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Immunologische diagnose van zomereczeem bij 
het Warmbloedpaard 

Optimalisatie van een histamine release test op basis van in ethanol 
gevangen en bewaarde lokale Culicoïdes muggen 

Samenvatting 
In het kader van een doctoraatstudie (SANROGEN-project) aan de K.U. Leuven werd een histamine 

release test (HRT) geoptimaliseerd voor het stellen van een in vitro diagnose van zomereczeem. 

Hiervoor werden eerder beschreven protocols van Langner et al. (2008) en Wagner et al. (2008) 

aangepast aan het gebruik van op ethanol gevangen en bewaarde Culicoïdes muggen. Er werd bloed 

verzameld van 50 Warmbloed paarden waarvan 30 stalen werden gebruikt voor het testen van de 

HRT. Hierom werd de optimale maximum release bepaald alsook de intra-assay reproduceerbaarheid 

van de HRT. Tevens werden de intra- en inter-assay reproduceerbaarheid van de ELISA, gebruikt 

voor het meten van de hoeveelheid vrijgestelde histamine gedurende de HRT, bepaald. Tenslotte 

werd getracht een betrouwbare cut-off level te bekomen, ter onderscheid van aangetaste met niet 

aangetaste paarden. De bekomen resultaten tonen aan dat deze HRT beloftevol is om te gebruiken 

als ondersteuning bij de interpretatie van verdere genetische analyse. Echter moeten de bevindingen 

verder onderbouwd worden via bijkomend onderzoek, voornamelijk de negatieve controle is een 

pijnpunt. Desalniettemin is er een plausibele verklaring voor deze afwijkingen en zouden deze in de 

toekomst makkelijk verholpen kunnen worden. 

 

1. Inleiding 
 
Zomereczeem of Culicoïdes hypersensitiviteit (CHS) is een wijdverspreide huidallergie bij het paard 

met een prevalentie gaande van drie procent in Groot-Brittanïe tot zestig procent in Queensland, 

Australië (Van Grevenhof et al., 2007). Het kan ernstige pruritus, laesies en discomfort veroorzaken 

(Morrow, A. et al., 1987; Fadok en Greiner, 1990; McGavin en Zachary, 2007). De aandoening wordt 

gekenmerkt door een Type I alsook een Type IV overgevoeligheid. De etiologie en kliniek van 

zomereczeem werden uitvoerig besproken in het eerste deel van mijn masterproef. Het gebrek aan 

voldoende kennis over de etiologie, pathogenese en diagnose kwam hierin duidelijk naar boven 

(Marynissen, 2009). Een doctoraatsstudie (SANROGEN-project) aan de K.U. Leuven werd opgestart 

teneinde meer inzicht te verwerven in de overerfbaarheid van de gevoeligheid voor zomereczeem bij 

zowel het Belgische Warmbloedpaard (BWP) als Belgisch Trekpaard (BTP). In een eerste fase tracht 

men met een steekproef van 200 paarden per geselecteerd ras, een immunologisch onderscheid te 

maken tussen respectievelijk 100 CHS-positieve en 100 CHS-negatieve paarden. Hierbij worden 

paarden als positief aanzien indien ze zowel klinische symptomen vertonen of vertoond hebben, 

alsook positief reageren op een in vitro diagnostische test. Negatief aanschouwde paarden zijn deze 

die nooit symptomen vertoond hebben en negatief testen op de in vitro test en dit niet omwille van te 

weinig contact met muggen. Hiervoor moeten ze minstens ouder zijn dan 5 jaar en uit een omgeving 

komen waar ook klinisch positieve gevallen gestald staan. In een latere fase wordt nagegaan of een 

genetisch onderscheid gemaakt kan worden tussen beide groepen.  
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Om de CHS-positieve en de CHS-negatieve paarden in vitro te diagnosticeren, wordt gebruik gemaakt 

van de histamine vrijstellingstest. Dit is niet de enige diagnostische techniek beschreven voor 

zomereczeem. De 4 meest beloftevolle technieken zijn de histamine vrijstellingstest, de intradermale 

test, immunoglobulineE-ELISA (IgE-ELISA) en Radioallergosorbent test (RAST). De twee eerst 

genoemde zijn gebaseerd op de cellulaire immuunrespons, terwijl de overige twee serologische 

technieken zijn die allergeenspecifiek IgE trachten op te sporen (Wilson et al., 2001; Wagner et al., 

2006; Morgan et al., 2007; Langner et al., 2008). De verschillende technieken werden uitgebreid 

besproken in mijn masterproef deel I, hier zal enkel verder ingegaan worden op de histamine 

vrijstellingstest (Marynissen, 2009). Deze test, ook „histamine release test‟ (HRT) genoemd, kan als 

zeer waardevol bezien worden. In een vergelijkende studie tussen de HRT, de intradermale test en de 

IgE-ELISA kwam de HRT als meest accurate en gevoeligste test (sensitiviteit = 100%) naar boven, 

met een specificiteit variërend van 78% voor gehele lichaamsextracten tot 100% voor specifieke 

speekselextracten (Langner et al., 2008). Dit terwijl bij de ELISA en IDT geen significant onderscheid 

gemaakt kon worden tussen aangetaste en niet aangetaste paarden (Langner et al., 2008). Het doel 

van dit onderzoek was de optimalisatie van een reeds beschreven HRT-protocol (Wagner et al., 2008) 

maar nu uitgaande van lokale Culicoïdes muggen gevangen en bewaard op ethanol. Het is van 

belang om de optimalisatie uit te voeren met lokale species en niet met commerciële 

muggenextracten. Meerdere studies, uitgevoerd in verschillende landen, geven immers per land een 

anders species op als oorzaak van zomereczeem (Mellor en McCaig, 974; Townley et al., 1984). Voor 

het aanmaken van deze extracten baseerden we ons op een ander protocol (Langner et al., 2008). 

In een latere fase van het SANROGEN-project kan men dan met behulp van de geoptimaliseerde 

HRT betrouwbare groepen van CHS-positieve en CHS-negatieve paarden bekomen waartussen men 

zal trachten een genetisch onderscheid  te vinden. 

 

De test is gebaseerd op het in vitro aantonen van een buitensporige T-helpercel2-respons (th2) op de 

principieel onschadelijke Culicoïdesallergenen. Bij een dergelijke Type I overgevoeligheidsreactie 

produceren geactiveerde CD4+Th2cellen cytokines (o.a. Interleukines 4, 5, 9 en 13) die op hun beurt 

allergeenspecifieke B-lymfocyten activeren. Deze cytokinerespons wordt normaal grotendeels 

tegengewerkt vanuit cytokines vrijgesteld door Th1-cellen, namelijk interferon-γ en Interleukine 12. De 

geactiveerde B-lymfocyten produceren allergeenspecifieke IgE‟s die vanuit de bloedbaan in de 

weefsels terechtkomen. De B-lymfocyten blijven IgE‟s produceren over verschillende jaren, zelfs in 

afwezigheid van het omgevingsallergeen (Slauson en Cooper, 2002; McGavin en Zachary, 2007; 

Tizard en Richard, 2008).  

