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Samenvatting

Samenvatting
Dit proefschrift bestaat grofweg uit twee delen met een verschillende onderzoeks-

vraagstelling. In het eerste deel onderzoeken we in macrofagen de bijdrage van het 

pro-angiogenetische Tie2/Angiopoeitine systeem aan de pathogenese van reumatoïde 

artritis. In het tweede deel beschrijven we de rol van het T-cel signalerende eiwit Rap1 in 

reumatoïde artritis en multiple sclerose. De belangijkste bevindingen worden hieronder 

genoemd. 

Deel I: De bijdrage van het pro-angiogenetische macrofaag Tie2 systeem 
in reumatoïde artritis 

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische immuun-gemedieerde inflammatoire ziekte 

die wordt gekenmerkt door pijn, stijfheid en zwelling van meerdere gewrichten in 

combinatie met verhoogde serologische ontstekingswaarden en eventueel aanwezigheid 

van bepaalde antilichamen zoals IgM reumafactor en/of antilichamen tegen 

gecitrullineerde eiwit epitopen (‘anti-citrullinated protein antibodies’, ACPA). Alhoewel 

de exacte oorzaken nog niet zijn opgehelderd is wel duidelijk dat het afweersysteem zich 

tegen lichaamseigen materiaal keert. Er ontstaat een ontstekingsreactie in het slijmvlies 

van het gewricht (synovium), waarbij verschillende immuuncellen zoals macrofagen, 

lymfocyten, plasmacellen en fibroblast-achtige synoviocyten (FLS) betrokken zijn 

en aanleiding kunnen geven tot ernstige destructie van het kraakbeen en bot in het 

gewricht. Macrofagen zijn belangrijke cellen binnen het aangeboren immuunsysteem 

(‘innate immunity’). Zij spelen een belangrijke rol in de weefselregulatie, het doden 

en “opeten” (fagocytose) van micro-organismen en celresten, de antigeen presentatie 

aan cellen van het adaptieve (verworven) immuunsysteem, en tenslotte produceren 

macrofagen verscheidene cytokinen en andere ontstekingsmediatoren. Eerdere studies 

binnen onze vakgroep hebben aangetoond dat het aantal macrofagen in het ontstoken 

synovium correleert met de ziekte activiteit en eveneens significant afneemt na 

effectieve therapie. Een ander proces dat ook zeer belangrijk is bij de totstandkoming 

en handhaving van ontsteking in het synovium is bloedvatnieuwvorming, ook wel 

angiogenese genaamd. Door de aanwezigheid van bloedvaten kunnen voedingsstoffen 

en nieuwe ontstekingscellen naar het synovium worden gerekruteerd. Activatie van de 

Tie2 receptor via haar liganden angiopoietine (Ang) -1 en Ang-2 is belangrijk voor de 

uitrijping, de stabilisatie en het modelleren van de bloed- en lymfevaten. Het is bekend 

dat 2-7% van de totale monocyten populatie (dit zijn voorlopercellen van macrofagen) 

Tie2 receptor op hun celoppervlak tot expressie brengen. Deze monocyten worden actief 

gerekruteerd naar bepaalde solide tumoren en zijn daar niet alleen verantwoordelijk 

voor de bloedvatnieuwvorming, maar ook voor het ontwikkelen van metastasen. In 

patiënten met RA en artritis psoriatica (PsA) is Tie2 expressie ook aangetoond op 

synoviale endotheelcellen, macrofagen en FLS. Onbekend is echter op welke cellen Tie2 
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wordt geactiveerd en in hoeverre Tie2 activatie bijdraagt aan de pathogenese van RA. In 

hoofdstuk 2 tonen we aan dat de geactiveerde Tie2 receptor hoofdzakelijk tot expressie 

komt op synoviale macrofagen, met slechts beperkte expressie op endotheelcellen en 

FLS. Bovendien komt Tie2 ook tot expressie op macrofagen geïsoleerd uit het bloed 

van RA patiënten en gezonde vrijwilligers. In deze macrofagen, leidt activatie van Tie2 

door Ang-1 of Ang-2, in combinatie met de pro-inflammatoire mediator tumor necrosis 

factor (TNF), tot productie van een verhoogd aantal pro-inflammatoire eiwitten, zoals 

interleukine (IL)-6, macrophage inhibitory protein (MIP)-1α en tegelijk een reductie van 

thrombospondine (TSP) -2 productie. Interessant genoeg, leidt blokkade/neutralisatie 

van Ang-2 tot duidelijke afname van ziekte ernst in een muismodel voor RA (collagen-

induced arthritis, CIA). Aangezien de Tie2 receptor een belangrijke rol lijkt te vervullen 

in macrofagen, hebben wij ons onderzoek uitgebreid naar Tie2 expressie en functie 

binnen verschillende macrofaag subgroepen. Macrofagen worden grofweg ingedeeld 

in klassiek-geactiveerde (M1) macrofagen met pro-inflammatoire eigenschappen 

(bv. IFN-γ-geïnduceerde macrofagen, MFIFN-γ) of alternatief geactiveerde (M2) 

macrofagen met immuunonderdrukkende capaciteiten (zoals IL-10- of IL-4-geïnduceerde 

macrofagen, MFIL-10 of MFIL-4). In hoofdstuk 3 analyseren we in vitro het fenotype 

