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Samenvattingg voor niet ingewijden 

Hett immuunsysteem is een complex van cellulaire en humorale facoren die als gezamelijk 
doell  hebben lichaamsvreemde ziekteverwekkers (pathogenen) te herkennen en te 
elimineren.. Als het een pathogeen gelukt is de buitenste grenzen van het lichaam (huid en 
slijmvliezen)) te passeren wordt hier in eerste instantie op gereageerd door het aangeboren 
aspecifiekee immunsysteem. Dit is in staat een aantal gemeenschappelijke onderdelen van 
ziekteverwekkerss te herkennen en ter plaatse een ontstekingsreaktie te beginnen. De 
onstekingsreaktiee heeft tot doel een omgeving te creëren waarin in zo kort mogelijke tijd 
mett zo min mogelijk schade voor de gastheer het pathogeen geëlimineerd kan worden. 

Hett aangeboren immuun systeem zal in eerste instantie zelf beginnen met het aanvallen van 
dee indringer door het actief worden van oplosbare moleculen zoals het complement 
systeem.. Daarnaast zijn er gespecialiseerde cellen die pathogenen direkt kunnen herkennen 
enn opnemen (fagocytose) zoals macrofagen. In niet ontstoken weefsel zitten maar weinig 
macrofagen,, echter door de ontstekingsreaktie onstaat er bloedvatverwijding en kunnen er 
meerr macrofagen en fagocyterende neutrofiele granulocyten het weefsel binnengaan. Zij 
hechtenn zich aan het bloedvat door de ontstekings geïnduceerde adhesiemolekulen, en 
wordenn de onstoken weefsels ingeleid door vrijgekomen chemokines. 

Naastt de direkte anti-pathogene werking speelt het aangeboren immuunsysteem een 
belangrijkee rol in het activeren en mobiliseren van het verworven specifieke immuun 
systeem.. Dit systeem is aanwezig in alle gewervelde dieren en bestaat uit T- en B-
lymfocyten.. B cellen produceren antistoffen die pathogenen direkt kunnen neutraliseren of 
doorr binding aan het oppervlak het pathogeen gevoeliger maken voor fagocytose. 
TT cellen kunnen onderverdeeld worden in een aantal subsets die verschillende functies 
hebben.. Sommige kunnen geïnfecteerde lichaamscellen opruimen (cytotoxic, met name 
doorr CD8 positieve T cellen) en andere spelen een belangrijke regulerende rol in zowel het 
specifiekee als niet specifieke immunsysteem (voornamelijk CD4 positieve T cellen). 
TT cellen worden actief als er lichaamsvreemde eiwitten (antigenen) worden aangeboden 
doorr het niet specifieke immuun systeem met name door macrofagen en dendritische cellen 
(antigeenn presenterende cellen of APC's). Tijdens een infectie migreren APC's vanuit het 
geïnfecteerdee gebied naar lymeklieren waar ze onderdelen van de binnengedrongen 
pathogenenn (peptiden) aanbieden aan de aanwezige T cellen. Iedere T cel heeft een T cel 
receptorr die een aantal peptiden kan herkennen. Als een specifieke T cel kan reageren met 
eenn aangeboden peptide ontstaat er T cel activatie waardoor de T cel gaat delen en 
differentieren.. Er bestaan een aantal verschillende differentiatie paden die elk leiden naar 
afzonderlijkee functies. 

CD44 positieve T cellen kunnen klassiek differentiëren in type-1 of type-2 cellen. Type-1 
cellenn worden beschouwd als proinflammatoir. Ze migreren gemakkelijk naar ontstoken 
weefselss waar ze de onstekingsreaktie kunnen versterken en fagocyterende en cytotoxische 
cellenn helpen bij het elimineren van pathogenen. Type-2 cellen zijn anti-inflammatoir in de 
zinn dat ze effecten van type-1 cellen kunnen tegengaan. Daarnaast zijn ze beter in staat hulp 
tee verlenen aan B cellen bij het maken van specifieke antistoffen. 
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Off  er tijdens een immuunreaktie voornamelijk type-1 of type-2 cellen onstaan hangt af van 
verschillendee factoren. APC's kunnen door de productie van cytokines sturen of T cellen in 
type-11 of type-2 differentieren. Vooral bij de aanwezigheid van intracellulaire pathogenen 
wordtt er een sterk type-1 differentiërend signaal gegeven terwijl de aanwezigheid van 
extracellulairee parasieten voornamelijk resulteert in de ontwikkeling van type-2 T cellen. 
Hett feit dat type-1 en type-2 T cellen eikaars ontwikkeling en uiteindelijke functie 
afremmenn heeft tot de hypothese geleid dat een type-2 respons uiteindelijk weer uitgedoofd 
kann worden door type-1 cellen en vise versa, teneinde teveel schade aan de gastheer te 
voorkomen.. Zo zou een te sterke of te landurige type-1 respons leiden tot chronische 
ontstekingg en een te sterke type-2 reaktie tot allergieën. 

