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SUMMARY IN DUTCH

 REUMATOïDE ARTRITIS (RA) is een chronische 
ontstekingsziekte waarbij met name de gewrich-
ten van handen en voeten ontstoken zijn, maar 
die ook gepaard kan gaan met ontsteking in 
andere organen. Deze ontsteking leidt geleidelijk 
tot toenemende schade aan kraakbeen en bot, 
wat zich uit in toenemende invalidering. RA komt 
voor bij ongeveer 1% van de bevolking. 

Tijdens de laatste vijftien jaar zijn de diagnostiek 
en behandeling van RA sterk verbeterd, omdat 
er testen zijn ontwikkeld waarmee de diagnose 
eerder gesteld kan worden en vanwege snellere, 
agressievere behandeling met effectievere medici-
jnen. Vanwege deze redenen kan het ziektepro-
ces momenteel bij de meeste patiënten in een 
vroege fase worden geremd, waardoor kraak-
been- en botschade bij steeds minder patiënten 
voorkomen. Tegelijkertijd heeft toenemende ken-
nis van de gewrichtsontsteking bij RA geresult-
eerd in een aantal nieuwe behandelingen die ieder 
bij een gedeelte van de patiënten erg effectief zijn. 
Omdat elke medicijn bij slechts een gedeelte van 
de patiënten goed werkt is het belangrijk om van 
te voren te kunnen voorspellen welke persoon 
baat zal hebben bij welk medicijn. Dit wordt 
therapie op maat of ‘personalized medicine’ 
genoemd. Om ‘personalized medicine’ mogelijk 
te maken is het nodig om er achter te komen of 
RA bij verschillende mensen een verschillende 
oorzaak heeft en om de precieze werking van 
medicijnen beter te begrijpen. In dit proefschrift 
heb ik mij gefocust op één van de nieuwe behan-
delingen voor RA, rituximab. Dit is een medicijn 
dat specifiek gericht is op het tijdelijk uitschake-
len van één soort witte bloedcel die een rol speelt 
in de gewrichtsontsteking bij RA patiënten. Dit is 
de B cel (B van beenmerg of bursa). 

 DE ROL VAN B CELLEN IN HET AFWEERSYSTEEM Het 
afweersysteem word gevormd door de witte bloe-
dcellen en ontstekingsstoffen die samen infecties 
door bijvoorbeeld virussen en bacteriën bestri-
jden. Er zijn verschillende witte bloedcellen en 
ontstekingsstoffen. Deze kunnen onderverdeeld 
worden in verschillende groepen met speciaal 
geëvolueerde functies.

De eerste onderverdeling die gemaakt wordt is 
die tussen het ‘aangeboren’ en ‘verworven’
afweersysteem. Het aangeboren afweersysteem 
is evolutionair het oudst. Het bestaat uit witte 
bloedcellen en ontstekingsstoffen die de meeste 
soorten infecties effectief kunnen bestrijden. 
Tijdens de evolutie hebben zich echter bacteriën 
en virussen ontwikkeld die de aangeboren afweer 
kunnen omzeilen. Daarom heeft de verworven 
afweer zich ontwikkeld. Deze bestaat uit witte 
bloedcellen en ontstekingsstoffen die het aange-
boren afweersysteem aansturen en de effectiviteit 
hiervan vergroten. De verworven afweer heeft 
twee kenmerken: 1. het bestaat uit witte bloedcel-
len die zich ontwikkeld hebben om veel preciezer 
onbekende virussen en bacteriën te herkennen 
dan waartoe het aangeboren afweersysteem in 
staat is; 2. na een infectie met een virus of bac-
terie blijven de witte bloedcellen die de bacterie 
of het virus herkend hebben in kleine getale 
aanwezig in lymfeweefsel. Bij een nieuwe infectie 
met hetzelfde micoorganisme sturen ze het aange-
boren afweersysteem aan om deze opnieuw aan te 
vallen, maar met een krachtiger respons. 

 Het verworven afweersysteem wordt van 
oudsher onderverdeeld in twee onderdelen: de 
‘cellulaire’ afweer en de ‘humorale’ afweer.  