(expressie van membraanreceptoren of markers) van de drie bovengenoemde 

gepolariseerde macrofaag subgroepen. We beschrijven een aantal markers die specifiek 

door deze macrofaag subgroepen tot expressie worden gebracht. Zo is de marker CD80 

de meest robuuste marker voor MFIFN-γ, CD200R voor MFIL-4 en tenslotte CD163 

en CD16 voor MFIL-10. Bijzonder aan macrofagen is dat hun fenotype onderhevig is 

aan invloeden vanuit het door hun omringende micro-milieu. Deze eigenschap wordt 

ook wel macrofaag ‘plasticiteit’ genoemd. In hoofdstuk 4 observeren we dat Tie2 

expressie niet beperkt blijft tot een bepaalde macrofaag subgroep, maar op zowel M1 

als M2 macrofagen tot expressie komt. En ongeacht de subgroep, geeft macrofaag 

Tie2 activatie, in samenwerking met TNF, aanleiding tot pro-inflammatoire en 

pro-chemotactische gen- en eiwitexpressie.

Deel II: De rol van Rap1 GTPase signalling in immuun-gemedieerde 
inflammatoire ziekten 

Rap1 is een onderdeel van de familie van Ras GTPase (guanosinetrifosfaat). Een GTPase is 

een intra-cellulair enzym bestaande uit een actief en een inactieve toestand. Afhankelijk 

van de staat van het enzym wordt er wel of niet een signaal afgegeven via een cascade 

van eiwitten en daarmee wordt een extracellulaire stimulus vertaald in een cellulaire 

respons. T cel Rap1 kan op meerdere manieren worden geactiveerd, o.a. als gevolg van 

activatie van de T-cel receptor (TCR) en door diverse chemokinen en adhesie-eiwitten. 

Geactiveerd Rap1 speelt een zeer belangrijke rol bij T-cel interacties en bij binding van 

T-cellen aan antigeen-presenterende cellen (APC), via regulatie van adhesiemoleculen 

en integrinen die cellulaire adhesie en ‘junction formation’ bewerkstelligen. Daarnaast, 
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remt actief Rap1, in bepaalde situaties, specifieke eiwitten die een belangrijke rol spelen 

bij de productie van inflammatoire mediatoren. Een potentieel pathologische rol van 

Rap1 in RA blijkt uit het feit dat Rap1 geïnactiveerd is in T-cellen circulerend in het 

synoviaal vocht van RA patiënten. Het blokkeren van de inactivatie van Rap1, door 

middel van ligatie van CTLA4 of interferentie met CD28 via oplosbaar CTLA4 (Abatacept 

behandeling), leidt tot klinische verbetering in RA. Er zijn dus aanwijzingen dat het 

handhaven van T-cel Rap1 functie een potentieel interessant therapeutische benadering 

is bij immuun-gemedieerde inflammatoire ziekten.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht in hoeverre het behoud van T-cel Rap1 functie 

de ontsteking- en gewrichtsschade kan bestrijden in CIA, een experimenteel muismodel 

voor RA. Dit onderzoek hebben we verricht met behulp van transgene muizen, die de 

actieve mutant van Rap1 (RapV12) in hun T-cel repertoire tot expressie brengen. Wij 

observeren, in vergelijk met de controlegroep muizen, dat de ziekte ernst, de mate 

van synoviale ontsteking en kraakbeen- en botschade aanzienlijk lager is in de RapV12 

muizen. Een mogelijke verklaring voor dit effect is dat RapV12-transgene T-cellen een 

zeer beperkte hoeveelheid TNF produceren, terwijl de productie van andere cytokinen 

zoals IL-2, IFN-γ, IL-17 en IL-10 niet worden beïnvloed. Een tweede verklaring is de veel 

lagere expressie van de costimulatoire eiwitten, ICOS en CD40L in T-cellen van RapV12 

transgene muizen. Deze waarneming in combinatie met een lagere concentratie 

anti-collageen antilichamen in vivo, wijst er op dat actief Rap1 de folliculaire T-cel hulp 

aan B-cellen voor het finetunen van antilichaamproductie (‘immunoglobuline class 

switch’) afremt. Om te bepalen in hoeverre de effecten van actief Rap1 specifiek zijn voor 

