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Ditt proefschrift beschrijft de mogelijkheid om nieuwe behandelingsmogelijkheden te 
ontwikkelenn gericht tegen zogenaamde chemokinen en chemokine-receptoren voor de 
behandelingg van patiënten met reumaloïde artritis (RA). Daarnaast richt het proefschrift zich 
opp het bestuderen van de veranderingen in het synoviale weefsel in combinatie met klinische 
veranderingen. . 

ACHTERGROND D 
Inn de afgelopen 10 jaar heeft een groter begrip van de pathosfysiologie van RA geleid tot een 
aantall  belangrijke veranderingen in de behandeling van deze ziekte. Een snelle diagnose en 
snell  begin van de behandeling bleken een positief effect op de ziekte-uitkomst te hebben. 
Daarnaastt bleek het gebruik van methotrexaat en combinaties van zogenaamde disease 
modifyingg anti-rheumatic drugs (DMARD's) effectief te zijn. Tot slot werd aangetoond dat de 
toepassingg van zogenaamde "targeted therapies", behandelingen die specifiek op een bepaald 
eiwitt zijn gericht, zeer effectief was. Wanneer eiwitten die een centrale rol in deze 
ontstekingsziektee spelen zoals het eiwit tumor necrose factor-alfa (TNF-a) werden 
geblokkeerd,, was het mogelijk de ziektesymptomen en de destructie van de gewrichten sterk 
tee remmen. 
Dezee laatste ontwikkeling zette een geheel nieuwe manier van denken over de bdiandeling 
vann diverse chronische ontstekingsziekten in beweging. Gezien het feit dat niet alle patiënten 
reagerenn op deze nieuwe therapieën en dat er (ernstige) bijwerkingen kunnen optreden, 
rechtvaardigtt dit het zoeken naar alternatieven. 
Dee ontdekking van zogenaamde chemotactische cytokinen (chemokinen) en chemokine-
receptoren,, begin jaren 90, was een welkome aanvulling in deze context. Een belangrijk 
aandeell  in het vroege chemokine-onderzoek kwam uit onderzoek naar HIV (Humaan 
Immunodeficiëntiee Virus) infecties. Dit gezien het feit dat naast CD4, de 7-transmembraan 
(7TM)) chemokine-receptoren CCR5 en CXCR4, co-receptoren bleken te zijn voor HIV-
transmissie.. Mensen die homozygoot drager zijn van deA32 mutatie (een deletie van 32 
basenparenn in de tweede extracellulaire bocht) zijn grotendeels resistent voor HIV infectie. 
Daarnaastt lijken zogenaamde kleine-molecuul antagonisten de infectie van menselijke 
bloedcellenn in vitro sterk te blokkeren. Klinische studies die het effect van deze middelen bij 
patiëntenn met HIV onderzoeken worden momenteel uitgevoerd. 
Gezienn het feit dat veel van de chemokinen en chemokine-receptoren betrokken zijn bij de 
migratiee van cellen naar plaatsen met ontsteking (chemotaxis). de nieuwvorming van 
bloedvaten,, de activatie van integrinen en bij het stimuleren van de productie van 
(pro)inflammatoiree cytokinen, is het niet verbazingwekkend dat dit de aandacht trok van 
onderzoekerss uit verschillende onderzoeksgebieden. 
Inn combinatie met het feit dat het relatief gemakkelijk is om oraal beschikbare, kleine 
molecuull  antagonisten te ontwikkelen tegen deze 7TM receptoren, vertegenwoordigt de 
chemokinee familie een aantrekkelijk doelwit voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen 
voorr RA. 

