
Samenvatting 

 

EBV is een humaan oncogeen gammaherpesvirus dat B-cellen kan 

transformeren tot groei. EBV infecteert >90% van de wereldbevolking en is meestal 

asymptomatisch. EBV wordt overgedragen via speeksel en primaire infectie wordt 

gevolgd door levenslange latente infectie van memory B-lymfocyten en regelmatig 

opbloeiende productieve infectie in sporadische nasopharynx epitheliale cellen. 

Wanneer de primaire infectie wordt uitgesteld tot de pubertijd, kan EBV infectieuze 

mononucleosis (IM), oftewel de ziekte van Pfeiffer, veroorzaken. EBV is ook 

geassocieerd met een verscheidenheid van lymfoïde en epitheliale maligniteiten, 

zoals Burkitt's lymfoom, B-cel non-Hodgkin lymfomen bij patiënten met een zwak of 

aangetast immuunsysteem, de ziekte van Hodgkin, T/Natural Killer (NK)-cel 

lymfomen, maag adenocarcinomen en nasopharynx carcinoom. Verschillende sets 

van EBV latente genen komen tot expressie in de tumorcellen van deze 

maligniteiten. 

Nasopharynxcarcinoom (NPC) is een epitheliale tumor van de nasopharynx, 

en met name de WHO type III is 100% geassocieerd met EBV. EBV+ NPC is een 

veel voorkomende kanker in Zuidoost-Azië en behoort top 4 in Indonesië, met 12.000 

nieuwe gevallen gediagnosticeerd per jaar. EBV positieve NPC word gekenmerkt 

door afwijkende antistof reacties tegen EBV antigenen, met name door de verhoging 

van IgG en IgA antilichaam titers tegen het virale capside antigen (VCA) en het vroeg 

antigeen (EA). Antilichamen tegen deze lytische eiwitten en het EBV nucleaire 

antigeen 1 (EBNA1) zijn belangrijk voor de diagnose van NPC.  

Door onduidelijke symptomen en niet-specifieke klachten in een vroeg tumor 

stadium worden de meeste NPC patiënten gediagnosticeerd in een laat stadium, met 

slechte behandelingsresultaten als gevolg. Daarom is bevolkingsonderzoek van 

cruciaal belang om vroeg-stadium NPC te detecteren. De standaard diagnose voor 

NPC wordt gedaan door middel van een invasieve biopsie, welke niet zonder meer 

wordt toegepast op gezond uitziende mensen. Vele studies hebben aangetoond dat 

EBV positieve nasopharynxcarcinomen kunnen worden geïdentificeerd door 

verhoogde IgG en IgA-titers tegen EBNA1, VCA en EA in het serum/plasma van de 

patiënten. In dit proefschrift hebben we de moleculaire basis voor deze verhoogde 

anti-EBV responsen in NPC patiënten onderzocht en een ELISA-methode ontwikkeld 

voor het opsporen van IgG en IgA antistoffen tegen natieve EA eiwitten, met een 

goede combinatie van sensitiviteit en specificiteit voor de diagnostiek van NPC. Wij 



stellen dat deze test gebruikt kan worden voor bevolkingsonderzoek naar vroeg-

stadium NPC. 

NPC is, in een vroeg stadium, gevoelig voor radiotherapie. Radiotherapie 

gecombineerd met chemotherapie geeft een betere overleving, vooral bij gevorderde 

stadia van NPC, maar helaas ontstaan vaak ongewenste complicaties na de 

behandeling. Omdat de vooruitzichten van patiënten met gevorderde stadia, op het 

moment van diagnose of na terugkomst van de tumor na de eerste therapie, slecht 

zijn, zijn extra, effectieve behandelingvormen met lage toxiciteit nodig. De associatie 

van NPC met EBV heeft geleid tot klinische onderzoeken, gericht op cellulaire 

immunotherapie met EBV-specifieke cytotoxische T lymfocyten(CTL), waarbij een 

veelbelovende klinische respons werd waargenomen. Er zijn echter een aantal 

belemmeringen in de ontwikkeling van de CTL-gebaseerde strategie. Daarom 

onderzochten we in dit proefschrift de mogelijkheid van antilichamen tegen EBV virus 

eiwitten die tot expressie komen op de NPC tumor cel, zoals de LMP1 en LMP2, in te 

zetten om tumorcellen te vernietigen via CDC of ADCC. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de recente kennis van de 

