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Nederlandsee samenvatting 
Psoriasiss vulgaris is een chronische huidziekte met een nog onbekende etiopathogenese. 

Psoriasiss manifesteert zich bij de meest voorkomende type als scherp omschreven 

erythemateuzee plekken met zilverkleurige schilfering, met name chronisch plaque-type 

psoriasis.. Histologisch worden deze plekken gekenmerkt door grote ontstekingsinfiltraten 

diee voornamelijk bestaan uit geactiveerde memory T cellen. Deze cellen kunnen grofweg 

onderverdeeldd worden in type 1 en type 2 cellen op basis van hun cytokine-expressie. 

Typee 1 T cellen produceren interferon (IFN)-y en spelen een belangrijke rol in vertraagde 

overgevoeligheidsreactiess en in de strijd tegen de intracellulaire micro-organismen. Type 

22 T cellen brengen interleukine (IL)-4 tot expressie en zijn belangrijk voor de antilichaam--

productiee en het uitschakelen van extracellulaire micro-organismen. In een gezond 

organismee is de balans tussen deze twee typen T cellen van cruciaal belang. Uit verschillende 

studiess is gebleken dat in de laesies van psoriasispatiënten er een overmaat is van type 1 T-

cellenn en dat een te hoge expressie van type 1 cytokine IFN-y een belangrijke rol speelt in 

hett ontstaan van de laesies. 

Dee immuunrespons door lokale immunocompetente cellen in de huid blijkt bij psoriasis-

patiëntenn ontregeld te zijn en de cytokine-expressie is uit balans door een te sterk 

ontwikkeldee type 1 respons. Het doel van de studies die in dit proefschrift worden 

beschrevenn was het vaststellen of de therapeutische werking van immunosuppressieve 

behandelingenn van psoriasis mogelijk verklaard kunnen worden door modulatie van 

cytokine-expressie,cytokine-expressie, met name het verminderen van de IFN-y expressie. Het onderzoek 

heeftt zich in hoofdzaak gericht op het effect van behandeling met ultraviolet-B (UVB)-

straling,, met uitzondering van een studie waarin psoriasispatiënten werden behandeld 

mett cyclosporine A of methotrexate. Wat betreft de UVB-studies werden er twee 

verschillendee bestralingsprotocollen gebruikt. In de eerste serie experimenten werd de 

huidd van psoriasispatiënten en van gezonde vrijwilligers eenmalig lokaal bestraald met 

eenn hoge dosis (4x de erythemale dosis) breedband-UVB (B B-U VB). Voorafgaand en na 

dezee bestraling werden huidbiopten afgenomen voor de bepaling van de cytokine-expressie 

inn het cellulaire infiltraat in situ en in dermale T celkweken met behulp van 

immunohistochemischee kleuringen, PCR-techniek en flow-cytofluorometrische analyse. 

Inn de tweede serie studies ondergingen psoriasispatiënten reguliere UVB-therapie en werden 

33 maal per week gedurende 9-11 weken behandeld met een lage, suberythemale dosis 

smalband-UVBB (NB-UVB). De huidbiopten van deze patiënten werden gebruikt voor 

vergelijkbaree bepalingen zoals hierboven vermeld. 



Effectenn van lokale blootstelling aan een eenmalige hoge dosis van BB-UVB op de expressie 

vann cytokinen in normale en psoriatische huid: rol van neutrofielen 

Eerderee studies hebben aangetoond dat blootstelling van normale huid aan een eenmalige 

hogee dosis van BB-UVB een infiltraat van T cellen veroorzaakt, waarbij er sprake is van 

eenn verhoogde respons van type 2 T cellen en tegelijkertijd een verlaagde respons van 

typee 1 T cellen. In de studie die wordt beschreven in hoofdstuk 2 wilden wij onderzoeken 

off een soortgelijke verandering ook plaatsvindt in psoriatische laesies na eenzelfde 

eenmaligee hoge dosis bestraling. Met verschillende technieken konden wij in situ en in 

vitroo vaststellen dat, net als in normale huid, T cellen uitdepsoriasislaesieookeen verlaagde 

expressiee van type 1 cytokine IFN-y en een verhoogde expressie van type 2 cytokine IL-4 

vertoondenn na de eenmalige bestraling met BB-UVB. Een interessante observatie in deze 

studiee was dat het plekje van de laesie dat werd blootgesteld aan een eenmalige hoge 

dosiss BB-UVB een klinische verbetering vertoonde, terwijl het omringende lesionale gebied 

ontstokenn bleef. In tegenstelling tot de conventionele behandeling van psoriasis 

(herhaaldelijkee blootstelling aan lage dosis NB-UVB gedurende een aantal weken) kan 

eenn eenmalige hoge dosis UVB-straling blijkbaar zodanige veranderingen in het micromilieu 

veroorzakenn dat een relatief snelle klinische respons het gevolg is. 

