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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Achtergrond
Spondyloartritis (SpA) is na reumatoide artritis (RA) het meest voorkomende subtype van 

chronische inflammatoire artritis en komt voor bij ongeveer 1% van de wereldbevolking. 

In tegenstelling tot RA lijkt SpA geen autoimmuunziekte te zijn en is de rol van T en B 

lymphocyten beperkt. Wij en anderen hebben voorgesteld dat SpA een auto-inflammatoire 

ziekte is waardoor chronische ontsteking primair wordt gedreven door cellen van het 

aangeboren immuun systeeem zoals mest cellen en macrofagen.

Macrofagen zijn immuun-cellen die direct in actie komen in geval van weefselschade om 

micro-organismen te verwijderen en weefselschade te herstellen. Ook sturen ze signalen naar 

andere immuun-cellen via het uitscheiden van eiwitten, zogenaamde cytokines. In geval van 

chronische ontsteking blijven macrofagen langdurig actief in het ontstoken weefsel. Voordat 

macrofagen volledig geactiveerd worden, door  bijvoorbeeld een micro-organisme, worden 

ze gepolariseerd door bepaalde factoren die aanwezig zijn in het weefsel. Bij SpA betreft 

dit ondermeer het synoviale weefsel van het gewricht (het synovium). Gepolariseerde 

macrofagen brengen specifieke receptoren tot expressie op het membraan en kunnen 

verschillend reageren op dezelfde stimulus. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat het totale aantal macrofagen in het synovium van 

SpA en RA patienten vergelijkbaar is, maar het aantal macrofagen dat het eiwit CD163 tot 

expressie brengt is hoger bij patiënten met SpA. CD163 is een receptor die opgereguleerd 

wordt door IL-10, corticosteroiden en M-CSF. Dit suggereert dat, ondanks het vergelijkbare 

totale aantal macrofagen in SpA en RA, het synovium van SpA patiënten een macrofaag-

subset bevat met specifieke, maar nog niet opgehelderde functies.

Om de functie van macrofagen in het weefsel (in vivo) te doorgronden, hebben we 

gebruik gemaakt van een celkweek polarisatiemodel (in vitro). Volgens dit model kunnen 

macrofagen klassiek geactiveerd zijn (M1), zoals IFN-γ-geinduceerde macrofagen (MΦIFN-γ), 

of alternatief geactiveerd zijn (M2), zoals IL-4-geinduceerde (MΦIL-4) en IL-10-geinduceerde 

macrofagen (MΦIL-10). In dit model wordt voorgesteld dat M1 zorgen voor het bevorderen 

van ontsteking, terwijl M2 een ontstekingsremmend effect hebben.

Bevindingen
In hoofdstuk 2 wordt de pathogenese van SpA besproken waarbij er verschillende 

argumenten genoemd worden die suggereren dat het aangeboren immuunsysteem een 

grotere rol speelt dan het verworven immuunsysteem in het ontstaan van de ziekte.

In hoofdstuk 3 analyseren we in vitro het fenotype (expressie van membraanreceptoren 

of markers) van drie gepolariseerde macrofaag-subsets: MΦIFN-γ, MΦIL-4 en MΦIL-10. We 
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beschrijven een aantal merkers die deze macrofaag-subsets duidelijk kan onderscheiden. 

Het fenotype kan tevens opnieuw veranderen door het blootstellen van macrofagen aan 

andere polariserende stoffen, een eigenschap dat bekend staat als plasticiteit. Dit hebben 

we aangetoond door GM-CSF- en M-CSF-gedifferentieerde macrofagen te polariseren met 

IFN-γ, IL-4 en IL-10.

In hoofdstuk 4 kijken we naar de expressie van deze fenotypische markers op monocyten 

en gepolariseerde macrofagen van patiënten met SpA, RA en gezonde donoren ex vivo (uit 

perifeer bloed). Het ontbreken van fenotypische verschillen tussen de drie groepen leidde 

tot de conclusie dat fenotypische verschillen tussen weefselmacrofagen in SpA en RA een 

gevolg zijn van lokale en niet systemische factoren. Vervolgens hebben we de expressie van 

fenotypische markers gemeten op de macrofagen in het synoviale weefsel door middel van 

immuunohistochemische kleuringen. Synoviale macrofagen toonden een hogere expressie 

van CD163 in SpA vergeleken met RA, terwijl er geen verschillen waren in de expressie van 

andere MΦIFN-γ, MΦIL-4 and MΦIL-10 markers. In beide ziektes is het fenotype van macrofagen 

uit de oppervlakkige synoviale lijning laag vergelijkbaar met MΦIL-10 . 