Reumatoidee artritis is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door chronische ontsteking van 
dee gewrichten. Ondanks intensieve research is het tot nu toe niet gelukt om lichaamsvreemd 
materiaall  of pathogeen in de gewrichten aan te tonen. Wel zijn er aanwijzingen dat er 
immuunreaktiess optreden tegen lichaamseigen antigenen. Zowel geaktiveerde cellen van 
hett aangeboren aspecifieke als van het verworven specifieke imuunsysteem zijn in de 
reumatoidee gewrichten aanwezig. Geaktiveerde macrofagen maken grote hoeveelheden 
TNF-alfaa hetgeen resulteert in rechtstreekse destructie van het kraakbeen en aan de andere 
kantt rekrutering van steeds meer ontstekingscellen waaronder type-1 T cellen. Het is niet 
bekendd of het primair de macrofagen zijn die ontregeld zijn of dat een dysbalans in de 
verhoudingverhouding tussen pro- en anti-inflammatoire T cellen de drijvende kracht is voor deze 
TNF-alfaa produktie. 

Inn dit proefschrift worden de verhoudingen tussen verschillende T cel subsets, met name 
type-11 en type-2 T cellen, in reumatoide artritis patiënten bepaald. Deze verhoudingen 
wordenn vergeleken met die in patiënten met andere autoimuunziekten zoals systemische 
lupuss erythematosus (SLE) en morbus Bechterew (ankyloserende spondylitis). Daarnaast is 
err bij reumatoide artritis patiënten onderzocht of er een relatie bestaat tussen T cel subsets 
enn de ernst van de ziekte. 

Type-11 en type-2 T cellen zijn niet direkt identificeerbaar. Het belangrijkste onderscheid is 
dee produktie van verschillende cytokinen. De produktie van interferon-y (IFN-y) is typisch 
voorr type-1 cellen terwijl interleukine-4 (IL-4) door type-2 cellen wordt geproduceerd. 
Mett flowcytometrie kunnen verschillende T cel subsets worden geïdentificeerd door het 
aankleurenn van oppervlakte moleculen (differentiatie markers). Daarnaast kunnen na korte 
activatiee van de T cellen in vitro, IFN-y en IL-4 aangekleurd worden waardoor de 
verhoudingverhouding tussen type-1 en type-2 gedifferentieerde T cellen benaderd kan worden. 

Inn hoofdstuk 2 wordt deze techniek gebruikt om aan te tonen dat het vooral type-1 T cellen 
zijnn die in de synoviale vloeistof voorkomen zowel bij reumatoide artritis als ook bij 
reaktieve-- en ongedifferentieerde artritis. Deze laatste twee hebben over het algemeen een 
minderr chronisch beloop dan reumatoide artritis. Wel wordt er een relatie gevonden tussen 
dee ontstekingsaktiviteit, gemeten als bezinkingssnelheid van de erythrocyten, en de ratio 
type-l/type-22 cel in de synoviale vloeistof. Dit kan betekenen of dat een hoge TNF-alfa 
produktiee in de gewrichten resulteert in een verhoogde rekrutering van type-1 T cellen, of 
datt primair de opeenhoping van type-1 T cellen in het synovium resulteert in de produktie 
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vann TNF-alfa en daardoor een hogere bezinking wordt gemeten. In hoofdstuk 5 worden 
aanwijzingenn gevonden dat de produktie van TNF-alfa leidt tot het uittreden van type-1 T 
cellenn uit het bloed, mogelijk naar de ontstekingsgebieden als de gewrichten. Na selectieve 
blokkadee van TNF-alfa met antistoffen bij reumatoide artritis patiënten onstaat er na drie 
dagenn een toename van T cellen in het bloed, die voor een groot deel uit type-1 cellen blijkt 
tee bestaan. 

Datt de verhouding tussen type-1 en type-2 cellen in het bloed niet volledig afhankelijk is 
vann de mate van ontsteking in de gewrichten, kan worden afgeleid uit de resultaten van 
hoofdstukhoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt bij patiënten met artritis de type-1/type-2 ratio in het 
bloedd bepaald met een interval van drie maanden. Ondanks dat er grote verschillen zijn in 
activiteitt van de ziekte russen deze twee tijdspunten zijn er geen correlaties met 
veranderingenn in de type-1/type-2 ratio. 

Inn hoofdstuk 2 wordt er, net als bij ankyloserende spondylitis {hoodstuk 4), geen verschil 
waargenomenn tussen de type-1 en type-2 ratio in het bloed bij patiënten met reumatoide 
artritiss en gezonde personen, terwijl deze ratio bij SLE patiënten duidelijk lager is 
{hoofdstuk{hoofdstuk 3). 
Hett lijk t dus zo te zijn dat ondanks het feit dat er verschillen bestaan in de perifeer bloed 
type-l/type-22 ratio's tussen individuen, deze ratio niet sterk gerelateerd is aan het 
ontwikkelenn van artritis. Bovendien blijkt dat bij het aanwezig zijn van artritis, de maat van 
onstekingg niet gereflecteerd wordt in de type-l/type-2 ratio in het bloed maar eerder door 
diee in het gewricht. 

Datt de type-l/type-2 verhouding in het perifeer bloed op termijn toch invloed kan hebben 
opp het verloop van reumatoide artritis wordt gezien in hoofdstuk 7 en 8, Hier blijkt dat in 
eenn cohort van patiënten met "early arthritis'1 deze ratio wel gerelateerd is met het 
persisterenn van ziekteactiviteit gedurende een jaar. Dit verband wordt echter alleen gezien 
bijj  vrouwen die met hoge ziekte activiteit binnen komen. Deze waarneming bevestigt 
voorall  de multifactoraliteit van het ontstaan en het beloop van reumatoide artritis maar 
maaktt tegelijk onderzoek naar de relatie tussen de type-l/type-2 ratio in een vroeg stadium 
tott progressie van de ziekte op langere termijn de moeite waard. 
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