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Nederlandse samenvatting en discussie (voor leken) 

Systemische vasculitiden vormen een heterogene groep van ziekten 

die gekenmerkt worden door ontsteking van bloedvaten van verschillende 

aard en grootte. Als gevolg van dit ontstekingsproces treedt beschadiging op 

van de wand van bloedvaten wat kan leiden tot afstervan van het bloedvat 

(“fibrinoide necrose”) en soms tot doorbraak van de wand van het bloedvat 

wat bloeding in de omgevende weefsels tot gevolg heeft met name wanneer 

kleine bloedvaten zijn aangedaan (de haarvaten en de kleine aders) [1,2]. 

Wanneer het ontstekingsproces middelgrote en grote slagaders betreft dan 

leidt dit proces vaak tot vernauwing en afsluiting van het bloedvat. Deze 

vernauwing en afsluiting treedt veelal op in zgn musculaire slagaders terwijl in 

elastische slagaders de vorming van aneurysma’s (plaatselijke verwijding van 

slagaders) kan optreden. Daarnaast kan bij systemische vasculitis ook 

ontsteking buiten bloedvaten optreden terwijl het ontstekingsproces ook kan 

leiden tot algemene symptomen van ontsteking zoals koorts en vermoeidheid 

[3,4]. 

Alarmines, ook wel “danger associated molecular patterns (DAMPs)” 

genoemd, zijn stofjes die kandidaat lijken te zijn om het onderliggende 

ontstekingsproces te weerspiegelen. Dergelijke stofjes worden dan 

biomerkers van het ontstekingsproces genoemd. Als zodanig zouden ze van 

betekenis kunnen zijn voor de diagnose van systemische vasculitis of om de 

prognose hiervan te bepalen. Alarmines zijn eiwitten met meerdere functies 

die een belangrijke rol spelen binnen in de cel. Ze kunnen echter ook 

vrijkomen uit cellen die afsterven of door bepaalde cellen, zoals cellen van het 

afweersysteem of slijmvliescellen, worden uitgescheiden. Eenmaal buiten de 

cel activeren deze alarmines cellen van het zgn aangeboren afweersysteem 

door binding aan receptor-moleculen op deze cellen, zoals de zgn Toll-like 

receptors (TLRs). De best gekaraktiseerde alarmines zijn de volgende 



 

195 

 

eiwitten: high mobility group box 1 (HMGB1), de S100 eiwitten en de heat 

shock proteins (HSPs) [5]. 

De rol van HMGB1 is uitvoerig onderzocht in systemische ontstekings- 

en autoimmuunziekten, in kanker, atherosclerose en in sepsis [6-8]. Toen we 

begonnen met het huidige onderzoek hebben we eerst een literatuuroverzicht 

geschreven over de rol van HMGB1 bij vaataandoeningen  met inbegrip van 

vasculitis en atherosclerose (hoofdstuk 2). Op dat moment waren maar 

enkele studies bekend waarin transsectioneel de gehaltes van HMGB1 in het 

bloed waren bepaald, met name bij patiënten met ANCA-geassocieerde 

vasculitis (AAV) [9-11] en bij de ziekte van Kawasaki (KD) [12,13]. Bij AAV 

werd gevonden dat de gehaltes van HMGB1 in het bloed hoger waren bij 

patiënten met granulomatosis met polyangiitis (GPA) met aktieve ziekte dan 

bij patiënten bij wie de ziekte niet aktief was en bij gezonde controles. Bij 

patiënten met microscopische polyangiitis (MPA) werd echter geen verschil 

gevonden tussen patiënten met aktieve ziekte en patiënten bij wie de ziekte in 

remissie was en bij gezonde controles [9]. Een andere studie van dezelfde 

groep onderzoekers liet zien dat de gehaltes van HMGB1 hoger waren bij 

patiënten met GPA die voornamelijk granulomateuze ontstekingen hadden 

dan bij GPA patiënten die voornamelijk vasculitis hadden. Er werd een 

positieve correlatie gevonden tussen het gehalte aan HMGB1 in het bloed en 

de hoeveelheid granulomateus weefsel in de longen [10]. Beide studies 

maakten gebruik van een ELISA methode om het gehalte aan HMGB1 te 

meten. Bruchfeld en collega’s gebruikten een eigen Western blot techniek om 

HMGB1 in serum te meten bij patiënten met AAV en zij toonden aan dat 

patiënten bij wie in het nierbiopt glomerulonefritis aanwezig was het gehalte 

van HMGB1 in het serum hoger was dan bij patiënten bij wie het nierbiopt 

geen afwijkingen vertooonde. Bovendien vonden zij dat het gehalte van 

HMGB1 significant daalde wanneer er een remissie van de ziekte optrad. 

