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SAMENVATTING G 

Reumatoïdee artritis is een ernstige, chronische ontstekingsziekte waarbij vooral de gewrichten 
zijnn aangedaan. Circa 1% van de bevolking lijdt aan reumatoïde artritis; vrouwen vaker dan 
mannen.. Reumatoïde artritis wordt gekenmerkt door een ontsteking in de binnenbekleding van 
hett gewrichtskapsel, het synovium. In de normale situatie bestaat deze binnenbekleding uit een 
dunn laagje cellen. Bij reumatoïde artritis neemt het aantal cellen sterk toe, voornamelijk met 
ontstekingscellen.. Deze cellen bestaan uit lymfocyten (T- en B- lymfocyten), macrofagen, 
synovialee fibroblasten, plasmacellen, mestcellen, dendritische cellen, natural killer cellen en 
granulocytess Met behulp van specifieke antistoffen (monoclonale antilichamen) kunnen in het 
synoviumm de afzonderlijke celtypes aangetoond worden. Deze techniek wordt 
"immunohistochemischee analyse" genoemd en speelt een centrale rol in dit proefschrift. De 
ontstekingscetlenn zorgen, door het maken en uitscheiden van verschillende "boodschapper" 
eiwittenn (cytokinen), voor een verdere toename van de ontsteking. Ook worden er enzymen 
(matrixx metalloproteinases) gemaakt die schadelijk zijn voor bot en kraakbeen, hetgeen vaak 
leidtt tot vergroeiingen van de gewrichten en daarmee gepaard gaande invaliditeit. De oorzaak 
vann reumatoïde artritis is nog niet opgehelderd. Waarschijnlijk zijn meerdere factoren 
(waaronderr genetische-, hormonale- en omgevingsfactoren) verantwoordelijk voor het krijgen 
vann reumatoïde artritis. Ook is duidelijk dat het afweer (immuun) systeem een belangrijke rol 
speeltt bij het ontstaan van de ziekte. 
Hett verkrijgen van inzicht in de samenstelling van het celinfiltraat in het ontstoken synovium 
mett behulp van microscopisch onderzoek, is een belangrijk doel van dit proefschrift. Omdat de 
matee van ontsteking in het synovium van een patiënt met reumatoïde artritis nogal varieert, is het 
belangrijkk te weten waar in het gewricht biopten genomen dienen te worden om zo een 
betrouwbaarr beeld te krijgen van de algemene ontstekingsactiviteit. Ook is het belangrijk te 
wetenn welke microscopische onderzoeksmethoden het meest geschikt zijn voor een juiste 
interpretatie.. In het eerste deel van dit proefschrift wordt een aantal studies beschreven die op 
dezee onderwerpen betrekking hebben. In het tweede deel beschrijven wij een aantal studies 
waarbijj  we de immunohistochemische techniek toepassen op synoviumbiopten, om zo meer 
inzichtt te krijgen in het ontstaan en beloop van reumatoïde artritis. In het laatste deel bestuderen 
wijj  de effecten van nieuwe anti-reuma therapieën op de celsamenstelling en de aanwezigheid van 
"boodschapper""  eiwitten en enzymen in het ontstoken synovium. 
HoofdstukHoofdstuk I is een algemene introductie van dit proefschrift. Hierin worden de huidige inzichten 
overr de oorzaken van het ontstaan van reumatoïde artritis beschreven. Tevens worden de 
verschillendee celtypes, die in het ontstoken synovium voorkomen, beschreven. Hierbij ligt de 
nadrukk op functie en de rol die de celtypes afzonderlijk spelen in het ziekteproces. Vervolgens 
wordtt een overzicht gegeven van verschillende methoden voor de analyse van het ontstoken 
synoviumm en worden studies beschreven waar men met behulp van immunohistochemische 
techniekenn verschillende fysiologische processen in het ontstoken synovium bestudeert. Ten 
slottee worden er studies beschreven waarbij het effect van verschillende nieuwe therapieën op de 
samenstellingg van het celinfiltraat in het synovium bij patiënten met reumatoïde artritis werd 
onderzocht. . 
