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Nederlandse samenvatting

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische gewrichtsaandoening die zich kenmerkt door 
een ontstekingsproces van het weefsel dat de binnenzijde van de gewrichten bekleedt 
(synovium). Dit ontstoken synovium geeft vaak aanleiding tot zwelling, pijn en beperkte 
beweeglijkheid van de gewrichten. Daarnaast kan de ziekte zich ook in andere organen 
openbaren, zoals de ogen, huid, longen en bloedvaten. RA komt wereldwijd bij ongeveer 
1% van de bevolking voor, waarbij vrouwen 3 keer vaker door de ziekte getroffen wor-
den dan mannen. De ziekte leidt onbehandeld vaak tot ernstige schade van kraakbeen 
en bot, met als gevolg invaliditeit en verminderde kwaliteit van leven. Bovendien leidt 
het hebben van een ernstige vorm van RA tot een hogere mortaliteit, vergelijkbaar met 
sommige vormen van kanker. Ondanks het feit dat de oorzaak van RA onbekend is, zijn 
er de laatste 10-15 jaar meer en betere behandelingsopties. Door veranderde inzichten 
in behandelstrategieën met conventionele anti-reumamiddelen (disease-modifying 
anti-rheumatic drugs (DMARDs)) en de introductie van medicamenten die als gevolg 
van moleculair wetenschappelijk onderzoek zijn ontwikkeld, de zg. biologicals, zijn de 
vooruitzichten voor veel patiënten met de diagnose RA belangrijk verbeterd. De behan-
delingen met medicamenten uit deze categorie leiden bij 60 tot 70% van de mensen die 
eerder onvoldoende reageerden op meer dan één DMARD tot een duidelijke afname 
van de ziekteactiviteit met als gevolg verminderde gewrichtsschade en een verbetering 
van de kwaliteit van leven.

Gedetailleerde kennis van het ziekteproces, dat zich voornamelijk afspeelt in het syno-
vium, heeft ten grondslag gelegen aan de ontwikkeling van veel nieuwe biologicals, zoals 
tumor necrosis (TNF) alpha blokkerende therapie, anti-B cel therapie, anti-interleukine 
(IL)-6 receptor therapie en abatacept. Deze therapieën, in de vorm van eiwitten (anti-
lichamen of oplosbare receptoren), zijn gericht op één specifiek molecuul, waardoor 
zij interfereren met de normale functie van deze stoffen in het ontstekingsproces. Het 
bestuderen van de effecten van deze therapieën op het ontstoken synovium heeft 
geleid tot verder inzicht in de rol van de betrokken moleculen in het ontstekingsproces 
en daarmee in de pathogenese van RA.

Hoewel voor de grootste groep patiënten behandeling met de nieuwe biologicals 
een uitkomst biedt, zijn er toch nog patiënten die niet op deze medicijnen reageren, 
bijwerkingen ervaren waardoor de medicatie gestopt moet worden, of na een aanvan-



Ch
ap

te
r 9

N
ed

er
la

nd
se

 s
am

en
va

tt
in

g

182

kelijke respons niet meer reageren op de medicijnen. Dit laatste kan het gevolg zijn van 
antistofvorming tegen het lichaamsvreemde eiwit. Voor die patiënten is het nog steeds 
belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijk nieuwe therapieën.