EBV biologie en immunologie, als wel de diagnostische en interventie procedures die 

momenteel gebruikt worden. In hoofdstuk 2 hebben we de moleculaire diversiteit 

van de IgG en IgA respons tegen EBNA1 en het hele spectrum van lytische EBV 

eiwitten in detail geanalyseerd, met als doel de immunodominante markers te 

definiëren waarmee NPC patiënten van gezonde EBV-positieve dragers 

onderscheiden kunnen worden. Door het gebruik van immunoblot-strips met EBNA1 

en lytische EBV-antigenen, van elkaar gescheiden op basis van moleculair gewicht, 

identificeerden we IgG en IgA responsen tegen de individuele EBV antigenen in 

serum panels van Indonesische, Kaukasische en Chinese achtergrond.  

Alle NPC patiënten, ongeacht hun etnische achtergrond hadden, in 

vergelijking met de regionale controles, al in een vroeg stadium van NPC een 

afwijkend antilichaam-herkenningspatroon. In het algemeen hebben NPC patiënten 

een verhoogde respons op eiwitten die ook herkend worden door normale gezonde 

individuele (EBNA1, VCA-p18 en incidentele VCA-P40 en Zebra), maar additioneel 

een sterke reactie op de EA polypeptiden p138 (BALF2), TK (BXLF1), DNase 

(BGLF5), p47/54 (BMRF1), en Zebra (BZLF1).  

In hoofdstuk 3 hebben we een aantal EBV-eiwitten onderzocht, welke als 

immunodominante markers voor NPC diagnose gelden, zoals EBNA1, VCA-p18, 

EAd-p47/54 en EAD-p138. We vergeleken een commerciële kwalitatieve EBV 



RecombLine test met EBNA1, VCA-p18, p23 VCA-, EAd-p47/54 en EAD-p138, met 

de door ons ontwikkelde gestandaardiseerde immunoblot test zoals beschreven in 

hoofdstuk 2. Uit de gegevens blijkt dat IgG reactiviteit tegen VCA-p18, -p23, en 

EBNA1 een slechte marker is voor NPC diagnose omdat gezonde controles 

hiertegen ook  reactiviteit tonen. IgG tegen EAd-p47/54 en -p138, leverde 

gecombineerde sensitiviteit/specificiteit en PPV/NPV waarden van respectievelijk 

92,6% / 98,3% en 99,0% / 88,1%, voor de diagnose van NPC. IgG reactiviteit tegen 

EAD-p138 en -p47/54 was in de meeste patiënten met infectieuze mononucleosis 

(IM) overheersend over VCA-p18/-p23, maar omdat IM een zeldzame ziekte is in 

NPC risicogebieden heeft dit geen gevolgen voor serologische diagnostiek. NPC 

toonde significant meer reactieve EBV IgA antilichamen (>80% positief) dan 

controles (<10% positief), hoewel minder breed reactief en aanzienlijk minder sterk in 

vergelijking met IgG. In gebieden met hoog NPC risico en een lage IM-incidentie 

maar hoge EBV-infectie prevalentie, bieden zowel RecombLine IgG en IgA een 

bruikbaar alternatieve bevestiging voor NPC diagnose vergeleken met immunoblot, 

met name wanneer EA en EBNA1 gebruikt worden in respectievelijk de IgG en IgA 

testen. 