Inn Hoofdstuk 2 beschrijven wij een onderzoek naar de vergelijking van twee verschillende 
microscopischee analysetechnieken. In deze studie worden in het synovium van patiënten met 
reumatoïdee artritis twee verschillende type ontstekingscellen (macrofagen en T- lymfocyten) 
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gekwantificeerd.. Dit gebeurt door enerzijds het aantal cellen te tellen (kwantitatief), anderzijds 
doorr een globale (semi-kwantitatieve) score (score 0 tot 4) van het aantal cellen aan te geven. 
Tevenss hebben we van beide analysetechnieken de gevoeligheid beoordeeld met betrekking tot 
veranderingenn in het weefsel die na behandeling verkregen werden. Uit de studie blijkt dat er een 
goedee correlatie bestaat tussen beide technieken voor de bestudeerde celtypen. Wel blijkt, zoals 
verwacht,, dat de kwantitatieve analyse techniek gevoeliger is voor het detecteren van kleine 
veranderingenn in de hoeveelheid ontstekingscellen bij patiënten die na behandeling een klinische 
verbeteringg laten zien. 
Inn veel studies met synoviaal weefsel van patiënten met reumatoïde artritis is weefsel gebruikt 
datt tijdens een knievervangende operatie verkregen werd. Deze patiënten bevonden zich in een 
eindstadiumm van de ziekte, hetgeen geassocieerd is met kraakbeen- en botafbraak. Vaak werden 
err verschillen gevonden in de samenstelling van het synoviale infiltraat in het synovium wat 
dichtt tegen het kraakbeen aangroeit (cartilage-pannus junction) in vergelijking met het verder 
gelegenn synovium (suprapatellar pouch). In Hoofdstuk 3 bestuderen we de samenstelling van de 
verschillendee ontstekingscellen en de enzymen die verantwoordelijk zijn voor kraakbeen- en 
botafbraakk in twee verschillende synoviale gebieden in het kniegewricht bij patiënten met 
actievee reumatoïde artritis waarbij het proces van kraakbeen- en botafbraak nog niet tot 
uitgebreidee destructie heeft geleid. Met behulp van een kijkoperatie (artroscopie) zijn biopten 
genomenn uit het gebied waar het synovium dicht tegen het kraakbeen aan groeit en biopten uit 
eenn gebied wat verder is gelegen van het kraakbeen. Met behulp van de semi-kwantitatieve score 
methodee en digitale beeldanalyse technieken werden de biopten geanalyseerd. Er werden geen 
verschillenn gevonden in de samenstelling van het synoviale infiltraat en de enzymen, die 
verantwoordelijkk zijn voor de kraakbeen- en botafbraak, in het synovium uit de twee 
onderzochtee gebieden. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat de veranderingen in 
dee samenstelling van het synoviale ontstekingsinfïltraat, zoals is beschreven in eerdere studies, 
eenn reflectie kunnen zijn van het ziektestadium waarin de biopten zijn genomen. 
Omm dit verder te onderzoeken hebben we een studie gedaan naar de verschillen in het synoviale 
celinfiltraatt en de aanwezigheid van cytokines en kraakbeen- en botafbraak geassocieerde 
enzymenn in synoviaal weefsel wat verkregen is tijdens een knievervangende operatie 
(eindstadiumm reumatoïde artritis) en weefsel dat verkregen is tijdens een kijkoperatie (actieve 
ontstekingsfase).. De resultaten van deze studie staan beschreven in Hoofdstuk 4. Wc vonden 
gemiddeldd meer ontstekingscellen, cytokinen en enzymen in het synovium verkregen tijdens de 
actievee fase van de ziekte, terwijl een cytokine dat een rol speelt bij kraakbeen- en botafbraak 
(interleukine-ip)) verhoogd tot expressie kwam in het synovium van patiënten met een 
eindstadiumm van reumatoïde artritis. Deze studie toont aan dat de kenmerken van het synoviale 
ontstekingsinfïltraatt verband houden met het ziektestadium. De wijze van selecteren van 
patiëntenn blijkt dus belangrijk te zijn in studies van het synoviale weefsel. 

