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De ziekte van Wegener: 
 

 De ziekte van Wegener is een aandoening waarbij om onbekende 
redenen ontstekingen van kleine bloedvaten op allerlei plaatsen in het 
lichaam kunnen ontstaan (zogenaamde systeemvasculitis). Daarnaast wordt 
deze ziekte gekenmerkt door ophoping van ontstekingscellen, in de vorm 
van een zogenaamde granulomateuze ontstekingsreactie, vooral in de 
bovenste luchtwegen (neus en neusbijholten), maar ook op andere plaatsen 
in het lichaam. Bij de meeste patiënten begint deze ziekte sluimerend in de 
bovenste luchtwegen (gelokaliseerde fase) met verschijnselen zoals 
neusbloedingen, verstopte neus, koorts, gewichtsverlies en vermoeidheid, 
en kan zich verder verspreiden naar andere organen (gegeneraliseerde 
fase) waarbij de nieren veelal zijn aangedaan, een vaak levensbedreigende 
situatie. 
 Deze ziekte komt weinig voor (26/miljoen in de Verenigde Staten en 
40-60/miljoen in Europa) en dan (nog) vooral bij leden van het Kaukasische 
ras. De patiënten genezen meestal niet, maar de ziekte is vaak wel te 
onderdrukken. In het algemeen worden medicijnen gebruikt die het 
afweersysteem onderdrukken en het optreden van ontstekingsreacties 
afremmen.  
 De ziekte van Wegener is genoemd naar de Duitse patholoog 
Friedrich Wegener die deze ziekte in 1939 voor het eerst beschreef. Later, 
in de jaren 80, werd duidelijk dat deze ziekte als een auto-immuunziekte 
beschouwd kan worden. Er werd namelijk aangetoond dat patiënten met 
deze ziekte antistoffen maken tegen lichaamseigen eiwitten 
(autoantistoffen). Deze antistoffen zijn gericht tegen enzymen die aanwezig 
zijn in de korrels van eigen neutrofiele granulocyten en monocyten, vooral 
tegen het enzym proteïnase-3 (PR3). In wetenschappelijke termen worden 
deze autoantistoffen ANCA genoemd als afkorting van Anti-Neutrofiele 
Cytoplasmatische Antistoffen. Aantonen van ANCA in het bloed is van 
belang bij het stellen van de diagnose. Het feit dat de ANCA-spiegel in het 
bloed fluctueert met de klinische ziekte-activiteit doet vermoeden dat deze 
autoantistoffen een rol spelen in het ziekteproces. Gegevens uit studies in 
het laboratorium en diermodellen van de ziekte ondersteunen deze 
hypothese. Aangetoond is dat PR3-moleculen op het celoppervlak van 
neutrofiele granulocyten verschijnen mogelijk als gevolg van een locale 
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infectie. Deze bij een lokale infectie geactiveerde granulocyten kunnen zich 
hechten aan de binnenbekleding van bloedvaten. Vervolgens binden in het 
bloed circulerende ANCA zich aan het PR3 op de neutrofiele granulocyten. 
Als gevolg hiervan storten deze cellen allerlei schadelijke enzymen en 
zuurstofradicalen uit. Hierdoor zal schade aangebracht worden aan de 
wand van (kleine) bloedvaten, waardoor deze verstopt raken wat leidt tot 
schade aan omliggend weefsel. In dit model spelen ANCA dus een hele 
duidelijke rol in het ziekmakende proces.  
 ANCA autoantistoffen worden, evenals andere antistoffen, door 
antistofproducerende cellen (B-cellen) gemaakt nadat deze een boodschap 
hebben ontvangen van andere cellen (T-cellen). Met andere woorden, T-
cellen spelen een grote rol bij de productie van ANCA en kunnen zo een 
essentiële betekenis hebben bij het ontstaan van deze ziekte. Voordat wij in 
detail de rol van T-cellen bij de ziekte van Wegener bepreken, is het van 
belang om een algemeen overzicht te geven over het ontstaan en de 
ontwikkeling van verschillende soorten van T-lymfocyten (T-cel subsets) en 
hun rol in het afweersysteem.  
 