In hoofdstuk 4 hebben we de diagnostische waarde van EBV-EA 

componenten in meer detail onderzocht, door het analyseren van een recombinante 

eiwitten en synthetische peptiden, en EA-specifieke differentiële zout extracten uit 

geïnduceerde HH514.c16 cellen als referentie. De structuur van de epitopen op EA 

eiwitten bleek belangrijk voor antilichaam-interactie omdat "natieve" EA eiwitten een 

beter antigeen zijn dan peptiden of kunstmatig tot expressie gebrachte recombinante 

eiwitten. Het laag-zout extract van "natieve eiwitten" kan simpel en reproduceerbaar 

bereid worden uit gezuiverde kernen van EA-geïnduceerde HH514 cellen zonder 

VCA en EBNA reactiviteit en bevat karakteristieke EAD polypeptiden, zoals p47/54 

(BMRF1), p138 (BALF2), p55-DNase ( BGLF5) en p65-TK (BXLF1). Dit geeft het 

beste antigeen voor NPC diagnose, met een hoge gevoeligheid (> 85%) en 

specificiteit (>94%) in zowel IgG en IgA reactiviteit vergeleken met de recombinante 

eiwitten en synthetische peptiden. Het reproduceerbare en eenvoudig te maken 

"native" EA nucleaire extract ontwikkeld in deze studie kan, toegepast in ELISA, 

bijdragen aan het bestaande panel van serologische tests voor vroege diagnose en 

monitoring na behandeling in NPC. 

In hoofdstuk 5 wordt een eenvoudig en betaalbaar tweestaps ELISA-

systeem voorgesteld voor de diagnostiek van NPC in hoog-risico populaties: Een 

peptide-gebaseerde IgA [EBNA1 plus VCAp18] ELISA, ontwikkeld in een recente 



PhD-studie (J. Fachiroh, proefschrift VUmc dd. 1 juli, 2009) als  eerste screening test 

en de IgA-EA ELISA, ontwikkeld in hoofdstuk 4, als confirmatietest. Routinematig 

werd de EBV IgG immunoblot, zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2, gebruikt als 

standaard bevestigingstest. Voor de diagnose van NPC, verhoogde de tweestaps 

ELISA de gevoeligheid van 85,4% naar 96,7% en de specificiteit van 90,1% naar 

98%, met de PPV en NPV respectievelijk gestegen van 78,7 en 93,9% tot 97,3 en 

97,5%, ten opzichte van het immunoblot confirmatiesysteem.  

Ter vergroting van de betrouwbaarheid van de diagnostische aanpak voor 

NPC suggereerden wij om circulerend EBV-DNA te gebruiken als potentiële merker 

voor de bevestiging van de serologisch-diagnostische risico stratificatie in 

bevolkingsonderzoek. In hoofdstuk 6 hebben we de toepassing van een real-time 

Light Cycler PCR (LC-PCR) test, gericht op detectie van een geconserveerd gebied 

van het EBNA1 gen, geëvalueerd voor de kwantitatieve meting van EBV-DNA. 

Volbloed LC-PCR met 99-bp geeft een hogere EBV waarde (85,9%) dan de 213-bp 

PCR-test (72,5%). Dit bevestigt eerdere gegevens waaruit blijkt dat het circulerende 

EBV-DNA in kleine stukken is afgebroken, waarschijnlijk afkomstig van apoptotische 

tumorcelfragmenten. Aangezien alleen een klein aantal NPC patiënten duidelijk 

verhoogde DNA-waarden in volbloed hadden, concluderen we dat een kwantitatieve 

EBV DNA meting van beperkte waarde is voor de primaire NPC diagnose en minder 

geschikt als bevestigingstest bij bevolkingsonderzoek. Recente studies suggereren 

echter dat EBV-DNA waarden nuttig kunnen zijn voor monitoring van therapie. 