De cellulaire afweer is gericht tegen infecties van 
cellen door virussen. De humorale afweer is geri-
cht tegen infecties van weefsels door bacteriën, 
schimmels en parasieten. Het belangrijkste on-
derdeel van de humorale respons wordt gevormd 
door antistoffen. Antistoffen worden gemaakt en 
uitgescheiden door B cellen. Het zijn ontsteking-
seiwitten die heel precies bacteriën en parasieten 
kunnen herkennen. Wanneer ze aan bijvoorbeeld 
een bacterie of parasiet binden sturen ze het 
aangeboren afweersysteem aan om deze te doden.

 B cellen worden gedurende het leven 
continu gevormd in het beenmerg en circuleren 
hierna door het bloed en de lymfeklieren. Als ze 
een bacterie of parasiet tegenkomen, gaan de B 
cellen die de bacterie het beste herkennen delen 
en de dochtercellen gaan grote hoeveelheden anti-
stoffen produceren. De dochtercellen worden in 
dat (eind-)stadium plasmacellen genoemd. 

 B CELLEN IN HET ONTSTOKEN GEWRICHTSWEEFSEL BIJ RA. 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat B cellen 
een rol spelen in de gewrichtsontsteking bij RA 
patiënten. Ten eerste komen er bij circa 70% 
van de RA patiënten antistoffen voor die stoffen 
herkennen die in het ontstoken gewricht aan-
wezig zijn. Deze antistoffen heten reumafactoren 
en ‘anti-citrullinated protein antibodies’ (ACPA, 
bepaald met de anti-CCP test). Het is nog niet 
bekend waarom juist deze antistoffen bij RA be-
trokken zijn, maar er zijn aanwijzingen dat ACPA 
gevormd kunnen worden als een reactie op een 
gewone ontsteking bij mensen met een bepaalde 
erfelijke aanleg. De kans hierop wordt sterk ver-
groot door roken. In het ontstoken gewrichtsweef-
sel van RA patiënten komen clusters van B cellen 
voor met hieromheen plasmacellen. Wonderlijk 
genoeg worden deze bij slechts een gedeelte van 
de patiënten aangetroffen. In andere patiënten 
zijn minder of geen B en plasmacellen in het 
gewrichtsweefsel aanwezig. 

 In hoofdstuk 2 tonen we in een cohort 
van 100 RA patiënten aan dat patiënten met B 

cel clusters in het gewrichtsweefsel geen ern-
stige variant van de ziekte hebben, zich uitend in 
bijvoorbeeld meer gewrichtsschade. Daarnaast 
komen B cel clusters even vaak voor in het ge-
wrichtsweefsel van patiënten zonder reumafacto-
ren of ACPA. Waarschijnlijk is er dus een andere 
oorzaak waarom sommige patiënten B cel clusters 
in het gewrichtsweefsel hebben. Mogelijk hebben 
deze patiënten een bepaalde erfelijke aanleg die 
hier toe leidt. Interessant genoeg gaat de aan-
wezigheid van B cel clusters in het gewricht wel 
gepaard met meer gewrichtsontsteking en blijkt 
een belangrijk medicijn voor de behandeling van 
RA, infliximab, beter bij deze patiënten aan te 
slaan (hoofdstuk 3).

 B CEL GERICHTE MEDICIJNEN. Rituximab is een 
medicijn dat ontwikkeld is met het doel om alle B 
cellen gedurende enkele maanden uit het lichaam 
te verwijderen. Rituximab werd oorspronkelijk 
ontwikkeld voor patiënten met non-Hodgkin lym-
foom, een vorm van B cel lymfoom, maar bleek 
ook te werken voor RA patiënten. Het is momen-
teel onbekend waarom rituximab precies leidt tot 
een vermindering van de gewrichtsontsteking bij 
een gedeelte van RA patiënten en of het behan-
delschema optimaal is voor RA. Rituximab wordt 
momenteel gegeven in losse kuren van 2 infusen 
die herhaald worden als de gewrichten ontsto-
ken blijven of opnieuw ontstoken raken na een 
eerdere behandelingskuur.

