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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar klinische en immunologische factoren die een rol 

spelen in de vroegste fasen van reumatoïde artritis (RA) in vergelijking met  andere reumatische 

aandoeningen. In het bijzonder is het onderzoek gericht op de pre-klinische fase van RA (de 

fase voorafgaand aan het ontstaan van de eerste tekenen van een gewrichtsontsteking) als ook 

op recent ontstane RA.

Achtergrond 
RA is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten waarbij het weefsel dat de 

gewrichten bekleedt, het synovium, ontstoken is. Patiënten presenteren zich met pijnlijke en 

gezwollen gewrichten, stijfheid van de gewrichten en met een beperkte beweeglijkheid. RA 

leidt tot gewrichtsschade en beperkingen in het dagelijkse functioneren. Patiënten met RA 

hebben verder een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Snelle vroegtijdige 

behandeling kan de schade aan de gewrichten verminderen en het risico op hart- en vaatziekten 

verminderen, en heeft zo een gunstig effect op de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

Het is niet precies bekend hoe RA ontstaat. Omgevingsfactoren gecombineerd met erfelijke 

factoren spelen een rol in het ontstaan van RA. Het is bekend dat voordat een patiënt de eerste 

tekenen van gewrichtsontsteking vertoont er een fase is waarin er in het bloed al tekenen van 

ontsteking te zien zijn. In deze pre-klinische fase zijn er vaak naast tekenen van ontsteking ook 

RA-specifieke antistoffen zoals IgM reumafactor en anti-gecitrullineerde proteïne antistoffen 

(ACPA) in het bloed aanwezig. Waar specifiek in het lichaam deze ontstekingsreactie begint 

is niet bekend. Met name is niet bekend of het synovium al tekenen van ontsteking vertoont. 

Inzicht in de processen die leiden tot het ziektebeeld RA maken het in de toekomst misschien 

mogelijk om personen te identificeren die RA zullen ontwikkelen waarbij preventieve 

behandeling gestart kan worden om zo het ontstaan van RA te voorkomen. Echter, tot het 

zover is, is de therapie erop gericht om patiënten in een vroege fase van de ziekte met krachtige 

therapieën te behandelen om zo schade aan de gewrichten te voorkomen. 

Wanneer patiënten met een recent ontstane gewrichtsontsteking zich melden op de 

polikliniek kan bij een deel van de patiënten niet direct een diagnose gesteld worden. Van deze 

patiënten zal bij een deel van de patiënten de gewrichtsontsteking vanzelf overgaan, terwijl de 

andere patiënten chronische ziekte ontwikkelen, soms zelfs met schade aan de gewrichten. In 

2010 zijn er nieuwe criteria ontwikkeld voor het stellen van de diagnose RA. Met behulp van deze 

criteria is het mogelijk om bij een groter aantal patiënten de diagnose RA vroegtijdig te stellen, 

maar dit leidt wel tot een meer heterogene groep van RA patiënten, waarbij bij sommigen de 

klachten volledig verdwijnen en anderen ernstige gewrichtsschade ontwikkelen. Het is van 

belang om patiënten die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van gewrichtsschade 

in een vroege fase met zeer krachtige therapieën te behandelen om zo schade te voorkomen. 

Patiënten met een milde vorm hebben daarentegen baat bij een behandeling met minder 

krachtige of lager gedoseerde medicijnen, zodat  ze worden beschermd tegen potentiële 

bijwerkingen. Met de huidige technieken is het nog niet mogelijk om bij elke individuele 

patiënt vroegtijdig een diagnose te stellen en een inschatting te maken prognose om zo een 

keuze voor behandeling te maken. 
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Door met behulp van verschillende technieken het synovium te analyseren is het mogelijk 

parameters te identificeren die zouden kunnen dienen als diagnostisch of prognostisch 

instrument, en zouden kunnen helpen bij de keuze voor een bepaalde  therapie bij de 

individuele patiënt. Hiermee zou mogelijk het verloop en de uitkomst van de ziekte gunstig 

beïnvloed kunnen worden. 

Bevindingen
In hoofdstuk 2 worden 3 verschillende technieken besproken waarmee biopten kunnen 

worden genomen van het ontstoken gewrichtsweefsel, het synovium. Wij beschrijven in 

hoofdstuk 2 een richtlijn voor het verkrijgen en verwerken van synoviumbiopten door middel 

van naald-artroscopie. Deze techniek wordt gebruikt in de hoofdstukken 3 en 5 t/m 9.

 In hoofdstuk 3 hebben we het synovium bestudeerd van mensen die een verhoogd 

risico hebben op het krijgen van RA. Deze mensen hebben verhoogde bloedwaarden van RA-

specifieke antistoffen zonder dat zij tekenen hebben van een gewrichtsontsteking. We vonden 

dat het synovium van personen met RA specifieke antistoffen vergelijkbare aantallen van 

afweercellen in het synovium bevat als dat van gezonde personen. Ook met MRI werd er geen 

verschil gezien. Met dit onderzoek hebben we aangetoond dat het synovium nog geen tekenen 

van ontsteking toont in de pre-klinische fase. Waarschijnlijk begint de afweerrespons in een 

ander deel van het lichaam en vindt er een tweede reactie plaats door een andere uitlokkende 

factor, wat resulteert in gewrichtsontsteking met zwelling en pijn van de gewrichten. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of er al tekenen van versnelde atherosclerose zijn in 

de pre-klinische fase van RA en in patiënten met recentelijk ontstane RA. We zagen dat in deze 

twee groepen er geen aanwijzingen waren voor versnelde atherosclerose. In eerdere studies 

is bij patiënten met langer bestaande RA wel versnelde atherosclerose aangetoond. Het is 

daarom belangrijk om zowel de gewrichtsontsteking actief te behandelen vanaf het stellen van 

de diagnose RA als ook risicofactoren voor hart- en vaatziekten te behandelen op geleide van 

nationale richtlijnen. 