Hoewel de gehaltes van HMGB1 bij patiënten met AAV hoger waren dan bij 
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gezonde controles, was er geen verschil in deze waarden tussen patiënten 

met GPA, MPA en eosinofiele granulomatosis met polyangiitis (EGPA) [11]. 

Bij patiënten met atherosclerotische ziekte is gevonden dat ten tijde 

van een acute ischemische gebeurtenis (zoals kan optreden in de 

kransslagaderen of in de hersenvaten) hogere waarden van HMGB1 in het 

bloed aanwezig zijn dan bij gezonde controles. Bovendien werd  gevonden 

dat hogere waarden van HMGB1 gepaard gingen met een slechte afloop bij 

patiënten met een acuut coronair syndroom. In atherosclerotische lesies is de 

expressie van HMGB1 in de kernen en het cytoplasma van macrofagen en 

gladspiercellen toegenomen in vergelijking met normale slagaders. Bij studies 

met experimentele modellen van atherosclerose bleek dat HMGB1 niet alleen 

betrokken is bij de versterking van de ontstekingsreaktie maar ook bij de 

herstelfase na een periode van ischemie [14]. 

In hoofdstuk 4 beschrijven wij een longitudinale studie waarbij 

gehaltes van HMGB1 in het bloed van patiënten met AAV gemeten zijn bij het 

begin van de ziekte,bij het begin van de remissie en wat later in deze fase,en 

direkt voor en tijdens een terugval van de ziekte. In deze zelfde studie hebben 

wij bij patiënten met AAV gekeken of er ook antistoffen tegen HMGB1 

aanwezig waren ten tijde van aktieve ziekte. Bij het begin van de ziekte 

verschilden de waarden van HMGB1 niet tussen patiënten met AAV en 

gezonde controles. Echter,verhoogde waarden van HMGB1 werden wel 

gevonden bij patiënten zonder betrokkenheid van de nier bij het vasculitis 

proces. Tevens werd er een positieve correlatie gevonden tussen tussen de 

waarden van HMGB1 in het serum en de waarden van het C-reaktieve 

proteine (CRP) terwijl er een negatieve relatie bestond tussen deze HMGB1 

waarden en de 24-uurs uitscheiding van eiwit in de urine. Slechts 12.5% van 

de patiënten met AAV hadden antistoffen tegen HMGB1 in het bloed; de 

gemiddelde hoogte van HMGB1 antistoffen verschilde echter niet tussen de 

totale groep van AAV patiënten en de gezonde controles [15]. In tegenstelling 
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hiermee hebben patiënten met SLE hogere gehaltes van HMGB1 antistoffen 

in het bloed dan gezonde controles,vooral patiënten met SLE die 

nierbetrokkenheid hebben [16]. Verder beschrijven wij in dit hoofdstuk dat dat 

de waarden van HMGB1 niet stijgen voorafgaande aan een opvlamming van 

de ziekte en dat veranderingen,met name toename van HMGB1 waarden, 

niet voorspellend zijn voor de ontwikkeling van een opvlamming. We 

concluderen daarom dat HMGB1 geen geschikte biomerker is voor de 

aktiviteit van het ziekteproces bij AAV en dat nierbetrokkenheid samen gaat 

met lagere waarden van HMGB1 [15]. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we of de gehaltes van HMGB1 en van 