Dermaiee T-cellen uit BB-UVB-bestraalde normale huid, maar niet uit onbestraalde huid, 

haddenn een type 2 fenotype indien ze ongezuiverd in kweek werden gebracht, dus in 

aanwezigheidd van alle verschillende dermaie celtypen die ook aanwezig waren in het 

oorspronkelijkee biopt. Wanneer dermaie T cellen uit bestraalde huid werden gekweekt in 

afwezigheidd van de andere dermaie celtypen, dan trad de ontwikkeling van het type 2 

fenotypee niet op. Blijkbaar speelt het dermaie micromilieu een belangrijke rol bij de 

totstandkomingg van het type 2 phenotype. Immunohistochemische kleuringen van 

huidcoupess van bestraalde huid lieten zien dat er veel IL-4 positieve cellen in de dermis 

enn epidermis geïnfiltreerd waren, maar dat slechts 2% van de T cellen in de UVB-bestraalde 

huidd in situ positief waren voor IL-4. De meeste cellen die IL-4 in situ tot expressie brachten 

warenn negatief voor T celmarker CD3. Deze bevinding was aanleiding om de BB-UVB-

geïnduceerdee lL-4-positieve cellen in de bestraalde huid te identificeren. In de studie 

beschrevenn in hoofdstuk 4 hebben wij aangetoond dat deze cellen beschikten over een 

meervoudigg gelobde kern en de moleculen CD15, CD11 b en elastase tot expressie brachten, 

maarr niet CD3 (T cel), tryptase (mest cel), CD56 (NK cel) and CD36 (macrofaag). Op 

grondd van deze eigenschappen konden we concluderen dat de BB-UVB-geïnduceerde IL-

4-positievee celpopulatie gevormd werd door neutrofiele granulocyten. Als deze CD15 



positievee neutrofielen selectief verwijderd werden uit de dermale celsuspensie voorafgaand 

aann de start van de primaire celkweek, dan vertoonden de dermale T cellen geen verhoging 

vann IL-4 expressie. In hoofdstuk 6 beschrijven we dat de neutrofiele granulocyten in de 

UVB-bestraaldee huid tevens expressie vertoonden van het cytokine IL-10, waarvan bekend 

iss dat het immunosuppressie induceert. Tot dusverre werden macrofagen die de UVB-

bestraaldee huid binnentreden, gezien als een van de meest belangrijkste cellen die aanleiding 

gevenn tot de UVB-gemedieerde immunosuppressie omdat ze grotere hoeveelheden IL-10 

kunnenn produceren. Onze resultaten laten zien dat neutrofiele granulocyten ook een 

belangrijkee rol kunnen spelen bij de lokale onderdrukking van de immuunrespons. In 

hoofdstukk 5 tonen we aan dat ook in de psoriasislaesies er infiltratie plaats vindt van IL-4-

positievee neutrofiele granulocyten na een eenmalige bestraling met een hoge dosis BB-UVB. 

Effectenn van de behandeling met NB-UVB op de expressie van cytokinen in psoriatische 

huidd Bij de behandeling van psoriasis met UVB wordt het gehele lichaam herhaaldelijk 

(3xx per week) blootgesteld aan een lage dosis NB-UVB gedurende een lange periode. Om 

tete kunnen onderzoeken of de balans van type 1 versus type 2 cytokinen door deze 

behandelingg wordt veranderd hebben wij huidbiopten afgenomen van psoriasispatiënten 

voorafgaand,, tijdens en na de behandeling met NB-UVB (hoofdstuk 3). Met behulp van 

verschillendee technieken hebben wij in deze studie aangetoond dat dermale T cellen die 

niett doodgaan door de UVB-blootstelling een verminderde capaciteit voor IFN-y expressie 

hadden,, terwijl de expressie van IL-4, IL-10 en TGF-p werd verhoogd bij sommige patiënten. 

Dezee bevinding laat zien dat de UVB-geïnduceerde veranderingen van de cytokine-

expressiee door T cellen in de psoriasislaesie ten dele verantwoordelijk gehouden kunnen 

wordenn voor het therapeutische effect van NB-UVB therapie. 

Omdatt wij een samenhang vonden tussen de verbetering van de psoriasislaesies na NB-

UVBB therapie en een verminderde capaciteit van T cellen om IFN-y te produceren, wilden 

wijj onderzoeken of eventuele lokale veranderingen van IFN-y-inducerende factoren een 

roll spelen in deze vermindering. Er zijn een aantal van dergelijke cytokinen beschreven 

diee de ontwikkeling en instandhouding van type 1 T-cellen controleren. Bekend is dat één 

vann deze cytokinen, de IL-12 heterodimeer, welke opgebouwd is uit p35 en p40 subunits, 

tott expressie wordt gebracht door keratinocyten en dat er in psoriasishuid sprake is van 

eenn verhoogde expressie. Recentelijk is er een nieuwe IFN-y-inducerende heterodimeer 

ontdektt die opgebouwd is uit een unieke p19 subunit plus een p40 subunit, dezelfde als in 

IL-12.. In hoofdstuk 7 hebben wij op RNA en eiwit niveau aangetoond dat keratinocyten 



inn staat zijn om de p19 en p40 subunits produceren en de IL-23 heterodimeer te vormen. 

