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Nederlandse samenvatting:  

De ontwikkeling van reumatoïde artritis, 

preklinische biomarkers en predictie 

 

INLEIDING 

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-immuun ziekte. Een auto-immuun 

ziekte is een ziekte waarbij de afweer, die zich normaal tegen ziekte verwekkers 

moet richten, zich richt tegen het eigen lichaam. De afweer zorgt er normaal voor 

dat er een ontstekingsproces ontstaat waardoor ziekte verwekkers kunnen worden 

opgeruimd. Bij een auto-immuun ziekte ontspoort dit proces als het ware en raakt 

het lichaam zelf beschadigd door de ontsteking. Bij mensen met RA vindt de  

ontsteking met name plaats in de gewrichten. Deze  kunnen daardoor zeer pijnlijk 

zijn en ook blijvend beschadigd raken. Daarnaast kan de ziekte zich manifesteren 

met andere verschijnselen buiten de gewrichten zoals koorts, gewichtsverlies en 

moeheid. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede medicijnen die de ziekte kunnen 

onderdrukken. Genezen kunnen we patiënten met RA echter niet. Wel geldt dat hoe 

vroeger je begint met een behandeling, des te beter het resultaat op de lange 

termijn is. Het is dus zaak om de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen.  

Eén van de kenmerken van RA is dat patiënten antistoffen aanmaken die gericht zijn 

tegen lichaamseigen stoffen (autoantistoffen). Deze antistoffen kunnen in het bloed 

gevonden worden, soms al voordat er iets aan de patiënt te zien is. Deze 

antistoffen kunnen dus voorspellend zijn voor het ontwikkelen van RA. Niet 

iedereen bij wie deze antistoffen aantoonbaar zijn, krijgt echter RA. De vraag blijft 

dus welke mensen wel RA zullen ontwikkelen en welke mensen niet en of je mensen 

bij wie deze antistoffen aantoonbaar zijn zou kunnen beschouwen als zieken. Als 

we goed kunnen voorspellen wie RA ontwikkelt, is het misschien mogelijk deze 

personen te behandelen nog voordat de ziekte zich uit en wordt zodoende de 

ziekte voorkomen. 

 

Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe het ontstaan van RA kan 

worden voorspeld bij personen met reuma antistoffen. Daarnaast wilden we meer 

inzicht krijgen in het ontstaan van RA door mensen in een heel vroege fase van de 

ziekte te volgen.  
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ACPA EN ANDERE ANTISTOFFEN IN DE ONTWIKKELING VAN RA 

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van RA en de rol van autoantistoffen 

hierin, werd de ontwikkeling van deze antistoffen voorafgaand aan de diagnose RA 

bestudeerd. De belangrijkste antistoffen bij RA zijn anti-gecitrullineerde proteine 

antistoffen (ACPA). Deze hebben waarschijnlijk een rol bij en ontstaan van RA en 

dragen bij aan het ziekteproces, omdat ze makkelijker gevormd kunnen worden in 

ontstoken weefsel en op hun beurt ook weer bij kunnen dragen aan het verergeren 

van de ontsteking. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het ontstaan van ACPA begint. Eerst zijn de 

antistoffen maar gericht tegen 1 of enkele lichaamseigen stoffen, hun ‘doelwitten’, 

maar naarmate de tijd verstrijkt komen er steeds meer doelwitten bij. De antistof 

reactie breidt zich als het ware uit. In hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat hoe meer 

antistoffen er tegen verschillende doelwitten er zijn, des te hoger de kans is dat 

iemand RA ontwikkelt.  

Om ACPA nog beter te kunnen bestuderen werd een methode ontwikkeld om deze 

uit het bloed van een RA patiënt te isoleren en precies na te maken in het 

laboratorium, zogenaamd ‘kloneren’. Deze methode wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. Uit dit onderzoek bleek ook dat de binding van ACPA met hun 

doelwitten niet zo sterk is als bijvoorbeeld de binding van antistoffen tegen 

virussen of bacteriën met deze virussen of bacteriën. Dit zou erop kunnen wijzen 

dat deze antistoffen niet volledig ‘uitrijpen’. In hoofdstuk 5 wordt echter 

aangetoond dat ACPA wel degelijk een rijping doormaken. De binding van de 

antistoffen met hun doelwitten wordt wel steeds sterker, maar niet zo sterk als bij 

antistoffen tegen virussen of bacteriën. Ook blijkt dat de rijping plaats vindt 

voordat de ziekte zich openbaart. 

 

ACPA zijn niet de enige antistoffen die gevonden kunnen worden bij patiënten met 

RA. Reumafactoren (RF) zijn andere antistoffen die vaak voorkomen. RF kunnen 

binden aan andere antistoffen, waarbij complexen ontstaan die de ontsteking 

kunnen verergeren. Daarnaast verhogen  RF de kans op het ontstaan van RA in 

aanwezigheid van ACPA. Ze zouden dus ook een rol kunnen hebben in het 

ziekteproces. Weer andere antistoffen zijn anti carbamylated protein antistoffen 

(anti-CarP). Het ontstaan van deze vrij recent ontdekte familie van antistoffen wordt 

in hoofdstuk 6 beschreven. Deze antistoffen hebben een doelwit dat lijkt op het 

doelwit van ACPA, maar dat net een beetje anders is. Net als ACPA kunnen deze 

antistoffen makkelijker ontstaan in weefsels die ontstoken zijn. Of ze ook bijdragen 
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aan het ziekteproces is nog niet duidelijk. In ontstoken weefsels kunnen antistoffen 

zelf ook afgebroken worden en als nieuw doelwit worden beschouwd door het 

lichaam. Er worden dan tegen deze afgebroken antistoffen ook weer antistoffen 

gevormd. Dergelijke antistoffen worden beschreven in hoofdstuk 7. Omdat 

antistoffen de ontsteking kunnen verergeren, zorgt de keten die gevormd word 

door al deze antistoffen ervoor dat er een vicieuze cirkel ontstaat waarbij de ziekte 

steeds verder vordert en een chronisch karakter krijgt.  