de oplosbare receptor voor “advanced glycation end products” (sRAGE) in het 

serum voorspellende waarde hebben voor de aanwezigheid van subklinische 

atherosclerose in de halsslagaders bij patiënten met GPA. Vanwege de 

gevonden associatie tussen hogere  HMGB1 gehaltes in het serum en 

subklinische atherosclerose  in de kransslagaders bij patiënten met en zonder 

diabetes in vergelijking met personen zonder afwijkingen aan de 

kransslagaders [17] veronderstelden wij dat er een associatie zou kunnen zijn 

tussen de gehaltes van HMGB1 en sRAGE in het serum enerzijds en 

atherosclerose in de halsslagaders anderzijds bij patiënten met GPA. Wij 

vonden,zoals beschreven in hoofdstuk 5, dat er geen verschillen waren 

tussen patiënten met GPA en gezonde controles  voor wat betreft de 

aanwezigheid van atherosclerotische plaques en de dikte van de intima-

media laag (IMT) van de halsslagaders terwijl er ook geen verschillen waren 

in de gehaltes van HMGB1 en sRAGE in het serum. Ten tijde van dit 

onderzoek waren alle patiënten met GPA in remissie. De gehaltes van 

sRAGE in het serum waren negatief gecorreleerd met de IMT waarden terwijl 

er geen correlatie bestond tussen de gehaltes van HMGB1 in het serum en 

het aanwezig zijn van subklinische atherosclerose in de halsslagaders. 

Patienten met GPA die statines of prednisolon gebruikten hadden significant 
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lagere waarden van HMGB1 in het serum dan patiënten die deze 

geneesmiddelen niet gebruikten. 

Statines hebben ontstekingsremmende eigenschappen aangezien zij 

de ontstekingsbevorderende effecten van cytokines op endotheelcellen tegen 

gaan [19]. Bovendien is gebleken dat het gebruik van statines leidt tot lagere 

gehaltes van HMGB1 in experimentele modellen van atherosclerose en bij 

patiënten met hyperlipidemie [20,21]. Daarom hebben wij in hoofdstuk 5 

tevens onderzocht of atorvastatine,een veel gebruikt statine, het vrijkomen 

van HMGB1 uit endotheelcellen van menselijke navelstrengaders (HUVEC) 

die geactiveerd worden met lipopolysaccharide (LPS) kan tegen gaan.LPS 

leidde tot een langzaam vrijkomen van HMGB1 uit HUVEC met een maximum 

na 24 uur.We bepaalden ook de  waarden van interleukine (IL)-8 in de 

bovenstaande vloeistof van de endotheel kweken om er zeker van te zijn dat 

de endotheelcellen inderdaad geactiveerd zijn door LPS. Wanneer we de 

HUVEC voorafgaande aan  de activatie met LPS incubeerden met 

atorvastatine dan waren de gehaltes van HMGB1 en IL-8 lager in de 

bovenstaande vloeistof. We concludeerden hieruit dat, hoewel er geen relatie 

werd gevonden tussen de gehaltes in het serum van HMGB1 en het 

aanwezig zijn van atherosclerose in de halsslagaders bij patiënten met GPA, 

het gebruik van statines invloed heeft op de gehaltes van HMGB1 in het 

serum en op het vrijkomen van HMGB1 uit geactiveerde endotheelcellen. 

Deze bevindingen doen vermoeden dat statines additionele 

ontstekingsremmende effecten hebben [18]. 

Een ander aspect van de rol van HMGB1 als biomerker in AAV is het 

aantonen van HMGB1 in de urine van patiënten met AAV die een aktieve 

nierontsteking hebben. In hoofdstuk 4 beschrijven we dat de gehaltes van 

HMGB1 in het serum van patiënten met AAV en aktieve nierontsteking ten 

tijde van de presentatie van hun ziekte niet verschilden van de gehaltes bij 

gezonde controles terwijl de patiënten met AAV zonder aktiviteit van de ziekte 
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in de nieren hogere gehaltes van HMGB1 in hun serum hadden dan gezonde 

controles [15]. We veronderstelden dat dit mogelijk het resultaat is van verlies 

van HMGB1 in de urine bij patiënten met aktiviteit van de ziekte in de nieren 

wat zou leiden tot lagere gehaltes in het serum in vergelijking met patiënten 

zonder aktiviteit van de ziekte in de nieren. Een recent beschreven onderzoek 

van onze groep heeft laten zien dat patiënten met SLE die aktiviteit van de 

ziekte in de nieren hebben hogere gehaltes van HMGB1 in de urine hebben 

dan SLE patiënten zonder aktieve nierziekte en gezonde controles [22]. 

Daarom besloten we ook bij patiënten met AAV de gehaltes van HMGB1 in 

de urine te meten en de resultaten hiervan staan beschreven in hoofdstuk 6. 