 

Het Fc-fragment van IgE vertoont een zeer hoge affiniteit voor de IgE-receptoren (FcεRI) aanwezig op 

mastcellen én basofielen. Basofielen behoren, samen met o.a. de monocyten en B-lymfocyten, tot de 

perifere bloed leucocyten (PBL). Op elk van de drie bovenvernoemde cellen kan IgE gebonden 

worden. De monocyten en B-lymfocyten brengen IgE-receptoren (FcεRII) met een lage affiniteit tot 

expressie, de zogenaamde “low-affinity” receptoren. De basofielen bevatten daarentegen, net zoals 

de mastcellen, hoge affiniteits IgE-receptoren (FcεRI) waarop de allergeenspecifieke IgE‟s kunnen 
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binden. De IgE‟s kunnen binden op de receptor zonder dat zij voorafgaand gebonden zijn geweest 

door het allergeen. Dit in tegenstelling met alle andere immunoglobulines die eerst een 

conformatieverandering moeten ondergaan door binding aan het allergeen vooraleer ze kunnen 

binden op de receptor van de cel. De binding van het Fc-fragment van IgE op de FcεR1-receptor is, 

omwille van de hoge affiniteit, nagenoeg irreversibel. Het FAB-fragment van de gebonden IgE‟s wijst 

weg van de cellen en kan intrageren met een allergeen. Dit proces wordt sensibilisatie genoemd 

(Slauson en Cooper, 2002; McGavin en Zachary, 2007; Tizard en Richard, 2008). 

 

De gesensibiliseerde cellen veroorzaken in afwezigheid van het allergeen geen reacties waardoor 

symptomen van allergie gedurende jaren afwezig kunnen blijven. Wanneer er een nieuwe blootstelling 

is aan hetzelfde allergeen kan er een kruisgebondenheid tussen twee celgebonden IgE moleculen 

ontstaan. Dit veroorzaakt tevens een kruisgebondenheid van de twee respectievelijke FcεR1 

receptoren wat leidt tot een degranulatiesignaal in de cellen. Bij deze degranulatie komen tal van 

opgeslagen vaso-actieve amines, cytokines en enzymes vrij. De vaso-actieve amines, zoals histamine 

en serotonine, veroorzaken een vasodilatatie in het weefsel. De vrijgestelde cytokines (o.a. 

Interleukine 4, 5, 13 en tumor necrosis factor-α) hebben enerzijds een pro-inflammatoir effect, 

anderzijds bevorderen ze de Th2-respons. Er ontstaat dus een “allergie-loop”. Naast de degranulatie 

leidt de “crosslinking” ook tot een inductie van de synthese van bepaalde pro-inflammatoire stoffen 

o.a. leukotriënen, prostaglandines en cytokines. Dit alles leidt tot een karakteristieke allergische 

reactie die ook gezien wordt bij zomereczeem (Slauson en Cooper, 2002; McGavin en Zachary, 2007; 

Tizard en Richard, 2008).  

 

Er zijn veel gelijkenissen tussen mastcellen en basofielen. Ze brengen namelijk beide hoge affiniteits 

receptoren tot expressie, ze ondergaan beide een IgE-gerelateerde sensibilisatie en kennen beide 

een IgE-gemedieerde histamine release. Hierdoor kunnen de basofielen waardevolle cellen zijn voor 

de diagnose van zomereczeem. De HRT is op deze conclusie gebasseerd. Tijdens de HRT worden er 

aan gewassen PBL Culicoïdes-extracten toegevoegd om een degranulatiereactie uit te lokken. Men 

neemt aan dat de hoeveelheid vrijgestelde histamine door de basofielen gekoppeld is aan de 

allergiestatus van het paard, waardoor men een onderscheid kan maken tussen aangetaste en niet 

aangetaste paarden (Slauson en Cooper, 2002; Wagner et al., 2006; McGavin en Zachary, 2007; 

Tizard en Richard, 2008; Langner et al., 2008; Wagner et al., 2008; Marynissen, 2009). 

 

2. Materiaal en Methoden 
2.1 Paarden 
De paarden gebruikt tijdens dit onderzoek werden geselecteerd uit een algemene database van het 

SANROGEN-project. Er werden verschillende selectiecriteria toegepast. Er werd gekozen voor 50 

Warmbloedpaarden, waarvan 40 BWP‟ers, 8 Nederlandse warmbloedpaarden (KWPN) en 2 

Oldenburgers. Daarbij ging de voorkeur uit naar klinisch aangetaste paarden die gezamenlijk gestald 

stonden met andere klinisch negatieve paarden, het liefst bloedverwanten. De leeftijd varieerde tussen 

1 en 20 jaar met een gemiddelde leeftijd van 7 jaar. De bloedstalen werden verzameld in 3 regio‟s 

namelijk in Sint-Joris-Winge, Brecht en Sint-Niklaas en dit in de maanden augustus en september 



 4 

2009. De algemene database werd hoofdzakelijk opgebouwd vanuit 2 informatiebronnen. Enerzijds 

werden van 240 eigenaars die zich spontaan aanmeldden na informatie bekomen te hebben over het 

SANROGEN-project, een beperkt aantal paarden geschikt bevonden. Deze paarden voldeden aan de 

criteria dat ze enerzijds tot het BWP of BTP behoorden, dat ze ouder waren dan 5 jaar en dat op de 

stalling waar ze verbleven zowel klinisch positieve als negatieve paarden gestald stonden. Daarbij 

ging de voorkeur uit naar stallingen waar naast het/de positieve paard/paarden ook bloedverwanten 

stonden (moeder, volle zus/halfzus, volle broer/halfbroer). Daarnaast werden nog eens 140 paarden 

met klinische symptomen van CHS gevonden via enquêtes afgenomen op wedstrijden (Jonge 

paarden/LRV) of op thuisbezoek (fokkerijen/maneges). Via deze enquêtes werden ook 

omgevingsinvloeden in kaart gebracht, die later kunnen helpen bij de interpretatie van de HRT. Voor 

deze dataverzameling ben ik zelf éénmalig mee geweest op enquête op een LRV-wedstrijd in de 

provincie West-Vlaanderen (Zonnebeke), voor het overige werden de data verzameld door Liesbet 

Peeters (doctoraatstudent) en Tine Verlinden (thesisstudent).  

Van de 50 afgenomen bloedstalen werden finaal 30 histaminestalen, bekomen via de HRT, verder 

geanalyseerd voor histaminegehalte via een ELISA. 

 

2.2 Buffers  
Voor het bereiden van de muggenextracten werd een Tyrodes buffer/Boviene Serum Albumine (BSA, 

1%, pH 7,4) aangemaakt bestaande uit 135 mM NaCl (FLUKA 50127, SIGMA-ALDRICH St. Louis, 

Verenigde Staten), 5 mM KCl (SIGMA-ALDRICH 204099),1,8 mM CaCl2 (SIGMA-ALDRICH C2661) 

5,6 mM glucose (SIGMA-ALDRICH G5388), 20 mM Hepes (SIGMA-ALDRICH H6147) en 1% BSA 

(SIGMA-ALDRICH). De bekomen oplossing werd gesteriliseerd met behulp van een PALL Acrodisc 

Syringe Filter 0,2µm (ISSS, Voigt Global Distribution Inc., Kansas, Verenigde Staten) onder de trekkast 

gebruik makend van een 5 ml omnifix spuit (BRAUN 460 6051 V, Melsungen, Duitsland). De buffer 

werd bewaard bij 4°C. Een Fosfaat gebufferde Saline-buffer (PBS, pH 7,4) werd aangemaakt 

bestaande uit 0,1 M NaCl (Sigma-ALDRICH), 1,96 mM KCl (SIGMA-ALDRICH), 1,07 mM NA2HPO4 

(SIGMA-ALDRICH) en 4,72 mM KH2PO4 (SIGMA-ALDRICH). De oplossing werd na sterilisatie 

bewaard bij 21°C. 

