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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Reumatoïde Artritis 

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-immuun aandoening welke wordt gekenmerkt 

door gewrichtsontsteking van het gewrichtskapsel (synovium). Bij een deel van de patiënten 

leidt dit tot destructie van de gewrichten door aantasting van kraakbeen en bot. In de 

geïndustrialiseerde wereld is prevalentie van RA bijna 1%, de ziekte komt 3 maal vaker voor 

bij vrouwen dan bij mannen en ontstaat meestal tussen het 40ste en 60ste levensjaar. Als de 

ziekte niet adequaat wordt behandeld is het een invaliderende aandoening gezien patiënten 

door de gewrichtsontsteking en later in het ziekteproces ten gevolge van destructie van de 

gewrichten minder goed kunnen functioneren en hun mobiliteit vermindert. Patiënten worden 

geclassificeerd op basis van symptomen en laboratoriumonderzoek volgens de nieuwe RA 

criteria die zijn ontwikkeld door ‘American College of Rheumatology (ACR)’ en ‘European 

League against Rheumatism (EULAR)’ in 2010. Bij ongeveer 70% van de RA patiënten zijn IgM 

Rheumatoid Factor (RF) en/of antistoffen tegen gecitrullineerde eiwitten (ACPA) aanwezig. 

Naast gewrichtsontsteking en destructie van de gewrichten treden ook systemische 

symptomen op zoals moeheid, sub-febriele temperatuur, ochtendstijfheid, verminderde 

eetlust en gewichtsverlies. Hiernaast kunnen alle organen betrokken raken bij RA. Het meest 

kenmerkende voorbeeld hiervan zijn de reuma noduli, dit zijn onder de huid gelegen zwellingen 

ten gevolge van inflammatie. Met name de longen, het oog en het perifere zenuwstelsel kunnen 

als de ziekte niet goed onder controle is betrokken raken in het ziekteproces. De laatste jaren 

is duidelijk geworden dat RA patiënten een toegenomen cardiovasculair (CV) risico hebben 

onafhankelijk van de traditionele CV risico factoren. Systemische inflammatie speelt hierin een 

belangrijke rol and het is waarschijnlijk dat het risico op CV ziekten wordt verminderd door 

remming van het ziekteproces. RA is ook een bekende risico factor voor osteoporose niet 

alleen ten gevolge van de frequent gebruikte gluco-corticosteroïden (GC) en verminderde 

mobiliteit, maar ook ten gevolge van toegenomen activiteit van osteoclasten. Remming van 

het ziekteproces door verschillende behandelingen heeft waarschijnlijk een positief effect 

hierop.

Oorzaak en pathophysiologie 

De exacte oorzaak van RA is onduidelijk, maar het is aannemelijk dat een combinatie van 

genetische gevoeligheid en omgevingsfactoren leidt tot klinische symptomen. Variabiliteit in 

zowel de cellulaire als moleculaire kenmerken in het synovium van RA patiënten, evenals de 

heterogene respons op behandeling suggereert dat RA een klinisch syndroom is welke een 

aantal heterogene subsets omvat. Patiënten worden onderverdeeld in ACPA positieve en ACPA 

negatieve patiënten. ACPA’s zijn heel specifiek voor RA en zijn vaak al jaren voor het manifest 

worden van de ziekte aanwezig. ACPA positieve patiënten hebben een agressiever ziektebeloop 

met minder kans op remissie en een verhoogde kans op erosieve gewrichtsschade. De kans op 

RA is voor 50-60 procent erfelijk bepaald voor zowel ACPA positieve als ACPA negatieve RA 

patiënten. HLA shared epitope is sterk geassocieerd met ontwikkeling op RA. PTPN 22 gen is 

ook geassocieerd met een toegenomen risico op IgM RF positieve RA. In de laatste jaren is het 

duidelijk geworden dat roken het risico verdubbeld op antistof positieve RA. Dit suggereert 

een gen/omgeving interactie welke de kans op RA verhoogd.
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Een ander intrigerend vraagstuk is waar begint de ziekte RA. Klassiek wordt gedacht dat 