Bovendien onderzochten we, naast de gehaltes van HMGB1 in de urine, de 

aantallen van CD4-positieve T-cellen en CD4-positieve effector geheugen T-

cellen in het perifere bloed en in de urine bij deze patiënten. Dit deden we 

aangezien eerdere studies effecten hebben laten zien van HMGB1 op de 

proliferatie en polarisatie van T-cellen terwijl een recente studie van onze 

groep aantoonde dat het aantal CD4-positieve effector geheugen T-cellen 

toegenomen is in de urine van patiënten met AAV en aktieve ziekte in de 

nieren in vergelijking met patiënten bij wie de ziekte rustig was en patiënten 

bij wie de nieren niet mee deden in het ziekteproces [14,23]. 

Allereerst hebben we een overzichtsartikel geschreven over de rol van 

mononucleaire cellen, in het bijzonder CD4-positieve effector geheugen T-

cellen, in de pathogenese van AAV wat weergegeven is in hoofdstuk 3 [24]. 

Bij GPA wordt een expansie gezien van CD4-positieve T-cellen binnen de 

populatie van effector geheugen T-cellen en de meerderheid van de T-cellen 

die aanwezig zijn in de longen en de glomeruli van de nieren vertonen het 

fenotype van geheugen cellen. Echter, ten tijde van aktieve ziekte is er een 

afname van deze CD4-positieve effector geheugen cellen in het bloed wat het 

gevolg kan zijn van migratie van deze cellen naar de zieke weefsels [24]. 
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In hoofdstuk 6 beschrijven we de resultaten van onderzoek naar de 

gehaltes van HMGB1 en de aantallen CD4-positieve T-cellen en CD4-

positieve effector geheugen T-cellen in bloed en urine alsmede het gehalte 

van monocyt-chemoattractant eiwit-1 (MCP-1) in de urine bij patiënten met 

AAV en aktieve ziekte in de nieren. We vergeleken deze waarden met de 

waarden bij gezonde controles en bij een aantal van deze patiënten ook ten 

tijde van rustige ziekte (gemiddeld 36.2 maanden na het moment van aktieve 

ziekte). De gehaltes van HMGB1 in de urine waren hoger bij patiënten met 

aktieve nierontsteking dan bij gezonde controles. Bovendien daalden de 

waarden wanneer de ziekte rustig werd. Er werden  geen associaties  

gevonden tussen de voor de verdunning gecorrigeerde waarde van HMGB1 

in de urine (ratio van HMGB1 en kreatinine in de urine) enerzijds en het 

gehalte van HMGB1 in het serum,de aktiviteit van de ziekte (gemeten als de 

zogenaamde Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS),de 24-uurs 

uitscheiding van eiwit in de urine en de glomerulaire filtratie snelheid (GFR) 

anderzijds. De waarden van MCP-1 in de urine waren ook hoger bij patiënten 

met aktieve nierziekte in vergelijking met gezonde controles en deze waarden 

daalden significant wanneer de ziekte rustig werd. In tegenstelling tot HMGB1 

was de voor de verdunning  gecorrigeerde waarde van MCP-1 in de urine 

(ratio van MCP-1 en kreatinine) wel geassocieerd met de aktiviteit van de 

ziekte (BVAS), maar niet met de voor de verdunning  gecorrigeerde waarden 

van de aantallen CD4-positieve T-cellen en CD4-positieve effector geheugen 

T-cellen in de urine [25]. 

Ook bij patiënten met vasculitis van de grote vaten (LVV),met name bij 

patiënten met Takayasu arteritis (TA) en reuscel arteritis (GCA) onderzochten 

wij de gehaltes van HMGB1 in het serum zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

Deze studie werd zowel in Brazilie als in Nederland verricht aangezien TA 

meer in Brazilie voorkomt en GCA meer in Nederland. De patiënten met GCA 

in deze studie kwamen uit Nederland en de patiënten met TA uit Brazilie. De 
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patiënten met GCA werden onderzocht  bij het begin van hun ziekte (voordat 

begonnen was met behandeling met corticosteroiden), 3 en 12 maanden na 

het begin van de ziekte, en tijdens een terugval van de ziekte. De gehaltes 

van HMGB1 bij het begin van de ziekte verschilden niet van die bij gezonde 

controles (van dezelfde leeftijd en geslacht) en ook in het beloop van de 

ziekte werden geen verschuivingen in de waarden waargenomen. Er werd 

geen associatie gevonden tussen de waarden van HMGB1 en die van de 

acute fase eiwitten. Ook werd er geen associatie gevonden tussen de 

gehaltes van HMGB1 en de aanwezigheid van polymyalgia 

reumatica,systemische manifestaties van de ziekte en  het al of niet 

terugvallen van de ziekte. 

