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suMMary of chapters
The first part of this thesis considers the clinical effects and/or the effects on different 
leukocyte subsets in situ of several registered biological treatments for psoriasis. The 
last two chapters consider possible treatment targets for psoriasis patients.

Chapter 1 is a general introduction on psoriasis and describes the lines of 
knowledge on its pathogenesis. The development of treatments for psoriasis is 
summarized, which almost paralleled the increasing knowledge of this skin disease.

In Chapter 2a a case-report on a clinical side-effect is described of a psoriasis 
patient treated with efalizumab. Chapter 2b is a written response to a comment 
made in the discussion of another case-report, which referred to the case-report 
mentioned in 2a.

When etanercept and efalizumab became available for routine use in severe psoriasis 
in the Netherlands, we hypothesized that efficacy results would be less than those 
obtained in published phase 2 and 3 studies because resistance to all conventional 
therapies as a reimbursement condition would select for more resistant cases and 
inclusion would be more restricted to severe cases (higher PASI). Furthermore, we 
hypothesized that efficacy would be less in obese patients due to the possible role of 
adipose tissue in TNF-α homeostasis. In Chapter 3 we present the efficacy and safety 
results of a retrospective analysis of 50 patients treated with etanercept 25 or 50 mg 
twice weekly, and we compared it with data from published trials. Additionally we 
related the clinical effect to the Body Mass Index, for adipose tissue is thought to 
have a possible role in TNF-α homeostasis. Based on the literature 30% and 49% of 
the patients treated with respectively twice weekly 25 mg and 50 mg should have 
achieved PASI 75. PASI 90 should have been achieved in 10% and 21% in patients 
treated with respectively twice weekly 25 mg and 50 mg. Our data showed that 15,4% 
in the 2 x25 mg group and 17% in the 2x50 mg group achieved PASI 75. PASI 90 was 
only attained in 7.7% in patients treated with 25 mg and 11.1% after treatment 
with 50 mg. In contrary to our hypothesis the mean initial PASI was comparable to 
the mean PASI mentioned in the phase 2 and 3 clinical trials. In contrast to earlier 
reports on etanercept, fatigue was a often mentioned side-effect. High Body Mass 
Index, indicating overweight or obesity, was found both in patients with little efficacy 
and in patients achieving PASI 75 or better. We concluded that use of etanercept in 
real practice gives impressive results, but these are generally less favorable as those 
published in clinical trial reports. This is probably due to the stringent conditions for 
reimbursement, which select for more treatment-resistant patients. Fatigue as side-
effect of etanercept should be an issue for further investigation. Finally, the Body 
Mass Index does not seem to influence the patients’ response to etanercept, although 
further investigations would be needed to confirm this. 

To investigate whether specific markers for innate immunity would diminish with 
successful treatment in psoriasis, we analyzed lesional and non-lesional skin biopsies 
taken from 6 patients with moderate to severe psoriasis during 12 weeks of treatment 
with etanercept in correlation with the clinical response, as described in Chapter 4. 
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In the clinical responders (PASI reduction > 50%), all markers (CD3, CD68, CD161, 
elastase, BDCA-2, TNF-α) showed a decline during treatment, indicating a pivotal role 
for innate immunity in the pathogenesis of psoriasis.

In Chapter 5a we describe the results of a prospective, randomized, placebo-
controlled study in which we determined which of the changes of several immunological 
markers in psoriatic skin correlates best with clinical response associated with effective 
therapy (adalimumab). Therefore, twenty-four active PsA patients were randomized 
to receive adalimumab (n=12) or placebo (n=12) for 4 weeks. We obtained lesional 
and non-lesional skin biopsies before and after 4 weeks of treatment from 22 patients 
with active skin lesions. Immunohistochemical analysis was performed to characterize 
several markers of innate immunity (CD68, CD161, elastase, TNF-α, BDCA-2) and T 
cells (CD3). A significant effect of treatment was observed on lesional dermal CD161+ 
and elastase+ cells. We concluded that adalimumab therapy in psoriasis lesions in 
psoriatic arthritis patients is associated with a reduction of dermal CD161+ and 
elastase+ cells, suggesting that these parameters could be used as biomarkers that 
are sensitive to change after active treatment in small proof of concept studies.