In hoofdstuk 5 hebben we het ontstoken gewrichtsweefsel van vroege RA patiënten 

die voldoen aan de 1987 ACR criteria vergeleken met vroege RA patiënten die voldoen aan 

de 2010 ACR/EULAR criteria. In beide groepen patiënten werden vergelijkbare aantallen van 

ontstekingscellen in het synovium gezien. Dit is van belang voor het interpreteren van de 

resultaten van toekomstige studies waarin de 2010 criteria worden toegepast. 

In hoofdstuk 6 hebben we gekeken naar de verschillende patronen van infiltratie van 

lymfocyten in het synovium. Het is bekend dat lymfocyten verspreid in het synovium kunnen 

voor komen, maar ook geclusterd in groepen. De clustering van cellen lijkt soms op de structuur 

die in lymfeklieren wordt gezien. Wij hebben aangetoond in hoofdstuk 6 dat er geen verschil 

is in lymfocyteninfiltratie tussen vroege artritis patiënten met verschillende diagnoses. Ook 

zagen we geen verschil tussen patiënten die een milde vorm van gewrichtsontsteking hadden 

vergeleken met patiënten die na verloop gewrichtsschade ontwikkelden. In overeenstemming 

met eerdere onderzoeken zagen we dat patiënten met geclusterde lymfocyten hoge 

ontstekingswaarden in het bloed hadden en meer ontstoken gewrichten. Hiermee hebben 

wij aangetoond dat het infiltratiepatroon van lymfocyten niet gebruikt kan worden als 

diagnostische of prognostische parameter. 
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In hoofdstuk 7 en 8 hebben we onderzocht of signaaleiwitten die betrokken zijn bij de 

vorming van nieuwe bloedvaten (angiogenese) of signaaleiwitten die in de ontstekingcellen 

verschillende processen aansturen van waarde zijn als diagnostische of prognostische 

biomarker. In hoofdstuk 7 zagen we dat angiopoietine (Ang)-1  en zijn receptor Tie2 

geassocieerd zijn met de diagnose RA. Zelfs voordat patiënten met een recent ontstane 

gewrichtsontsteking voldoen aan de criteria voor RA is er al een verhoogde expressie van 

Ang-1 en Tie2 in het synovium. In patiënten met spondyloartritis, een andere vorm van 

gewrichtsontsteking, werd een verhoogde expressie van Ang-2 gezien. In de groep patiënten 

bij wie geen diagnose gesteld kon worden bij het ontstaan van klachten, vonden we dat er in 

patiënten bij wie de gewrichtsontsteking vanzelf overgaat een lagere expressie was van Ang-1 

en Tie2 in vergelijking met patiënten met persisterende gewrichtsontsteking. RA patiënten 

die uiteindelijk gewrichtsschade ontwikkelden, hadden een hogere expressie van pTie2/

Tie2 Uit deze studie blijkt dat deze parameters van angiogenese van waarde kunnen zijn als 

diagnostische en prognostische biomarker. 

In hoofdstuk 8 hebben we de expressie van signaaleiwitten in het synovium bestudeerd. 

Hier zagen we dat RA patiënten een hogere expressie van de signaaleiwitten Jnk en Erk 

hadden dan patiënten met een andere vorm van gewrichtsontsteking. Ook kwam in de groep 

RA patiënten Jnk sterker tot expressie bij patiënten die na verloop van tijd gewrichtsschade 

ontwikkelden. Ook deze eiwitten kunnen wellicht van waarde zijn als diagnostische en 

prognostische parameter. 

Naast het bestuderen van biopten van het synovium is het ook mogelijk om met 

beeldvormende technieken onderzoek te doen de ontsteking van het synovium. Met 

röntgenfoto’s kan schade aan de botten en het kraakbeen goed in kaart gebracht worden. 

Echter, om het synovium en de pezen en peesschedes in kaart te brengen zijn andere 

technieken zoals echografie of magnetic resonance imaging (MRI) meer geschikt. Met een 

bepaalde variant van de MRI techniek, de dynamische contrast versterkte MRI, is het mogelijk 

om de opname van contrast in de loop van de tijd in het synovium te bestuderen. Dit geeft een 

afspiegeling van verschillende factoren die betrokken zijn bij het ontstekingsproces, zoals de 

vorming van nieuwe bloedvaten. 

In hoofdstuk 9 hebben we het synovium bestudeerd met behulp van dynamische MRI. In 

deze studie vergeleken we curves van opname van contrast in de tijd tussen gezonde personen 

en patiënten met vroege RA. Patiënten met RA hadden een verhoogde waarde van curve type 

4. Deze curve wordt gekenmerkt door een snelle opname gevolgd door een snelle uitscheiding 

van het contrastmiddel. In patiënten met een kwaadaardige ziekte is dit type curve geassocieerd 

met agressieve kwaadaardige vormen van tumoren. Aangezien zowel in tumoren als in RA 

vaatvorming en ingroei van weefsel in de omliggende weefsels wordt gezien, hebben wij in 

hoofdstuk 10 de opname van contrastmiddel in het synovium bestudeerd door middel van MRI 

bij patiënten met vroege artritis. In vergelijking met andere vormen van gewrichtsontsteking 

hadden RA patiënten vaker een ontsteking die wordt gekenmerkt door de type 4 curve. 

Mogelijk dat ook deze MRI parameter van waarde kan zijn als diagnostische biomarker. 

In hoofdstuk 11 worden de resultaten van dit proefschrift samengevat en in een bredere 

context besproken. 