Bij patiënten met TA onderzochten we sera in een transsectionele 

studie. Er bestond geen verschil in de waarden van HMGB1 tussen patiënten 

met aktieve ziekte, patiënten in remissie en gezonde controles. Patienten met 

TA die statines gebruikten hadden significant lagere waarden van HMGB1 in 

hun serum in vergelijking met patiënten die geen statines gebruikten. Er 

bestonden geen associaties tussen de gehaltes van HMGB1 in het serum 

enerzijds en de gehaltes aan acute fase eiwitten, de mate van aktivitiet van 

de ziekte, de aanwezigheid van voorgaande ischemische gebeurtenissen, en 

het gebruik van geneesmiddelen zoals prednison en zgn biologics. Lineaire 

regressie analyse liet zien dat het gebruik van statines onafhankelijk 

geassocieerd was met lagere gehaltes van HMGB1 in het serum. Deze 

effecten van statines op de gehaltes van HMGB1 zijin eerder waargenomen 

bij patiënten met GPA (hoofdstuk 5), patiënten met hyperlipidemie en in een 

experimenteel model van atherosclerose [18,20,21]. Met betrekking tot de 

aktiviteit van de ziekte bij patiënten met TA bleek in een linaire regressie 

analyse dat de aktiviteit van de ziekte geassocieerd was met de zgn Indian 

Takayasu Clinical Activity Score (ITAS-2010) en met de waarden van de 

bezinkingssnelheid van het bloed (ESR), maar niet met de waarden van CRP  
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of  die van HMGB1 in het serum. Bij multivariatie logistische regressie 

analyse bleek uitsluitend de ITAS-2010 score onafhankelijk geassocieerd te 

zijn met de aktiviteit van de ziekte bij patiënten met TA. 

De waarden van HMGB1 in het serum waren significant hoger bij 

patiënten met GCA bij het begin van de ziekte dan bij patiënten met TA ten 

tijde van aktieve ziekte. Zelfs wanneer alleen patiënten met GCA en TA die 

  statines gebruikten met elkaar vergeleken werden, bleven de waarden van 

HMGB1 in het serum hoger bij patiënten met GCA. Het zou kunnen zijn dat 

dit verschil wijst op een invloed van de leeftijd op het gehalte van HMGB1 

aangezien de patiënten met GCA significant ouder zijn dan de patiënten met 

TA. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we ons onderzoek naar de waarden van 

HMGB1 in het serum van patiënten met de ziekte van Behcet (BD), een vorm 

van vasculitis waarbij de grootte van de aangedane vaten varieert [26]. 

Patienten met BD bleken significant hogere waarden van HMGB1 in het 

serum te hebben dan gezonde controles. Er werd echter geen verschil 

gevonden tussen patiënten met aktieve ziekte en patiënten in remissie. Er 

was ook geen correlatie tussen de waarden van HMGB1 in het serum en de 

aktiviteit van de ziekte gemeten met de vereenvoudigde Braziliaanse versie 

van de zgn Behcet’s disease current activity form (BR-BDCAFs), een 

gevalideerd instrument om de aktiviteit van de ziekte van Behcet te meten. 

Ook werd er geen associatie gevonden tussen de gehaltes van HMGB1 en 

specifieke manifestaties van BD of de wijze van behandeling. 