 

2.3 Culicoïdes extracten 
Voor het aanmaken van de muggenextracten baseerden we ons op het protocol beschreven door 

Langner et al. (2008). In dit protocol ging men uit van droge, ingevroren Culicoïdes muggen gevangen 

volgens de Boorman-methode (1974). In ons onderzoek werd echter gewerkt met op ethanol 

gevangen en bewaarde Culicoïdes muggen (Instituut voor tropische geneeskunde, Antwerpen, 

België). Hierdoor werd eerst een dialyse uitgevoerd teneinde de ethanol te verwijderen. De dialyse 

gebeurde m.b.v. Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Units (Pierce Biotechnology, Rockford, IL). Deze werden 

gevuld met muggen en overnacht geïncubeerd ondergedompeld in Tyroides/BSA buffer. Vervolgens 

werd 4,5 µl phenylmethanesulfonyl fluoride oplossing (BioChemika 93482, SIGMA-ALDRICH) 

toegevoegd. Dit is een serine protease inhibitor die enzymes zoals trypsine inhibeert waardoor de 

muggeneiwitten niet aangetast worden bij het vermalen van de muggen met behulp van een glazen 

maler. Na het malen volgde een centrifugatie gedurende 10 minuten bij 4°C en 100g (CR412 Jouan, 
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VWR, Pennsylvania, Verenigde Staten). Vervolgens werd het bekomen supernatans gefilterd onder 

steriele omstandigheden met een PALL Acrodisc Syringe Filter 0,2µm (ISSS) gebruik makend van een 

5 ml omnifix spuit (BRAUN). 

De eiwitconcentratie van de bekomen extracten werd bepaald volgens de Christian Warburg 

vergelijking (Warburg en Christian, 1941). Hiervoor werd gebruik gemaakt van het GeneQuant pro 

toestel (Amersham Biosciences, Roosendaal, Nederland). De Christian Warburg equation is een 

empirisch opgestelde vergelijking die als volgt luidt:  

Eiwitconcentratie mg/ml = (1,55 * A280) – (076 * A260). Waarvan A280 de absorptie is bij 280 nm 

(proteïnenconcentratie) en A260 de absorptie is bij 260 nm (DNA-concentratie) (Warburg en Christian, 

1941).  

Van de bekomen stokconcentratie (0,9479 mg/ml) werd een verdunningsreeks aangemaakt voor de 

verdere testen gaande van 0,47 µg/µl tot 0,5 *10
-5 

µg/µl met behulp van Tyr/BSA buffer. 

 

2.4 De Histamine-release Test 
Het originele protocol werd opgesteld door Dr. S. Kaul (Hannover) in 1998. Het gebruikte protocol, 

gebaseerd op Wagner et al. (2008), ging uit van gewassen PBL waarop een degranulatiereactie werd 

uitgelokt door toevoeging van muggenextracten. De test verliep in verschillende stappen. In een 

eerste stap verzamelde men bloed, vanuit de vena jugularis, van de proefpaarden in 

Ethyleendiaminetetra-azynzuur (EDTA) gecoate, 10 ml buisjes (Venosafe, Terumo corporation, Tokyo, 

Japan). De bloedstalen voor de histaminevrijstelling werden tijdens transport bewaard op 

kamertemperatuur, uit het licht. PBL-rijk plasma, bekomen na een spontane sedimentatie (30 min.), 

werd afgenomen. Het plasma centrifugeerde men (CR412 Jouan, VWR) gedurende 5 minuten bij 

100g op kamertemperatuur. Daarop volgde een wasstap, waarbij het bekomen pellet tweemaal 

gewassen werd met PBS-buffer. Nadien resuspendeerde men het pellet in 1ml Tyrodes/BSA (= 

onverdunde stock). Een telling van de granulaire cellen gebeurde na kleuring met Trypan BLUE 

(Trypan blue solution (0,4%), T8154 SIGMA-ALDRICH) in een Neubauer kamer (Tiefe Neubauer 0,1 

mm, Paul.Marienfeld GmbH £ co. KG, Lauda-Königshofen, Duitsland). Na de telling suspendeerde 

men de cellen in tyrodes/BSA buffer teneinde een finale concentratie van 5*10
6
 granulaire cellen per 

ml te bekomen (= verdunde stock). 

In een microtiterplaat (U96 MicroWell™ Plates, Nunc, Thermo Fisher Scientific, Roskilde Site 

Denemarken) werd de histaminevrijstelling bekomen door aan 90 µl verdunde stock, 10 µl van de 

verdunningsreeks van de muggenextracten toe te voegen. Als negatieve controle gebruikte men 10 µl 

Tyrodes/BSA. Deze negatieve controle werd gebruikt teneinde een algehele overgevoeligheid te 

kunnen uitsluiten.  

Na het samenvoegen van de verdunde stock en de buffer/extracten volgde een incubatie van 2 uur bij 

37°C. Centrifugatie van de microtiterplaat (Nunc) werd na de incubatiestap uitgevoerd gedurende 10 

minuten bij 100g op kamertemperatuur (CR412 Jouan, VWR). Nadien werd het supernatans 

overgepipetteerd in een microtiterplaat (Nunc). Deze laatste werd bewaard bij –20°C tot de Enzyme 

Immunoassay (EIA) Histamine werd uitgevoerd. 

Teneinde de reproduceerbaarheid van deze HRT na te gaan, werd in een proefopzet een bloedstaal 

afgenomen bij 3 paarden (SRG_0002 (+), SRG_0003 (–) en SRG0004 (–) HRT 13/08/09) en werd de 
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histaminevrijstelling ten gevolge van toevoeging van Culicoïdesextracten in drievoud (A; B en C) 

uitgevoerd met een eindvolume van 100µl. Bijkomend werd ook een histaminestaal D in bekomen met 

eindvolume van 200 µl (180 µl verdunde stock + 20 µl buffer/muggenextracten). 

 

2.5 Maximum release  
Aangezien het aantal basofielen per ml bloed alsook het histamine-gehalte per basofiel sterk kunnen 

varïeren van paard tot paard, worden de resultaten van de HRT steeds uitgedrukt als een relatieve 

histamine vrijstelling ten opzichte van de maximale vrijstelling (Langner et al., 2008 en Wagner et aol., 

2008). De maximale histamine vrijstelling kan op verschillende wijzen bekomen worden. Om de 

relatieve histamine vrijstelling van CHS-positieve en CHS-negatieve paarden onderling te kunnen 

vergelijken is het echter van belang om een reproduceerbare techniek toe te passen. Daarom werd 

experimenteel onderzocht welk de meest optimale techniek is. Hiervoor werden twee technieken 

uitgetest. Enerzijds werden cellen van de verdunde stock gekookt met behulp van een warmwaterbad 

op 42°C, 60°C en 95°C gedurende respectievelijk 10, 10 en 5 minuten. De laatste werd beschreven 

door Wagner et al. (2008) en Langner et al. (2008). Anderzijds werd vriesdooien toegepast. Deze 

techniek werd voorgesteld door de bijsluiter van de EIA Histamine (Beckman-Coulter GmbH, Standort 

Sinsheim, Duitsland). Vriesdooien werd zowel met als zonder osmotische shock uitgetest. Zonder de 

osmotische shock werd de verdunde stock 1/10 verdund met Tyr/BSA en vervolgens gedurende 20 

minuten bij –20°C gezet. Nadien werden de cellen ontdooid bij kamertemperatuur gedurende 20 

minuten. De cyclus herhaalde men 3 keer. Het vriesdooien met osmotische shock werd nog eens 

opgesplitst in twee technieken. Bij de eerste techniek (01) ging men uit van verdunde stock die 1/10 

verdund werd met gedestilleerd water. Vervolgens voerde men de vriesdooicylcus drie maal uit, zoals 

hierboven beschreven. Bij de tweede techniek (02) ging men uit van onverdunde stock die verdund 

werd met gedestilleerd water volgens dezelfde verdunningsfactor als waarmee de verdunde stock 

werd bekomen (paragraaf 2.3). Hierop volgde de vriesdooicyclus, ook hier drie maal uitgevoerd. 

