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CHAPTERR 10 

Reumatoïdee artritis (RA) is een chronische auto-immuun ziekte die wordt gekenmerkt door 
ontstekingreactiess in de gewrichten. In Nederland komt RA bij 1-2% van de bevolking 
voor,, vaker bij vrouwen dan bij mannen. 
Inn het ontstekingsproces spelen verschillende cellen een rol. De synoviale fibroblasten en 
macrofagenn die zich in het gewricht bevinden zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de 
schadee aan de gewrichten. Deze cellen kunnen worden aangestuurd door de T-cellen. De 
cellenn van het immuunsysteem communiceren met elkaar door interactie van moleculen 
opp het cel oppervlak en door de productie van cytokinen. Cytokinen zijn kleine eiwitten 
mett veel uiteenlopende eigenschappen; elk cytokine heeft verschillende functies en 
verschillendee cytokinen hebben dezelfde functie. Er zijn cytokinen die cellen aanzetten tot 
celdelingg en tot productie van cytokinen. Andere cytokinen kunnen de celdeling juist 
afremmen.. Bij RA patiënten worden er in het ontstoken gewricht vooral cytokinen 
aangetroffenn die de ontsteking bevorderen. 

Eenn veel gebruikt medicijn voor de behandeling van RA is methotrexaat (MTX). MTX is 
ontwikkeldd als antikanker middel en wordt sinds de jaren tachtig, in lage dosering, gebruikt 
doorr RA patiënten. Bij de meeste patiënten verbetert het klinische beeld na behandeling 
mett MTX maar toch moeten veel patiënten stoppen vanwege de bijwerkingen. Ook zijn er 
patiëntenn bij wie geen klinische verbetering optreed na behandeling met MTX. 
MTXX is een folaat antagonist. Het folaat metabolisme is bij veel processen in de cel 
betrokken,, zoals bij purine en pyrimidine synthese, bij de synthese van DNA en RNA, en 
bijj het methionine metabolisme. Het werkingsmechanisme van MTX bij reuma is nog niet 
helemaall bekend, al zijn er verschillende theorieën. MTX kan adenosine induceren. 
Adenosinee heeft een ontstekingsremmende werking, vooral op macrofagen. Cronstein 
heeftt gepostuleerd dat de inductie van adenosine het belangrijkste mechanisme is voor de 
ontstekingsremmendee werking van MTX. Anderen denken dat de T cel belangrijk is voor 
dee werking van MTX omdat ze zien dat T-cellen in apoptose (celdood) gaan door MTX 
terwijll weer anderen vonden dat alleen de groei van T-cellen geremd wordt. 
Mett het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we geprobeerd meer inzicht te 
krijgenn in werkingsmechanisme van MTX. Dit is noodzakelijk om de behandeling 
effectieverr te maken de bijwerkingen te verminderen. 

Naa een algemene inleiding (hoofdstuk 1) worden in hoofdstuk 2 de in vitro effecten van 
MTXX in volbloed beschreven. MTX remt de productie van alle cytokinen die na stimulatie 
mett anti-CD3/anti-CD28 door de cellen geproduceerd worden, met uitzondering van de 
productiee van interleukine (IL)-8. De remming door MTX is op te heffen door toevoeging 
vann folinezuur. Na stimulatie met bacteriële producten (SAC en LPS) remt MTX de 
cytokinee productie niet. Ook laten we zien dat de cytokine productie van RA patiënten na 
hett innemen van MTX geremd is. Een bewijs dat deze remming door MTX wordt 
veroorzaaktt wordt gegeven doordat de remming van cytokine productie opgeheven wordt 
alss folinezuur aan de celkweek wordt toegevoegd. 
Inn hoofdstuk 3 wordt bestudeerd wat het mechanisme is van de remming van cytokine 
productiee door MTX. MTX wordt hier vergeleken met mycofenolzuur (MPA) een medicijn 
datt ook DNA synthese kan remmen. Net als MTX remt ook MPA de cytokine productie in 
volbloedd nadat er gestimuleerd is met anti-CD3/anti-CD28. MPA remt de cytokine 
productiee iets beter dan MTX en in tegenstelling tot MTX remt MPA ook de IL-8 productie. 
Verderr blijkt dat MPA eerder remt dan MTX. De cytokine remming door MTX wordt 
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veroorzaaktt doordat MTX apoptose induceert in de cellen die prolifereren. MPA induceert 
geenn apoptose, maar stopt de voortgang van de celcyclus, waardoor de cellen niet tot 
proliferatiee (en cytokine productie) komen. 
Naarr aanleiding van de bovenstaande resultaten denken we dat MTX prolifererende T-
cellenn doodt en daardoor immunosuppressief werkt. Om te onderzoeken of MTX werkt via 
verhogingg van adenosine laten we in hoofdstuk 4 zien dat MTX, in vitro, anders werkt 
dann een adenosine analoog (cAdo). In tegenstelling tot MTX remt cAdo namelijk wel de 
IL-88 productie. IL-8 wordt niet door T-cellen gemaakt, maar door monocyten en 
waarschijnlijkk ook door granulocytes Een ander verschil met MTX is dat cAdo ook de 
cytokinee productie na LPS stimulatie remt. Hiermee tonen we aan dat de remming van de 
cytokinee productie door MTX anders verloopt dan bij adenosine en dat adenosine en 
MTX,, in vitro, een verschillende werking hebben. 

