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Chapter 13 

ANCA (anti-neutrofiel cytoplasmatische autoantistoffen) –
geassocieerde vasculitiden (AAV) omvatten de ziekte van Wegener 
(Wegener’s granulomatosis (WG)), microscopische polyangiitis (MPA), de 
ziekte van Churg-Strauss (CSS), en een tot de nieren beperkte vorm van 
vasculitis (renal-limited vasculitis (RLV)). Deze ziekten worden gekenmerkt 
door necrotiserende vasculitis van kleine vaten in combinatie met de 
aanwezigheid van autoantistoffen gericht tegen bestanddelen uit het 
cytoplasma van neutrofiele granulocyten (ANCA), in het bijzonder 
proteinase 3 (PR3) en myeloperoxidase (MPO). De nieren en longen zijn de 
twee meest frequent betrokken organen [1]. 
In dit proefschrift zijn pathogenetische en klinische aspecten van ANCA-
geassocieerde vasculitis bestudeerd. In deel 1 van het proefschrift is de rol 
van het complement systeem bij het ontstaan van de ziekteverschijnselen 
van AAV bestudeerd. In deel 2 zijn klinische kenmerken en bloedtesten 
onderzocht die van betekenis kunnen zijn om opvlammingen van de ziekte 
vast te stellen.  

Hieronder zijn de resultaten van dit proefschrift samengevat. In 
hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de recente inzichten in de 
ontstaanswijze van de ziekteverschijnselen (de zgn. pathogenese) van 
AAV. Klinische gegevens en experimentele resultaten ondersteunen een rol 
voor ANCA bij de pathogenese van AAV. Een recente klinische studie heeft 
laten zien dat plasma-uitwisseling bij patiënten met AAV en acuut nierfalen 
een beter effect heeft dan toediening van hoge bolus doseringen 
methylprednisolon op het voorkómen van blijvend nierfalen [2, 3]. Bij 
plasma-uitwisseling wordt het plasma van de patiënt met hierin de 
genoemde ANCA vervangen door plasma van gezonde personen, wat een 
sterke aanwijzing is dat ANCA pathogeen (ziekteverwekkend) zijn. Recente 
gegevens doen ook vermoeden dat antistoffen tegen zgn. complementair 
PR3, welke zouden kunnen ontstaan door een microbiële infectie, 
aanleiding kunnen geven tot de ontwikkeling van antistoffen tegen PR3 [4]. 
Bovendien is recent een nieuwe ANCA beschreven die gericht is tegen het 
menselijk eiwit LAMP-2 [5]. Deze anti-LAMP-2 antistoffen zouden een 
gevoelige en specifieke merker zijn voor AAV.  
Wanneer deze LAMP-2 antistoffen worden ingespoten bij ratten ontstaat 
necrotiserende crescentische glomerulonefritis, wat de karakteristieke 
nierafwijkingen zijn bij AAV. LAMP-2 bleek op moleculair niveau 

 174 



Nederlandse Samenvatting 

overeenkomst te vertonen met FimH, een hechtingseiwit van gram-
negatieve bacteriën. Wanneer ratten geïmmuniseerd werden met FimH, dan 
ontwikkelden deze niet alleen antistoffen tegen FimH welke ook konden 
binden aan LAMP-2, maar deze ratten ontwikkelden tevens crescentische 
glomerulonefritis [6, 7]. Deze recente studies hebben nieuwe gegevens 
opgeleverd over de mogelijke ontstaanswijze van ANCA en de 
pathogenetische betekenis van ANCA, maar deze resultaten zullen nog wel 
in studies van anderen bevestigd moeten worden.  
 
Pathogenetische aspecten van ANCA-geassocieerde vasculitis: de rol 
van het complementsysteem 

Recente waarnemingen, vooral in dierexperimentele modellen, laten 
zien dat activatie van het complementsysteem een rol speelt in de 
pathogenese van AAV [8-10]. In het eerste deel van dit proefschrift wordt de 
rol van het complementsysteem in de pathogenese van AAV nader 
onderzocht.  

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de betrokkenheid 
van het complementsysteem bij AAV. De beschikbare gegevens betreffende 
deze betrokkenheid worden kritisch bekeken. Tevens wordt een model 
gepresenteerd waarbij ANCA, neutrofiele granulocyten en complement een 
interactie aangaan die leidt tot een voortgaande ontsteking van de wand 
van kleine bloedvaten, een zgn. leukocytoclastische vasculitis, die 
kenmerkend is voor AAV.  

In hoofdstuk 4 wordt bestudeerd in welke mate activatie van het 
complementsysteem aantoonbaar is in nierweefsel van patiënten met AAV 
bij wie de nieren in het ziekteproces betrokken zijn. Via de zgn. directe 
immunofluorescentie techniek kon neerslag van het complementeiwit C3c 
aangetoond worden in de zeeflichaampjes (glomeruli) van de nier bij 30% 
van de patiënten. Deze patiënten vertoonden meer eiwituitscheiding in de 
urine en een slechtere nierfunctie dan patiënten bij wie dit C3c-eiwit niet in 
de nier aantoonbaar was. Het complementeiwit C1q was vrijwel niet 
aantoonbaar in de nieren, wat aangeeft dat de zgn. klassieke route van 
complementactivatie niet betrokken is bij de ontstekingsreactie in de nieren 
bij patiënten met AAV.  

