patiënten aan-
wezig zijn. Nu kan in kaart gebracht worden 
wat de kenmerkende klinische verschijnselen 
zijn en wat de beste therapie is.

Taco Kuijpers: “Het kind vertoonde geen echt 
duidelijke bloedingsneiging, maar had wel 
vlekjes op de huid die deden denken aan 
purpura veroorzaakt door een bloedvatont-
steking. Daarbij was de wondheling duidelijk 
gestoord, zozeer zelfs dat weefsel hier en daar 
necrotisch werd en afstierf. Ook waren er 
perioden met koorts zonder dat infecties met 
pathogenen konden worden aangetoond. 
Wel was er een langdurige periode met 
salmonella infectie. Bij fasen was het aan-
tal circulerende neutrofi ele granulocyten 
verhoogd. Dit alles doet denken aan een 
syndroom met de naam leukocyten adhesie-
defi ciëntie (LAD), waarbij de adhesie van 
bloedcellen aan de vaatwand en aan weef-
selcomponenten gestoord is. De testen om dit 
aan te tonen waren echter negatief, dus LAD 
was uitgesloten. Verder onderzoek aan de 
neutrofi ele granulocyten van dit kind bracht 
aan het licht dat er sprake was van een 
actinepolymerisatiedefect in deze cellen, en 
daarmee begon een zoektocht in niemands-
land. Een dergelijk defect was namelijk nooit 
eerder beschreven.”

Actine
Actine is een eiwit dat in een cel zorgt voor 
vormverandering en voortbeweging. Actine 
kan namelijk lange strengen vormen door 
het aan elkaar rijgen van kleine eenheden. 

Dit proces heet polymerisatie. Het kan snel 
zorgen voor vormverandering van de cel, 
en door afwisselend opbouw en afbraak van 
deze strengen, en het vertakken van zulke 
actinestrengen tot een netwerk op verschil-
lende plaatsen in de cel, kan ook beweging 
van de cel opgewekt worden. “Inderdaad 
bleken de neutrofi ele granulocyten van het 
patiëntje niet goed te spreiden op een onder-
grond en nauwelijks in staat te zijn tot 
gerichte beweging in een gradiënt van een 
lokstof” vertelt Kuijpers. ”Deze gerichte 
beweging heet chemotaxie. Het onvermogen 
om snel te reageren op een ontsteking of 
infectie, waarbij zulke lokstoffen (chemo-
taxinen) vrij komen, zal waarschijnlijk 
verantwoordelijk zijn voor de chroniciteit 
van de ontstekingen, en de vertraagde 
wondheling kan komen door het niet tijdig 
opruimen van debris.

Actine vormt ook een network dicht onder 
het celoppervlak, als een barrière om de cel-
organellen binnen te houden. Bij deze patiënt 
versmolten de organellen, de granula, veel te 
makkelijk met het buitenmembraan, waar-
door de inhoud van de granula naar buiten 
kwam. Sommige granula bevatten zeer toxi-
sche stoffen, bedoeld om daarmee pathogene 
micro-organismen te doden. Dit verklaart 
wellicht de vaatontstekingsverschijnselen. 
Opvallend genoeg bleek de opname van 
deeltjes door neutrofi ele granulocyten 
(fagocytose) normaal te zijn, hoewel ook 
daar actine bij betrokken is.”

Zoektocht
In de jaren die volgden werden veel kandidaat-
eiwitten onderzocht die mogelijk bij deze 
afwijking betrokken zijn, zonder resultaat. 
Met name Dr. Anton Tool, hoofdanalist 
op de afdeling Bloedcelresearch, heeft zich 
hier intensief mee bezig gehouden. Ook 
signaleringsroutes in de cel, die het proces 
van actinepolymerisatie op gang brengen, 
werden vruchteloos onderzocht. Wel werd 
duidelijk dat het defect niet beperkt was tot 
neutrofi ele granulocyten, maar ook aanwezig 
was in bloedplaatjes, monocyten en lymfo-
cyten. Uiteindelijk werd gekozen voor een 
genetische aanpak. De ouders van de patiënt 
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zijn namelijk verwant, dus kan het defect 
heel goed op een erfelijke afwijking berusten. 
Begonnen werd op het AMC bij professor 
Frank Baas met Whole Exome Sequencing
(WES), waarbij van heel veel genen alleen 
de coderende sequenties worden bepaald en 
vergeleken met die van gezonde mensen met 
een zelfde etnische achtergrond. Dat leverde 
wederom geen resultaat op. Daarna werd 
Whole Genome Sequencing (WGS) toegepast, 
waarbij in principe alle genetische informatie 
wordt vergeleken. Ook dat gaf geen aan-
wijzing voor de afwijking bij deze patiënt. 
Goede raad was duur.

