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De ziekte van Wegener, microscopische angiitis, het syndroom van Churg-Strauss en “pauci-

immune rapidly progressive crescentic glomerulonephritis”, een vorm van glomerulonefritis die 

wordt gekenmerkt door zijn snelle progressie en het vrijwel afwezig zijn van immuuncomplexen, 

zijn ziekten die gekenmerkt worden door steriele inflammatie van met name de kleine 

bloedvaten. De organen die het meest frequent aangetast zijn, zijn de nieren, de longen, en het 

KNO-gebied, maar feitelijk kan de ziekte in ieder orgaan optreden. Het beloop kan zeer ernstig 

zijn, en leiden tot ernstig disfunctioneren van het getroffen orgaan. De huidige standaardtherapie 

bestaat uit diverse middelen die alle op een vrij aspecifieke manier de afweer onderdrukken. De 

effectiviteit ervan schiet frequent tekort, en bovendien kan de behandeling gepaard gaan met 

ernstige bijwerkingen. 

Een fenomeen dat deze “kleine vaten-vasculitiden” met elkaar gemeen hebben, is hun associatie 

met de aanwezigheid van anti-neutrofiel cytoplasmatische autoantilichamen (ANCA). Zoals de 

naam al suggereert, zijn dit antilichamen die lichaamseigen antigenen herkennen, in het bijzonder 

eiwitten die zich bevinden in het cytoplasma van neutrofiele granulocyten. Hoewel de 

antilichamen gericht kunnen zijn tegen diverse eiwitten, zijn ANCA in de meeste patiënten met 

bovenstaande ziekten specifiek voor proteïnase 3 (PR3) of myeloperoxidase (MPO). 

Tot voor kort bestond tussen de aanwezigheid van ANCA en vasculitis alleen een associatie, en 

kon in vivo niet aangetoond worden dat de autoantilichamen ook daadwerkelijk vasculitis en 

glomerulonefritis veroorzaakten. In 2002 is echter aangetoond dat muizen waarbij antilichamen 

gericht tegen muisMPO worden ingespoten vasculitis ontwikkelen, die wordt gekenmerkt door 

de aanwezigheid van rode en witte bloedcellen en eiwit in de urine, tekenen van 

nierfunctiestoornissen in het bloed en ontstekingen in de nieren en longen, die erg lijken op de 

afwijkingen die gevonden worden bij mensen met (MPO-) ANCA geassocieerde vasculitis. Deze 

ontdekking wierp niet alleen een geheel nieuw licht op het ontstaan van deze ziekte, maar 

creëerde ook de mogelijkheid om in dit muismodel andere factoren te onderzoeken die mogelijk 

betrokken zijn bij de pathogenese, en om potentiële nieuwe therapieën te testen. In dit 

proefschrift worden experimenten beschreven –vooral uitgevoerd in het hierboven beschreven 

muismodel– , waarmee we wilden uitzoeken waarom anti-MPO antilichamen glomerulonefritis 

veroorzaken in muizen, welke factoren daarbij betrokken zijn, en hoe we dit kunnen beïnvloeden. 

We denken dat deze muizen een goed model zijn voor de pathogenese van MPO-ANCA 

geassocieerde glomerulonefritis in mensen; het uiteindelijke doel is dan ook om het ontstaan van 
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deze ziekte bij mensen beter te begrijpen, en een therapie te ontdekken die beter (dat wil zeggen, 

effectiever, en met minder bijwerkingen gepaard gaand) werkt dan de huidige behandeling. 

In hoofdstuk 1 wordt een introductie gegeven over ANCA-geassocieerde vasculitiden, in het 

bijzonder MPO-ANCA geassocieerde vasculitis en glomerulonefritis. Tevens worden kort een 

aantal andere diermodellen van ANCA-geassocieerde ziekte besproken, aan de hand van hun 

plus- en minpunten. Uitgebreider wordt ingegaan op het hierboven beschreven muismodel, 

waarin het merendeel van onze studies zijn verricht. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de rol is van proinflammatoire stimuli in het muismodel 

van anti-MPO antilichaamgeïnduceerde glomerulonephritis. Er zijn een aantal redenen om te 

veronderstellen dat ontstekingseiwitten belangrijk zijn in het ontstaan van MPO-ANCA 

geassocieerde ziekte bij mensen, en in deze studie tonen we aan dat dit in ieder geval opgaat voor 

muizen. Bovendien laten we zien dat het tevoren inactiveren van één van die eiwitten –tumor 

necrosis factor-alfa, TNFα– leidt tot significant minder anti-MPO antilichaamgeïnduceerde 

nierschade, maar de ziekte niet helemaal voorkómt. Dit heeft implicaties voor het potentiële nut 

van anti-TNFα behandeling van mensen met ANCA-geassocieerde ziekte, een onderwerp dat 

verder wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. De conclusie van deze uitgebreide review van in vitro, in 

vivo, en klinische studies naar de rol van TNFα (/-inhibitie) in ANCA-geassocieerde vasculitis, is 

dat ook deze behandeling niet altijd voldoende effectief is, en nog met veel bijwerkingen gepaard 

gaat. 