Het werk beschreven in dit proefschrift ondersteunt de hypothese dat de ontsteking 

die RA kenmerkt al begonnen is vóór de diagnose RA. Er is een zogeheten 

preklinische fase. Het bestaan van zo’n preklinische fase geeft de hoop dat het 

voorkomen van chronische ziekte mogelijk is door veel eerder in het ziekteproces 

in te grijpen. Het is echter nog niet duidelijk wat deze preklinische fase precies is 

en van welke mensen we kunnen zeggen dat ze zich in deze preklinische fase 

bevinden. Niet iedereen die autoantistoffen in het bloed heeft ontwikkelt namelijk 

RA. Met andere woorden, het is nog steeds lastig om te bepalen welke mensen er 

voor een preventieve behandeling in aanmerking zouden komen.  

 

KLINISCHE EN LABORATORIUM PARAMETERS EN HET VOORSPELLEN VAN RA 

Om te onderzoeken of we het ontstaan van RA preciezer kunnen voorspellen bij 

personen die risico lopen op het ontwikkelen van RA, volgden we een groep van 

patiënten met gewrichtspijn en ACPA en/of RF ‘seropositieve artralgie’. Bij ongeveer 

een derde van deze patiënten ontstond RA. Er werd van verschillende klinische 

parameters onderzocht of deze vaker voorkwamen bij de mensen die RA 

ontwikkelden, dan bij mensen die dat niet deden. Als deze parameters vaker 

voorkomen bij mensen die RA ontwikkelen, zouden ze namelijk gebruikt kunnen 

worden om het ontstaan van RA te voorspellen. 

In hoofdstuk 8 werd gezien dat een enkele meting van acute-fase eiwitten (eiwitten 

in het bloed die kunnen duiden op ontsteking) van beperkte waarde is voor het 

voorspellen van RA. De aanwezigheid van geactiveerde type I interferon (IFN) 

respons genen echter voorspellen het ontstaan van RA wel, zoals staat beschreven 

in hoofdstuk 9. Dat ook het meten van de vetstofwisseling waarde kan hebben bij 

het voorspellen van RA wordt beschreven in hoofdstuk 10.  

In hoofdstuk 11 wordt de waarde van echografie in het voorspellen RA beschreven. 

Echografie leek wel veelbelovend, maar er moet nog veel onderzoek gedaan worden 

voordat het echt nuttig is. In het huidige onderzoek werd namelijk alleen een echo 

gemaakt van pijnlijke gewrichten. Waarschijnlijk is het beter om een echo te maken 
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van een vaste set aan gewrichten, namelijk die gewrichten waarin RA het eerst tot 

uiting komt. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 13 een model gepresenteerd om de kans op 

ontwikkeling van RA te voorspellen. Van een aantal variabelen werden de sterkste 

voorspellers geselecteerd om dit model te maken. Interessant is, dat een van de 

voorspellende variabelen 'het niet nuttigen van alcohol' was. De details van deze 

bevinding werden verder geanalyseerd en worden beschreven in hoofdstuk 12. Met 

het voorspelmodel worden aan verschillende variabelen punten toe gekend. Het 

hebben van een eerste graad familielid met RA levert bijvoorbeeld 1 punt. Een 

pijnscore van meer dan 50 op een schaal van 0 tot 100 levert bijvoorbeeld 2 

punten. Door per patiënt de punten op te tellen ontstaat een risico score. Met deze 

risico score is het mogelijk patiënten in te delen in drie risico groepen: laag, 

middelhoog en hoog. In het cohort van patiënten dat gevolgd werd kreeg na vijf 

jaar 12% van de laag risico patiënten, 43% van de intermediaire risico patiënten en 

81% van de hoog risico patiënten RA. Hieruit blijkt dat het met deze score mogelijk 

is het ontstaan van RA nauwkeuriger te voorspellen.  

 

CONCLUSIES EN DE TOEKOMST 

Uit het werk in dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat RA niet begint op het 

moment dat de diagnose is gesteld. Integendeel, op het moment dat de diagnose is 

gesteld, is de ziekte al bijna tot volledige ontwikkeling gekomen. Er gaat een 

ingewikkeld proces aan vooraf, waarbij ontsteking en antistoffen een belangrijke rol 

spelen. Ook andere kenmerken van RA kunnen al aanwezig zijn, zoals het hebben 

van stijve gewrichten in de ochtend. Deze kenmerken kunnen gebruikt worden om 

het ontstaan van RA te voorspellen. Het kunnen voorspellen van RA maakt het 

mogelijk om eerder in te grijpen en wellicht het ontstaan van RA geheel te 

voorkomen of uit te stellen. Een eerdere studie waarbij onderzocht werd of RA kon 

worden voorkomen met medicijnen had helaas geen succes. Nu we beter in staat 

zijn mensen met een hoog risico te identificeren is het mogelijk om deze mensen te 

selecteren voor nieuwe preventieve studies.   

Naast de studies waarbij gekeken wordt of het mogelijk is om RA met medicijnen te 

voorkomen, willen we nog steeds meer weten over de beginfase van deze ziekte. 

Hiervoor zal nog veel onderzoek nodig zijn.  

 