RA begint in de synoviale membraan, welke ontstoken raakt na verschillende hits zoals boven 

beschreven. Deze theorie wordt versterkt doordat geactiveerde osteoclasten erosies kunnen 

induceren vroeg in het ziekteproces. Een andere hypothese is dat de ziekte start op andere 

plekken bij voorbeeld in lymfklieren alwaar dan ACPAs worden geproduceerd. Een tweede hit 

is nodig om synovitis te induceren. Hiernaast is opvallend dat synovitis vaak plaats vindt in de 

zogenaamde ‘bare area’, het gebied waar het synovium aan het bot hecht. Hier worden ook 

de erosies gevonden. Mogelijk dat dus ook het beenmerg een rol heeft bij de ontwikkeling 

van synovitis in RA. Recent hebben MRI studies laten zien dat op de plekken waar synovitis 

zich ontwikkelt er op deze plekken kleine gaatjes in het bot zitten en er met regelmaat voor 

ontstaan synovitis sprake is van osteitis op die plek. 

Het ontstoken synovium 

In gezonde gewrichten zit om de gewrichtsholte synovium. Deze bestaat uit een oppervlakkige 

laag, ‘lining layer’ en een binnenste gedeelte welke in contact staat met de gewrichtsholte 

‘sublining layer’. In RA is dit synovium geïnfiltreerd met inflammatoire cellen, met name 

macrofagen maar ook T en B cellen, mest cellen, plasma cellen, dendritische cellen en NK 

cellen. In sommige patiënten worden lymfocyten aggregaten gezien met structuren die 

lijken op kiemcentra zoals wordt gezien in lymfklieren. De aanwezigheid van deze aggregaten 

is geassocieerd met het chronische ontstekingsproces welke plaats vindt in RA. In dit 

ontstekingsproces wordt ook nieuwe vaatvorming (angioneogenesis) gezien. Ten gevolge van 

dit ontstekingsproces treedt uiteindelijk destructie van het gewricht op.  

Rol van de adipocytokines

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat adipocytokines een rol spelen tussen obesitas, 

het metabole syndroom en inflammatie. Adipocytokine serum levels zijn hoger in RA patiënten 

dan in gezonde controles en vandaar de gedachte dat zij een rol spelen in het verhoogde CV 

risico profiel van RA patiënten en de toegenomen insuline resistentie. Obesitas is geassocieerd 

met minder kans op radiologische schade in RA. Dit lijkt paradoxaal gezien vetweefsel gepaard 

gaat met toegenomen inflammatie ten gevolge van toename van (adipo) cytokines door 

vetweefsel. De precieze biologische relatie is momenteel niet duidelijk. Op dit moment laten 

de data over de rol van adipocytokines in relatie tot bot erosies wisselende resultaten zien. De 

meest bekende adipocytokines zijn leptin, adiponectin, resistin, vaspin en visfatin. 

RA en osteoporose

Osteoporose komt meer voor in RA ten gevolge van verschillende factoren. Systemische en 

locale inflammatie activeren de osteoclast, de belangrijkste cel welke bot verlies induceert 

in RA. Verschillende cytokines en groeifactoren zijn betrokken in het ontstekingsproces 

in RA en hebben invloed op de activatie van de osteoclast. Dit gebeurt door invloed direct 

op de osteoclast of indirect door de expressie te moduleren van de belangrijkste activator 

van de osteoclast namelijk nuclear factor (NF) kappaB ligand (RANKL) en/of zijn antagonist 

osteoprotegerin (OPG). Hiernaast speelt verminderde mobiliteit ten gevolge van ontstoken 

en/of beschadigde gewrichten een rol. Ook gebruik van GC kan osteoporose beïnvloeden 

door activiteit van osteoblasten af te remmen. Dit geldt met name voor de hogere doseringen 
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GC gezien bij gebruik van lage doseringen GC het effect op botverlies waarschijnlijk 

geneutraliseerd wordt door de positieve effecten van remming van inflammatie op het bot door 

GC. Osteoporotische fracturen leiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit en preventie in 

RA is belangrijk mede gezien het grotendeels vrouwen betreft in de post menopausale leeftijd 

die al risico lopen op osteoporose.

Respons op behandeling in RA 

Tot het eind van de vorige eeuw werd RA met name behandeld met conventionele medicatie 

zoals methotrexate (MTX), sulfasalazine, hydroxychloroquine, azathioprine, leflunomide en 

goud injecties. Deze medicatie worden ook wel ‘disease modifying anti-rheumatic drugs’ 

(DMARD) genoemd en verminderen inflammatie door hun effecten op immuun cellen. 