De hierboven beschreven technieken werden toegepast op een bloedstaal afkomstig van 1 proefpaard 

(SRG_0002(+), HRT 05/08/09) en steeds in drievoud teneinde de reproduceerbaarheid ervan te 

kunnen nagaan. De uitgeteste condities zijn schematisch weergegeven in onderstaande tabel (tabel 

1). 

Tabel 1: Overzicht uitgeteste condities voor de optimalisatie van de maximum release van de HRT 

Techniek Protocol 

Koken 42°C Verdunde stock opkoken gedurende 10 minuten bij 42°C mbv warmwaterbad 

Koken 60°C Verdunde stock opkoken gedurende 10 minuten bij 60°C mbv warmwaterbad 

Koken 95°C Verdunde stock opkoken gedurende 5 minuten bij 95°C mbv warmwaterbad 

Vriesdooien zonder osmotische shock Verdunde stock 1/10 verdunnen met Tyr/BSA, 3* vriesdooicyclus 

Vriesdooien met osmotische shock 01 Verdunde stock 1/10 verdunnen met gedestileerd water, 3* vriesdooicyclus 

Vriesdooien met osmotische shock 02 Onverdunde stock verdunnen met gedestilleerd water volgens verdunningsfactor 

waarmee verdunde stock werd bekomen, 3* vriesdooicyclus 

 

2.6 Bepaling van de Histamine-release: EIA Histamine 
Voor de bepaling van de hoeveelheid vrijgestelde histamine werd gebruik gemaakt van de 

BECKMAN-COULTER kit (Beckman-Coulter GmbH, Standort Sinsheim, Duitsland) die gebaseerd is 



 7 

op een competitie-ELISA. De meegeleverde reagentia werden bereid en bewaar volgens het protocol 

van de fabrikant. De procedure van de assay verliep over 4 fases. Als eerst kwam een acylatiestap 

aan bod waarin histamine aanwezig in de stalen werd geacyleerd tot N-acylhistamine. Dit gebeurde in 

een microtiter-plaat (Nunc) waar volgens het protocol aan 25 µl acylatiebuffer, 100 µl van het 

controlestaal, de standaards of de teststalen werd toegevoegd om vervolgens 25 µl acylatiereagens 

toe te voegen en onmiddellijk de plaat te vortexen. Vanuit het standpunt om zuinig om te springen met 

de aangemaakte histaminestalen, men bekwam immers met het HRT protocol maar 100 µl 

supernatans, werd geopteerd om na te gaan of i.p.v. met 100 µl staal ook gewerkt kon worden met 50 

µl of zelfs 33,3 µl staal. In verhouding met het Beckman-protocol werd in het eerste geval met 12,5 µl 

en in het tweede geval met 8,3 µl acylatiebuffer en –oplossing gewerkt. Voor dit experiment werd 

bloed (SRG_0011(+), HRT09/06/09) afgenomen en werd de maximale histamine release bepaald (zie 

paragraaf 2.5). Het bekomen histaminestaal werd volgens de 3 uitgeteste volumes op de EIA gezet.  

Na de acylatiestap volgde een enzymatische stap waarin N-acylhistamine 2 uur bij 4°C werd 

geïncubeerd in de anti-histamine-antistof gecoate microtiter-plaat in aanwezigheid van 200 µl alkaline 

fosfatase conjugaat. Vervolgens volgde een wasstap teneinde niet gebonden componenten te 

verwijderen. Tenslotte werd in de enzymatische stap 200 µl substraat (paranitrofenyl fosfaat opgelost 

in diethanolamine-HCl) toegevoegd en gevolgd door een incubatie van 30 minuten bij 21 °C. Hierbij 

moest vooral rekening gehouden worden met de lichtgevoeligheid van het substraat door dit uit direct 

zonlicht te houden. Na deze incubatie voegde men 50 µl stopoplossing (1N NaOH) en werd de 

optische densiteit (OD) afgelezen met een spectrometer (Wallac 1420 Victor
2
™, PerkinElmer, 

Waltham Massachusetts, USA) op 405 nm. 

 

Om de betrouwbaarheid van deze kit na te gaan werden de inter- en intra-assay reproduceerbaarheid 

ervan nagegaan. Met de kit werd een inter-assay controlestaal meegeleverd. Daarnaast werd ook 

experimenteel de inter-assay betrouwbaarheid gecontroleerd. Hiervoor werd initieel een bloedstaal 

afgenomen (SRG_0011(+), 09/06/09) om er een maximale histamine release op uit te voeren. Het 

bekomen histaminestaal werd vervolgens 2 keer op verschillende tijdstippen op de EIA gezet. Nadien 

werd een nieuw standaardstaal aangemaakt wegens het opgebruikt zijn van voorgaande staal. Dit 

gebeurde door een bloedstaal af te nemen (SRG_0004 (-), bloedstaal 974 05/08/09) en hierop een 

maximale histamine release uit te voeren. Dit gebeurde door telkens 90 µl van verdunde stock aan te 

lengen met 10 µl Tyrodes/BSA buffer tot de stock opgebruikt was en deze op te koken gedurende 5 

minuten bij 95°C. Vervolgens werden na centrifugatie (CT15RE Himac, VWR, Pennsylvania, 

Verenigde Staten) de supernatanten samengevoegd en uitgedeeld in aliquots van 500 µl. Met dit 

histaminestaal werd naast de inter-assay ook de intra-assay reproduceerbaarheid van de kit 

nagegaan. 

 

Voor de bepaling van de cut-off tussen positieve en negatieve paarden werden de histaminestalen 

van in het totaal 30 paarden op de EIA geplaatst waarvan 16 klinisch positieve en 14 klinisch 

negatieve paarden. Er werd een arbitrair scoresysteem toegepast met 4 graden om de klinische 
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symptomen van de paarden te scoren (zie tabel 2). Naast de maximum release en de negatieve 

controle werd de reactie op de muggenextracten (5 µg/ml) nagegaan. 

Tabel 2: arbitrair scoresysteem toegepast om de klinische symptomen van de paarden te scoren 

0 Geen klinisch symptomen 

1 Jeuk, broze haren en/of afgeschuurde haren enkel ter hoogte van manen en staart 

2 Jeuk, broze en afgeschuurde haren en kale plekken enkel ter hoogte van manen en staart 

3 Jeuk, broze en afgeschuurde haren, kale plekken of volledig kaal, open wonden. Eveneens 

andere delen betrokken dan manen en staart 

 

2.7 Statistische analyse 
Met behulp van de software Win Episcope 2.0 (EPIDECON) werd een Receiver Operating curve 

(ROC) berekend. De sensitiviteit, specificiteit en de positief en negatief voorspellende waarde werden 

berekend met behulp van een 2x2 tabel volgens de methode van Gerstman en Cappucci (1996). 

