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Nederlandse samenvatting 
Psoriasis is een chronische huidziekte die voorkomt bij ongeveer 2 procent 

van de wereldbevolk ing. Psoriasis vulgaris, de meest voorkomende vorm van 

psoriasis, word t gekenmerkt door scherp begrensde erythemateuze plekken 

met kaarsvetschilfering op de strekzijde van de el lebogen en knieën, en op de 

onderrug. Behalve de huid kunnen ook de gewrichten zijn aangedaan, in het 

kader van artritis psoriatica (PsA). Zonder adequate behandel ing kan PsA leiden 

tot gewrichtsschade en functieverlies. 

Hoewel de oorzaak van psoriasis vulgaris en PsA niet bekend is, wordt gedacht 

aan een interactie tussen genetische, immunologische en omgevingsfactoren. 

Bij histologisch onderzoek van lesionale huid en gewrichten wordt infiltratie 

van geactiveerde T cellen en een toename van bloedvaten ter plaatse gevonden. 

Verder is bekend dat de concentratie van TNF-a, een pro-inf lammatoir cytokine, 

is verhoogd in lesionale huid en gewrichten. 

De huidige therapieën voor psoriasis (en PsA), zoals methotrexaat, cyclosporine, 

en p h o t o ( c h e m o ) t h e r a p i e , w o r d e n in hun g e b r u i k b e p e r k t d o o r de 

b i jwerk ingen. Recent zi jn nieuwe therapieën, de zogenaamde biologicals, 

beschikbaar gekomen voor de behandeling van psoriasis en PsA. Doordat deze 

middelen selectief aangrijpen op bepaalde stappen in de immuncascade, wordt 

aangenomen dat het bi jwerkingenprof iel gunstiger is dan de conventionele 

(immuunsuppressieve) middelen. 

Het doel van deze thesis was om de immunohistochemische veranderingen te 

onderzoeken in lesionale huid en gewrichten van patiënten met psoriasis 

vulgar is en PsA t i j dens de b e h a n d e l i n g met deze n ieuwe b io log ische 

therapieën. Aan de ene kant kunnen deze analyses worden gebruikt om de 

klinische effectiviteits parameters zoals de psoriasis area and severity index 

(PASI) en Amer ican Col lege of Rheumatology (ACR) responsie cri ter ia te 

ondersteunen bij het testen van nieuwe geneesmiddelen. Aan de andere kant 

hopen we door deze analyses meer inzicht te verkri jgen in de immuno-logische 

achtergrond van psoriasis en PsA. 

De evaluatie van het infiltraat en de expressie van eiwit ten in de huid wordt 

tradit ioneel gedaan door middel van handmatige tel l ingen. Echter, gezien de 

ontwikkel ingen van nieuwe anti-psoriatische therapieën waarbij de evaluatie 

van de histologie van groot belang is, is er behoefte aan een meer repro-



duceerbare en t i jdseff iciënte methode, zoals de digitale beeld analyse (DIA). 

O m di t n ieuwe analyse systeem te testen vergeleken we de analyse van 

immunoh is tochemisch gekleurde hu idcoupes met DIA, met handmat ige 

tel l ingen (MQ), en met semi-kwantitatieve analyse (SQA) in hoofdstuk 2. Het 

aantal CD3+ T cel len en de expressie van het adhesiemolecuul E-selectine 

werden bepaald in huidbiopten van 11 patiënten met psoriasis vulgaris voor 

en na behandel ing. We vonden significante correlaties tussen DIA en M Q wat 

betreft het aantal T cel len, en tussen DIA en SQA wat betreft de expressie van 

E-selectine. De handmatige tellingen (MQ en SQA) kosten significant meer 

t i j d dan DIA. C o n c l u d e r e n d kunnen we zeggen dat de analyse van het 

inf lammatoire infiltraat in lesionale psoriasis huid door DIA dezelfde resultaten 

geeft als de handmatige tell ingen, maar dat DIA betrouwbaarder is en minder 

t i jd kost. 