In dit proefschrift, dat uit twee delen bestaat, worden potentieel succesvolle aangrij-
pingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe gerichte therapieën in de behandeling 
van RA onderzocht. Het eerste deel bevat experimenteel onderzoek, waaronder dier-
experimenteel onderzoek in muizen en ratten, waarin de effecten van het remmen van 
moleculen die een belangrijke rol hebben bij het in stand houden van de synoviale 
ontsteking (synovitis) worden onderzocht. Bovendien wordt bestudeerd wat er gebeurt 
als de vorming van nieuwe bloedvaatjes in het synovium wordt geremd. Het tweede 
deel wordt ingeleid door twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de ken-
merken van synovitis bij RA en enkele andere inflammatoire ziektebeelden beschreven 
en in het tweede hoofdstuk de verschillende technieken die toegepast kunnen worden 
om synoviaal weefsel bij patiënten af te nemen. Vervolgens wordt onderzoek gedaan 
naar de identificatie van een mogelijke biomarker in het synovium die de effecten van 
een te testen medicament zou kunnen voorspellen. Op die manier zou in een vroeg 
stadium van de ontwikkeling van een nieuwe therapie bepaald kunnen worden of dit 
middel effectief zou kunnen zijn of niet. In het laatste deel van het proefschrift staan de 
effecten van één van de oudste en sterkste ontstekingsremmende middelen die in de 
behandeling van RA gebruikt wordt, prednisolon, beschreven.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie in dit proefschrift. Hierin wordt uitgelegd 
hoe belangrijk het is dat het onderzoek naar nieuwe therapieën voor de behandeling 
van RA wordt voortgezet. Nadat een potentieel effectieve behandeling is geïdentificeerd 
in het laboratorium en effectief is gebleken in diermodellen voor RA, waarbij toxiciteit is 
uitgesloten, is de volgende stap het middel te testen in patiënten met de ziekte. Omdat 
er veel van deze middelen op dit moment ontwikkeld worden door de farmaceutische 
industrie, veel patiënten door recente introductie van effectieve medicatie goed behan-
deld worden en er ethische en financiële redenen zijn om de klinische onderzoeken bij 
zo weinig mogelijk patiënten in een zo kort mogelijke tijd te testen, zou het vinden van 
een biomarker die voorspelt of een medicament succesvol zal zijn in de behandeling 
van RA een uitkomst zijn. In de vroege fase van ontwikkeling van een medicament dat 
over het algemeen ongeveer 10 jaar in beslag neemt, kan de biomarker richtinggevend 
zijn in het besluit het middel wel of niet verder te ontwikkelen. Omdat RA zich voorna-
melijk afspeelt in het synovium, zou het onderzoeken van het synovium uit ontstoken 
gewrichten van patiënten met RA een specifieke biomarker kunnen opleveren.

In hoofdstuk 2 worden de effecten van een T cel specifieke remmer van de transcrip-
tiefactor Nuclear Factor (NF)- κB onderzocht in een muismodel voor RA. T cellen zijn 
cellen van het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen in het ziekteproces. NF-κB 
is een eiwit dat in ontstekingscellen zorgt voor de activering en productie van stoffen 
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(cytokinen) die in staat zijn andere ontstekingscellen aan te trekken en te activeren. In 
de normale situatie blijft NF-κB in inactieve vorm in het cytoplasma van de cellen, maar 
nadat het geactiveerd wordt (door verschillende factoren), verplaatst het zich naar de 
kern van de cellen, waar het zorgt voor de vorming van ontstekingsbevorderende eiwit-
ten. In het synovium van patiënten met RA is veel geactiveerd NF- κB aanwezig, waardoor 
het ontstekingsproces wordt onderhouden. Door remming van deze transcriptiefactor 
neemt de productie van ontstekingsbevorderende eiwitten af, waardoor de ontsteking 
in het synovium wordt verminderd. In een muizenmodel voor artritis werd deze T cel 
specifieke NF-κB remmer getest, wat leidde tot significant minder artritisactiviteit ten 
opzichte van de muizen die in de controlegroep behandeld waren. Dit bleek zoals be-
doeld te berusten op NF-κB remming in het synovium. Hiermee lijkt bevestigd dat NF-κB 
in T cellen een mogelijk aangrijpingspunt zou kunnen zijn in de behandeling van RA. 
In hoofdstuk 3 wordt NF-κB op een andere manier geremd, namelijk door een remmer 
van IKKβ (dat betrokken is bij de activatie van NF-κB) tot expressie te brengen in de 
gewrichten van ratten met artritis door middel van lokale gentherapie. Hierdoor wordt 
de activiteit van IKKβ en daardoor van NF-κB geremd. Uit de resultaten van dit onder-
zoek bleek dat de inactivatie van IKKβ in de ontstoken gewrichten van ratten leidt tot 
minder ontsteking. Verder bleek het goed mogelijk door middel van lokale gentherapie 
een effectieve behandeling aan de ratten te geven. In hoofdstuk 4 wordt door middel 
van een geheel andere aanpak, namelijk het remmen van nieuw gevormde bloedvaten 
in het ontstoken synovium van muizen met artritis, gekeken of deze de ontsteking ver-
mindert. Wanneer bloedvaten, die zorgen voor de aanvoer van allerlei voedingsstoffen 
en (ontstekings-) cellen naar het synovium, in mindere mate kunnen worden gevormd, 
zou dit uiteindelijk tot het ‘uithongeren’ van het ontstoken weefsel kunnen leiden. Dit 
soort therapieën, waarbij bloedvatnieuwvorming geremd wordt, worden al gebruikt in 
de behandeling van kanker en bij patiënten met bepaalde netvliesafwijkingen. In dit 
hoofdstuk werd een eiwit dat specifiek op de cellen van nieuwgevormde bloedvaten 
gaat zitten (RGD) gekoppeld aan een stof die ervoor zorgt dat de cel vervolgens dood 
gaat (apoptose). Dit middel werd aan muizen met artritis toegediend en leidde tot een 
vermindering van de ernst van de artritis. Het middel leidde niet tot apoptose in andere 
organen. Hiermee werd aangetoond dat het mogelijk is door middel van een specifieke 
therapie de bloedvaten in synovitis te treffen en hierdoor de artritis te verbeteren.