CIA of een meer algemeen effect zijn van immuun-gemedieerde inflammatoire ziekten, 

onderzoeken we in hoofdstuk 6 het effect van T-cel RapV12 in myeline oligodendrocyten 

glycoproteïne (MOG)-geïnduceerde experimentele autoimmuun encefalomyelitis (EAE) 

met behulp van 2D2 muizen, een experimenteel muizenmodel voor MS. Het voordeel 

van deze experimentele opstelling is dat in 2D2 transgene en 2D2RapV12 transgene 

muizen, 85% van de totale T-cel populatie bestaat uit autoreactieve T-cellen waarbij de 

T-cel receptor het immuundominante epitoop MOG herkent en op die manier in vitro 

kan worden opgespoord. In de 2D2RapV12 muizen kan op deze manier het gedrag van 

actief Rap1 in detail worden bestudeerd. Conform de klinische resultaten bij CIA, zagen 

we in de 2D2RapV12 muizen een overlevingsvoordeel ten opzichte van de 2D2 muizen, 

zonder significante effecten op ziekte-incidentie en -ernst. Dit bescheiden resultaat 

wordt niet verklaard door verschillen in kwalitatieve cellulaire eigenschappen (zoals T-cel 

proliferatie, cytokine productie en cellulaire overleving), maar interessant genoeg blijkt 

het aantal MOG-autoreactieve T-cellen met 30% afgenomen bij de 2D2 RapV12 muizen 

ten opzichte van de 2D2 muizen. Aangezien deze reductie ook werd waargenomen bij 

RapV12 transgene muizen, is het suggestief dat Rap1 het proces ‘centrale tolerantie’ 

beïnvloedt. Onze hypothesis is dat aanhoudende Rap1 functie de negatieve selectie 
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van autoreactieve T-cellen bevordert door middel van het versterken van thymocyt-APC 

interacties.

In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten van een fase IIa, gerandomiseerde, 

dubbelblind, placebo-gecontroleerde klinische studie waarbij 29 patiënten met actieve 

reumatoïde artritis werden gerandomiseerd voor behandeling met apilimod mesylaat 

of placebo, in combinatie met methotrexaat (3:1 ratio, apilimod versus placebo). 

Apilimod is een oraal middel dat de productie van de pro-inflammatoire signaalstoffen 

interleukine (IL)-12/23 afremt. In onze klinische studie, werd behandeling met apilimod 

niet gevolgd door klinische verbetering van klachten bij patiënten met RA. De afwezige 

klinische respons correleert met onze observatie dat het aantal synoviale macrofagen 

onveranderd bleef gedurende de behandeling. Hoewel wij en anderen hebben 

aangetoond dat inhibitie van IL-12/IL-23 met apilimod niet effectief is, blijkt uit andere 

studies dat de behandeling met monoklonale antilichamen gericht tegen IL-12/IL-23 

wel klinisch significante voordelen biedt in de behandeling van verschillende immuun-

gemedieerde inflammatoire ziekten zoals de ziekte van Crohn en psoriasis.

Concluderend, hebben we in dit proefschrift laten zien dat de geactiveerde 

pro-angiogenetische receptor Tie2 voornamelijk tot expressie komt op synoviale 

macrofagen en in vitro functioneel is in diverse bloed macrofagen subsets. Tie2 activatie 

door Ang-1/Ang-2 draagt bij aan het pro-inflammatoire milieu in het gewricht. Aan de 

andere kant, vermindert Ang-2 blokkade in CIA ziekte ernst, incidentie en pathologie. 

Voor de toekomst, is het interessant om te beoordelen in hoeverre Ang-1 en Ang-2 

op dezelfde wijze samenwerken met immuun-suppressieve agonisten om macrofaag 

activiteit te reguleren. Ook zal het gezien de macrofaag plasticiteit verder van belang 

zijn om te bepalen of blokkade van de macrofaag Tie2 signaaltransductie cascade 

therapeutisch zinvol is bij ziekten waarin macrofagen een belangrijke rol spelen, 

zoals RA, andere vormen van artritis, psoriasis, ziekte van Crohn en multiple sclerose. 

Betreffende de tweede onderzoeksstelling demonstreren wij dat de biologische 

effecten van aanhoudende Rap1 activatie divers zijn, niet beperkt zijn tot een specifieke 

T cel subpopulatie, en van potentieel therapeutisch belang zijn bij de behandeling 

van immuun-gemedieerde inflammatoire ziekten. Abatacept behandeling waarbij 

middels de onderbreking van CD28 costimulatie Rap1 wordt geactiveerd, is klinisch 

zeer effectief gebeleken in de behandeling van RA. Echter, de exacte moleculaire 

mechanismen waarop Rap1 immunologische processen reguleert zijn tot dusver 

onbekend en verdienen aandacht in de toekomst. Tevens is verdere identificatie van 

andere costimulatoire T-cel eiwitten die Rap1 activiteit reguleren, en daarmee de T-cel 

respons beïnvloeden, noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische 

strategieën binnen immuun-gemedieerde inflammatoire ziekten.
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