W e gebruikten DIA om veranderingen in het inflammatoire infiltraat in lesionale 

hu id en synovium te evalueren na alefacept behandeling. Alefacept, een LFA-

3/lgG1 fusie eiwit, remt de activatie and proliferatie van T cellen door het binden 

aan de CD2 receptor op het oppervlak van deze cellen. In een open-label studie 

onderzochten w e d e klinische effectiviteit en de effecten op T cellen in lesionale 

huid en gewrichten van psoriasis patiënten (hoofdstuk 3 en 4). Elf patiënten 

met psoriasis vulgaris en PsA werden gedurende 12 weken wekeli jks behandeld 

met 7.5 mg alefacept i.v.. Hu idb iopten werden afgenomen op baseline en op 

dag 8, 43 en 92; synoviumbiopten werden afgenomen op baseline, dag 29 en 

92. Na af loop van de behandel ing had het merendeel van de pat iënten meer 

dan 50% reduct ie in PASI vergeleken met baseline. Tevens zagen w e een 

gele idel i jke reduct ie van het aantal T cellen in de huid, vooral CD8' cellen in 

de epidermis en CD4" cel len in de dermis. Bij pat iënten met meer dan 50% 

PASI reduct ie ( 'responders') vonden we tevens een complete afname van 

ef fector / memory (CD45RO+) T cel len uit de epidermis. Behalve de huid 

verbeterden ook de gewrichtsklachten na alefacept behandeling. We vonden 

een signi f icante afname van het aantal CD4*T cel len in het synov ium na 

behandel ing. Bovendien hadden patiënten die voldeden aan de DAS response 

c r i te r ia na behande l i ng een s igni f icante reduct ie in e f fec tor / m e m o r y 

(CD45RO+) T cel len in het synovium. Deze bevindingen onders teunen de 

hypothese dat effector / memory T cellen een belangri jke rol spelen in de 

pathogenese van psoriasis en PsA, en dat alefacept in staat is deze cellen te 



reduceren in lesionale huid en gewrichten van patiënten met psoriasis en PsA. 

In hoofdstukken 5,6, en 7 beschrijven we de effecten van anti-TNF-a therapie 

op lesionale huid en gewrichten van psoriasis patiënten. TNF-a is een 

belangrijk cytokine in de inflammatoire cascade in psoriasis and PsA. 

Infliximab, een anti-TNF-a monoklonaal antilichaam, is een effectieve 

behandeling van zowel psoriasis and PsA, echter het werkingsmechanisme 

van infliximab in deze ziekten is nog niet duidelijk. In vitro studies suggereren 

dat binding van infliximab aan membraangebonden TNF-a kan leiden tot lyses 

van TNF-a producerende cellen via activatie van complementafhankelijke of 

antilichaamafhankelijke celgemedieerde toxiciteit. In een gerandomiseerde, 

placebogecontroleerde studie onderzochten we of apoptose een rol speelt 

in het werkingsmechanisme van infliximab in psoriasis en PsA (hoofdstuk 5). 

Twaalf patiënten met psoriasis and PsA werden eenmalig behandeld met 

infliximab (3mg/kg i.v.) of placebo. Op baseline en na 48 uur werden huid- en 

synoviumbiopten afgenomen, waarin een significante afname van T cellen 

werd gevonden in de patiënten die behandeld waren met infliximab. Er werd 

echter geen toename van apoptotische cellen aangetroffen (caspase-3-

kleuring en TUNEL assay). Kennelijk is neutralisatie van TNF-a voldoende om 

klinische verbetering te bewerkstelligen in psoriasis en PsA, zonder dat 

apoptose optreedt. 

Bloedvaten in lesionale huid en synovium van psoriasis patiënten brengen 

een aantal adhesiemoleculen verhoogd tot expressie, waaronder ICAM-1, 

VCAM-1, en E-selectine. Tevens wordt er een overexpressie gevonden van 

endothel ia l groeifactoren, zoals VECF. Om de invloed van infliximab op 

endotheelcellen en angiogenese te testen werden 11 patiënten met psoriasis 

en PsA behandeld met infliximab (3 mg/kg i.v.) op baseline, en op week 2, 6, 

14 en 22 (hoofdstuk 6). Huid- en synoviumbiopten werden afgenomen op 

baseline en op week 4. 