 
T-cel subsets 
 

 Voorlopercellen van T-lymfocyten migreren vanuit het beenmerg 
naar de thymus, waar de uitrijping van T-lymfocyten plaats vindt. In de 
thymus vindt selectie van de T-lymfocyten plaats, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen T-lymfocyten die lichaamseigen eiwitten herkennen en T-
lymfocyten die lichaamsvreemde eiwitten herkennen. Een minderheid (5%) 
van deze cellen, namelijk die welke niet tegen lichaamseigen eiwitten 
reageren, overleven dit selectie proces en verlaten de thymus als repertoir 
T-cellen, die tegen lichaamsvreemde eiwitten kunnen reageren, of als 
regulerende T-cellen (regulatoire T-cellen genoemd) die de reactie van 
repretoire T-cellen reguleren. Hoewel autoreactieve T-cellen (T-cellen die 
lichaamseigen weefsel herkennen en beschadigen) worden verwijderd in de 
thymus, ontsnapt een deel van deze cellen aan dit proces en circuleren in 
het perifere bloed. Regulatoire T-cellen zorgen er tevens voor dat 
ongewenste immuunreacties door autoreatieve T-cellen worden onderdrukt 
om zo schade aan lichaamseigen cellen te voorkomen.  
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 De repertoir T-cellen migreren naar de secundaire lymfoïde 
organen, zoals de lymfknopen of milt. In het secundair lymfoïd weefsel 
komen deze T-cellen voor het eerst in contact met lichaamsvreemde stoffen 
(antigenen) die gepresenteerd worden door zogenaamde antigeen 
presenterende cellen. Specifieke T-cellen die dit antigeen herkennen raken 
geactiveerd waardoor deze gaan prolifereren (vermenigvuldigen) en hierbij 
ontstaan T geheugen cellen (‘memory’ T-cellen) en T-helper cellen (Th). 
Geactiveerde Th-cellen brengen B-cellen tot activatie door directe interactie 
en door het uitscheiden van zogenaamde cytokines 
(ontstekingsbevorderende eiwitten). Na activatie produceren B-cellen 
antistoffen die zullen binden aan een bepaald antigeen waardoor andere 
componenten van het immuunsysteem dit complex herkennen en kunnen 
verwijderen. 
 Th-cellen kunnen onderverdeeld worden in diverse subsets, 
afhankelijk van het type geproduceerde cytokinen die de functie van Th-
cellen kunnen bepalen. De eerste subset van Th-cellen (Th1-cellen, 
gekarakteriseerd door de productie van het cytokine gamma-interferon 
[IFNγ]) zorgt voor het stimuleren van cel-gebonden afweer tegen 
intracellulaire ziektevewekkers. Naast de Th1-cellen bestaan er nog andere 
subsets zoals Th2-cellen (gekarakteriseerd door de productie van de 
cytokines interleukine (IL)-4, IL-5, IL-10 en IL-13), die een belangrijke 
functie vervullen in de afweer tegen extracellulaire bacteriën en parasieten. 
Onlangs heeft men een derde Th-cel subset ontdekt die Th-17 genoemd is 
(gekarakteriseerd door de productie van IL-17 en IL-21). Th-17 cellen 
spelen een belangrijke rol in de afweer tegen ziektevewekkers die niet 
efficiënt opgeruimd worden door de genoemde immuunreacties opgewekt 
door Th1- en Th2-cellen. 
 Na de activatie-fase en verwijdering van ziektevewekkers volgt een 
afsterf-fase (apoptose) van repretoir- ofwel effector T-cellen om zo terug te 
keren naar de uitgangssituatie, terwijl een deel van de geactiveerde T-cellen 
overleven en zich ontwikkelen tot geheugen T-cellen. De signaalsterkte die 
de naïeve T-cel ontvangt beïnvloedt de soort geheugen T-cellen die 
ontstaan. Een zwak signaal leidt tot de ontwikkeling van zogenaamde 
centrale geheugen cellen (TCM) die terug kunnen migreren naar het 
secundair lymfoïd weefsel, terwijl naïeve T-cellen die langdurig een sterk 
signaal ontvangen zich ontwikkelen tot effector geheugen T-cellen (TEM) die 
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naar alle lichaamsweefsels kunnen migreren behalve naar het lymfoïd 
weefsel. 
 