In hoofdstuk 5 bestuderen we de functie van gepolariseerde macrofagen in vitro. Met name 

analyseren we de cytokine productie van de verschillende subsets (MΦIFN-γ, MΦIL-4 en MΦIL-10) 

na stimulatie met TLR liganden en/of immuuncomplexen. Zoals eerder beschreven, vinden 

we dat MΦIFN-γ veel pro-inflammatoire cytokines maken en MΦIL-10 nauwelijks reageren op 

TLR liganden. MΦIL-4 , oorspronkelijk beschreven als alternatief geactiveerde macrofagen 

die immuno-regulatoir zijn, blijken echter ook veel pro-inflammatoire cytokines te kunnen 

aanmaken. Oplosbare immuuncomplexen hadden geen effect op het fenotype en de 

cytokine productie van gepolariseerde macrofagen, maar in combinatie met TLR liganden 

leidden deze tot een verhoogde IL-10 productie door zowel MΦIFN-γ als MΦIL-10. Daarentegen 

leidde incubatie van gepolariseerde macrofagen in de aanwezigheid van geimmobiliseerde 

IgG tot een verhoogde productie van IL-10, maar ook TNF en IL-6 door alle macrofaag-

subsets, zelfs zonder aanvullende TLR stimulatie. 

In hoofdstuk 6 kijken we naar de rol van andere stimuli dan TLR liganden of immuuncomplexen 

op weefselmacrofagen bij chronische ontsteking. Synoviale macrofagen die Tie-2 tot 

expressie brengen binden angiopoietine-2 (Ang-2), met als gevolg het bevorderen van 

angiogenese en ontsteking. We hebben aangetoond dat Ang-2 een pro-inflammatoir effect 

heeft op macrofagen in vitro. Vervolgens hebben we een muismodel van artritis gebruikt om 

aan te tonen dat Ang-2 neutralisatie een ontstekingsremmend effect heeft, met afname van 

het aantal macrofagen en van de angiogenese.

In hoofdstuk 7 hebben we de correlatie onderzocht tussen endoplasmisch reticulum (ER) 

stress en de cytokine productie van gepolariseerde macrofagen van HLA-B27 positieve 
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SpA vergeleken met gezonde donoren, HLA-B27 negatieve SpA en RA patiënten. In LPS 

gestimuleerde macrofagen van gezonde donoren, ER stress leidde to een afname van 

de cytokine productie in MΦIFN-γ en een toename van TNF productie in MΦIL-10. In LPS 

gestimuleerde MΦIFN-γ van HLA-B27 positieve SpA patiënten hebben we een neiging gevonden 

tot meer IL-23 dan IL-10 expressie, terwijl de expressie van IL-10 in MΦIL-10 significant lager 

was dan in de andere groepen. Samen met de vergelijkbare expressie van ER stress merkers 

in alle groepen, kunnen deze bevindingen de hypothese van een HLA-B27-geinduceerde ER 

stress in SpA niet ondersteunen.

Ten slotte, in hoofdstuk 8 hebben we de functie van synoviale macrofagen in vivo 

geëvalueerd door cytokine spiegels te meten in synoviaal vocht van SpA en RA patiënten. 

De spiegels van M1-geinduceerde cytokines, zoals TNF, IL-1β en IL-12 waren lager in SpA 

dan in RA synoviaal vocht, maar de M2-geinduceerde cytokines IL-10, IL-4 en IL-13 toonden 

vergelijkbare spiegels. 

In deze studies hebben we dus onderzocht hoe het fenotype en de functie van in vitro 

gepolariseerde humane macrofagen correleert met het fenotype en de functie van 

weefselmacrofagen in SpA. We concluderen dat het fenotype van macrofagen in vivo 

moeilijk te categoriseren valt onder de wel omschreven in vitro fenotypsiche subsets. 

Bovendien bepalen zowel polarisatie als het exacte type activatie (TLR liganden, oplosbare 

of geïmmobiliseerde immuuncomplexen, angiopoietines, ER stress) het cytokine profiel 

van macrofagen in vitro. Belangrijk hierbij is dat MΦIFN-γ niet steeds pro-inflammatoir zijn 

maar ook beduidende hoeveelheden IL-10 kunnen produceren, terwijl MΦIL-10 niet steeds 

gedesactiveerd zijn maar in bepaalde omstandigheden sterke TNF productie kunnen 

vertonen. Tenslotte blijft de grootste uitdaging om de functie van macrofagen in vivo 

adequaat te analyseren.
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