Hoofdstuk 4 behandelt de rol van het complementsysteem in het muismodel van anti-MPO 

antilichaamgeïnduceerde glomerulonefritis. Dit is een groep van eiwitten die samen belangrijk zijn 

voor de verdediging van het lichaam tegen schadelijke invloeden. Het blijkt echter dat sommige 

onderdelen van het complementsysteem ook een dermate belangrijke plaats hebben in het 

ontstaan van ziekte in het muismodel, dat deficiëntie ervan –hetzij in genetisch veranderde 

muizen, hetzij ten gevolge van het inspuiten van de muizen met een “complement-remmer”– het 

ontstaan van ziekte voorkómt. De meest interessante ontdekking uit onze studie was dat het 

tevoren inactiveren van één specifiek eiwit van het complementsysteem (factor C5) ziekte niet 

alleen kan voorkómen, maar dat het inspuiten van muizen die al ziek zijn met een factor C5-

remmer ook leidt tot een reductie van anti-MPO antilichaamgeïnduceerde nierschade van meer 

dan 80%. Aangezien er al middelen bestaan die factor C5 in mensen kan remmen, heeft deze 

ontdekking mogelijk belangrijke consequenties voor de behandeling van mensen met MPO-

ANCA geassocieerde vasculitis in de toekomst. 
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In hoofdstuk 5 beschrijven we de ontwikkeling van een set muisMPO-specifieke monoklonale 

(dat wil zeggen, slechts bindend aan één specifiek stukje van het MPO-molekuul) antilichamen. 

Doel hiervan was te onderzoeken of er een bepaald type anti-MPO antilichaam verantwoordelijk 

is voor het ontstaan van ziekte. Echter, hoewel we elf MPO-specifieke antilichamen hebben 

gegenereerd, bleek geen enkele daarvan op zichzelf of in combinatie met elkaar ziekte te 

veroorzaken in muizen. Wel bleken sommige van de antilichamen in staat om een milde vorm 

van glomerulonefritis, geïnduceerd met antilichamen gericht tegen de glomerulaire 

basaalmembraan, te verhevigen. De betekenis hiervan voor de humane ANCA-geassocieerde 

vasculitis is nog niet helemaal duidelijk; in de toekomst zullen de verkregen antilichamen mogelijk 

van nut zijn bij verder onderzoek naar subtypespecifieke effecten van antilichamen in auto-

immuunziekten. 

Behalve het antigeen waar MPO-ANCA specifiek voor zijn, is MPO ook een zeer veelzijdig 

neutrofiel eiwit, met bepaalde eigenschappen en functies. Hoewel er weinig onderzoek naar is 

gedaan, bestaan er wel indirecte aanwijzingen dat MPO zelf een rol speel t in de pathogenese van 

MPO-ANCA geassocieerde vasculitis. Omdat het niet mogelijk is dit uit te zoeken in ons 

muismodel, proberen we in hoofdstuk 6 de eigenschappen van MPO nader te onderzoeken in 

een muismodel van renale ischemie-reperfusieschade. Dit is een model waarin kan worden 

onderzocht hoe zuurstofgebrek in de nier, gevolgd door het herstel van de circulatie (zoals dat 

bijvoorbeeld optreedt bij een niertransplantatie) tot schade leidt. Het blijkt dat de afwezigheid van 

MPO muizen beschermt tegen renale schade geïnduceerd door ischemie gevolgd door reperfusie. 

Mogelijk oefent MPO dus ter plaatse van een ontsteking een toxisch effect uit op de omgeving. 

Het is mogelijk dat iets dergelijks ook een rol speelt bij (MPO-) ANCA geassocieerde 

glomerulonefritis, maar onze resultaten staan in opvallend contrast met studies waarin MPO-

deficiëntie juist leidt tot meer schade na de inductie van bijvoorbeeld atherosclerose of een 

bepaalde vorm van encefalitis. 

In hoofdstuk 7 worden de voorgaande hoofdstukken nogmaals in een ruimer perspectief 

besproken, en wordt kort ingegaan op de vraag hoe het menselijk lichaam mogelijk wordt 

aangezet tot de productie van ANCA. 




