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REUMATOIDE ARTRITIS

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische systemische ontstekingsziekte van onbekende 
oorzaak waarbij vooral de perifere gewrichten zijn aangedaan. De ziekte kenmerkt zich door 
een ontstekingsproces van het weefsel dat de binnenzijde van de gewrichten bekleedt, 
het zogenaamde synovium. De belangrijkste verschijnselen van RA zijn pijn, zwelling en 
bewegingsbeperking van de gewrichten, als gevolg van de ontsteking in het gewicht (artritis). 
De kleine hand- en voetgewrichten en de knieën zijn de gewrichten die het meest zijn 
aangedaan bij RA. Omdat het een systeemziekte is, kunnen ook andere organen, zoals de ogen, 
huid, longen en bloedvaten, betrokken zijn in het ziekteproces. RA komt wereldwijd voor bij 
ongeveer 1% van de wereldbevolking, waarbij vrouwen 3 keer vaker door de ziekte getroffen 
worden dan mannen. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 40e en 70e levensjaar. Bij 
sommige patiënten is het ziektebeloop betrekkelijk mild, maar in de meeste gevallen is er 
sprake van ernstige schade aan de gewrichten, leidend tot invaliditeit, verminderde kwaliteit 
van leven en een verkorte levensduur.

HUIDIGE BEHANDELING

De oorzaak van RA is nog grotendeels onbekend waardoor therapie die tot genezing leidt nog 
niet mogelijk is. Door intensief onderzoek kunnen RA patiënten de laatste jaren steeds beter 
behandeld worden. De conventionele behandeling bestaat uit krachtige ontstekingsremmers 
in combinatie met zogenaamde “disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD’s)”, zoals 
methotrexaat. Bij onvoldoende klinisch effect wordt hier tegenwoordig een “biological” aan 
toegevoegd, zoals tumor necrosis factor (TNF) α blokkerende therapie (etanercept, infliximab 
of adalimumab), anti-B cel therapie (rituximab), anti-interleukine (IL)-6 receptor therapie 
(tocilizumab) of remming van het co-stimulatie signaal  door selectieve binding van CD80- en 
CD86-receptoren (abatacept). 

Deze therapieën bestaan uit antilichamen of oplosbare receptoren die specifiek gericht zijn 
tegen één molecuul, waardoor zij interfereren met de normale functie van deze eiwitten in 
het ontstekingsproces. Behandeling met een biological blijkt zeer effectief en de prognose 
voor RA patiënten is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Niettemin zijn er toch nog patiënten waar 
de nieuwe behandelmethoden niet leiden tot een afname van de artritis of patiënten die veel 
bijwerkingen hebben waardoor de medicatie gestaakt moet worden. Het is dan ook nodig 
onderzoek te blijven doen naar nieuwe paden die betrokken zijn bij het ontstekingsproces in 
RA om zo nieuwe behandelmogelijkheden te creëren. 



136

 

DE NERVUS VAGUS EN DE CHOLINERGE 
ANTI-INFLAMMATOIRE ROUTE

Recentelijk is aangetoond dat het zenuwstelsel een belangrijke rol speelt bij de regulering van 
ontstekingsprocessen. Het perifere zenuwstelsel kan worden onderverdeeld in het somatische 
en het autonome deel. Het autonome zenuwstelsel (AZS) is het onwillekeurige deel van het 
zenuwstelsel en zorgt voor handhaving van functies die een rol spelen bij de homeostase 
van het lichaam, zoals bloeddruk, hartritme, ademhalingsfrequentie, spijsvertering, 
lichaamstemperatuur enzovoort. Het AZS kan worden onderverdeel in 2 delen die een 
tegengestelde werking hebben: het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. 
Het parasympathische deel wordt voornamelijk gevormd door de 10e hersenzenuw, de 
nervus vagus, die ontspringt in de hersenstam en via de hals naar de organen in borst- en 
buikholte loopt. Het is gebleken dat deze nervus vagus belangrijk is bij de regulering van het 
ontstekingsproces. In diermodellen voor onder andere sepsis, pancreatitis, peritonitis, colitis 
en hemorragische shock is aangetoond dat stimulatie van de nervus vagus leidt tot een 
verminderde ontstekingsreactie. Het effect komt tot stand door interactie van acetylcholine 
(ACh), de belangrijkste neurotransmitter van de nervus vagus, met nicotinerge acetylcholine 
receptoren (nAChR). ACh bindt specifiek aan de α7 subunit van nAChR (α7nAChR), die onder 
andere tot expressie wordt gebracht op immuuncellen, die vervolgens worden geremd in het 
maken van proinflammatoire cytokinen. Deze nieuwe ontstekingsremmende route wordt 
de cholinerge anti-inflammatoire pathway genoemd. In dit proefschrift wordt onderzocht 
of de cholinerge anti-inflammatoire pathway ook een rol speelt bij de immuunrespons in 
RA. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bekend proefdiermodel voor RA in muizen en van 
synoviaal weefsel (en cellen afkomstig uit dat weefsel) dat door middel van een kijkoperatie 
uit het gewricht werd verkregen.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven op de kenmerken en pathogenese van 
RA en de huidige kennis over de behandeling van deze ziekte. Daarbij wordt de cholinerge 
anti-inflammatoire pathway als therapeutische mogelijkheid voor de behandeling van RA 
geïntroduceerd met de α7nAChR als  specifiek target. Verder wordt in dit hoofdstuk een overzicht 
gegeven van de inhoud van dit proefschrift. Hoofdstuk 2 beschrijft uitgebreid de huidige 
kennis van de cholinerge anti-inflammatoire pathway en de nAChR met specifieke aandacht 
voor de α7nAChR en een transcriptie variant van α7nAChR; dup α7nAChR. Daarbij worden de 2 
meest voor de hand liggende manieren om de cholinerge pathway te manipuleren besproken: 
nervus vagus stimulatie (VNS) en farmacologische stimulatie van de α7nAChR met specifieke 
agonisten. Tevens worden de mogelijke onderliggende mechanismen bediscussieerd. 
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ROL VAN DE CHOLINERGE ANTI-INFLAMMATOIRE 
PATHWAY IN ARTRITIS 