The results of this study in synovial tissue are described Chapter 5b. 
Immunohistochemical analysis was performed to characterise the cell infiltrate, 
expression of cytokines, MMPs and vascularity. Many cell types were reduced after 
adalimumab treatment compared to placebo. A significant effect of treatment 
was observed on CD3+ cells (T cells), and on the expression of MMP13; both were 
significantly reduced after active treatment. This suggest that these parameters, a 
reduction in synovial expression of CD3 and MMP13 following treatment, could be 
used as synovial biomarkers that are sensitive to change after active treatment in 
psoriatic arthritis. 

In Chapter 6 we describe the expression of the chemokine receptor CCR5 and its 
ligands in lesional and non-lesional psoriatic skin. In addition, we present the clinical 
and immunohistochemical results of a randomized placebo controlled trial with a 
CCR5 inhibitor.

Immunohistochemical analysis showed low but significant increased total numbers 
of CCR5+ cells in epidermis and dermis of lesional skin in comparison to non-lesional 
skin. However, relative expression of CCR5 proportional to the cells observed revealed 
that the difference between lesional and non-lesional skin was only statistically 
significant in the epidermis for CD3+ cells and in the dermis for CD68+ cells. 
Quantification of mRNA by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) 
only showed an increased expression of CCL5 (RANTES) in lesional skin. A randomized 
placebo-controlled clinical trial in 32 psoriasis patients revealed no significant clinical 
effect and no changes at the immunohistochemical level comparing patients treated 
with placebo or a CCR5 inhibitor SCH351125. We concluded that although CCR5 
expression is increased in psoriatic lesions, this receptor does not play a crucial role in 
the pathogenesis of psoriasis.

In Chapter 7 we describe the expression of CXCR3 and its ligands in lesional 
and non-lesional psoriatic skin. RT-PCR showed that the mRNA levels of CXCR3 
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and its ligands, CXCL9-11, were elevated in psoriatic lesions, as compared to non-
lesional samples. Serial cryostat sections of psoriasis skin biopsies were evaluated by 
immunohistochemistry. The number of CXCR3+ cells was low in nonlesional tissues. 
Quantitative image analysis demonstrated significant increases in the number of both 
epidermal and dermal CXCR3+ cells in lesional compared to non-lesional biopsies. 
The majority of CXCR3+ cells were located in the dermis of the lesional skin and 74% 
were demonstrated to be CD3+ T lymphocytes. A small number of CXCR3+ cells were 
CD68+ myeloid cells. In addition, we found that nearly all BDCA-2+ plasmacytoid 
dendritic cells in the psoriatic biopsies were CXCR3+. These findings support and 
extend prior reports suggesting the potential role for CXCR3 in the pathophysiology 
of plaque psoriasis, by mediating the recruitment of plasmacytoid dendritic cells and 
T cells into the developing lesions.
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saMenvattIng van de hoofdstukken
Het eerste gedeelte van dit proefschrift behandelt de klinische effecten en/of de in 
situ effecten op verschillende leukocyten subsets van verschillende geregistreerde 
behandelingen met biologicals van psoriasis patiënten. De laatste twee hoofdstukken 
gaan over mogelijke aangrijpingspunten voor nieuwe behandelingen van psoriasis 
patiënten.

hoofdstuk 1 is een algemene introductie en beschrijft de ontwikkeling van 
nieuwe inzichten in de pathogenese van psoriasis. Daarnaast wordt een samenvatting 
gegeven van de ontwikkeling van de verschillende nieuwe behandelingen van 
psoriasis, die bijna parallel loopt met de toename van kennis over psoriasis.

In hoofdstuk  2a wordt een case report beschreven van een psoriasis patiënt 
die behandeld werd met efalizumab. hoofdstuk 2b betreft een schriftelijke reactie 
op commentaar dat was ontstaan mede naar aanleiding van publicatie van dit case 
report van hoofdstuk 2a.