Tijdenss onze vergelijkende studies van MTX en MPA stelden we vast dat MPA een effect 
heeftt op monokine productie. Dit is verder onderzocht in hoofdstuk 5. MPA remt de 
productiee van monokines IL-6, IL-8 en TNFoc maar stimuleert IL-1p productie. Deze 
stimulatiee wordt niet veroorzaakt door een hogere expressie van IL-1(3 mRNA in 
aanwezigheidd van MPA. Omdat prolL-1p uit de cellen verdwijnt onder invloed van MPA, 
lijktt het er op dat MPA het knippen van prolL-1f$ naar IL-1p stimuleert. Of het induceren 
vann IL-1p in vivo gebeurt en of dit klinische consequenties heeft moet nog onderzocht 
worden. . 
Omm MTX in serum van patiënten te kunnen meten beschrijven we in hoofdstuk 6 een 
nieuwee methode voor detectie van MTX in serum. Een nieuw aspect van deze methode is 
datt bioactief MTX gemeten kan worden. De methode is gevoeliger dan de meest 
gebruiktee methoden en makkelijk uit te voeren in immunologische /reuma-tologische 
laboratoria,, zonder speciale apparatuur. 
Voorr de behandeling van RA is het belangrijk er zo vroeg mogelijk achter te komen of het 
voorgeschrevenn medicijn werkt of niet. Daarom we hebben in hoofdstuk 7 gekeken of in 
vitroo effecten van MTX te correleren zijn aan de klinische respons van 34 RA patiënten. 
Directt vóór (t=0) en 2 uur (t=2) nadat de patiënt voor het eerst MTX heeft ingenomen is er 
bloedd afgenomen. In dit bloed is de concentratie MTX gemeten. Bovendien is in het t=0 
monsterr de in vitro gevoeligheid voor MTX bepaald. Tenslotte is in beide monsters de 
cytokinee productie na T cel activatie gemeten. De cytokine productie na inname van MTX 
iss significant lager dan ervoor. Helaas bleken in vitro gevoeligheid, cytokine productie voor 
enn na MTX inname en de plasma MTX concentratie niet voorspellend voor de klinische 
responss op de behandeling. Omdat de klinische respons al na 12 weken is gemeten, is de 
verbeteringg bij de meeste patiënten nog erg klein. Er is wel een negatieve relatie 
gevondenn tussen de mate van inhibitie van cytokine productie na 2 uur en de 
verminderingg van gezwollen gewrichten (SJC). Dat wil zeggen dat de patiënten die weinig 
remmingg van cytokine productie vertonen op t=2, een grotere afname van gezwollen 
gewrichtenn hebben. De gevonden relatie is echter zwak en mogelijk afhankelijk van één 
patiëntt met een goede klinische respons en een verhoogde cytokine productie op t=2. 
Meerr patiënten zouden getest moeten worden om te verifiëren of deze relatie zal blijven 
bestaan.. Als dat zo is dan kunnen we de gevonden relatie uitleggen doordat MTX ook 
anti-inflammatoiree cytokinen, zoals IL-10, kan remmen. 
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Inn de algemene discussie (hoofdstuk 8) van dit proefschrift wordt ingegaan op de 
behaaldee resultaten. Zowel MTX als MPA remt de cytokine productie van T-cellen, al 
gebeurtt dit via verschillende mechanismen. In tegenstelling tot MTX heeft MPA wel effect 
opp monocyten. We vonden een significante remming van LPS- en SAC-geïnduceerde 
cytokinee productie en een stimulatie van de LPS-geïnduceerde IL-1p productie. 
Verderr gaat de discussie in op de vraag wat het werkingsmechanisme van MTX is bij RA 
patiënten.. De resultaten van de in vitro proeven geven aan dat de T cel het belangrijkste 
doelwitt zou zijn van MTX. Maar dit idee is misschien niet correct. Er blijkt namelijk geen 
relatiee te bestaan tussen de in vitro en ex vivo effecten van MTX op T cel cytokine 
productiee van RA patiënten en hun klinische respons. Daarom dient er verder gezocht te 
wordenn naar de rol van andere cytokinen en andere cellen die mogelijk gevoelig zijn voor 
MTXX en naar farmacodynamische parameters die betrokken kunnen zijn bij de variabele 
klinischee respons in RA patiënten. 
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