In hoofdstuk 5 wordt verder bestudeerd langs welke weg activatie 
van het complementsysteem tot stand komt in de nieren bij patiënten met 
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AAV, in het bijzonder bij patiënten die een zgn. MPO-ANCA hebben. 
Allereerst werd nagegaan of het weefsel-beschadigende complex (het zgn. 
MAC, membrane attack complex) in de nieren aanwezig was. Dit bleek 
inderdaad in de glomeruli, arteriolen en kleine arteriën aantoonbaar, een 
bewijs dat activatie van het complementsysteem rechtstreeks tot 
vaatbeschadiging leidt. Bovendien bleek via confocale laser microscopie dat 
MAC co-localiseerde met het complementeiwit C3d, wat laat zien dat de 
hele cascade van complementactivatie in de nieren plaatsvindt. 
Complementactivatie kan langs drie routes plaatsvinden, de zgn. klassieke 
route, de MBL-route, en de alternatieve route. Het MBL-eiwit en eiwitten van 
de klassieke route (C1q en C4d) bleken niet in de nieren aanwezig, maar 
eiwitten van de alternatieve route (het P- en B-eiwit) waren aantoonbaar, en 
deze eiwitten co-localiseerden met MAC en C3d in de capillairen en 
mesangiale gebieden van glomeruli. Deze bevindingen laten duidelijk zien 
dat activatie van het complementsysteem via de alternatieve route 
betrokken is bij de pathogenese van AAV.  

Huugen en medewerkers hebben reeds laten zien dat remming van 
de complementfactor C5 de ontwikkeling van nierschade tegengaat in een 
diermodel van MPO-ANCA geassocieerde glomerulonefritis [9]. Activatie 
van C5 leidt tot splitsing van dit molecuul in C5a en C5b. C5b leidt tot de 
vorming van MAC, C5a is een molecuul dat neutrofiele granulocyten 
aantrekt en activeert. Tesamen met ANCA kan C5a aanleiding geven tot 
volledige activatie van neutrofiele granulocyten waarbij toxische 
zuurstofradicalen en eiwitsplitsende enzymen vrijkomen. In hoofdstuk 6 is 
verder onderzocht hoe C5a, tesamen met ANCA, neutrofiele granulocyten 
kan activeren. C5a bleek, dosis afhankelijk, te leiden tot de expressie van 
PR3 op de membraan van neutrofiele granulocyten en zo deze granulocyt 
voor te bereiden (“priming”) voor verdere activatie door PR3-ANCA (en 
MPO-ANCA) aangezien PR3 (en MPO) nu beschikbaar is voor binding door 
ANCA. Deze eerste activatie van de granulocyt door C5a bleek afhankelijk 
te zijn van activatie van het enzym p38-MAPK. Dit is belangrijk aangezien er 
remmers beschikbaar zijn van dit enzym die klinisch toegepast zouden 
kunnen worden om activatie van granulocyten, en daarmee vasculitis, te 
voorkómen.  
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Klinische aspecten van AAV 
Bij de meeste patiënten met zgn. pauci-immuun crescentische 

glomerulonefritis (CrGN) is deze nieraandoening een uiting van ANCA-
geassocieerde vasculitis. Sommige patiënten met pauci-immuun CrGN 
hebben echter geen ANCA in hun bloed [11-14]. Hoofdstuk 7 geeft een 
overzicht van de literatuur over deze zgn. ANCA-negatieve pauci-immuun 
CrGN. De frequentie van voorkomen, de klinische verschijnselen, de 
bevindingen in de nierbiopsie en het beloop van de ziekte bij deze patiënten 
worden vergeleken met die bij patiënten met ANCA-positieve CrGN.  
Ongeveer 10-30% van de patiënten met pauci-immuun CrGN blijken ANCA-
negatief te zijn. Deze patiënten hebben veel minder vaak 
ziekteverschijnselen buiten de nieren en vormen mogelijk een subgroep met 
een andere pathogenese. Neutrofiele granulocyten blijken echter ook bij 
deze subgroep een belangrijke ontstekingscel.  

De behandeling van AAV is al jaren geleden aanzienlijk verbeterd 
door de introductie van cyclofosfamide wat samen met corticosteroïden zeer 
effectief is. Desalniettemin vlamt de ziekte bij veel patiënten weer op na 
initiële succesvolle behandeling. Vroegtijdige herkenning van opvlamming is 
klinisch van belang om blijvende schade te voorkómen en daarmee de 
prognose te verbeteren. In dit deel van het proefschrift is eerst aandacht 
besteed aan het vroegtijdig herkennen van opvlammingen, zelfs bij 
patiënten bij wie de nierfunctie geheel verloren is gegaan en die nierfunctie 
vervangende behandeling ondergaan. Veelal wordt er van uitgegaan dat 
deze patiënten nauwelijks opvlammingen laten zien, met name aangezien 
chronisch nierfalen leidt tot onderdrukking van de afweer [5]. Wij namen 
echter waar dat 5 patiënten met AAV ernstige longbetrokkenheid van hun 
vasculitis ontwikkelden terwijl ze in dialyse waren. In hoofdstuk 8 worden 
deze 5 patiënten beschreven. Wij konden echter ook bevestigen dat 
opvlammingen bij patiënten met AAV die in dialyse waren, minder vaak 
voorkwamen dan bij patiënten die nog wel functionerende nieren hadden 
[16, 17]. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een afname van de cellulaire 
afweer die het gevolg is van chronisch nierfalen [15]. Niettemin laten de 
ziektegeschiedenissen van de hiervoor genoemde 5 patiënten zien dat men 
ook bij AAV-patiënten in dialyse bedacht moet zijn op opvlammingen.  