DMARDs beginnen na 6-12 weken te werken. GC zijn ook effectief in RA en werken vaak 

al na enkele dagen. Echter ten gevolge van bijwerkingen, zoals toegenomen risico op CV 

ziekten, glucose intolerantie en osteoporose worden deze meestal kortdurend gebruikt. Vaak 

worden ze in het begin van de behandeling tijdelijk samen gegeven met DMARDs die pas 

na enkele weken gaan werken. Wel worden GC met regelmaat langdurig in lage doseringen 

gebruikt en er is discussie of de bijwerkingen van lage dosis GC worden geneutraliseerd door 

het positieve effect op vermindering van inflammatie. In ongeveer 65% is DMARD therapie 

effectief hoewel niet altijd genoeg om de ziekte volledig rustig te krijgen. Aan het eind van 

de vorige eeuw is een nieuwe klasse van medicijnen op de markt gekomen de zogenaamde 

biologicals. Deze medicijnen bestaan uit natuurlijke eiwitten zoals antilichamen, fragmenten 

van eiwitten of synthetische peptiden die heel specifiek signaaleiwitten uitschakelen en zo 

het ziekteproces kunnen remmen. Op dit moment zijn er 5 verschillende soorten biologicals 

voor RA op de markt. Respons wordt gezien in ongeveer 70% van de patiënten en remissie 

in een minderheid. De vijf verschillende soorten biologicals zijn: 1. TNF blokkers (infliximab, 

adalimumab, etarnercept, golimumab en certolizumab), 2. anti-IL-6 receptor antilichaam 

(tocilizumab), 3. inhibitie van het co-stimulatoire receptor systeem CD80 en CD 86 op T-cellen 

om interactie te voorkomen tussen T-cellen en antigeen presenterende cellen (abatacept), 4. 

antilichamen tegen CD 20 (rituximab) en 5. IL-1 receptor antagonisten (anakinra). IL-1 receptor 

antagonisten zijn verminderd effectief in vergelijking met de andere 4 biologicals. Deze nieuwe 

behandelmogelijkheden maken RA anno 2012 een behandelbare ziekte. 

In Nederland wordt respons op behandeling geëvalueerd door gebruik te maken van de 

ziekteactiviteit in 28 of 44 gewrichten (DAS28 of DAS44). Hier wordt gekeken naar bezinking, pijn 

en zwelling van de gewrichten. Als laatste wordt gekeken hoe de patiënt vindt dat het met zijn 

ziekte gaat. Via een ingewikkelde formule komt hier een score uit. In dagelijkse praktijk wordt een 

verlaging van de DAS28 ≥ 1.2 punten gezien als respons. Hiernaast hebben ook de ACR en EULAR 

hun eigen respons criteria gemaakt. De EULAR respons criteria maken gebruik van de DAS28. 

Tevens is gebleken dat snellere en een meer intensieve behandeling gericht op het behalen 

van lage DAS28 scores de uitkomstparameters sterk verbeterd zoals kans op blijvende remissie, 

behouden van functioneren en is op lange termijn gebruik van medicatie verminderd. Actiever 

behandeling van RA vermindert waarschijnlijk ook het verhoogde risico op osteoporose en CV 

ziekten. 

Op dit moment wordt in Nederland gestart met conventionele DMARDs zo nodig (tijdelijk) 

in combinatie met GC. Als behandeling met 2 DMARDs de ziekte niet voldoende rustig houdt 
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(DAS28 score ≥ 3.2) dan kan gestart worden met biologicals en wordt dit ook vergoed door de 

verzekeraars. TNF blokkers worden momenteel als eerste toegepast mede gezien deze ook het 

langste op de markt zijn en hiermee de ervaring het grootst is. IL-6 receptor antagonisten kunnen 

ook worden ingezet als MTX niet wordt getolereerd of bij falen van een DMARD. Abatacept en 

rituximab kunnen worden ingezet als behandeling met TNF blokkers heeft gefaald. 