Klinische parameters, zoals de PASI en de DAS (een maat voor de activiteit 

van artritis) waren significant verlaagd op week 16. De reductie in DAS was 

minder stabiel dan de reductie in PASI, waarschijnlijk omdat de dosering 

infliximab lager was dan gebruikelijk (3mg/kg vs. 5mg/kg). In aansluiting op 

de klinische verbetering vonden we een significante afname in het aantal T 

cellen in zowel huid als synovium op week4, evenals een significante afname 

van het aantal bloedvaten in dermis en synovium, een significante afname in 



de expressie van av(3., integrin (een marker voor neovascularisatie) in huid en 

synovium, en een significante afname in de expressie van adhesiemoleculen in 

huid en synovium. Tevens vonden we een licht verlaagde expressie van VEGF in 

huid en synovium. Aangezien zowel psoriasis als PsA worden gekenmerkt door 

hypervascularisatie zi jn dit relevante bevindingen. Concluderend vonden we 

dat inf l iximab behandeling leidt to t afname van de neoangiogenese en afname 

van expressie van adhesiemoleculen in de huid en in de gewrichten, wat resulteert 

in verminderde influx van ontstekingscellen en klinische verbetering. 

Een ander soort anti-TNF-oc behandel ing is etanercept, een fusie-eiwit dat is 

opgebouwd uit twee identiekedelen van een recombinanteTNF receptor (p75) 

monomeer en het Fe gedeelte van humaan lgG1. Etanercept werkt door middel 

van competa t ieve inh ib i t ie van de interact ie van c i rcu le rend TNF-a met 

m e m b r a a n g e b o n d e n TNF-receptors. O m het werk ingsmechan isme van 

e tane rcep t te v e r g e l i j k e n met het w e r k i n g m e c h a n i s m e van i n f l i x imab 

(hoofdstukken 5 en 6) behandelden we 6 pat iënten met psoriasis met 

e tanercept (50 mg of 25 mg s.c. twee keer per week) of p lacebo in een 

dubbe lb l i nde studie (hoofdstuk 7). Hu idb iop ten werden afgenomen op 

baseline, en na 4 en 12 weken. Bij alle patiënten die werden behandeld met 

etanercept trad meer dan 50% PASI reductie op vergeleken met baseline, en 

bi j 1 patiënt trad meer dan 75% PASI reductie op. 

In de lesionale hu id van patiënten die werden behandeld met etanercept 

zagen we een sterke afname van T cellen in epidermis en dermis na 4 weken, 

in tegenste l l ing to t pat iënten die werden behandeld met placebo. Tevens 

zagen w e een afname in de expressie van de adhesiemoleculen ICAM-1, 

V C A M - 1 , en E-selectine bij deze pat iënten. In tegenstel l ing echter tot de 

pat iënten die behandeld werden met inf l ix imab zagen we geen veranderingen 

in de expressie van markers voor vasculariteit en neoangiogenese, zoals vWF, 

ocv|33, en VEGF. 

Conc lude rend vonden we dat behandel ing met etanercept in psoriasis leidt 

to t afname van inf lux van geactiveerde T cel len, waarschijnl i jk ten gevolge 

van afname van expressie van adhesiemoleculen op endotheelcel len. Er was 

geen sprake van afname van angiogenese. 



Conclusies 
De oorzaak van psoriasis en artritis psoriatica (PsA) is tot op heden niet bekend. 

In het verleden werd aangenomen dat psoriasis ontstaat ten gevolge van een 

primaire stoornis in de keratinocyten, aangezien de abnormale differentiatie 

en prol i ferat ie van de kerat inocyten, zich u i tend in kaarsvetschilfering, zo 

kenmerkend is voor psoriasis. Deze hypothese kon echter niet verklaren 

waarom sommige pat iënten ook gewr ich tsk lachten onde rvonden . Twee 

belangrijke observaties rond 1980 zorgden ervoor dat het psoriasisonderzoek 

zich meer ging richten op de rol van T cellen in de pathogenese van psoriasis. 