Inn Hoofdstuk 5 hebben we het synoviale infiltraat van patiënten met reumatoïde artritis en 
reactievee artritis in verschillende fasen van de ziekte bestudeerd. Het belangrijkste verschil 
tussenn deze twee verschillende ziektebeelden is in het algemeen de chroniciteit van de ziekte en 
hett vóórkomen van kraakbeen- en botafbraak. Reactieve artritis wordt veroorzaakt door een 
infectiee op afstand en de synoviale ontsteking dooft vaak vanzelf uit, waarbij meestal geen 
noemenswaardigee schade aan kraakbeen of bot waargenomen wordt. Reumatoïde artritis 
daarentegenn verloopt vaak chronisch en gaat gepaard met kraakbeen- en botafbraak. Door de 
bioptenn van deze verschillende ziekten met elkaar te vergelijken proberen we meer inzicht te 
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krijgenn in de mechanismen die verantwoordelijkheid zijn voor het chronische en destructieve 
beloopp van reumatoïde artritis. In het synovium van patiënten met reumatoïde artritis werden, in 
vergelijkingg met het synovium van patiënten met reactieve artritis, meer cellen gevonden die 
verantwoordelijkk zijn voor antilichaam productie (CD38 + plasma cellen) en er werden meer 
cellenn gevonden die granzyme-B produceren, een eiwit dat een rol kan spelen bij het ontstaan 
vann gewrichtschade. 
Inn Hoofdstuk 6 hebben we de rol van T- lymfocyten in het ziekteproces van reumatoïde artritis 
bestudeerd.. Er bestaat onduidelijkheid over die rol. In eerdere studies werd gevonden dat de T-
lymfocytenn in het synovium van patiënten met reumatoïde artritis na contact met een "vreemd' 
antigeenn slecht in staat zijn hierop te reageren. Zo produceren ze na een contact met een 
"vreemd""  antigeen nauwelijks cytokinen en kunnen de cellen zich veel moeilijker 
vermenigvuldigen.. Wij konden in patiëntenmateriaal bevestigen dat de T- lymfocyten in het 
synoviumm weinig cytokinen produceren. In een proefdiermode] van artritis zijn aanwijzigen 
gevondenn dat T- lymfocyten vooral in de vroege fase van de ziekte een belangrijke rol spelen. 
Opp basis van deze aanwijzingen lijken vooral therapieën die gericht zijn tegen T-lymfocyten, 
effectieff  te zijn als deze tijdens de vroege fase van de ziekte gegeven worden. In onze studie 
hebbenn we gekeken naar de activatiestaat en de capaciteit tot celdeling van T- lymfocyten in het 
synoviumm van patiënten met reumatoïde artritis met een verschillende ziekteduur. Het blijkt dat 
err geen verschillen zijn in de expressie van activatie en celdeling markers in het synovium van 
patiëntenn met een vroege ziekte, vergeleken met het synovium van patiënten met een langere 
ziekteduur.. Op basis van deze bevindingen komen wij tot de conclusie dat de immunologische 
effectenn van T-cel gerichte therapieën waarschijnlijk niet afhankelijk zijn van de ziekteduur. 