Hoofdstuk 5 en 6 zijn een introductie op het tweede deel van het proefschrift. In deze 
twee hoofdstukken worden de afwijkingen in het synovium bij RA en de technieken 
die gebruikt worden om dit weefsel bij patiënten af te nemen beschreven. Eén van de 
beschreven technieken is de mini- of naaldartroscopie, een poliklinische ingreep waar-
bij na toediening van lokale verdoving een videocamera van 2,7 of 4,5 mm doorsnede 
in het gewricht wordt ingebracht. Door middel van een biopteur (‘happertje’) kunnen 
stukjes synovium worden afgenomen voor onderzoek.
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Evaluatie van synoviaal weefsel van patiënten met RA en andere ontstekingsgerela-
teerde gewrichtsaandoeningen kan worden toegepast voor verschillende doeleinden. 
Allereerst is de oorzaak van de meeste gewrichtsaandoeningen niet bekend. Het bestu-
deren van het ontstoken weefsel zou kunnen leiden tot het vinden van de oorzaak van 
de ziekte(n). Verder is het in het begin van een gewrichtsaandoening niet altijd duidelijk 
welke ziekte ten grondslag ligt aan de ontsteking. Het is daarom wenselijk een specifiek 
kenmerk te vinden die in de vroege fase van een dergelijke ziekte kan aangeven om 
welke ziekte het gaat. Verder verloopt RA niet bij elke patiënt hetzelfde. Bij sommige 
patiënten ontstaat veel gewrichtschade, bij anderen is het beloop wat milder. Deze 
laatste patiëntengroep zou je wellicht minder agressief of met andere medicamenten 
kunnen behandelen. Omdat de ontsteking zich bij RA voornamelijk in het synovium be-
vindt, kunnen deze diagnostische en prognostische biomarkers wellicht daar gevonden 
worden.

Een andere belangrijke reden om het synovium te bestuderen is het beoordelen van 
de effectiviteit van een mogelijk nieuwe therapie voor artritis. Nadat potentieel nieuwe 
medicamenten in de behandeling van artritis effectief en niet schadelijk zijn bevonden 
in dierexperimentele modellen, is de volgende stap in de ontwikkeling van nieuwe the-
rapieën het testen in de patiënten met artritis. In een vroege fase van ontwikkeling van 
een potentieel therapeutisch medicament kan door het bekijken van synoviaal weef-
sel beoordeeld worden of het middel leidt tot vermindering van de ontsteking in het 
gewricht. Tegelijkertijd kan gekeken worden of het middel aangrijpt waar het op basis 
van preklinisch onderzoek zou moeten aangrijpen. De identificatie van een biomarker 
die voorspelt of een therapie effectief is, zou in dit proces een belangrijke rol kunnen 
spelen. Door gebruik te maken van een dergelijke biomarker kan in een vroege fase van 
de ontwikkeling van nieuwe therapieën besloten worden of het zinvol is de ontwikke-
ling voort te zetten of niet. Hierdoor kan het aantal patiënten dat blootgesteld wordt 
aan de eventueel niet-effectieve therapie verminderd worden. Dit is van belang vanuit 
medisch, ethisch, financieel en praktisch oogpunt.

