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Achtergrond

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte waarbij vooral de 
gewrichten zijn aangedaan. De belangrijkste symptomen zijn pijn, gezwollen gewrichten 
en bewegingsbeperking. Circa 1% van de Nederlandse bevolking lijdt aan RA; dat zijn 
dus ongeveer 160.000 mensen. Alhoewel de oorzaak nog niet helemaal duidelijk is, 
weten we wel dat sommige mensen een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen 
van RA als gevolg van hun genetische achtergrond. Andere factoren die een rol spelen 
zijn onder andere roken en paradontitis. 
Hoewel bij sommige mensen de ziekte betrekkelijk mild verloopt, ontstaat er bij de 
meeste mensen zonder behandeling forse gewrichtsschade met als uiteindelijk gevolg 
verlies van gewrichtsfunctie en invaliditeit. 
In het aangedane gewricht van een RA patiënt ziet men een ontsteking in 
de binnenbekleding van het gewrichtskapsel, het synovium. Onder normale 
omstandigheden bestaat het synovium slechts uit een dun laagje cellen. In RA ziet men 
een forse toename van het synoviale weefsel dat het kraakbeen en het onderliggende 
bot destrueert. Het synovium bestaat uit twee lagen: de ‘intimal lining layer’ die in 
contact staat met het synoviale vocht en de ‘synovial sublining’. Bij RA ziet men een 
forse toename van fibroblast-achtige synoviocyten (FLS) en macrofagen in de intimal 
lining layer. Naast deze celtypen worden in the sublining ook andere ontstekingscellen 
gevonden, o.a. T cellen, B cellen en granulocyten. Deze ontstekingscellen en hun 
producten dragen bij aan de destructie van de gewrichten. 
Macrofagen en FLS spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de 
ontsteking en in het proces waardoor de gewrichten beschadigd raken. Het belang 
van macrofagen in het onderhouden van RA wordt onderstreept door het feit dat deze 
cellen verdwijnen zodra de ziekteactiviteit vermindert. De macrofagen zijn afkomstig 
van monocyten uit het beenmerg die via het perifere bloed gerecruteerd worden en 
vervolgens hechten via extracellulaire matrix en cel-cel contacten.
De macrofagen brengen veel CD97 tot expressie op het oppervlak, en de FLS 
veel CD55. Deze moleculen kunnen aan elkaar binden. Het is daarom mogelijk dat 
de interactie tussen CD97 en CD55 tot retentie van afweercellen in het ontstoken 
synovium kan leiden. Doel van dit onderzoek was onder andere de gevolgen van de 
interactie tussen CD97 positieve macrofagen en CD55 positieve FLS te bestuderen in 
de gewrichten van patiënten met RA. 
FLS maken onder fysiologische omstandigheden bestanddelen van de extracellulaire 
matrix. In RA dragen deze cellen bij aan het ontstekingsproces en de destructie van 
de gewrichten. FLS exprimeren veel CD55, ook wel ‘decay accelerating factor’ (DAF) 
genoemd, een molecuul dat autologe cellen tegen de gevolgen van complementactivatie 
beschermt.
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CD97, dat kan binden aan CD55, behoort tot de EGF-TM7 receptor groep van Adhesie-G 
protein-coupled receptors (GPCRs). Deze receptoren bestaan uit twee delen: een 
extracellulair deel met aan het uiteinde EGF domeinen dat via een verbindingstukje 
(stalk) (samen de alpha unit genoemd) aan het transmembraan deel (de beta unit) 
gekoppeld is. CD97 komt tot expressie op witte bloedcellen, o.a. op geactiveerde T 
cellen, granulocyten, monocyten, macrofagen en dendritische cellen. CD97 komt voor 
in drie isovormen met respectievelijk drie, vier of vijf EGF domeinen. Alle vormen van 
CD97 kunnen, in wisselende mate, CD55 binden via de eerste twee EGF domeinen. 
CD97 kan tevens aan twee andere cellulaire liganden binden: aan het glycosaminoglycaan 
chondroïtinesulfaat B (dermatansulfaat, DS) via het 4e EGF domein en het integrine 
α5β1 (Vla-5) welke wordt gebonden door middel van het RGD motief in de stalk van 
humaan CD97. α5β1 is een β1 integrine dat in RA synoviale weefsel verhoogd tot 
expressie komt.
Alleen de grootste isovorm van CD97 is in staat om DS te binden. De expressie van DS 
is verhoogd in het ontstoken synoviale weefsel van RA patiënten. Kortom, de expressie 
van zowel CD97 als ook zijn liganden α5β1 en DS is verhoogd in het synoviale weefsel 
van RA patiënten.
CD97 is, zoals hierboven vermeld, een lid van de EGF-TM7 familie. Andere leden zijn 
EMR1, EMR2, EMR3, en EMR4. De EMR receptoren komen alleen voor op myeloïde 
cellen. EMR2 (CD312) komt tot expressie op monocyten, macrofagen, dendritische 
cellen, en granulocyten. De mate van expressie van EMR2 neemt toe tijdens 
differentiatie en rijping van macrofagen en neemt af tijdens dendritische celrijping. 
EMR2 bindt, net als CD97, aan DS via het 4e EGF domein. EMR2 speelt een rol bij de 
regulatie van neutrofielen. 
De functie van EMR3 is tot nu toe onbekend. EMR3 komt hoofdzakelijk tot expressie 
op granulocyten, rijpe monocyten en myeloïde dendritische cellen. Een tot nog toe 
ongeïdentificeerde ligand voor EMR3 komt eveneens tot expressie op macrofagen en 
geactiveerde granulocyten. EMR1 komt alleen tot expressie op eosinofiele granulocyten 
en EMR4 komt niet tot expressie op menselijke cellen. 