In hoofdstuk 9 is onderzocht welke orgaansystemen betrokken zijn 
bij opvlammingen van AAV. Bij meer dan 70% van de 55 opvlammingen die 
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bij 38 AAV-patiënten optraden, bleken dezelfde organen aangedaan te zijn 
bij de opvlamming als bij de eerste manifestatie van de ziekte. Dit doet 
vermoeden dat onderliggende oorzaken van eerste manifestatie en 
opvlamming dezelfde zijn. Tevens kan gespeculeerd worden dat de 
behandeling de ziekteverschijnselen slechts onderdrukt maar de oorzaken 
niet wegneemt. Deze bevindingen kunnen ons helpen om een beginnende 
opvlamming snel te herkennen. Tevens kunnen we patiënten instrueren om 
bij het optreden van de verschijnselen van de eerste ziekte-manifestatie 
direct contact met de behandelende arts op te nemen.  

Bepalingen in het bloed die een naderende of juist beginnende 
opvlamming signaleren, zouden klinisch van belang kunnen zijn. Activatie 
van granulocyten is, zoals besproken, een eerste gebeuren in de 
pathogenese van AAV. Het van geactiveerde neutrofiele granulocyten 
afkomstige eiwit NGAL (neutrophil gelatinase associated lipocalin) dat in het 
bloed circuleert, is zo’n biomarker van neutrofiel activatie. In hoofdstuk 10 
hebben we onderzocht of gehaltes van NGAL in het bloed behulpzaam 
kunnen zijn om ziekte-activiteit bij patiënten met AAV vast te stellen. Deze 
gehaltes bleken inderdaad hoger tijdens actieve ziekte, zowel bij de eerste 
manifestatie als tijdens een opvlamming, dan tijdens een rustige fase van 
de ziekte. Deze gehaltes correleerden zowel met een klinische maat voor 
de ziekte-activiteit (de zgn. Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS)) als 
met de hoogte van de bloedbezinking, het ontstekingseiwit CRP, en de 
ANCA. De correlatie van NGAL met BVAS was bovendien sterker dan de 
correlaties van BVAS met de bezinking, de CRP en de ANCA-gehaltes. Het 
volgen van gehaltes van NGAL in het bloed kan een belangrijke aanwinst 
zijn bij het volgen van patiënten met AAV.  

In hoofdstuk 11 hebben we bestudeerd of naast de gehaltes van 
MPO-ANCA ook de bindingskracht (de zgn. aviditeit) van MPO-ANCA 
verandert bij opvlammingen van de ziekte. Wij vonden geen significante 
verandering van de aviditeit van MPO-ANCA wanneer de ziekte in een 
rustige fase kwam. De aviditeit correleerde ook niet met de hoogte van de 
BVAS, het aantal opvlammingen, het aantal orgaansystemen dat bij de 
ziekte betrokken was, de mate van nierfunctiestoornissen, de hoogte van 
het ontstekingseiwit CRP. Ook het gehalte van MPO-ANCA veranderde niet 
significant. Mogelijk blijft de prikkel tot vorming van ANCA aanwezig, ook 
wanneer de ziekteverschijnselen met medicatie onderdrukt worden. Dit zou 
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ook kunnen verklaren waarom opvlammingen optreden wanneer deze 
medicatie verminderd wordt.  
 
Samenvattende conclusies 

Activatie van het complementsysteem via de alternatieve route is 
betrokken bij het ontstaan van de ziekteverschijnselen bij MPO-ANCA 
geassocieerde vasculitis. De complementfactor C5a speelt daarbij een 
belangrijke rol, o.a. door neutrofiele granulocyten te activeren. Bij dit 
activatieproces is het enzym p38-MAPK essentieel.  

Ernstige opvalmmingen van AAV kunnen ook voorkomen bij AAV-
patiënten met chronisch nierfalen.  

Gehaltes van het eiwit NGAL in het bloed kunnen een leidraad zijn 
voor het vaststellen van (opkomende) ziekteactiviteit bij patiënten met AAV.  
Gehaltes en aviditeit van MPO-ANCA veranderen niet wanneer de ziekte in 
een rustige fase komt. Dit kan een aanwijzing zijn dat de onderliggende 
prikkel die tot de ziekte leidt, aanwezig blijft en opvlammingen kan 
teweegbrengen.  
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