BEVINDINGEN N 
Inn Hoofdstuk 2 wordt een systematisch overzicht gegeven van de literatuur die beschikbaar is 
aangaandee chemokinen en chemokine-receptoren in RA. Chemokinen vormen een grote 
superfamiliee van kleine (8-14 kDa) cytokinen die een cruciale rol spelen in celmigratie. Ze 
bindenn aan G-eiwit-gekoppelde receptoren die een 7TM domein bevatten. Tot op heden zijn 
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err circa 50 chemokinen geïdentificeerd die kunnen binden aan circa 20 verschillende 
receptoren. . 
Chemokinenn zijn betrokken bij zowel fysiologische als inflammatoire processen. Van veel 
vann deze moleculen is beschreven dat ze in hoge mate aanwezig zijn in het bloed, synoviaal 
vochtt en synoviaal weefsel van RA patiënten. Het feit dat cel migratie/» vitro effectief kan 
wordenn geblokkeerd en chemokine blokkade in diermodeüen de ziekte-uitkomst kan 
verbeteren,, onderschrijft het belang van de zoektocht naar geschikte kandidaten voor therapie 
gerichtt tegen deze eiwitten. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt de expressie van chemokinen en chemokine-receptoren in gepaard 
synoviaall  weefsel en bloed van patiënten met RA, ostecartritis en reactieve artritis verder 
onderzochtt met als doel de expressie en mogelijke functie van de onderzochte chemokinen en 
chemokine-receptorenn verder te bestuderen. Dergelijke studies kunnen aanwijzingen geven 
welkee eiwitten mogelijk geschikte doelwitten zijn voor gerichte therapie. 
Dezee studie liet zien dat, alhoewel andere receptoren en liganden ook een rol spelen, blokkade 
vann met name CCR1 en CCR5 een potentieel effectieve behandeling kan zijn voor 
verschillendee artritiden. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de betrouwbaarheid van digitale beeldanalyse onderzocht als een 
middell  om synoviaal weefsel te analyseren in gerandomiseerde, gecontroleerde studies. Het 
grootstee voordeel van digitale beeldanalyse is de standaardisatie van beeldverwerving en 
verwerkingg waarbij de variatie wordt geminimaliseerd, in combinatie met de mogelijkheid om 
hett aangekleurde gebied op eenn efficiënte en nauwkeurige manier te bepalen. Aangezien de 
analysee van synoviaal weefsel in toenemende mate wordt gebruikt om de werking en 
effectiviteitt van nieuwe therapieën voor patiënten met RA te evalueren, zijn betrouwbare en 
gevalideerdee methoden voor de analyse van synoviaal weefsel van groot belang. Deze studie 
liett zien dat er een grote mate van betrouwbaarheid is in het kwantificeren van syioviale 
markerss met behulp van digitale beeldanalyse in relatief kleine klinische studies. 

Omm de veranderingen in synoviaal weefsel tezamen met de klinische respons verder te 
onderzoekenn worden in Hoofdstuk 5 de effecten van een bekende, effectieve therapie 
(prednison)) op synoviaal weefsel bestudeerd. 
Dee resultaten laten zien dat effectieve therapie bij RA patiënten na twee weken met name 
geassocieerdd is met een sterke afname in de hoeveelheid macrofagen in het synovialeweefsel. 
Daaromm kan de verandering in het aantal macrofagen in het synoviaal weefsel mogelijk 
wordenn gebruikt als "biomarker" wanneer nieuwe therapieën voor patiënten met RA worden 
gescreendd op mogelijke effectiviteit 

Inn Hoofdstuk 6 wordt het gebruik van CD68+ macrofagen in het synoviaal weefsel verder 
bestudeerdd als mogelijke biomarker in relatie tot verschillende interventies en behandelduur. 
Dee studie laat zien dat er een grote gevoeligheid van synoviale macrofagen is voor 
veranderingg bij gebruik van verschillende therapieën. Daarnaast lijk t het zo te zijn dat de 
biologischee marker minder gevoelig is voor placebo-effecten dan klinische evaluatie. De 
analysee van synoviaal weefsel kan inzicht geven in het werkingsmechanisme van de 
bestudeerdee behandeling, maar kan derhalve ook een rol spekn bij het screenen voor 
mogelijkee effectiviteit in initiële, kleine klinische studies. 

Inn Hoofdstuk 7 worden de effecten van CCR1 blokkade met een oraal beschikbaar klein-
molecuull  bij patiënten met RA onderzocht. Alhoewel er slechts 16 patiënten konden worden 
geëvalueerdd in deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie, liet analyse van het synoviaal 
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weefsell  al na twee weken een sterke verandering zien in de patiënten die behandeld waren 
mett de CCR1 antagonist. Er was met name een grote afname van het aantal macrofagen in het 
synovium,, cellen waarvan bekend is dat ze CCR1 tot expressie brengen en die geassocieerd 
zijnn met klinische verschijnselen. Cellen die niet in staat zijn om CCR1 tot expressie te 
brengenn werden niet beïnvloed door de behandeling. De studie suggereert dat blokkade van 
eenn chemokine-receptor bij patiënten met RA een haalbare, veilige, en mogelijk effectieve 
therapiee kan zijn. 

Hoofdstukk 8 beschrijft een gerandomiseerde, gecontroleerde, dosisescalatie studie met een 
humaan,, monoklonaal antilichaam tegen CCL2/MCP-1. CCL2/MCP-1 is een belangrijke 
modulatorr van de migratie van monocyten/macrofagen via de receptor CCR2. CCL2/MCP-I 
wordtt daarom gezien als een mogelijk doelwit voor gerichte therapie in de behandeling van 
RA.. Vijfenveertig patiënten werden behandeld in een dubbelblinde, pi ace bogecon troleerde 
studiee en geëvalueerd voor veiligheid en effectiviteit. Alhoewel de behandeling goed werd 
verdragen,, resulteerde het niet in een detecteerbare klinische of immunohistologische 
verbetering.. Bij de patiënten in de hoogste doseringsgroep leek er zelfs een toename te zijn 
vann de hoeveelheid CCL2/MCP-1 in het serum die geassocieerd leek met een verhoging van 
hett serum CRPen de hoeveelheid macrofagen in het synoviale weefsel. De effecten zouden 
mogelijkk verklaard kunnen worden door de vorming van slecht geklaarde immuuncomplexen 
bestaandee uit CCL2/MCP-1 gebonden aan het antilichaam. 