Ditt cytokine hebben wij ook gedetecteerd in Langerhans cellen en dermale dendritische 

cellen.. IL-23 is voornamelijk belangrijk voor de inductie van IFN-y expressie in memory T 

cellen.. Na het definiëren van de IL-23 expressie in de huid hebben wij in hoofdstuk 8 de 

aanwezigheidd van dit cytokine, en aantal andere IFN-y-inducerende cytokinen, bepaalt in 

dee psoriatische huid voor en na behandeling met NB-UVB. IL-12, IL-18 en IL-23 kwamen 

inn hoge mate tot expressie in de psoriasishuid en na de behandeling vertoonden deze 

cytokinenn een significante afname, welke geassocieerd was met de vermindering van de 

IFN-yy expressie. Door de grote variabiliteit in de individuele expressie was de vermindering 

vann IL-15 na de behandeling minder duidelijk dan de afname van de andere IFN-y-

inducerendee cytokinen. 

Effectenn van de behandeling met cyclosporine A en methotrexate op het aantal 

TT cellen en de expressie van cytokinen in psoriatische huid In hoofdstuk 9 
hebbenn wij aangetoond dat de twee meest gebruikte systemische behandelingen van psoriasis 

vulgaris,, te weten cyclosporine A en methotrexate, het aantal T cellen in de psoriatische 

huidd verminderden. Aan de andere kant konden wij geen duidelijk sturend effect van beide 

behandelingenn op de expressie van IFN-y en IL-4 vinden. Deze resultaten geven de indruk 

datt deze behandelingen geen prominente invloed hebben op de expressie van de 

bovengenoemdee cytokinen. Echter, omdat in deze studie slechts een beperkt aantal patiënten 

wass opgenomen kunnen geen harde conclusies worden getrokken uit deze resultaten. 

Conclusies s 
Dee studies die in dit proefschrift worden beschreven benadrukken het belang van een 

goedd afgestelde balans van de cytokine-expressie tijdens een immuunrespons in de huid. 

Inn een psoriasislaesie is er sprake van een te hoge expressie van type 1 cytokinen. Ons 

onderzoekk laat zien dat de therapeutische werking van de UVB-straling bij psoriasis valt te 

verklarenn door een UVB-geïnduceerde omschakeling van type 1 naar type 2 cytokine-

expressiee (na eenmalige blootstelling aan hoge dosis BB-UVB-straling) of een demping 

vann type 1 cytokine-expressie (na meervoudige behandeling met NB-UVB-straling) in de 

bestraaldee huid. Tevens hebben wij aangetoond dat neutrofiele granulocyten, die de UVB-

bestraaldee huid infiltreren, IL-4 en IL-10 tot expressie brengen en hierdoor in staat zijn het 

cytokine-profiell van dermale T cellen in de bestraalde huid te beïnvloeden. 

Allee nieuwe gegevens over factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van psoriasis of 



inn het genezingsproces, helpen om een duidelijker beeld te kunnen formuleren over de 

pathogenesee van deze ziekte. Dit proefschrift draagt een steentje bij aan de beeldvorming 

overr de pathogenese van psoriasis, maar creëert tegelijkertijd ook nieuwe vragen zoals: /, 

Welkk effect van UVB-straling heeft de meest prominente invloed op de genezing van de 

laesies:: Apoptose of de fenotypische veranderingen van de cellen in de huid? //', In welke 

matee worden keratinocyten betrokken bij het chronische karakter van psoriasis? //'/', Wat is 

hett effect van de veranderingen van de cytokine-expressie in UVB-bestraalde psoriasishuid 

opp de proliferatie en differentiatie van keratinocyten? iv, Hebben verschillende behandelingen 

vann psoriasis verschillende effecten op de type 1 / type 2 cytokine-balans in de huid? Zoo ja, 

kann uit deze verschillen afgeleid worden of het therapeutische effect van bepaalde 

behandelingenn tijdelijk of langdurig zal zijn? 

Antwoordenn op deze vragen zouden kunnen leiden tot de detectie van bepaalde cytokinen 

diee een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van psoriasis. Het 

ontdekkenn van dergelijke cytokinen zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een meer 

doeltreffendee behandeling met weinig bijwerkingen. 