Vorige hoofdstukken waren gericht op het analyseren van antilichaam 

reactiviteit tegen onderdelen van intracellulair EBNA1 en vooral de lytische EA en 

VCA  complexen, en het gebruik van de antilichaam reactiviteit tegen deze eiwitten 

voor NPC diagnose. Echter, bij de meeste EBV-gerelateerde tumoren die ontstaan in 

immunocompetente personen, zoals Burkitt lymfoom, de ziekte van Hodgkin, T-/NK-

cell non-Hodgkin lymfoom en NPC, komen alleen latente EBV genen in de 

tumorcellen tot expressie. In hoofdstuk 7 analyseren we de antilichaamrespons 

tegen latente EBV gecodeerde en tumorgeassocieerde eiwitten, EBNA1, BARF1, 

LMP1 en LMP2, en onderzochten de potentiëel beschermende functie van 

antilichaamreacties tegen deze eiwitten, met name gericht op de epitopen die op het 

(tumor) celoppervlak liggen. Van nature is de humorale immuunrespons (IgG en IgA) 

tegen individuele EBV-gecodeerde tumor-geassocieerde membraaneiwitten (dwz 

LMP1, LMP2A) en BARF1 zeer laag en meestal niet aantoonbaar, met uitzondering 

van EBNA1 dat sterk herkend wordt. Met name de voorspelde extracellulaire "loop" 

domeinen van LMP1 en LMP2 lijken niet-immunogeen, evenals het uitgescheiden 



BARF1 eiwit. Daar tegenover laten wij zien dat immunisatie van konijnen met behulp 

van synthetische peptiden van geselecteerde extracellulaire domeinen (loop-

epitopen), leidt tot de productie van specifieke antilichamen die kunnen binden aan 

het oppervlak van levende latente EBV geïnfecteerde cellen. Bovendien kunnen 

dergelijke antilichamen tegen vermeende LMP1- en LMP2-extracellulaire domeinen 

bijdragen aan complement-gedreven cytolyse (CDC) van cellijnen waarin LMP1 en 

LMP2 tot expressie komen. Dit opent mogelijkheden voor het induceren in NPC-

patiënten van therapeutische antilichamen, gericht op tumor geassocieerde 

antigenen op het oppervlak van de NPC tumorcellen, hetzij via vaccinatie met de 

extracellulaire loop-epitoop peptiden (actieve immunisatie) of via infusie van 

antistoffen specifiek gericht tegen de extracellulaire epitopen (passieve immunisatie).  

Concluderend kan worden gesteld dat de moleculaire diversiteit van de IgG 

en IgA-antistoffen in NPC patiënten duidelijk afwijkend is van gezonde regionale 

EBV-dragers en kan worden benut om nieuwe diagnostische tests ontwerpen. De 

ELISA-methode die IgG en IgA tegen natief EA-extract detecteert, zoals ontwikkeld 

in dit proefschrift,  geeft een gestandaardiseerde, eenvoudige en goedkope test voor 

de serologische diagnostiek van NPC. Deze methode wordt voorgesteld als een 

bevestiging test voor de peptide-gebaseerde EBNA1 plus VCA-p18 IgA-ELISA test 

en kan worden gebruikt voor het opsporen van NPC in een vroeg stadium. Het 

gebruik van deze 2-staps ELISA-methode geeft sterk verbeterde gevoeligheid en 

specificiteit vergeleken met bestaande methoden.  

Dit proefschrift onderzocht tevens de beschermende functie van de humorale 

immuunrespons, met name tegen de EBV tumor geassocieerde antigenen welke tot 

expressie komen op NPC tumorcellen, LMP1 en LMP2. De lage respons tegen deze 

eiwitten weerspiegelt een evolutionair mechanisme voor ontsnapping aan het 

immuunsysteem. Deze lage reactiviteit kan worden versterkt door kunstmatige 

inductie (immunisatie), hetgeen antilichamen oplevert die in staat zijn (tumor) cellen 

met LMP1 of LMP2 op het oppervlak, via CDC of ADCC doden. Het doen van 

regelmatig serologisch bevolkingsonderzoek van individuen met een hoog risico, 

tezamen met de ontwikkeling van vaccinatie- en (immuun)therapie kan de incidentie 

van laat-stadium NPC verminderen en de klinische resultaten van NPC behandeling 

verbeteren voor patiënten in endemische gebieden als Indonesië, waar NPC nog 

steeds zeer wijdverspreid is. 

 


