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Reumatoïde artritis (RA) is een van de meest voorkomende chronische ontstekingsziekten in de Wes-

terse wereld. Bij ongeveer 1% van de bevolking komt RA voor en de ziekte manifesteert zich het meest 

bij vrouwen. RA is een ontstekingsziekte van de gewrichten, waarbij de synoviale membraan, het 

weefsel aan de binnenkant van het gewricht, het meest is aangedaan door de infiltratie van inflam-

matoire cellen. Wordt deze ontstekingsziekte niet adequaat behandeld, dan ontstaat er onherstelbare 

schade aan het gewricht wat gepaard gaat met pijn en invaliditeit. De oorzaak van RA is nog altijd 

niet bekend, maar wordt de laatste jaren steeds beter bestreden met ontstekingsremmers en ‘Disease 

modifying antirheumatic drugs’ (DMARDs). Deze medicijnen hebben echter niet bij alle patiënten 

een goed effect. Het is dan ook nodig om onderzoek te blijven doen naar nieuwe behandelings-

methoden. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar processen die zich afspelen binnen de 

cellen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de processen anders verlopen in cellen van RA patiënten dan 

in cellen van gezonde personen. De ontstekingscellen die het gewricht infiltreren zijn voornamelijk 

immuuncellen (macrofagen, T lymfocyten, mestcellen, dendritische cellen, neutrofielen en natural 

killer cellen) en stromale fibroblast-achtige synoviocyten (FLS). In RA produceren geactiveerde FLS 

chemokines, cytokines en matrix metalloproteinases (MMP’s). Ze dragen bij aan het in stand houden 

van de ontsteking en zorgen direct of indirect voor gewrichtsbeschadiging. De zogenaamde kleine 

GTPases zijn signaaleiwitten die overal tot expressie komen en een belangrijke rol spelen in de ontstek-

ingsprocessen. De kleine GTPases kunnen geactiveerd worden door een signaal van buitenaf. Na deze 

activatie worden de kleine GTPases weer geïnactiveerd waarbij het gegeven signaal vertaald wordt in 

een reactie binnen in de cel. De activatie van de kleine GTPases leidt tot het aansturen van verschil-

lende ontstekingsreacties, een zogenoemde kettingreactie. De kleine GTPases worden geactiveerd door 

guanine nucleotide uitwisselingsfactoren (GEFs) en geïnactiveerd door GTPase-inactiverende eiwitten 

(GAPs). Ras proteïnen zijn GTPases die tot expressie komen en verschillende signaalwegen activeren in 

RA synoviaal weefsel.

In dit proefschrift wordt de rol van Ras GTPases in RA en hun rol in de ontstekingsreacties en de ge-

wrichtbeschadiging onderzocht. 

Onderzoek naar potentiële veranderingen in Ras GEF en GAP expressie in RA synoviaal weefsel zou 

belangrijke inzichten kunnen geven in de pathogenese van RA. Eerdere onderzoeken hebben gesug-

gereerd dat post-translationele modificatie van de Ras GEF Ras guanine nucleotide releasing factor-1 

(RasGRF1) leidt tot spontane MMP productie in kankercellen. In hoofdstuk 2 hebben we de rol van 

RasGRF1 in RA onderzocht. We keken naar de expressie van RasGRF in synoviaal weefsel van RA 

patiënten en vergeleken dit met weefsel van osteoartritis en reactieve artritis patiënten. RasGRF1 

bleek tot expressie te komen in zowel het synoviale weefsel als in gekweekte RA FLS cellijnen die 

door middel van immunoblotting op expressie werden onderzocht. RasGRF1 komt tot expressie in 
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het ontstoken weefsel waar ook de gewrichtsbeschadigde proteinases MMP-1 en MMP-3 worden ge-

vonden. In celkweken hebben we aangetoond dat RasGRF1 een rol speelt bij de regulatie van MMP-3. 

Manipulatie van GEFs zou een mogelijke behandelingsmethode voor RA kunnen zijn. 

In hoofdstuk 3 hebben we de individuele rol in de pathologie van RA van de 3 Ras homologen onderzocht.  

Na studie op synoviaal weefsel van RA en non-RA patiënten zagen we dat alle 3 de Ras homologen 

tot expressie kwamen in zowel RA als non-RA patiënten. Echter H-Ras kwam meer tot expressie in RA 

dan in artritis psoriatica (PsA) patiënten. Daarbij kwamen ook alle Ras homologen tot expressie in RA 

FLS cellen. Vervolgens bevestigden we in celkweken van RA FLS dat de productie van interleukine-6, -8 

(IL-6 en IL-8) en MMP-3 via de Ras homologen gereguleerd kan worden. Dat vooral H-Ras betrokken 

is in de MMP-3 productie is in overeenstemming met onze bevindingen in hoofdstuk 2 waar de H-

Ras-specifieke GEF RasGRF1 MMP3 productie reguleert. De Ras homologen, H-Ras, K-Ras en N-Ras, 

vertonen sterke overeenkomst en spelen een rol in het ontwikkelingsproces. Immunologische studies 

in knock-out muizen en in vitro studies suggereren echter verschillende functies voor de verschillende 

isoformen. In vivo vonden wij bescherming tegen ontsteking en gewrichtsbeschadiging als wij de ex-

pressie van totaal Ras GTPase blokkeerden.