Aan het begin van dit project, was de identificatie van EGF-TM7 receptoren en 
hun liganden onderwerp van intensief onderzoek. Dit onderzoek heeft geleid tot 
karakterisering van EMR1 tot en met 4 en ontdekking van DS en integrines als liganden 
van CD97 en EMR2. Voorts werden antilichamen en knock-out muizen ontwikkeld om 
de functie van CD97 in vivo te kunnen onderzoeken. Studies verricht met blokkerende 
antilichamen tegen CD97 in muizen suggereerden een rol voor CD97 bij migratie van 
leukocyten.

Doel en overzicht van de thesis
Het doel van dit onderzoek was onze kennis over expressie van de EGF-TM7 
familieleden CD97, EMR2, en EMR3 in het synoviale weefsel bij RA uit te breiden. 
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Voorts streefden wij na inzicht te verwerven in de functionele gevolgen van CD97-
ligand interacties bij RA. De volgende onderzoekvragen werden gesteld:

Komen de EGF-TM7 familieleden EMR2 en EMR3 tot expressie in het 1. 
synoviale weefsel van patiënten met RA?
Welke functionele gevolgen heeft de interactie van CD97 met zijn liganden 2. 
in vitro? 
Wat zijn de effecten van blokkade of afwezigheid van CD97 of CD55 in 3. 
muizenmodellen voor reumatoïde artritis?

Antwoorden op deze vragen worden gegeven in de drie delen van dit proefschrift. Het 
eerste hoofdstuk geeft een samenvatting van de bestaande kennis over de EGF-TM7 
receptoren.

Deel 1 In situ studies (hoofdstuk 2 en 3)

EGF-TM7 familieleden en hun liganden komen tot expressie in het synoviale 
weefsel van patiënten met RA.
Om de potentiële rol van andere EGF-TM7 leden in de pathogenese van RA te 
evalueren, onderzochten wij de expressie van EMR2 (Hoofdstuk 2) en EMR3 
(Hoofdstuk 3) in het synoviale weefsel van RA patiënten. Voorts visualiseerden wij de 
distributie van CD97 en EMR2 liganden in het synoviale weefsel. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de expressie van CD97 op macrofagen in de 
lining layer verhoogd is. CD97 bindt CD55 door middel van zijn EGF domeinen. Ten 
behoeve van onderzoek naar de functie van deze binding, werden eiwitconstructen 
gemaakt van de EGF domeinen. Door deze recombinant eiwitten te koppelen aan 
fluorescerende beads, konden we de ligand-distributie van CD97 in het synoviale weefsel 
met behulp van microscopisch onderzoek bestuderen. Dit onderzoek bevestigde dat 
de kleinste twee isovormen van CD97 aan CD55 binden, terwijl de grootste isovorm 
aan DS bindt. DS komt vooral tot expressie in de extracellulaire matrix. Bij RA is de 
expressie van DS verhoogd in het synoviale weefsel. Dit draagt mogelijk bij aan de 
retentie van CD97 positieve macrofagen in het ontstoken synovium.