Onder sensitiviteit verstond men het aantal test positieve, klinisch allergische paarden ten opzichte 

van het totaal aantal klinisch allergische paarden (correct positieven). Bij de specificiteit bekeek men 

de correct negatieven, dit wil zeggen het aantal test negatieve, klinisch gezonde paarden ten opzichte 

van het totaal aantal klinisch gezonde paarden. Als positief voorspellende waarde werd gedefinieerd 

het percentage paarden met een positieve uitslag die ook klinisch positief zijn. De negatief 

voorspellende waarde werd gedefinieerd als het percentage paarden met een negatieve uitslag die 

klinisch gezond zijn. Alle waarden werden berekend met een 95% betrouwbaarheidsinterval (Langner 

et al., 2008; Dewulf, 2008). 

 

3. Resultaten 
3.1 Optimalisatie maximum release HRT 
De verschillende technieken (paragraaf 2.5 tabel 1) werden uitgetest op éénzelfde bloedstaal 

(SRG_0002 (+), HRT 05/08/09) en dit steeds in drievoud (A, B, C) teneinde de reproduceerbaarheid 

van de technieken te kunnen nagaan. De bekomen histamine concentraties worden weergegeven in 

onderstaande tabel (tabel 3). 

Tabel 3: histamineconcentratie (ng/ml) overeenkomstig aan maximum release in functie van de 

toegepaste condities bij koken en vriesdooien. Het gemiddelde over de 3 stalen alsook de intra-assay 
variantie worden steeds weergegeven. 

Koken Vriesdooien 

 42°C 60°C 95°C Zonder osmotische 

shock 

Met osmotische 

shock 01 

Met osmotische 

shock 02 

A 0,66 ng/ml 12,49 ng/ml / 0,33 ng/ml / 55,34 ng/l 

B 0,42 ng/ml 12,79 ng/ml 41,53 ng/ml 0,94 ng/ml 22,8 ng/ml 33,66 ng/ml 

C 0,32 ng/ml 9,47 ng/ml 42,39 ng/ml 4,06 ng/ml 29,7 ng/ml 50,66 ng/ml 

gemiddelde 0,47 ng/ml 11,58 ng/ml 41,96 ng/ml 1,78 ng/ml 26,25 ng/ml 46,55 ng/ml 

Intra-assay 41,43% 18,25% 1,03% 128,25% 13,14% 27,70% 

 
De gemiddelde histaminevrijstelling bekomen met koken bij 42°C en 60°C ligt beduidend lager dan 

deze bekomen met koken bij 95°C. Vriesdooien zonder osmotische schok geeft gemiddeld lagere 
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waarden voor de histaminevrijstelling dan deze bekomen bij vriesdooien met osmotische schok (01 en 

02). De laagste waarde voor intra-assay variantie wordt bekomen bij koken op 95°C (zie tabel 3). Dit 

leidt tot een intra-assay reproduceerbaarheid van 98,97%. 

 

3.2 Optimalisatie protocol HRT 
 
Voor het nagaan van de intra-assay reproduceerbaarheid (zie paragraaf 2.4) werden van de bekomen 

histaminestalen van 1 paard onderstaande (tabel 4) op de EIA geplaatst. Volgende resultaten werden 

bekomen (tabel 4). 

Tabel 4: Bepaling intra-assay reproduceerbaarheid van de HRT. Voor staal A en B werd er gewerkt met 

een finaal celvolume van 100 µl, voor staal D was dit 200 µl. De intra-assay variantie staat weergegeven. 

Tevens werd de intra-assay variantie zonder staal D berekent (intra-assay*) 

SRG_0002 (+), HRT 13/08/2009 

 Negatieve controle Tyr/BSA, 100 µl  5 µg/ml, 100 µl 

A 6,52 ng/ml 11,29 ng/ml 

B 5,1 ng/ml 10,6 ng/ml 

D 0,2 ng/ml 12,1 ng/ml 

Intra-assay 94,9% 6,7% 

Intra-assay* 12,2% 3,15% 

 
Opvallend is de afwijkende waarde van de negatieve controle bij staal D. Indien hier geen rekening 

mee wordt gehouden bekomen we een intra-assay reproduceerbaarheid van 87,8% bij de negatieve 

controle, indien wel slechts een reproduceerbaarheid van 5,6%. Dergelijke afwijkende negatieve 

controle werd gedurende het onderzoek vaker gezien bij (zie discussie). Bovendien ligt het resultaat 

van staal D bij 5 µg/ml in de lijn van staal A en B, met een intra-assay reproduceerbaarheid van 

93,3%, waardoor het niet duidelijk is of het finaal celvolume een rol speelt. De bekomen 

reproduceerbaarheid bij 5 µg/ml is een zeer goede waarde waardoor besloten kan worden dat het 

uitgevoerde protocol voldoende precies is om routinematig uitgevoerd te worden. 

 

3.3 Optimalisatie EIA Histamine 
3.3.1 Optimalisatie acylatiestap 

Het bekomen histaminestaal (paragraaf 2.6) werd volgens de 3 uitgeteste volumes op de EIA gezet en 

volgende resultaten werden bekomen (tabel 5). 

Tabel 5: maximale histamine vrijstelling (ng/ml) in functie van drie uitgeteste volumes (100, 50 en 33,3 µl) 

toegepast gedurende de acylatiestap van de EIA. 

SRG_0011 (+), HRT 09/06/2009; EIA 23/07/2009 

100 µl staal in acylatiestap EIA 50 µl staal in acylatiestap EIA 33,3 µl staal in acylatiestap EIA 

45,2 ng/ml 41,4 ng/ml 60,4 ng/ml 

 
Het verschil in resultaat tussen het vooropgestelde 100 µl staal en het uitgeteste 50 µl staal (4,4%) 

valt binnen de foutenmarge van de intra-assay variantie van 10% vastgelegd door de fabrikant. 
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3.3.2 Intra- en inter-reproduceerbaarheid EIA 

Volgens het protocol heeft de Beckmankit een inter-assay reproduceerbaarheid met een 

variatiecoëfficiënt kleiner dan of gelijk aan 12,8%. Voor de intra-assay reproduceerbaarheid zou de 

vooropgestelde coëfficiënt van variatie kleiner dan of gelijk aan 9,8% moeten zijn. De experimenteel 

bepaalde inter-assay en intra-assay reproduceerbaarheid voor beide histaminestalen staan 

weergegeven in tabel 6.  

Tabel 6: histamine vrijstelling (ng/ml) bij uitvoering van een maximum release (koken gedurende 

5minuten bij 95°C) bepaald via EIA op verschillende data ter optimalisatie van de inter- en intra-assay 

reproduceerbaarheid van de EIA. 