Manipulatie van het zenuwstelsel zou een goede aanvulling kunnen zijn op de huidige 
therapieën voor RA patiënten. Op dit moment is VNS al een veelgebruikte therapie voor 
patiënten met refractaire epilepsie. Ook worden klinische trials gedaan met specifieke 
α7nAChR agonisten bij patiënten met schizofrenie en de ziekte van Alzheimer.

In hoofdstuk 3 hebben we de rol van de cholinerge anti-inflammatoire pathway onderzocht 
in collageen-geïnduceerde artritis (CIA) in muizen. We hebben enerzijds de cholinerge 
anti-inflammatoire pathway geremd door eenzijdige cervicale vagotomie en anderzijds 
de pathway gestimuleerd door nicotine toe te voegen aan het drinkwater of nicotine 
intraperitoneaal (IP) toe te dienen. Dit experiment bevestigde onze hypothese dat vagotomie 
leidt tot verergering en nicotine leidt tot vermindering van de artritis. Vervolgens hebben 
we specifiek de α7nAChR gestimuleerd door het intraperitoneaal toedienen van AR-R17779, 
een specifieke α7nAChR agonist. Behandeling met AR-R17779 leidde tot verbetering van 
de artritis, zowel klinisch als op histologisch niveau. Daarbij zorgde AR-R17779 voor het 
verminderen van botdestructie en afname van de expressie van het proinflammatoire 
cytokine TNFα, een eiwit dat een belangrijke rol speelt in het ontstaan en verdere ontwikkeling 
van artritis, lokaal in het synovium en in het serum. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 4 
de endogene rol van α7nAChR onderzocht door artritis te induceren in α7nAChR deficiënte 
(α7nAChR-/-) and wild-type (WT) litermaat muizen. In de α7nAChR-/- muizen was de artritis, 
ziekte incidentie en synoviale ontsteking verergerd ten op zichte van de WT muizen, zowel 
in de acute fase als in de chronische fase. Bovendien hebben we in dit hoofdstuk laten zien 
dat cellen van de milt van α7nAChR-/- muizen meer TNFα produceren dan WT milt cellen. In 
hoofdstuk 5 hebben we 2 meer specifieke en selectieve agonisten van α7nAChR getest, die 
oraal konden worden toegediend, in hetzelfde ziektemodel. Behandeling met agonist CTI-
15311 in de concentratie 2 mg/kg was het meest effectief in de behandeling van artritis in 
muizen. 

EXPRESSIE VAN α7NACHR IN SYNOVIUM EN FIBROBLAST-
αCHTIGE SYNOVIOCYTEN  

Uit de experimenten beschreven in hoofdstuk 3-5 kunnen we concluderen dat de 
cholinerge anti-inflammatoire pathway een rol speelt in CIA in muizen en dat de α7nAChR 
een belangrijke rol speelt bij de regulering van deze pathway. Het uiteindelijke doel is om 
een nieuwe aanvullende therapie te ontwikkelen voor RA patiënten. Daarom hebben we 
in hoofdstuk 6 gebruik gemaakt van synovium en fibroblast-achtige synoviocyten (FLS), 
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die verkregen zijn door middel van artroscopie uit een ontstoken kniegewricht van RA 
patiënten. Met adenovirale “short hairpin” RNAs gericht tegen 807 transcripten hebben 
we ontdekt dat in FLS de α7nAChR een belangrijke rol speelt bij de productie van IL-8 en 
matrix metalloproteinasen. Vervolgens hebben we expressie van α7nAChR in het synovium 
en op FLS aangetoond met behulp van verschillende technieken. Bovendien hebben we 
expressie van dup α7nAChR, een expressie variant, aangetoond op FLS. Uiteindelijk hebben 
we aangetoond dat stimulatie van α7nAChR een remmend effect heeft op de productie 
van cytokinen door FLS. Dit onderzoek slaat een cruciale brug tussen de toepassing van 
α7nAChR agonisten in proefdiermodellen en het uiteindelijke doel: de behandeling van RA 
patiënten. 

In hoofdstuk 7 worden de bevindingen van de hoofdstukken 3 tot en met 6 samengevat 
en de therapeutische implicaties mede op basis van recente literatuur besproken. Er is nog 
uitgebreid aanvullend onderzoek nodig voordat de cholinerge anti-inflammatoire pathway 
als target kan worden gebruikt in de behandeling van RA maar de eerste stappen zijn 
gezet.