Tijdens het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift zijn twee 

studies gepubliceerd waarin HMGB1 is gemeten bij patiënten met vasculitis 

[27,28]. In een studie betroffen dit patiënten AAV en in de andere studie 

patiënten met IgA-vasculitis. In de eerste studie werden de waarden van 

HMGB1 gerapporteerd bij patiënten met GPA en MPA uit China [27]. De 
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waarden van HMGB1 in plasma waren hoger bij patiënten met AAV en 

aktieve ziekte dan bij patiënten in remissie en bij gezonde controles. Een 

significante maar zwakke correlatie werd gevonden tussen de gehaltes van 

HMGB1 in het plasma enerzijds en de waarden van CRP, BVAS, het serum 

kreatinine gehalte en de geschatte glomerulaire filtratie snelheid anderzijds. In 

deze studie werden tevens aanwijzigingen gevonden dat de gehaltes van 

HMGB1 geassocieerd waren met de aanwezigheid van granulomateuze 

manifestaties van de ziekte aangezien patiënten met AAV en PR3-ANCA 

hogere gehaltes van HMGB1 hadden dan patiënten met AAV en MPO-ANCA; 

dit was onafhankelijk van de waarden van kreatinine in het serum. Na 

intraveneuze of orale behandeling met cyclofosfamide daalden de waarden 

van HMGB1 significant [27]. 

De gehaltes van HMGB1 in het serum bleken in de andere studie 

hoger bij patiënten met IgA-vasculitis, patiënten met allergische vasculitis en 

patiënten met urticariele vasculitis dan bij gezonde controles. Endotheelcellen 

in de aangedane huid bij patiënten met IgA-vasculitis lieten een overvloedige 

expressie van HMGB1 in het cytoplasma zien. Stimulatie van een humane 

microdermale endotheelcellijn met recombinant HMGB1 resulteerde in een 

toename van de uitscheiding van TNFα en IL-6 in de bovenstaande vloeistof 

[28]. 

 

Conclusies 

  Gehaltes van HMGB1 in het serum zijn geen betrouwbare biomerker 

om de aktivitiet van de ziekte vast te stellen bij patiënten met verschillende 

vormen van vasculitis zoals AAV en LVV. Bij patiënten met AAV worden de 

serum spiegels van HMGB1 in belangrijke mate beïnvloed door de 

aanwezigheid van granulomateuze ontsteking terwijl patiënten met aktieve 
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nierontsteking hogere waarden van HMGB1 in de urine laten zien die 

correleren met de aantallen CD4-positieve T-cellen en CD4-positieve effector 

geheugen T-cellen in de urine maar niet met de waarden van MCP-1 in de 

urine. Het bereiken van remissie leidt tot een significante daling van de 

waarden van HMGB1 in de urine. Bij patiënten met GPA in remissie en bij 

patiënten met TA dalen de waarden van HMGB1 in het serum onder therapie, 

waaronder het gebruik van statines. Atorvastatine verhindert het vrijkomen 

van HMGB1 uit HUVEC die gestimuleerd worden met LPS. Bij patiënten met 

BD zijn de waarden van HMGB1 in het serum hoger dan bij gezonde 

controles onafhankelijk van de mate van ziekte. 

 

Toekomstig onderzoek 

HMGB1 speelt inderdaad een rol bij verschillende pathologische 

processen met inbegrip van sepsis en steriele ontsteking [6]. Er ontbreekt 

echter nog veel kennis over de invloed van verschillende post-translationele 

factoren op zijn functies, met inbegrip van de redox-status van HMGB1, de 

mate van acetylering en het samengaan met andere moleculen [7]. 

Verschillende in vitro en in vivo experimentele studies hebben laten zien dat 

remming van HMGB1 een potentieel therapeutische benadering kan zijn in de 

toekomst  [6-8]. 

Het bewijs dat het gebruik van statines een potentiele therapie kan zijn 

om het gehalte van HMGB1 bij patienten met atherosclerosis te doen dalen 

kwam aanvankelijk uit in vitro studies die lieten zien dat fluvastatine de 

expressie van intracellulair HMGB1 kon laten afnemen in een monocyten-

lymfoom cellijn (U937) die gestimuleerd werd met een hyperlipidemisch 

serum [20]. Het vrijkomen van HMGB1 in het supernatant van humaan 

navelstreng endotheel (HUVEC) geactiveerd door LPS werd ook 
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tegengegaan door atorvastatine. Deze bevindingen werden bevestigd in een 

in vivo model van hyperlipidemie in Syrische hamsters waarbij fluvastatine 

resulteerde in een daling van het serum HMGB1 gehalte,terwijl ook bij 

patienten met hyperlipidemie en patienten met GPA behandeling met statines 

een daling van het serum HMGB1 gehalte liet zien [18,20]. Er zijn echter geen 

data beschikbaar vanuit klinische trials die bewijzen dat afname van het 

gehalte aan HMGB1 ook leidt tot een afname van cardiovasculaire 

accidenten. 