TNF blokkade 

TNF is een cytokine welke met name wordt geproduceerd door monocyten en macrofagen, maar 

ook veel andere cellen kunnen TNF produceren. TNF heeft pro-inflammatoire eigenschappen 

welke onder fysiologische omstandigheden een rol spelen in verdediging van de gastheer tegen 

infecties en verwondingen. In RA is TNF toegenomen in het synoviale weefsel en veroorzaakt 

daar synoviale proliferatie (o.a. proliferatie van fibroblasten) wat leidt tot ontsteking en 

gewrichtsdestructie. De expressie level van TNF in het synovium is geassocieerd met ernst van de 

gewrichtsontsteking. Het is niet duidelijk welke stimuli zorgen voor toegenomen productie van 

TNF door met name macrofagen in RA. Dat het een belangrijke rol heeft in het ziekteproces komt 

tot uiting door het goede effect wat gezien wordt bij gebruik van TNF blokkerende middelen bij RA 

patiënten. Belangrijkste bijwerkingen van TNF blokkade zijn o.a. infectieuze complicaties en een 

licht verhoogde kans op huidtumoren. Tevens neemt respons op termijn vaak af waarschijnlijk ten 

gevolge van antistof vorming. Hiernaast zijn TNF blokkers duur en ten gevolgde van toegenomen 

kosten in de zorg en de momenteel verminderde economische situatie is onderzoek naar hoe 

deze middelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet belangrijk. 

Dit proefschrift is gebaseerd op TNF inhibitie in RA en verdeeld in 2 delen.

Zoals boven beschreven reageert 30% niet op TNF blokkade van de RA patiënten. In het 

algemeen geldt dat kans op respons toeneemt als de middelen eerder in het ziekteproces 

worden ingezet. Recent werd duidelijk dat verhoogde TNF waardes in het synovium leiden 

tot toegenomen respons op TNF blokkade. Echter deze associaties zijn niet sterk genoeg 

om op individueel nivo respons te voorspellen. Vandaar dat we gekeken hebben of andere 

of combinatie van biomarkers/klinische kenmerken de respons op TNF blokkade kunnen 

voorspellen. IgM RF en ACPA zijn bekende diagnostische en prognostische biomarkers in RA. 

De relatie tussen deze factoren en de respons in RA is momenteel niet duidelijk. In hoofdstuk 
2 hebben wij gekeken naar deze relatie in een groep RA patiënten die op dat moment een 

stabiele dosis MTX gebruikten en gestart zijn met infliximab in verband met actieve ziekte. We 

vonden dat alle isotypen van RF en IgG en IgM ACPA geassocieerd zijn met respons, maar dat 

dit niet vertaald kon worden in een individuele test. Combinatie van de biomarkers verbeterde 

deze associatie niet. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of synoviale lymfocyten aggregaten 

respons op TNF blokkade voorspellen in RA. Zoals boven beschreven vertoont een deel van de 

RA patiënten deze aggregaten. De rol van deze aggregaten lijkt gerelateerd aan het chronische 

ontstekingsproces in RA. Synoviale lymfocyten aggregaten bleken een onafhankelijke 

voorspeller van respons op TNF blokkade. Als synoviale aggregaten, ziekte activiteit voor 

start behandeling met infliximab, IgG ACPA en synoviale TNF expressie gezamenlijk werden 

bekeken in een predictie model was het mogelijk om 30 procent van de kans op respons te 

voorspellen. Hiernaast vonden we dat de aggregaten in zowel RA als artritis psoriatica (PsA) 

na TNF blokkade afnamen wat de gedachte versterkt dat ze gerelateerd zijn aan chronische 

inflammatie. In hoofdstuk 4 gekeken naar synoviolin in het synovium van RA, PsA en artrose 
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patiënten. Recent werd duidelijk dat de E3 ubiquitin ligase synoviolin functioneert als een 

anti-apoptotische factor en de expressie gerelateerd is aan artritis ontwikkeling in muizen. We 

konden bevestigen dat synoviolin in RA patiënten verhoogd tot expressie komt, maar komt, 

weliswaar in lagere hoeveelheden, ook tot expressie in het synovium van patiënten met PsA 

of artrose. Hiernaast is recent gesuggereerd dat hogere levels van synoviolin in perifeer bloed 

de respons op TNF verminderen. Zowel in ons RA cohort als in ons PsA cohort waar patiënten 

starten met TNF blokkade bleek er geen relatie te zijn tussen synoviale synoviolin expressie en 