Tijdens dit onderzoek is EMR2 ontdekt. Dit molecuul is net als CD97 een EGF-
TM7 familielid, met een groot extracellulair deel en aan het uiteinde meerdere EGF 
domeinen. Slechts 6 aminozuren van de EGF domeinen van CD97 en EMR2 zijn 
verschillend: de rest van hun aminozuursequenties is identiek. Niettemin zijn deze 
minimale verschillen groot genoeg zijn om interactie van EMR2 met CD55 te voorkomen. 
Het anti-CD97 (CLB-CD97/1) antilichaam dat is gebruikt in eerdere studies, is gericht 
tegen het eerste EGF domein. Daar dit domein bijna identiek is aan het eerste EGF 
domein van EMR2, herkent het antilichaam zowel EMR2 als CD97. Gebruik makend 
van nieuwe molecuul-specifieke antilichamen hebben wij immunohistochemisch 
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onderzoek gedaan naar het synoviale weefsel van patiënten met RA, artrose en 
reactieve artritis. In overeenstemming met onze eerdere bevindingen was CD97 
expressie op macrofagen in de lining layer verhoogd ten opzichte van macrofagen 
in de sublining. Ook werd gevonden dat EMR2 expressie significant hoger was in 
het synovium van patiënten met RA dan in het synovium van patiënten met andere 
vormen van artritis. Deze verhoogde EMR2 expressie was het meest uitgesproken 
in de sublining. EMR2 expressie in het synovium was gelokaliseerd op geactiveerde 
macrofagen en dendritische cellen. De hoge mate van expressie van CD97 en EMR2 
op witte bloedcellen in het synovium van RA patiënten in dichte nabijheid van hun 
liganden DS, CD55 en Vla-5 betekent mogelijk dat deze moleculen betrokken zijn bij 
de retentie van geactiveerde immuuncellen in het synoviale weefsel.

EMR3 is een andere EGF-TM7 receptor die tot expressie komt op rijpe granulocyten. 
Omdat CD97 en EMR2 sterk op cellen in het synoviale weefsel aanwezig zijn, waren 
wij benieuwd of EMR3 eveneens tot expressie komt op ontstekingscellen in het 
synovium van patiënten met RA of andere vormen van artritis. EMR3 werd aangetoond 
op granulocyten en dendritische cellen. Granulocyten uit synoviale vocht hadden een 
hogere mate van EMR3 expressie in vergelijking met granulocyten uit bloed. Incubatie 
van granulocyten uit perifeer bloed met het synoviale vocht van patiënten met RA, 
verhoogde de expressie van EMR3. Cytokinen, waarvan bekend is dat ze tot activatie 
van granulocyten leiden (IL-8, TNFα), hadden hetzelfde effect op EMR3 expressie. Het 
voorkomen van EMR3 in het ontstoken synoviale weefsel en het feit dat het synoviale 
vocht van RA patiënten en inflammatoire cytokines EMR3 expressie induceren 
suggereert dat EMR3 een rol speelt bij synoviale ontsteking.

Deel 2 In vitro studies (hoofdstuk 5 en 6)

Blokkerende antilichamen tegen EGF domeinen van CD97 hebben geen effect 
op T cel proliferatie en granulocyten migratie in vitro
Om de functionele gevolgen van de CD97 – ligand interactie in vitro te bestuderen 
werden verschillende celmodellen gebruikt. In hoofdstuk 5 zijn antilichamen tegen 
verschillende delen van CD97 gebruikt in mixed lymphocytes cultures. Het antilichaam 
gericht tegen de CD97 stalk regio, reduceerde alloantigeen-geinduceerde T cel 
deling, waarschijnlijk door het verhogen van de activeringsdrempel van de T cellen. 
Ook was de productie van granzyme B significant verminderd na behandeling met dit 
antilichaam.
Antilichamen gericht tegen het EGF domein 1 (CD55 bindings site) en 4 (DS bindings 
site) van CD97 hadden geen effect op T cel proliferatie in mixed lymphocyte cultures. 
Voorts bestudeerden wij de expressie van CD97 op verschillende lymfocyten populaties 
en vonden dat naïeve en memory T cellen meer CD97 tot expressie brengen dan 
effector T cellen. CD97 expressie was verhoogd na activatie van T cellen.
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Aangezien in muismodellen antilichamen tegen CD97 migratie van leukocyten naar 
plaatsen van ontsteking leken te belemmeren, hebben wij het effect van CD97 
antilichamen op migratie van menselijke neutrofielen onderzocht. Hierbij werd alleen 
een effect van het antilichaam dat tegen de stalk regio is gericht gevonden; met anti-
stalk antilichaam behandelde neutrofielen rolden minder goed en adhereerden meer 
aan geactiveerde human endothelial cells (HUVEC) onder flow condities dan de 
controle neutrofielen. Dit effect werd niet gemoduleerd door veranderingen in CD62L, 
CD18 of CD11b expressie. Mogelijk wordt het effect bewerkstelligd door verandering 
van de activeringsstaat van β2 integrines. Antilichaam gericht tegen de CD55 
bindingsplaats had geen effect op het rollen of adhereren op HUVEC door neutrofielen. 
We concludeerden dat ligand binding van CD97 via EGF domeinen waarschijnlijk niet 
betrokken is bij het rekruteren van granulocyten naar gebieden van ontsteking. 