Allereerst werd een opmerkel i jke verbetering van de klinische kenmerken van 

psoriasis waargenomen na behandeling met cyclosporine, een T-cel remmend 

geneesmiddel. Deze bevindingen werden onlangs bevestigd door de goede 

resultaten die werden bereikt met alefacept, een anti-T-cel therapie tegen 

psoriasis (deze thesis). Ten tweede wezen immunohistochemische kleuringen 

van lesionale psoriasis huid uit dat geactiveerde memory / effector T cellen de 

eerste cellen zi jn d ie inf i l t reren in beginnende psoriasis plaques. Bovendien 

zi jn T cellen aanwezig in ontstoken synovium van patiënten met PsA. Door 

deze bevindingen word t tegenwoord ig aangenomen dat psoriasis en PsA T-

cel g e m e d i e e r d e a a n d o e n i n g e n z i j n , w a a r i n (om o n b e k e n d e reden) 

geact iveerde T cel len de in f lammato i re cascade aansturen, e ind igend in 

abnormale differentiatie en proliferatie van keratinocyten. Veel van de huidige 

ant i -psor iasis behande l ingen z i jn gebaseerd o p deze hypothese, zoals 

cyclosporine, UVB, methotrexaat, en alefacept. 

Dat T cellen niet alleen verantwoordel i jk zi jn voor het ontstaan van psoriasis 

en PsA werd duidel i jk toen bleek dat anti-TNF-oc therapie, gegeven voor andere 

inf lammatoire aandoeningen zoals reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn, 

leidde tot opmerkel i jke verbetering van psoriasis en PsA. Dit wekte de suggestie 

dat TNF-cc een belangri jkere rol heeft in de pathogenese van psoriasis en PsA 

dan voorheen werd aangenomen. Dit vermoeden word t versterkt door de 

observatie dat de concentrat ie van TNF-a is verhoogd in serum, hu id , en 

synovium van patiënten met psoriasis en PsA. TNF-a heeft diverse functies in 

de inf lammatoire cascade, en speelt bovendien een belangri jke rol in het 

botmetabol isme door bevordering van de osteoclastogenese. Door remming 

van TNF-a ontstaat er een domino effect dat leidt tot afname van de expressie 



van andere pro-inflammatoire cytokines en afname van de influx van 

geactiveerde cellen. De keerzijde van anti-TNF-a therapie is de kans op het 

optreden van ernstige infecties, waardoor nauwkeurig monitoren tijdens 

therapie noodzakelijk is. 

Onlangs werd een ander celtype ontdekt dat mogelijk een pathogene rol 

speelt in psoriasis en PsA, de natural killer-like T (NK-T) cel. NK-T cellen 

brengen zowel een ocp T-cel receptor als een natural killer cel receptor tot 

expressie, en zijn onderdeel van het aangeboren (innate) immuun systeem. 

Mogelijk speelt de interactie tussen NK-T cel receptoren en keratinocyten 

een rol bij de hyperproliferatie van keratinocyten. 

Concluderend kunnen we zeggen dat recent psoriasis onderzoek, zoals de 

invloed van anti-TNF-atherapieop psoriasis en PsA, de focus heeft verschoven 

van T cellen naar de aangeboren afweer. Een mogelijke hypothese voor de 

pathogenese van psoriasis is een genetisch bepaalde deficiëntie in de 

regulatie van de aangeboren afweer, in het bijzonder TNF-cx, wat leidt tot 

toename van angiogenese en de expressie van adhesiemoleculen, resulterend 

in een verhoogde influx van geactiveerde T cellen en NK-T cellen in lesionale 

huid en gewrichten. Vervolgens stimuleren deze cellen de keratinocyten tot 

hyperproliferatie, en zorgt de verhoogde concentratie van TNF-oc in de 

gewrichten voor osteoclastogenese. De leeftijd waarop psoriasis en PsA zich 

voor het eerst openbaren is mogelijk afhankelijk van specifieke (tot op heden 

onbekende) omgevingsfactoren. NK and NK-T cellen zorgen voor de directe 

afweer tegen viraal geïnfecteerde cellen door middel van cellyses. Mogelijk 

speelt een viraal antigen een rol bij het ontstaan van psoriasis en PsA. 

Toekomstig onderzoek naar psoriasis and PsA concentreert zich wellicht meer 

op de rol van het aangeboren immuun systeem, in het bijzonder NK-Tcellen. 