respons op TNF blokkade. De rol van synoviolin in de pathogenese van RA is waarschijnlijk meer 

gecompliceerd dan aanvankelijk werd aangenomen. Als laatste keken we in hoofdstuk 5 naar 

de relatie tussen body mass index (BMI) en respons op infliximab in RA patiënten. Ondanks dat 

infliximab is gedoseerd op basis van gewicht was de respons in dikkere RA patiënten slechter 

dan in dunnere RA patiënten. Deze relatie werd versterkt als werd gecorrigeerd voor DAS28 

gemeten bij aanvang van de therapie gezien in dit cohort dikkere mensen op baseline een 

hogere DAS28 hadden. Dit suggereert dat vetweefsel een rol heeft in RA. 

In het tweede gedeelte van dit proefschrift is gekeken naar de relatie tussen adipocytokines 

en botdichtheid in relatie tot de respons op TNF blokkade/GC in RA. De laatste jaren is er steeds 

meer bewijs dat adipocytokines pro-inflammatoire en destructieve effecten in RA kunnen 

hebben en ook een rol spelen in het verhoogd CV risico profiel. In hoofdstuk 6 beschrijven 

we de effecten van TNF blokkade en GC op serum adipocytokines in relatie tot ontsteking 

in het bloed, radiologische schade en lipiden spectrum in 3 cohorten van RA patiënten. 

TNF blokkade en GC hadden tegenovergestelde effecten op vaspin en visfatin levels. GC 

behandeling zorgde voor een toename van vaspin levels maar niet van visfatin, terwijl TNF 

blokkade leidde tot afname van visfatin levels en geen effect had op vaspin levels. Het lipiden 

profiel is verbeterd op zowel TNF blokkade als GC behandeling. In het TNF cohort bleek dit 

gerelateerd aan afname van visfatin levels en dit was onafhankelijk van daling van het CRP. Dit 

suggereert een rol voor visfatin in verbetering van het lipiden profiel na TNF blokkade welke 

onafhankelijk is van ziekteactiviteit. Mogelijk dat dit ook het verschil in risico op CV ziekten 

weerspiegelt gezien hoogte van serum visfatin een onafhankelijk risico factor is op CV ziekte. 

Hiernaast kan ook het verschillende effect van TNF blokkade en GC op vaspin een rol spelen 

in het verschil in risico op CV ziekten bij deze twee therapieën. Toegenomen vaspin levels zijn 

geassocieerd met verminderde insuline resistentie wat vaak wordt gezien na GC behandeling. 

Na verschillende maanden behandeling met adalimumab of GC daalde serum resistin levels en 

dit was geassocieerd met daling van DAS28, CRP en bezinking respectievelijk bezinking alleen. 

In het adalimumab cohort bleken resistin levels op baseline voorspellend voor radiologische 

schade onafhankelijk van ACPA of CRP. Deze data suggereren een rol voor resistin en visfatin in 

RA. Ten gevolge van systemische inflammatie komt osteoporose meer voor bij RA patiënten. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we dat TNF blokkade verder bot verlies tegen gaat in de lumbale 

wervelkolom en heup in RA. Dit is in contrast met progressief botverlies bij patiënten die met 

DMARD therapie worden behandeld. Interessant is dat een toename van botdichtheid in de 

heup werd gevonden wanneer gekeken werd naar de groep patiënten die naast adalimumab 

ook een lage dosis prednisolon gebruikten in vergelijking met de groep RA patiënten die alleen 

adalimumab kreeg. Dit is in lijn met eerdere observaties dat een lage dosis GC het netto effect 

op botverlies compenseert door de reductie van inflammatie. 
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Conclusie

Het is lastig om een biomarker te vinden die respons op TNF blokkade kan voorspellen voor 

de individuele RA patiënt. We hebben een aantal biomarkers gevonden die respons op groeps 

nivo voorspellen. Op basis hiervan kunnen bestaande behandel algoritmen verder worden 

verfijnd. Er is behoefte aan nieuwe biomarkers buiten de reikwijdte van de studies als hierboven 

beschreven en dit zal in combinatie met gebruik van meerdere biomarkers verder moeten 

leiden tot optimalisatie van de biomarker gerichte benadering om respons op TNF blokkade 

te voorspellen. 