Metformine is een ander middel dat het vrijkomen van HMGB1 uit een 

met LPS gestimuleerde macrofagen cellijn (RAW 264.7) in vitro doet 

tegengaan. Metformine verhindert de translocatie van HMGB1 vanuit de kern 

naar het cytoplasma en leidt daardoor ook tot een afname van de 

extracellulaire hoeveelheid HMGB1 [29]. Bovendien gaat metformine ook de 

door hyperglycemie geinduceerde expresie van HMGB1 in cardiomyocyten 

tegen op een dosis-afhankelijke wijze en beschermt zodoende tegen 

beschadiging van deze cellen tijdens verhoogde glucose spiegels [30]. Er zijn 

echter nog geen dierexperimentele of humane studies beschreven die laten 

zien dat metformine het serum gehalte van HMGB1 doet afnemen en dat 

deze afname klinisch van voordeel is. 

Behandeling gericht op HMGB1 heeft echter wel therapeutische 

effecten laten zien in verschillende diermodellen [6-8]. Neutraliserende 

antilichamen tegen HMGB1 en het recombinante A box domein van HMGB1 

zijn de meest gebruikte antagonisten van HMGB1 in diermodellen terwijl in 

enkele studies ook antistoffen tegen RAGE en thrombomoduline gebruikt zijn 

(tabel 1) [8]. Deze agentia zijn echter nog niet getest op effectiviteit en 

veiligheid in humane studies.  
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Tabel 1 - Experimentele modellen van een behandeling gericht op HMGB1 
[overgenomen uit referentie 8]. 

Model Agentia 

Artritis         Anti-HMGB1 antistoffen 

 Thrombomoduline 

 Recombinant HMGB1 A box 

Neuropathische pijn Anti-HMGB1 antistoffen 

Endotoxemie Anti-HMGB1 antistoffen 

 Thrombomoduline 

Sepsis Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

 Anti-RAGE antistoffen 

Pancreatitis Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Colitis   Anti-HMGB1 antistoffen 

Hemorrhagische shock Anti-HMGB1 antistoffen 

Stroke Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Epilepsie Recombinant HMGB1 A box 

Ischemie-reperfusie schade  Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Atherosclerose  Anti-HMGB1 antistoffen 

Myocard infarct  Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Transplantatie         Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Respiratoire ziektes   Anti-HMGB1 antistoffen 

 Recombinant HMGB1 A box 

Paracetamol geinduceerde leverschade Anti-HMGB1 antistoffen 

HMGB1-high mobility group box-1; RAGE-receptor for advanced glycation end products. 
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Bij systemische vaaculitiden zou remming van HMGB1 van belang 

kunnen zijn in de volgende situaties: granulomateuze ontsteking bij GPA, 

nierbetrokkenheid bij AAV, in de acute fase van KD, bij IgA vasculitis en bij 

patienten met BD. Allereerst moeten echter pre-klinische studies worden 

verricht met HMGB1 antagonisten (zoals neutraliserende antistoffen tegen 

HMGB1 en het recombinante A box domein van HMGB1) in diermodellen van 

PR3-ANCA en MPO-ANCA geassocieerde vasculitis teneinde na te gaan of 

remming van extracellulair HMGB1 inderdaad een klinisch effect heeft. Fase 

1 studies zijn vervolgens nodig om de veilighied van deze middelen te 

waarborgen met daarna fase 2 en fase 3 studies om  de optimale dosis nodig 

om de ziekte aktivitiet te controleren vast te stellen. Van agentia die het 

vrijkomen van HMGB1 uit cellen verhinderen zoals statines en metformine 

kan dan in diermodellen van PR3-ANCA en MPO-ANCA geassocieerxde 

vasculitis worden vastgesteld of deze middelen enig effect hebben op de 

ziekte aktiviteit. Tenslotte moet worden nagegaan of het chronisch gebruik 

van dergelijke middelen van nut is om verschillende vormen van vasculitis in 

remissie te houden.        
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