Staal SRG_0011(+) HRT 09/06/09 SRG_0004(-) HRT 05/08/09 

Datum EIA 23/07/09 06/08/09 06/08/09 17/08/09 21/08/09 28/08/09 14/09/09 

Histamine 

Concentratie 

ng/ml 

41,40 35,89 27,39 25,36 24,3 34,00 22,90 

/ 41,09 33,71 25,63 25,7 31,10 26,19 

/ 45,74 33,76 24,95 / 30,70 / 

Intra-assay % / 11;83 13,38 1,44 2,80 6,47 6,7 

Inter-assay % </= 12,5 </= 20,8 

 
Indien we kijken naar de resultaten voor SRG_0004(-) zien we dat de waarden voor de intra-assay 

variatiecoëfficiënt gemiddeld (=7,1%) lager zijn dan de vooropgestelde 9,8%. De waarde bekomen op 

06/08/09 (13,4%) schiet hier boven uit. Dit was echter de eerste maal dat de intra-assay 

reproduceerbaarheid van dat staal werd nagegaan. Voor wat betreft de inter-assay 

reproduceerbaarheid liggen de bekomen waarden voor de variatiecoëfficiënt hoger dan de door de 

fabrikant aangegeven 12,8% (zie tabel 6).  

 

3.4 Verschil tussen positieve en negatieve paarden 
De bekomen resultaten van de 30 histaminestalen die op de EIA geplaatst werden ter bepaling van 

een cut-off (paragraaf 2.6) staan in onderstaande tabel opgesomd als percentages ten opzichte van 

de bekomen maximum release (tabel 7). De negatieve controle ligt opvallend hoog (>20%) bij 

minstens 14 paarden. 

 

Bij 13 van de 16 geteste klinisch positieve paarden vinden we een histamine vrijstelling hoger dan 

25% terug na toevoeging van 5 µg/ml muggenextracten (zie tabel 7). Dit verschilt duidelijk van de 14 

geteste klinische gezonde paarden, waarvan slechts 4 een waarde geven boven 25% na toevoeging 

van 5 µg/ml muggenextracten (zie tabel 7). 

Vanuit deze resultaten werd met behulp van Win Episcope 2.0 een ROC curve bepaald (figuur 1) met 

95% betrouwbaarheidsintervallen, teneinde een cut-off te kunnen bepalen. De “area under the curve” 

van de ROC bedraagt 85,37% met een onderwaarde van 74,56% en een bovenwaarde van 90,17%. 

De ROC-curve indiceert een cut-off van >25% ten opzichte van de maximum release als punt waarop 

de som van de sensitiviteit en specificiteit voor de HRT de hoogste waarde bereikt. Voorts werden ook 

de sensitiviteit, specificiteit en de positief (PVW) en negatief voorspellende waarde (NVW) berekend 

met een 95% betrouwbaarheidsinterval (tabel 8). 
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Figuur 1: ROC –curve van de histamine vrijstelling (% t.o.v. maximum release) ten gevolge van 

blootstelling aan Culicoïdes (5 µg/ml).  

 

Tabel 7: Histamine vrijstelling (% t.o.v. maximum release) ten gevolge van blootstelling aan Tyrodes/BSA 

buffer en muggenextracten (5 µg/ml). De volgorde van de paarden is gebaseerd op het feit of deze al dan 
niet klinische symptomen van zomereczeem vertoonden op moment van staalname of in het verleden. 
Anderzijds werd gekozen om de paarden te rangschikken naar stijgend % histamine vrijstelling wanneer 
een finale concentratie van 5 µg/ml Culicoïdes extracten werd toegevoegd. De leeftijd van de paarden op 
het moment van staalname, samen met de leeftijd waarop de eerste klinische symptomen werden 
vastgesteld door de huidige eigenaar zijn vermeld. De weergegeven scores zijn gebaseerd op het 
systeem weergegeven in tabel 2 en worden aangevuld met het al dan niet gebruiken van 
preventiemaatregelen. Resultaten met een waarde voor de negatieve controle >20% staan weergegeven 
met een *, resultaten waarbij de negatieve controle <15% staan weergegeven met een $. 

SRG_nummer  Neg.contr 

% 

5 µg/ml 

% 

Leeftijd 

Jaar 

Leeftijd 1ste 

symptomen 

(jaar) 

Score bij 

staalname 

Preventie-

maatregelen 

Neg 

controle 

>20%  

Neg 

controle  

< 15% 

SRG_0028, 1238 + 5.9 7 4 2 1 Ja  $ 

SRG_0046, 1271 + 39.34 17.3 6 3 0 Ja *  

SRG_0039, 1264 + 6.26 22.71 5 4 0 Ja  $ 

SRG_0048, 1273 + 25,35 26,73 1 1 1 Ja *  

SRG_0022, 1232 + 20 33.7 6 / 1 Ja   

SRG_0047, 1272 + 25 36.43 3 1 2 Ja *  

SRG_0027, 1237 + 42.2 38.8 4 2 1 Ja *  

SRG_0038, 1263 + 21.97 45.12 6 3 0 Ja *  

SRG_0002, 1221 + 26.24 45.43 6 / 0 Ja *  

SRG_0034, 1259 + 23 46.25 2 1 2 Ja *  

SRG_0041, 1266 + 23.45 47.19 3 1 1 Ja *  

SRG_0026, 1236 + 10.4 52.3 4 2 1 Ja  $ 

SRG_0033, 1243 + 53.26 55.97 8 1-3 0 Neen *  

SRG_0030, 1240 + 7.65 58.55 3 2 1 Ja  $ 

SRG_0043, 1268 + 14.78 74.32 12 / 1 Ja  $ 

SRG_0025, 1235 + 29.9 90.2 13 2 2 Neen *  

          

SRG_0037, 1262 - 0.75 1.06 6 / 0 Neen  $ 

SRG_0020, 1230 - 2.6 2 12 / 0 Neen  $ 

SRG_0035, 1260 - 17.4 2.21 13 / 0 Neen   

SRG_0029, 1239 - 5.9 7 4 / 0 Neen  $ 

SRG_0031, 1241 - 7.88 8.02 8 / 0 Neen  $ 

SRG_0003, 1222 - 4.14 9.04 15 / 0 Neen  $ 

SRG_0040, 1265 - 17.38 14.71 3 / 0 Neen   

SRG_0023, 1233 - 14.7 17.4 11 / 0 Neen  $ 

SRG_0042, 1267 - 25.1 19.24 5 / 0 Neen *  

SRG_0004, 1223 - 7.48 23.2 13 / 0 Neen  $ 

SRG_0024, 1234 - 7.3 28.1 9 / 0 Neen  $ 

SRG_0032, 1242 - 21.6 36.2 7 / 0 Neen *  

SRG_0049, 1274 - 25.91 45.33 4 / 0 Neen *  

SRG_0021, 1231 - 30.18 45.7 20 / 0 Neen *  

 



 12 

Tabel 8: Sensitiviteit (%), specificiteit (%) en de positief en negatief voorspellende waarde (%) van de 

HRT met hun 95% betrouwbaarheidsinterval, bepaald op basis van de testresultaten van 30 bloedstalen 
(zie tabel 7, alle bekomen resultaten). 

  Onderste limiet Bovenste limiet 

Sensitiviteit % 81,25 62,12 100 

Specificiteit % 71,43 47,76 95,09 

Positief voorspellende waarde % 76,47 56,31 96,63 

Negatief voorspellende waarde % 76,92 54,02 99,83 

 
Indien enkel rekening gehouden wordt met resultaten waarbij de negatieve controle <15% is en de 

cut-off op >25% ligt (zie tabel 7, groene arcering), dan houden we nog 4 klinisch positieve en 7 

klinisch negatieve paarden over. Opmerkelijk is dat de afwijkende waarden op de negatieve controle 

voornamelijk bij klinisch positieve paarden (10) voorkomt en in mindere mate bij de klinisch gezonde 

(4). De berekeningen van de sensitiviteit, specificiteit, PVW en NVW staan neergeschreven in tabel 9. 