De oplossing
Kuijpers: “Maar in die tijd werd de eiwitdetectie-
techniek sterk verbeterd. Met massaspectro-
metrie kon langzamerhand een heel goed 
beeld verkregen worden van de totale inhoud 
van bijvoorbeeld gezuiverde bloedplaatjes. 
Professor Sander Meijer van de afdeling 
Plasma-eiwitten van Sanquin Research stelde 
daarom voor om dat hier toe te passen. Zo 
gezegd, zo gedaan en Bingo! Raak! Nu werd 
een duidelijk defect bij de patiënt gevonden. 
Het eiwit ARPC1B (actin-related protein C1B) 
was afwezig. Dit eiwit is onderdeel van het 
Arp2/3 complex dat betrokken is bij actine-
polymerisatie. Ook in de gezuiverde neutro-
fi ele granulocyten van de patiënt werd deze 
afwijking gevonden. Dit was een compleet 
nieuw defect, nooit eerder beschreven. En nu 
het eiwitdefect bekend was kon natuurlijk 
gericht gezocht worden naar het onderlig-
gende genetische defect. Dat bleek ook weer 
een verrassing in te houden, want de mutatie 
in het gen ARPC1B dat codeert voor het eiwit 
ARPC1B bleek zeer complex te zijn, met een 
deletie van vijf nucleotiden en een insertie 
van zeven andere nucleotiden op dezelfde 
plaats. Beide ouders bleken drager van deze 
mutatie op een van hun beide ARPC1B genen 
te zijn.”

Nu werd ook duidelijk waarom eerdere 
pogingen om het genetisch defect te vinden 
zonder resultaat waren gebleven. Bij Whole 
Exome Sequencing zijn de stukken DNA die 
gelezen worden te kort om afwijkingen 
daarin toe te schrijven aan ARPC1B. Iedereen 

heeft namelijk een eiwit ARPC1A waarvan 
het gen dat hiervoor codeert heel veel lijkt op 
en pas bij langere DNA sequenties onder-
scheiden kan worden van het ARPC1B gen. 
Bij Whole Genome Sequencing speelt dat 
probleem niet, maar daar werd het resultaat 
van de genetische mutatie in ARPC1B weg-
gefi lterd door de programmatuur. De mutatie 
was te complex om als mutatie herkend te 
worden. Werd meer relaxte fi ltering gebruikt 
dan werd de mutatie wel opgemerkt. Nu 
dit bekend is heeft Kuijpers een genpanel 
laten ontwerpen op Sanquin voor screening 
van gendefecten in eiwitten voor adhesie en 
motiliteit waarmee het ARPC1B gen bij elke 
patiënt onderzocht kan worden.

Oorzakelijk verband
Is deze afwijking nu werkelijk de oorzaak van 
de klinische verschijnselen bij de patiënt? 
“Bij het beantwoorden van die vraag kwam 
wat geluk te pas. Op het Sanger Institute in 
Cambridge, UK, bleek al een muis te zijn met 
een defi ciëntie in het muizen-gen ArpC1B. 
Deze muis had bloedvatontstekingen en een 
verminderde afweer tegen salmonella 
bacteriën. Dat kwam dus goed overeen met 
de problemen bij de patiënt”, geeft Kuijpers 
aan. 

Maar in muis en mens is het eiwit ARPC1B 
aanwezig in alle cellen van ons lichaam. 
Waarom zijn dan alleen bloedcellen aan-
gedaan als ARPC1B ontbreekt? “Dat komt 
omdat in de andere cellen ook ARPC1A 
aanwezig is, en dat kan bij afwezigheid van 
ARPC1B de functie daarvan overnemen. Zo 
werd in de fi broblasten van de patiënt geen 
defect waargenomen in het aangroeien van 
een verstoorde monolaag, hoewel ARPC1B 
ook in die cellen geheel ontbrak. En waarom 
heeft deze afwijking geen effect op het fago-
cytose proces? Dat heeft wellicht te maken 
met de functie van Arp2/3 als startpunt van 
korte actine-aftakkingen, niet voor vertakte 
langere lineaire aangroei.”

Met dit verhaal is Kuijpers naar een grote 
internationale conferentie over immunologi-
sche afwijkingen gegaan. Na afl oop van zijn 
voordracht kwamen er direct enige collega’s 

naar hem toe, met de boodschap dat ook 
zij zulke patiënten kenden. “Samenwerking 
heeft er toe geleid dat nu tien patiënten met 
ARPC1B-defi ciëntie bekend zijn, met diverse 
verschillende mutaties in het ARPC1B gen. 
Verdere follow-up betreft nauwkeurige be-
schrijving van de gemeenschappelijke klini-
sche symptomen, het type infecties, de reactie 
op therapie, en de functionele afwijkingen 
in bloedplaatjes, T cellen en neutrofi ele 
granulocyten. Aangezien het defect beperkt 
is tot bloedcellen zal beenmergtransplantatie 
in principe genezend zijn. Inderdaad is dit 
met succes bij één patiënt toegepast. Verder 
muizenwerk zal plaats vinden in Australië.” 
En een laatste speculatie volgens Kuijpers, 
“de salmonella infecties kunnen misschien te 
maken hebben met het vermogen van deze 
bacterie om in een geïnfecteerde cel gebruik 
te maken van het daar aanwezige actine 
voor de intracellulaire propagatie van deze 
bacterie.” Al deze aspecten vormen materiaal 
voor verdere studie.
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