 
T-cellen bij de ziekte van Wegener 
 

 Er zijn sterke aanwijzingen dat T-cellen een belangrijke rol kunnen 
spelen bij de ziekte van Wegener. Geactiveerde T-cellen zijn aangetoond in 
het bloed van WG-patiënten niet alleen tijdens actieve ziekte, maar ook 
tijdens de rustige fase. Dit suggereert dat T-cellen door permanent 
aanwezige prikkels geactiveerd raken. Opmerkelijk is dat T-cellen, vooral 
memory Th-cellen, migreren naar en ophopen op plaatsen met 
granulomateuze ontsteking en zo weefselschade veroorzaken. Uit humaan 
onderzoek bleek verder dat ziekte-activiteit bij WG-patiënten geremd kan 
worden door het verwijderen van T-cellen met behulp van antistoffen. 
Gezamenlijk verwijzen deze bevindingen naar de rol van T-cellen als 
ziekteverwekkend bij de ziekte van Wegener.  
 Hoewel de betrokkenheid van T-cellen in deze ziekte tot op heden 
in verschillende studies is onderzocht, is de vraag betreffende het fenotype 
en de functie van ziekteverwekkende T-cellen nog niet beantwoord. Het 
doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om na te gaan of 
de homeostase van T-cellen in patiënten met de ziekte van Wegener 
verstoord is. En indien dat zo zou zijn, na te gaan welke subsets van T-
cellen een rol spelen bij de opvlamming van deze ziekte. Sinds enkele jaren 
is er hernieuwde aandacht voor de rol van regulatoire T-cellen bij 
autoimmuun ziekten. Een ander belangrijk doel van dit onderzoek was 
daarom om na te gaan of de functie en/of het aantal van regulatoire T-cellen 
verstoord zijn bij WG-patiënten.  
 
 
Dit proefschrift: 
 

Wij hebben allereerst (hoofdstuk 2) de literatuur samengevat 
betreffende de dysbalans in het fenotype van T-cellen en hun rol, vooral van 
CD4+ effector geheugen cellen, bij het ontstaan van systemische auto-
immune vasculitis, waaronder de ziekte van Wegener. In hoofdstuk 3 
hebben wij de verdeling van de circulerende naïeve- en geheugen T-cellen 
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onderzocht bij WG-patiënten in remissie en tijdens actieve ziekte. Wij 
vonden dat het aantal circulerende CD4+ effector geheugen T-cellen relatief 
was toegenomen met tegelijkertijd een daling van het aantal naïeve CD4+T-
cellen bij WG-patiënten in remissie in vergelijking met gezonde personen, 
terwijl geen verschillen werden gevonden in de CD8+T-cel subsets. Hieruit 
blijkt dat naïeve CD4+T-cellen gestimuleerd worden door een sterke en 
persisterende stimulus die leidt tot proliferatie en differentiatie in de richting 
van CD4+ effector geheugen T-cellen. Interessant genoeg en tot onze 
verbazing waren de CD4+ effector geheugen T-cellen sterk afgenomen in 
het perifere bloed van WG-patiënten met actieve ziekte in vergelijking met 
patiënten in remissie. Het verschil in aantal CD4+ effector geheugen T-
cellen tussen patiënten in remissie en patiënten met actieve ziekte kan op 
twee manieren geïnterpreteerd worden. De eerste is dat de daling in 
circulerende CD4+ effector geheugen cellen bij actieve ziekte plaats vindt 
vanwege de migratie en infiltratie van deze cellen in het ontstekingsweefsel 
tijdens actieve ziekte. De tweede is dat deze CD4+ effector geheugen T-
cellen regulatoire T-cellen kunnen zijn, die zorgen voor de onderdrukking 
van ziekte activiteit, waarbij afname van deze cellen leidt tot actieve ziekte. 
 

De eerste mogelijkheid is onderzocht in hoofdstuk 4. Aangezien er 
tijdens een actieve nierontsteking ten gevolge van de schade aan het 
nierweefsel, infiltrerende T cellen in de urine terecht kunnen komen, 
veronderstelden wij dat het urinesediment wellicht een beter compartiment 
is om T-cell fenotypering in te verrichten. Bestudering hiervan zou iets 
kunnen zeggen over het type gemigreerde cellen. Het aantal CD4+TEM 
cellen werd bepaald in zowel perifeer bloed als urinesediment tijdens 
remissie en actieve ziekte bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis 
met en zonder nierschade. Het absolute aantal van deze cellen werd ook 
longitudinaal gevolgd bij patiënten met actieve nierschade, vóór en tot een 
aantal weken na behandeling. Hieruit bleek dat de T-cellen in de urine van 
patiënten behoren tot de subset van CD4+TEM cellen. Het aantal CD4+TEM 
cellen in de urine was relatief toegenomen samen met afname van het 
aantal CD4+TEM in het perifere bloed bij patiënten met actieve nierschade in 
vergelijking met rustige ziekte. Het aantal CD4+TEM cellen nam sterk af in de 
urine na behandeling, en hun percentage in de urine was negatief 
gecorreleerd met hun percentage in het perifere bloed. Dit doet vermoeden 
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dat migratie van CD4+TEM cellen vanuit het perifere bloed plaatsvindt naar 
ontstekingweefsel (zoals de nier) tijdens actieve ziekte.  