Opvallend is de daling van de sensitiviteit (60%) en lichte verbetering van de specificiteit (87,5%). 

Tabel 9: Sensitiviteit (%), specificiteit (%) en de positief en negatief voorspellende waarde (%) van de 

HRT met hun 95% betrouwbaarheidsinterval, bepaald op basis van de testresultaten met een waarde voor 
de negatieve controle <15% (zie tabel 7, groene arcering). 

  Onderste limiet Bovenste limiet 

Sensitiviteit % 60 17,06 100 

Specificiteit % 87,5 64,58 100 

Positief voorspellende waarde % 75 32,56 100 

Negatief voorspellende waarde % 77,78 50,62 100 

 

4. Discussie 
In het kader van het SANROGEN-project werd een HRT geoptimaliseerd teneinde een immunologisch 

onderscheid te kunnen maken tussen paarden overgevoelig aan zomereczeem en niet allergische 

paarden. Er werd gekozen voor de HRT aangezien een onderscheid op basis van kliniek minder 

betrouwbaar is. Immers baseert zich men bij een klinische diagnose op de vrij stereotiepe 

seizoensgebonden pruritus. „Vrij‟ stererotiep aangezien steeds een differentiaal diagnose in het 

achterhoofd gehouden moet worden. Er kan onder meer een ventraal (ter hoogte van navel en 

flanken) gelokaliseerde pruritus voorkomen ten gevolge van een overgevoeligheidsreactie op 

Onchocerca cervicalis alsook een pruritus met alopecie en korstvorming ter hoogte van o.a. de oren, 

aangezicht en ventrale middenlijn ten gevolge van een overgevoeligheid op beten van Simulium 

species. Daarnaast is Oxyuris equi een parasiet verantwoordelijk voor een anale pruritus resulterend 

in een rattenstaart. Bovendien is er ook een atopische dermatitis bij het paard beschreven. Deze niet-

seizoensgebonden pruritus is een overgevoeligheidsreactie op omgevingsallergenen andere dan die 

van bijtende insecten (Fadok en Greiner, 1990, Frey et al., 2008, Rüsbüldt, 2007). Daarnaast is de 

seizoensgebondheid van zomereczeem een beperking op de klinische diagnose. Er treedt in de winter 

een periode op van remissie, waardoor paarden, die niet te erg aangetast zijn geweest in de 

zomerperiode, er in de winter klinisch gezond kunnen uitzien (Ferroglio et al., 2005). In een onderzoek 

waarbij de HRT werd uitgevoerd in de late herfst, bleek de HRT een beduidend hogere sensitiviteit 
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(100%) en specificiteit (78%) te hebben als een intradermale test en een IgE-ELISA (Langner et al, 

2008). Dit kan indiceren dat de HRT ook in de winter voldoende betrouwbaar is, voor het identificeren 

van CHS-positieve en CHS-negatieve paarden. 

 

Tijdens de optimalisatie van de HRT werden verschillende technieken voor de maximum release 

uitgetest (tabel 1, paragraaf 2.5) Enerzijds werd het effect van koken bekeken, dit bij verschillende 

temperaturen (zie tabel 1, paragraaf 2.5). In de protocols van Langner (2008) en Wagner (2008) 

worden cellen bij 95°C gekookt gedurende respectievelijk 10 en 5 minuten. Histamine is een eiwit en 

bestaat uit één gedecarboxyleerd histidine. Eiwitten zouden denatureren bij temperaturen boven de 

60°C. Indien dit gedurende het koken bij 95°C met histamine daadwerkelijk zou gebeuren, zou de 

techniek onvoldoende betrouwbaar zijn. Immers denaturatie veroorzaakt structurele veranderingen in 

een eiwit, die voornamelijk opgebouwd is uit zwakke waterstofbruggen tussen aminozuren. Deze 

structuurveranderingen kunnen leiden tot functieverlies (Nelson en Cox, 2005). Dit houdt in dat het 

vrijgestelde histamine mogelijks niet meer reageert op de antistoffen gedurende de EIA waardoor een 

lagere maximale release bekomen wordt. De vraag is of een eiwit opgebouwd uit 1 aminozuur, zoals 

histamine, hier gevoelig aan is. Om dit te kunnen uitsluiten werd het effect van koken bij lagere 

temperaturen (60°C en 42°C) op de maximale release nagegaan. De normale lichaamstemperatuur 

van een paard varieert tussen 37°C en 38°C (Kahn, 2005). Een temperatuur van 42°C is vergelijkbaar 

met een zeer hoge koorts waarbij cellen beginnen af te sterven en de celinhoud (inclusief het 

histamine) vrijgesteld wordt. In het geval van een denaturatie ten gevolge van een te hoge 

temperatuur wordt er een afwijkende maximum release verwacht t.o.v. koken bij lagere temperaturen 

(Nelson en Cox, 2005). 

Anderzijds werd ook het effect van vriesdooien uitgetest, al dan niet voorafgegaan door een 

osmotische shock (zie tabel 1, paragraaf 2.5). Dit wederom ter uitsluiting van het denaturerend effect 

van koken op histamine. Daarnaast ook om uit te sluiten dat, omwille van verdamping en 

condensvorming, het koken niet reproduceerbaar genoeg zou zijn. Onderscheid dient gemaakt te 

worden tussen vriesdooien met en zonder osmotische shock. Tijdens de osmotische shock komen de 

cellen in een hypo-osmotisch milieu (gedistilleerd water) terecht waardoor ze opzwellen en barsten, dit 

versterkt het celdodend effect van vriesdooien. Het protocol werd uitgevoerd bij –20°C en bewust niet 

bij –80°C aangezien dergelijke temperatuur gehanteerd wordt om ijskristalvorming in cellen te 

voorkomen. Het is net kristalvorming die zorgt voor beschadiging en afsterven van cellen. 

Uit de resultaten van beide methoden (tabel 3, paragraaf 3.1) kan men afleiden dat bij vriesdooien 

zonder osmotische shock en koken bij 42°C onvoldoende histamine wordt vrijgesteld. Bij vriesdooien 

met osmotische shock wordt wel histamine vrijstelling bekomen, echter is de techniek weinig 

reproduceerbaar. Het koken bij 60°C veroorzaakt een tamelijk reproduceerbare histamine vrijstelling 

maar die is eerder laag t.o.v. de vrijstelling bekomen bij koken op 95°C (tabel 3, paragraaf 3.1). 

Bovendien gaf het koken bij 95°C de beste intra-assay reproduceerbaarheid. Daarom kan er vanuit 

het experiment besloten worden dat koken bij 95°C gedurende 10 minuten de best toe te passen 

techniek is. Het is bovendien ten opzichte van vriesdooien veel eenvoudiger uit te voeren. In de 
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toekomst zou dit besluit bevestigd moeten worden door reeds bekomen maximum releases van 

SRG_0003, staal 973 ook op de EIA te plaatsen. 

 

Het hoofddoel van dit onderzoek was een betrouwbare cut-off level zien te bekomen in de HRT, 

zodanig dat in de volgende fase van het onderzoek routinematig een immunologisch onderscheid kan 

gemaakt worden om vervolgens het genetische aspect te bestuderen.  