In hoofdstuk 7 wordt de biopsietechniek die beschreven wordt in hoofdstuk 6 toe-
gepast in een onderzoek waarin getracht wordt een gevoelige biomarker te vinden die 
het effect van therapie zou kunnen voorspellen. Hiervoor werden patiënten met RA met 
een bekend effectief middel (prednisolon) of een placebo (niet effectief of ‘nepmid-
del’) behandeld. Bij hen werden zowel vóór als na de behandeling synoviumbiopten 
afgenomen. Deze synoviumbiopten zijn vervolgens met allerlei technieken, onder 
andere microscopisch en moleculair onderzoek, onderzocht, waarbij een groot aantal 
potentiële markers bekeken werden. De marker die het duidelijkst reageerde op de 
ingestelde (effectieve) therapie was CD68, een eiwit dat door macrofagen tot expres-
sie wordt gebracht. De verandering was het duidelijkst te zien in een bepaald deel van 
het synovium, de sublining. Ook de producten van deze ontstekingscellen reageerden 
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duidelijk op de behandeling. Om te testen of CD68 ook bij het toedienen van andere 
therapieën gebruikt zou kunnen worden als voorspeller voor effectieve therapie, werd 
deze potentiële biomarker getest in het weefsel van RA patiënten die allerlei therapieën, 
zowel effectieve als niet-effectieve / placebo, hadden gekregen. Bij analyse van deze 
gegevens bleek dat de verandering van CD68 in de sublining van het synovium onaf-
hankelijk van de aard van de therapie een gevoelige voorspeller is van effectieve the-
rapie (hoofdstuk 8). In hoofdstuk 9 wordt bestudeerd of toepassing van een specifieke 
moleculaire techniek (Q-PCR) op het ontstoken synovium een aanvulling zou kunnen 
zijn bij het zoeken naar biomarkers als voorspeller voor effectieve therapie. Door middel 
van deze techniek kon het synoviale weefsel van patiënten die actieve behandeling 
kregen in het onderzoek beschreven in hoofdstuk 6 onderscheiden worden van het 
weefel van patiënten die niet actief behandeld werden. Toepassing van deze techniek 
kan daarom aanvullende informatie geven over de werkzaamheid van een potentieel 
antireumatisch middel. In het op één na laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10, worden de 
effecten van prednisolon op ontstekingscellen van patiënten met RA en het ontstoken 
synovium nader bestudeerd. Prednisolon zorgt in korte tijd voor een effectieve afname 
van het aantal ontstekingscellen in het synovium, maar het precieze werkingsmecha-
nisme is niet bekend. Prednisolon bleek niet in staat apoptose in de ontstekingscellen 
uit het bloed en in het synovium van patiënten met RA te induceren. Bovendien kon 
niet worden aangetoond dat prednisolon zorgt voor een toename van de afvoerende 
lymfevaatjes waardoor de ontstekingscellen het synovium kunnen verlaten. Wel werd 
er een effect waargenomen op de moleculen die zorgen voor het aantrekken van 
ontstekingscellen uit de bloedbaan naar het synovium. Deze kwamen verminderd tot 
expressie onder invloed van prednisolon in vergelijking met placebo behandeling. Dit 
zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het therapeutische effect van dit middel 
op het synovium. Of prednisolon ook effect heeft op de beweeglijkheid of migratie van 
de ontstekingscellen is nog onderwerp van onderzoek.

In hoofdstuk 11 is een samenvatting te vinden van de onderzoeken die hierboven 
genoemd worden, waarbij de ontwikkeling van nieuwe potentiële medicamenten in de 
behandeling van RA en de rol van de geïdentificeerde biomarker in het verrichten van 
klinisch wetenschappelijk onderzoek in een breder perspectief worden geplaatst.