 In het bloed worden alle B cellen bin-
nen enkele uren door rituximab vernietigd. In 
hoofdstuk 4 en 5 tonen we aan dat in het ge-
wrichtsweefsel de B cellen niet bij alle patiënten 
verdwijnen en in hoofdstuk 6 tonen we aan dat 
plasmacellen, de eindstadium B cellen, alleen 
verdwijnen in patiënten die reageren op therapie. 
Dit suggereert dat er twee mogelijke verklarin-
gen zijn waarom patiënten niet reageren: 1. Bij 
patiënten die niet reageren blijven B en plasma-
cellen aanwezig omdat dezen een te lage dosis kri-
jgen. In hoofdstuk 8 tonen we echter aan dat hier 
geen aanwijzingen voor zijn; 2. Rituximab slaagt 
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er in sommige patiënten niet in om de B cellen te 
vernietigen. Waarom deze B cellen resistent zijn 
tegen rituximab is onderwerp van vervolgonder-
zoek.

 In hoofdstuk 7 onderzoeken we of er ver-
schillen zijn in de biologische mechanismen die 
de ontsteking bij RA onderhouden tussen patiënt-
en die reageren en patiënten die niet reageren op 
rituximab. In een gedeelte van de RA patiënten 
zijn de witte bloedcellen in het bloed sterk geac-
tiveerd. Als je dit activatiepatroon bestudeert lijkt 
het alsof ze door de stof interferon I zijn geac-
tiveerd. Dit is een ontstekingsstof die normaal 
een rol bij virale infecties heeft. Interferon I blijkt 
een belangrijke te spelen in veel reumatische 
ziekten, waaronder de ziekte van Sjögren, lupus 
en dermatomyositis. Wat nu precies de rol van 
interferon in deze ziektes is is onbekend, maar 
interessant genoeg kan interferon I de overleving 
B cellen sterk stimuleren. In hoofdstuk 7 tonen 
we aan dat patiënten met een sterke interfon I 
activiteit gemiddeld genomen minder goed op 
rituximab reageren. Dit suggereert dat het effect 
van rituximab versterkt kan worden door dit te 
combineren met medicijnen die B cel overleving 
remmen.

 Een andere mogelijkheid is om ritux-
imab na enkele maanden opnieuw te geven, voor-
dat de B cellen terugkeren. In hoofdstuk 9 en 10 
tonen we aan dat dit alleen werkt bij patiënten die 
al in enige mate op de eerste kuur met rituximab 
hadden gereageerd. Als bij deze patiënten een half 
jaar na de eerste kuur een tweede kuur wordt ge-
geven neemt hun gewrichtsontsteking wat verder 
af. Patiënten die helemaal niet op een eerste kuur 
hebben gereageerd (circa 30% van de RA patiën-
ten) reageren ook niet goed op vervolgbehandel-
ing met een tweede kuur. Waarschijnlijk reageren 
deze patiënten het beste op combinatietherapie of 
behandeling met een heel ander medicijn. 

 In hoofdstuk 11 verrichten we tenslotte 
een onderzoek met een nieuw B cel gericht 

medicijn, atacicept, dat we voor het eerst aan 
RA patiënten hebben gegeven. Bijzonder aan 
atacicept is dat het zowel B als plasmacel gerichte 
overlevingsstoffen die door het gewrichtsweefsel 
worden gemaakt blokkeert. Het vormt hierdoor 
in theorie een aanvulling op rituximab. In dit 
onderzoek in 73 RA patiënten tonen we aan 
dat atacicept veilig gegeven kan worden en een 
duidelijk effect heeft op B cellen, reumafactoren 
en ACPA in deze patiënten. Bij een gedeelte van 
de patiënten trad ook een vermindering van de 
ziekteactiviteit op. Grotere vervolgonderzoeken 
(eventueel in combinatie met rituximab) zijn no-
dig om de veiligheid en effectiviteit van atacicept 
verder aan te tonen.
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