Inn Hoofdstuk 7 hebben we de expressie van het p53 eiwit bestudeerd in het synovium van 
patiëntenn met reumatoïde artritis, reactieve artritis, osteoartritis en gewrichtsziekten die niet 
geassocieerdd zijn met het afweersysteem. Het p53 eiwit speelt een belangrijke rol in de 
reguleringg van de "geprogrammeerde celdood" (apoptose). In reumatoïde artritis blijkt het proces 
vann apoptose verstoord te zijn, mede door afwijkingen in het p53 eiwit. Dit heeft tot gevolg dat 
err in het synovium meer ontstekingscellen aangevoerd worden dan dat er, middels apoptose, 
doodd gaan. Hierdoor neemt de omvang van het ontstoken synovium steeds meer toe gedurende 
hett ziekteproces. In eerdere studies zijn de p53 afwijkingen voornamelijk in een vergevorderd 
stadiumm van de ziekte gevonden. Tot nu toe is er geen informatie bekend over de expressie van 
hett p53 eiwit in "vroege" reumatoïde artritis en andere onstekingsgemediëerde gewrichtsziekten. 
Inn deze studie vonden we dat het p53 eiwit specifiek verhoogd tot expressie kwam in het 
synoviumm van patiënten met reumatoïde artritis. Deze expressie blijkt niet afhankelijk te zijn van 
dee ziekteduur. Waarschijnlijk is de toename van p53 bij vroege reumatoïde artritis vooral te 
verklarenn door verhoogde expressie van het functionele p53 eiwit. Kennelijk is dit niet 
voldoendee om apoptose te induceren. 

Heell  weinig is bekend over de veranderingen van het synoviale celinfiltraat in biopten van 
patiëntenn met reumatoïde artritis die placebo of andere medicijnen toegediend kregen waarbij 
geenn klinische verbetering bereikt werd. Deze informatie is belangrijk omdat een zogenaamd 
"placebo-effect""  en mogelijk ook de biopsieprocedure zelf kunnen leiden tot veranderingen in 
ontstekingskenmerkenn van het synovium. In Hoofdstuk 8 beschrijven we het celinfiltraat in het 
synoviumm van patiënten met reumatoïde artritis die behandeld zijn met interleukine-10 of 
placeboo en waarbij geen klinische verbetering bereikt werd. Er werden geen verschillen 
gevondenn in het celinfiltraat tussen de patiënten behandeld met placebo en interleukine-10. 
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Hieruitt concluderen we dat de biopsie procedure zelf geen veranderingen geeft in de 
ontstekingskenmerkenn van het synovium en een "placebo-effect" niet optreedt. Omdat bekend is 
datt de hoeveelheid macrofagen in het synovium en de expressie van cytokinen, die door 
macrofagenn worden geproduceerd, geassocieerd zijn met lokale ziekteactiviteit, lijken de scores 
vann deze markers bruikbare surrogaateindpunten te zijn in klinische studies. 
Interferon-PP is een eiwit dat gebruikt wordt voor de behandeling van multiple sclerosis. 
Interferon-PP lijk t het afweersysteem gunstig te kunnen beïnvloeden en het is denkbaar dat het 
ookk een gunstige invloed kan hebben op de ziekteactiviteit bij reumatoïde artritis. Dit wordt 
bevestigdd door de gunstige klinische bevindingen van een recente studie met interferon-p bij 
rhesuss apen met artritis. In Hoofdstuk 9 hebben we de effecten van interferon-P op het synoviale 
infiltraatt en de expressie van cytokinen en enzymen betrokken bij kraakbeen- en botafbraak 
bestudeerdd bij patiënten met reumatoïde artritis. Uit deze studie blijkt dat onder invloed van 
interferon-PP een aantal type ontstekingscellen, cytokinen en kraakbeen- en botafbraak-
geassocieerdee enzymen verminderd is. De afname van deze laatstgenoemde enzymen hebben we 
kunnenn bevestigen in celkweek experimenten. Op basis van deze bevindingen lijkt het erop dat 
interferon-PP veranderingen in de synoviale ontsteking kan bewerkstelligen bij patiënten met 
reumatoïdee artritis. Ook zou interferon-p een gunstig effect kunnen hebben op de ontwikkeling 
vann gewrichtsdestructie. 
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