Toen etanercept en efalizumab in Nederland  beschikbaar kwamen voor reguliere 
behandeling van patiënten met psoriasis, werd verondersteld dat de werkzaamheid 
in de dagelijkse praktijk minder zou zijn dan die van de gepubliceerde fase 2 en 
3 studies. Deze gedachte was gestoeld op het feit dat als gevolg van de strikte 
vergoedingscriteria die worden gehanteerd, in de dagelijkse praktijk patiënten met 
ernstigere en meer therapie-resistente psoriasis zouden worden behandeld, dan in 
de registratie studies. Verder werd verondersteld dat de werkzaamheid in obese 
patiënten minder zou zijn, vanwege de mogelijke rol van vetweefsel in de homeostase 
van TNF-α. In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten betreffende werkzaamheid 
en veiligheid van een retrospectieve analyse van 50 patiënten die werden behandeld 
met tweemaal per week 25 of 50 mg etanercept. Deze data zijn vergeleken met de 
resultaten van gepubliceerde klinische trials. Daarnaast  hebben we het klinische 
effect afgezet tegen de Body Mass Index, aangezien gedacht wordt dat vetweefsel 
een mogelijke rol speelt in de homeostase van TNF-α. Volgens de gepubliceerde data 
van de klinische trials zou 30% en 49% van de patiënten die respectievelijk met 
tweemaal per week 25 en 50 mg etanercept behandeld wordt een verbetering van 
de PASI van 75% moeten hebben. Een verbetering van 90% van de PASI zou bereikt 
moeten worden in 10% en 21 % van de patiënten die respectievelijk met tweemaal 
per week 25 en 50 mg etanercept behandeld wordt. Onze data toonde dat 15.4% 
in de tweemaal per week 25 mg groep en 17% in de tweemaal per week 50 mg 
groep een verbetering van de PASI van 75% behaalde. Een verbetering van 90% 
van de PASI werd slechts door 7.7% in de groep behandeld met 25 mg behaald en 
door 11.1% in de groep behandeld met 50 mg. In tegenstelling tot onze hypothese, 
was de gemiddelde PASI op baseline vergelijkbaar aan de baseline PASI in de fase 2 
en 3 klinische trials. Moeheid was een vaak gemelde bijwerking, hoewel deze niet 
als bijwerking in de eerdere studies werd genoemd. Een hoge Body Mass Index, wat 
overgewicht of obesitas aangeeft, werd zowel gezien bij patiënten met weinig effect 
van etanercept, als in patiënten die 75% of meer verbetering van de PASI lieten zien. 
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De conclusie van onze analyse is dat behandeling met etanercept in de dagelijkse 
praktijk indrukwekkende resultaten geeft, maar dat deze resultaten over het algemeen 
iets minder zijn, dan die van de gepubliceerde klinische trials. De oorzaak hiervoor 
is waarschijnlijk het hanteren van strikte vergoedingscriteria, die ervoor zorgen dat 
er therapie-resistentere patiënten mee worden behandeld. Moeheid als bijwerking 
van etanercept zou een onderwerp van verder onderzoek moeten zijn. Tenslotte lijkt 
de Body Mass Index geen invloed te hebben op de werkzaamheid van etanercept, 
hoewel verder onderzoek hiernaar nodig is om dit te bevestigen.

Om te onderzoeken of specifieke markers van de aangeboren immuniteit af zouden 
nemen door een effectieve behandeling van psoriasis, analyseerden we lesionale en 
niet-lesionale huidbiopten, die afgenomen waren van 6 patiënten met matig tot 
ernstige psoriasis die 12 weken behandeld waren met etanercept en vergeleken de 
uitkomsten met de klinische respons, zoals beschreven in hoofdstuk 4. In de klinische 
responders (verbetering van PASI met > 50 %), toonden alle markers (CD3, CD68, 
CD161, elastase, BDCA-2, TNF-α) een daling tijdens de behandeling, wat wijst op een 
cruciale rol voor de aangeboren immuniteit in de pathogenese van psoriasis.

In hoofdstuk 5a beschijven we de resultaten van een prospectieve, 
gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie, waarin we hebben gekeken welke 
van de veranderingen van verschillende immunologische markers in psoriasis huid 
het beste correleert met een klinische respons op behandeling met adalimumab. 
Vierentwintig patiënten met actieve artritis psoriatica werden gerandomiseerd naar een 
behandeling met adalimumab (n=12) of placebo (n=12) voor de duur van 4 weken.. We 
namen lesionale en niet-lesionale biopten af op baseline en na 4 weken behandeling. 
Immunohistochemische analyse werd uitgevoerd om verschillende markers van de 
aangeboren immuniteit inclusief het aantal T cellen (CD3), te karakteriseren (CD68, 
CD161, elastase, TNF-α, BDCA-2). Een significant effect van de behandeling werd 
gezien op lesionale dermale CD161+ en elastase+ cellen. We concludeerden dat een 
behandeling met adalimumab van artritis psoriatica patiënten gepaard gaat met een 
afname in de psoriasis laesies van de huid van deze CD161+ en elastase+ cellen. Dit 
suggereert dat deze parameters gebruikt zouden kunnen worden als biomarkers voor 
het evalueren van het therapeutische effect in ‘proof of concept’ studies.