 
Om de tweede mogelijkheid te onderzoeken, hebben wij de 

percentages van regulatoire T-cellen bepaald binnen de circulerende 
CD4+TEM cellen bij WG-patiënten in remissie en tijdens actieve ziekte 
(hoofdstuk 3). Wij vonden bij beide patiëntengroepen hetzelfde percentage 
regulatoire T-cellen binnen de populatie van CD4+TEM cellen. Dus, de 
toename van circulerende CD4+TEM cellen bij WG-patiënten in remissie kan 
niet beschouwd worden als toename van regulatoire T-cellen. Deze 
resultaten leidden tot de vraag of er misschien iets mis is met de functie van 
regulatoire T-cellen bij patiënten met de ziekte van Wegener.  
 
 Men heeft aangetoond dat regulatoire T-cellen een remmend effect 
kunnen uitoefenen op de afweerreactie tegen lichaamseigen eiwitten en 
hiermee auto-immuunziekten kunnen voorkomen (hoofdstuk 5). Bij 
patiënten met een auto-immuun aandoening is er sprake van een verlaagd 
aantal regulatoire T-cellen of een vermindering van hun remmende functie. 
Om verder inzicht te krijgen in de rol van regulatoire T-cellen bij WG, 
hebben wij in hoofdstuk 6 de aanwezigheid en de functie van regulatoire T-
cellen bij WG-patiënten onderzocht. Het bleek dat WG-patiënten in remissie 
weliswaar een hoger percentage regulatoire T-cellen hebben ten opzichte 
van gezonde controlepersonen, maar dat deze T-cellen een verstoorde 
suppressie capaciteit vertonen. De defecte functie van regulatoire T-cellen 
bij WG-patiënten kan, voor een deel, het ontstaan van deze auto-
immuunziekte verklaren. Verbetering van de functie van regulatoire T-cellen 
biedt voor de toekomst wellicht een alternatieve therapeutische strategie 
voor deze ziekte.  
 

De verstoorde functie van regulatoire T-cellen betekent dat er geen 
controle wordt uitgeoefend op specifieke T-cellen die reageren met 
lichaamseigen antigenen en dit kan een verstoord evenwicht tussen 
Th1/Th2/Th17 cellen tot gevolg hebben. Dit werd onderzocht in hoofdstuk 
7. Hiervoor werd het bloed van zowel gezonde donoren als ANCA-positieve- 
en ANCA-negatieve-patiënten gestimuleerd met PR3 en controle 
stimulantia. Hierdoor zullen de T-cellen met specificiteit voor deze antigenen 
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uitgroeien en cytokines produceren. Het cytokine profiel van deze T-cellen 
werd via flowcytometrische analyse bepaald middels expressie van 
oppervlakte activatie-markers en intracellulaire cytokinekleuring. Uit de 
resultaten van deze studie bleek dat Th17 cellen relatief zijn toegenomen bij 
WG-patiënten in vergelijking met gezonde controles. Een toename in PR3-
specifieke Th17 cellen werd uitsluitend gezien bij ANCA-positieve patiënten, 
in tegenstelling tot ANCA-negatieve patiënten en gezonde controles. Dit 
suggereert dat Th17 cellen mogelijk een rol kunnen spelen bij de productie 
van ANCA. De betrokkenheid van IL-17 bij toename van autoantistof-
productie is eerder beschreven bij patiënten met SLE. Daarnaast is IL-17 
indirect van belang bij de stimulatie en migratie van neutrofiele 
granulocyten. Dus, de Th17-respons bij WG-patiënten kan een schakel 
vormen tussen het adaptieve en aangeboren afweersysteem. Deze 
resultaten werpen een nieuw licht op de rol van Th17 cellen bij de 
pathogenese van de ziekte van Wegener. 

 
Concluderend heeft de studie, beschreven in dit proefschrift, een 

bijdrage geleverd aan ons inzicht in de cellulaire immuun respons bij de 
ziekte van Wegener. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot een meer specifieke 
behandeling van de ziekte van Wegener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