CONCLUSIEE EN TOEKOMSTIG ONDERZOEK 
Ditt proefschrift beschrijft onderzoek dat zich richt op het vinden van geschikte kandidaten 
voorr de behandeling van RA binnen de chemokine familie. Daarnaast wordt onderzocht of 
digitalee beeldanalyse een betrouwbare methode is om de effecten van behandeling op 
synoviaall  weefsel te bepalen en welke synoviaal weefsel biomarkers het meest geschikt zijn 
omm het effect van nieuwe therapieën te evalueren. Tot slot wordt bestudeerd of chemokine 
blokkadee van CCR1 en CCL2/MCP-1 een veilige en effectieve behandeling voor patiënten 
mett RA zou kunnen zijn. 

Dee resultaten laten zien dat het binnen de chemokine familie nog altijd moeilijk is om de 
bestee kandidaten voor gerichte therapie te selecteren. Het preklinische onderzoek wordt 
gelimiteerdd door meerdere eigenschappen van de chemokine familie. In vitro kruisreacliviteil 
compliceertt de identificatie van de beste doelwitten en diermodellen zijn niet identiek aan 
RA.. Daarnaast speelt de soortspecificiteit van chemokinen en chemokine-receptoren nog een 
roll  die het gebruik van diermodellen bemoeilijkt. 
Desalnietteminn is het duidelijk dat chemokine-receptoren zoals CCR1 en CCR5 goede 
kandidatenn voor blokkade zouden kunnen zijn, alhoewel andere chemokinen en chemokine-
receptorenn ook een rol spelen. Gezien het feit dat meerdere middelen gescreend moeten 
wordenn voor mogelijke effectiviteit in beperkte aantallen patiënten, en vanwege recente 
technischee ontwikkelingen, zullen klinische studies gedurende de vroege fase van 
geneesmiddelenontwikkelingg steeds meer bestaan uit kleine, intensieve studies die een grote 
hoeveelheidd data opleveren. 

Zoo werd de analyse van seriële synoviumbiopten recentelijk geïncludeerd in diverse 
gerandomiseerdee klinische studies. Deze lieten een consistente relatie zien tussen de mate van 
synovialee verandering en de klinische verandering. Met name de verandering in geïnfiltreerde 
macrofagenn in het synoviale weefsel werd als een gevoelige biomarker beschreven. Inclusie 
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vann zulke biomarkers in de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling kan helpen om te 
screenenn voor potentieel effectieve behandelingen. 
Uiteraardd zijn betrouwbare en gevaJideerde methoden voor de analyse van deze markers 
noodzakelijk.. Digitale beeldanalyse bleek een betrouwbare methode om synoviaal weefsel te 
analyseren.. Het feit dat een groeiend aantal onderzoekscentra deze methode gebruikt, geeft 
hett belang aan van het valideren van de resultaten in verschillende centra om tot een goede 
vergelijkbaarheidd te komen. 

Err zijn nog diverse vragen die beantwoord dienen te worden aangaande dem vivo activiteit 
vann veel van de chemokinen en chemokine-receptoren. Ondanks het feit dat chemokinen en 
chemokine-receptorenn met name pro-inflammatoire eigenschappen worden toegeschreven, 
zijnn er ook aanwijzingen dat sommige regulatoire of zelfs anti-inflammatoire eigenschappen 
hebben.. Daarnaast is het mogelijk dat sommige liganden agonistenkunnen zijn voorde ene 
receptor,, maar antagonisten voor de andere, of in vivo worden omgezet van agonisten in 
antagonisten.. In combinatie met de mogelijke kruisreactiviteit zou het daarom nodig kunnen 
zijnn om poly-chemokine antagonisten te gebruiken of een combinatie van verschillende 
chemokinee antagonisten. 
Dee identificatie van de beste doelwitten binnen de chemokine n/c hemokine receptoren zal het 
onderwerpp van toekomstig onderzoek zijn. Om die reden zullen kleine initiële studies met een 
grotee hoeveelheid aan data, gevolgd door grotere goed gecontroleerde studies, essentieel zijn 
omm de werkelijke waarde van het direct antagoneren van de cel migratie te waarderen voor de 
behandelingg van chronische ontstekingsziekten. 
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