Deze resultaten suggereren betrokkenheid van Ras GTPase in het ontstekingsmechanisme van RA FLS 

en daarom onderzochten we in hoofdstuk 4 de betrokkenheid van een van de signaalwegen van Ras-

GTPase, mitogen-activated protein (MAP) kinase signaalcascades. De MAP kinases bestaan uit extra-

cellular regulated kinases (ERK), p38 kinases en C-jun N-terminal kinases (JNK). In deze studie werd 

de totale expressie en de activatie van MAP kinases onderzocht in synoviaal weefsel van RA en PsA 

patiënten. De relatieve activatie van p38 en ERK was verhoogd in RA synoviaal weefsel. Er werd geen 

associatie gevonden met klinische parameters of met de expressie van MMP-1 of MMP-3, maar er 

was wel een sterke associatie tussen ERK activatie en expressie van de angiogenische marker Tie2. 

Daarbij vonden we met behulp van dubbelkleuringen dat ERK activatie en Tie2 gecolocaliseerd zijn 

in RA synoviale macrofagen. Dit suggereert een selectieve rol voor ERK signalering in het stimuleren 

van angiogenese in RA. In hoofdstuk 5 vervolgden we het onderzoek naar de rol van MAP kinase 

signalering in vroege artritis patiënten. Hierbij keken we naar de voorspellende rol van MAP kinase 

signalering in synoviale biopten van DMARD-vrije vroege artritis patiënten. De patiënten hadden RA, 

spondyloartritis (SpA) of ongedifferentieerde artritis (UA). Deze patiënten werden 2 jaar gevolgd en 

aan het einde van deze periode werd de definitieve diagnose vastgesteld. ERK en JNK activatie was 

verhoogd in het synovium van patiënten met RA, ook al op het moment dat zij nog niet voldeden aan 

de classificatiecriteria voor de diagnose RA. Opvallend was dat activatie van ERK en JNK, maar niet 

van p38, sterker was in patiënten die erosies ontwikkelden. De resultaten van ons onderzoek vormen 

een eerste biochemische ‘fingerprint’ bij vroege RA en kunnen bijdragen aan een beter begrip van de 

moleculaire processen die ten grondslag liggen aan deze ziekte. 
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In hoofdstuk 6 onderzochten we de betrokkenheid van forkhead box O (FoxO) transcriptiefactoren 

in RA. FoxO transcriptiefactoren reguleren de expressie van genen die betrokken zijn bij cellulaire 

proliferatie, cell-cycle arrest, apoptose, en bescherming tegen stressfactoren. Activatie van PI3-kinase 

resulteert in activatie van protein kinase B (PKB), leidend tot fosforylatie van FoxO-1, -3a en -4. In RA 

en OA synoviaal weefsel zagen we dat deze FoxO’s tot expressie kwamen en gefosforyleerd waren op 

PKB-afhankelijke residuen. Alleen FoxO-4 kwam meer tot expressie in RA vergeleken met OA synoviaal 

weefsel en was aanwezig in synoviale macrofagen. In deze studie zagen we dat PI3-K/PKB-afhankelijke 

FoxO inactivatie onomkeerbaar correleert met systemische ontstekingsverschijnselen bij RA, wat sug-

gereert dat activatie van FoxO inflammatie stimuleert.

Tot slot, vervolgend op ons onderzoek beschreven in hoofdstuk 4, waarin we een sterke associatie tus-

sen ERK activatie en Tie2 ERK activatie zagen. ERK en Tie2 kwamen in RA synoviaal weefsel in dezelfde 

celpopulatie tot expressie, wat we niet zagen in PsA synoviaal weefsel. Dit zou kunnen wijzen op de 

mogelijkheid dat Tie2 een ander expressiepatroon heeft in RA dan in PsA. Hiervoor onderzochten we 

de relatie tussen de expressie van Ang-1 en Ang-2, de liganden van Tie2, en de relatieve activatie van 

Tie2. Ang-1 kwam meer tot expressie in RA, terwijl Ang-2 meer tot expressie kwam in PsA. Relatieve 

activatie van Tie2 was hoger in RA patiënten en was sterk gecorreleerd met Ang-1/Ang-2 ratio’s, in 

PsA werd een omgekeerde correlatie gezien. Met de wetenschap dat we eerder een duidelijke as-

sociatie zagen tussen Tie2 en ERK activatie in RA, zou dit overeenkomen met de observatie dat in 

endotheelcellen Ang-1 ERK activatie meer stimuleert dan Ang-2. Onze data laten zien dat Ang-1 en 

Ang-2 expressie door verschillende mechanismen wordt gereguleerd in RA en PsA. Dit kan implicaties 

hebben voor de functionele ‘engagement’  van Tie2 bij verschillende vormen van artritis, waaronder 

RA, terwijl Tie2 ‘engagement’ afhankelijk is van Ang-1 expressie. Verder laten onze data zien dat zowel 

Ang-1 als Ang-2 IL-6 productie kan stimuleren in RA synoviaal weefsel, wat een pro-inflammatoire 

rol impliceert voor angiopoietins onafhankelijk van hun directe effect op de bloedvaten.  Samen sug-

gereren deze data dat behandelingen die gericht zijn op Ang-1 en Ang-2 bij RA en andere vormen 

van artritis zouden kunnen leiden tot vermindering van synoviale ontsteking door een direct effect op 

pro-inflammatoire cytokines. 

De in dit proefschrift beschreven experimenten tonen aan dat er een rol is voor Ras GTPase signaler-

ing in ontsteking en gewrichtbeschadiging bij RA. Onderzoek naar Ras-afhankelijke signalering kan 

belangrijke inzichten geven in de etiologie en leiden tot de identificatie van nieuwe voorspellende 

biomarkers als ook nieuwe therapeutische targets.