De resultaten van deze studie naar de effecten van adalimumab op synovium weefsel 
zijn beschreven in hoofdstuk 5b. In deze studie werd een immunohistochemische 
analyse  gedaan om het celinfiltraat, de expressie van cytokines, MMP’s en vasculariteit 
te karakteriseren. Veel celtypen namen in aantal af na behandeling met adalimumab in 
vergelijking met placebo. Een significant effect van de behandeling werd gezien op het 
aantal CD3+ cellen (T cellen) en op de expressie van MMP13; beide waren significant 
afgenomen na actieve behandeling. Dit suggereert dat deze parameters (synoviaal 
gelokaliseerde CD3 en MMP13) zouden kunnen worden gebruikt als synoviale 
biomarkers voor evaluatie van behandeling van patiënten met artritis psoriatica. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de expressie van de chemokine receptor 
CCR5 en de bijbehorende liganden in lesionale en niet-lesionale psoriasis huid. 
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Daarnaast  presenteren we de klinische en immunohistochemische resultaten 
van een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial met een CCR5 remmer. 
Immunohistochemische analyse toonde een licht verhoogd, maar significant, aantal 
CCR5+ cellen in de epidermis en dermis van lesionale huid in vergelijking met niet-
lesionale huid. Echter, het verschil in  relatieve expressie van CCR5 tussen lesionale 
en niet-lesionale huid was alleen statisch significant voor het aantal CD3+ cellen in de 
epidermis en CD68+ cellen in de dermis. Bepaling van mRNA (RT-PCR) liet  alleen een 
toename zien van expressie van CCL5 (RANTES) in lesionale huid. Een gerandomiseerd, 
placebo-gecontroleerde klinische trial met 32 psoriasis patiënten toonde geen 
significant klinisch effect en geen veranderingen op immunohistochemische vlak  bij 
vergelijking van patiënten die werden behandeld met placebo of een CCR5 remmer 
(SCH351125). We concludeerden dat, hoewel CCR5 expressie verhoogd is in psoriasis 
lesies, deze receptor geen cruciale rol speelt in de pathogenese van psoriasis.

In hoofdstuk 7 beschrijven we de expressie van CXCR3 en de bijbehorende 
liganden in lesionale en niet-lesionale psoriasis huid. Bepaling middels RT-PCR toonde 
aan dat de mRNA waarden van CXCR3 en de liganden CXC9-11 verhoogd waren in 
psoriasis lesies in vergelijking met niet-lesionale lesies. Seriële cryostat secties van 
psoriasis huidbiopten werden geëvalueerd door middel van immunohistochemie. Het 
aantal CXCR3+ cellen was laag in niet-lesionaal huid. Digitale analyse van de biopten 
(zgn. quantitative image analyse) toonde significante toenames van zowel epidermale 
en dermale CXCR3+ cellen in lesionale huid, in vergelijking met niet-lesionale huid. 
Het merendeel van de CXCR3+ cellen was gelokaliseerd in de dermis van de lesionale 
huid. Bovendien bleken 74% van deze CXCR3+ cellen CD3+ T lymfocyten te zijn. 
Een klein aantal van de CXCR3+ cellen was CD68+, hetgeen duidt op myeloide 
oorsprong. Daarnaast vonden we dat bijna alle BDCA2+ plasmacytoide dendritische 
cellen in de psoriasis biopten CXCR3+  waren. Deze bevindingen bevestigen eerdere 
onderzoeken, die suggereerden dat CXCR3 een centrale rol te speelt in het aantrekken 
van plasmacytoide dendritische cellen en T cellen naar zich ontwikkelende psoriasis 
lesies. Dit betekent dat CXCR3 een belangrijke rol speelt in de pathogenese van 
psoriasis vulgaris.