Opvallend in de HRT-resultaten van 30 bloedstalen zijn de zeer hoge waarden (>20%) (zie tabel 7, 

rode arcering) voor de negatieve controle (Tyrodes/BSA buffer) bij 14 van de 30 paarden. Dit is in 

tegenstelling met een onderzoek uitgevoerd door Langner et al. in 2008 waarbij geen van de 18 

geteste paarden een negatieve controle gaven met een waarde boven de 10% (Langner et al., 2008). 

Een potentiële verklaring kan zijn dat de cellen op het moment van staalname (zomer) te reactief zijn 

door massale aanwezigheid van Culicoïdes muggen in de omgeving. Daardoor zou er ook een hoge 

spontane histamine vrijstelling kunnen optreden. Dit houdt in dat als de staalname herhaald zou 

worden in het late najaar/winter, naar analogie met onderzoek uitgevoerd door Langer (2008) en 

Wagner (2008), de waarden van de negatieve controle spontaan zouden moeten normaliseren. 

Opvallend in deze resultaten is dat de afwijkende waarden voor de negatieve controle voornamelijk 

terug te vinden zijn bij de klinisch positieve paarden (10) en in veel mindere mate bij de klinisch 

gezonde paarden (4) terwijl deze evenzeer aan de muggen worden blootgesteld. Of dit inhoudt dat 

allergische dieren over meer PBL of meer FcεRI receptoren beschikken en daardoor een hogere 

spontane release geven, is naar mijn weten niet in de literatuur beschreven. Bovendien werden in het 

toegepast protocol van de HRT de cellen steeds geteld om vervolgens gesuspendeerd te worden tot 

een eindconcentratie van 5*10
6
 cellen/ml bekomen werd. Dit houdt normaal in dat in het toegepast 

protocol er geen verschil mag zijn tussen het aantal cellen aanwezig in de verdunde stock van een 

klinisch positief en dat van een klinisch gezond paard. Wel werd reeds in de literatuur beschreven dat 

allergische dieren andere mechanismen van het immuunsysteem zouden aanspreken als reactie op 

allergenen (zie verder in de paragraaf, Akdis, M. et al., 2004; Hawrylowicz en O‟Garra, 2005). 

Op te merken valt dat de door ons bekomen muggenextracten niet over een PD-10 kolom geplaatst 

werden. Deze kolommen worden gebruikt teneinde het endogene histamine van extracten te kunnen 

verwijderen, zoals beschreven in Wagner et al. (2008). Mogelijks is dit mede een oorzaak voor de 

hoge relatieve histaminegehaltes (%) bekomen bij de negatieve controles. Wederom moet dit 

uitgesloten worden via verder onderzoek 

Omdat er op dit moment van het onderzoek nog een probleem is met de waarden voor de negatieve 

controle, moeten overige besluiten zeer voorzichtig genomen worden. 

 

Indien we de door de ROC-curve bepaalde cut-off toepassen zien we dat slechts 3 van de 16 klinisch 

positief paarden negatief testen (zie tabel 7). Deze negatieve testresultaten kunnen indiceren dat de 

klinisch positieve paarden overgevoelig waren aan een ander omgevingsallergeen, zoals o.a. pollen 

en schimmels. Deze paarden vertoonden bovendien op moment van staalname weinig tot geen 

symptomen van zomereczeem. Een mogelijke overgevoeligheid op deze omgevingsallergenen werd 

in dit onderzoek niet verder nagegaan. Dit resultaat houdt ook in dat het overgrote deel van de klinisch 
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zichtbare symptomen een gevolg waren van de Culicoïdes muggen. Opvallend is wel dat de negatieve 

controle bij twee van de drie paarden laag ligt en dus goed is. Dit kan inhouden dat de proefopzet 

geslaagd is of dat de proef volledig mislukt is. Er werd immers geen positieve controle (anti-paard-IgE) 

ingebouwd in de HRT. Dit omwille van het gebrek aan betrouwbare commerciële preparaten. De 

positieve controle wordt normaal aangewend om mislukte HRT‟s uit de studie te verwijderen (Wagner 

et al., 2008). In een voorafgaande studie van het SANROGEN-project werden echter resultaten 

bekomen die voldoende interpreteerbaar waren zonder deze positieve controle. Vandaar dat ook in dit 

onderzoekje voor deze methode werd geopteerd. 

 

Voorts zijn er ook 4 klinisch negatieve paarden die een reactie sterker dan 25% t.o.v. de maximum 

release vertonen (zie tabel 7). Alle 4 waren ze minstens 4 jaar oud. Opvallend is ook hier weer de 

afwijkende waarden voor de negatieve controles. Eerder werd er geopperd dat het mogelijk is dat 

paarden die in dezelfde omgeving worden gehuisvest als paarden met zomereczeem, ook onderhevig 

zijn aan de beten van Culicoïdes waardoor een sensibilisatie optreedt. Dergelijke sensibilisatie zou in 

de HRT aangetoond worden door een hogere histamine vrijstelling gelijkaardig die van overgevoelige 

paarden. Sensibilisatie staat immers niet gelijk aan overgevoeligheid en dus klinische symptomen, net 

zoals eerder beschreven bij de hond voor vlooiendermatitis (Kunkle et al., 2000; Laffort-Dassot et al., 

2004). Klinisch gezonde paarden zouden immers andere mechanismen van het immuunsysteem 

aanspreken om te reageren op de Culicoïdes antigenen. Recente studies brachten de regulatoire of T-

suppressor cellen naar voor als één van de rolhebbende cellen (Akdis, M. et al., 2004; Hawrylowicz en 

O‟Garra, 2005). Zo is er in experimentele humane modellen aangetoond dat de natuurlijk 

voorkomende CD4+CD25+ T-suppressor cellen en de induceerbare interleukine-10 secreterende T-

suppressor cellen de allergische respons tegenwerken. De natuurlijk voorkomende T-suppressor 

cellen controleren zowel de „inate‟ als de verworven immuunrespons. De interleukine-10 secreterende 

T-suppressor cellen werden aangetoond als de dominerende cellen in de immuunrespons op 

omgevingsallergenen bij gezonde, non-allergische mensen, terwijl bij allergische individuen een hoge 

frequentie werd teruggevonden van Interleukine-4 producerende T-cellen. Interleukine-10 heeft zowel 

anti-inflammatoire als immunologische eigenschappen (Akdis, M. et al., 2004; Hawrylowicz en 

O‟Garra, 2005; Langner et al., 2008; Wagner et al., 2008,). 

 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat de HRT beloftevol is voor het stellen van een in vitro 

diagnose van zomereczeem in het kader van het SANROGEN-project. Immers ligt het doel van de 

HRT er niet in een diagnose op zich van zomereczeem maar wel in het ondersteunen van de 

genetische analyseresultaten, dit in combinatie met omgevingsfactoren. Er is nog een verdere 

optimalisatie vereist. Dit om de bekomen resultaten over maximum release en intra- en interassay 

reproduceerbaarheid van zowel de HRT als de EIA te bevestigen. Daarnaast moet de proefopzet van 

de cut-off bepaling herhaald worden in de winter om een normalisatie van de waarden voor de 

negatieve controle te bekomen. Alleen dan is een optimale interpretatie mogelijk van de bekomen 

resultaten.  
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