Deel 3 In vivo studies (hoofdstuk 7 en 8)

Behandeling met antilichamen tegen CD97 en het genetisch uitschakelen van 
CD97 en CD55 leidt tot een milder beloop van artritis in muizenmodellen voor RA 
In een muizenmodel voor reumatoïde artritis (collageen-geïnduceerde artritis) is het 
effect bestudeerd van CD97 blokkade middels monoklonale antilichamen gericht 
tegen de EGF domeinen. Bij muizen komt CD97 op dezelfde cellen tot expressie als 
bij mensen. In een eerste experiment is gekeken of CD97 blokkade effect heeft en bij 
welke dosis dit effect maximaal is. Er werd een significante reductie in artritisactiviteit 
gevonden bij de met CD97 antistof behandelde groep. Dit uitte zich door minder ernstig 
ontstoken gewrichten bij de behandelde muizen, en minder bot- en gewrichtsschade 
aangetoond door middel van histologische, immunohistochemische en radiologische 
analyse. 
In een tweede experiment is gekeken op welk tijdspunt blokkade het meest effectief 
was: direct bij het verschijnen van de symptomen of bij ziekte die al enige tijd bestaat. 
CD97 blokkade was in beide situaties gunstig, dus zelfs nadat de ziekte zich al 
gemanifesteerd had.
Deze bevindingen werden gevalideerd in genetisch gemodificeerde muizen; de cellen 
van deze muizen brengen geen CD97 of CD55 meer tot expressie. In het collageen-
geïnduceerde artritis model bleken zowel de muizen die geen CD97 hebben als ook de 
muizen die geen CD55 meer hebben pas op een later tijdstip gewrichtsontstekingen te 
ontwikkelen dan de controlemuizen. Daarbij hadden de CD55 knock-out muizen ook 
minder heftige gewrichtsontstekingen. In een ander artritismodel (passief geïnduceerd 
middels K/BxN serumtransfer) kregen de CD97 en CD55 knock-out muizen ook minder 
artritis.
CD55 beschermt cellen tegen de gevolgen van complementactivatieiteit. Daar de 
gebruikte artritis modellen deels complementafhankelijk zijn, zou de afwezigheid 
van CD55 tot een verergering van ziekte kunnen leiden in CD55 knock-out muizen. 
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Dit gebeurde echter niet, de artritis verliep juist milder. CD55 vervult twee functies: 
bindingspartner van CD97 en remmer van complementactiviteit; waarschijnlijk 
is het pathogene effect van de CD97-CD55 interactie sterker dan het mogelijk 
anti-inflammatoire effect van CD55 in het verminderen van schade als gevolg van 
complementactivatie. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat de CD97-
CD55 interactie een schadelijke rol speelt bij RA.

Belangrijkste conclusies

EGF-TM7 receptoren EMR2 en CD97 en hun respectievelijke liganden komen 
verhoogd tot expressie in het synoviale weefsel van reumatoïde artritis patiënten.
De CD97-CD55 interactie speelt waarschijnlijk een rol bij de retentie van 
ontstekingscellen in het synoviale weefsel.
EMR3 is een activatiemarker voor neutrofiele granulocyten.
De CD97-CD55 interactie speelt geen rol bij T cel proliferatie.
De CD97-CD55 interactie speelt geen rol bij het rekruteren van granulocyten naar 
ontstoken gebieden.
Blokkade van de CD97-CD55 interactie heeft een gunstig effect heeft op het beloop 
van artritis in een diermodel voor reumatoïde artritis. 
Afwezigheid van CD97 of CD55 vermindert de incidentie en ernst van artritis in 
muizenmodellen.




