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ANCA-GEASSOCIEERDE VASCULITIS

Dit proefschrift  gaat over ANCA-geassocieerde vasculitis. Bij deze zeldzame ziekte zijn de 
kleinste bloedvaten ontstoken. Bloedvaten door het hele lichaam kunnen betrokken zijn, 
maar meestal betreft  het de nieren en luchtwegen. Het is nog onduidelijk wat de eerste 
aanzet geeft  tot het ontstaan van de ontsteking. De ontsteking zelf is het gevolg van een 
ontsporing van het afweerapparaat ook wel immuunsysteem genoemd. Normaal beschermt
het afweerapparaat tegen indringers van buitenaf (bacteriën, virussen, parasieten). Hiervoor 
heeft  het afweerapparaat de beschikking over verschillende onderdelen met verschillende 
tactieken. Er is een snelle algemene reactie en een langzamere meer specifi eke respons. Bij een 
aantal zogenaamde auto-immuun ziekten wordt het eigen lichaam door het afweerapparaat 
als “vreemd” herkend. Een van deze auto-immuun ziekte is ANCA-geassocieerde vasculitis. 
Deze ziekten zijn verder opgedeeld in een viertal aandoeningen die enigszins van elkaar 
verschillen. Dit zijn de ziekte van Wegener, microsopische polyangiitis, tot de nier beperkte 
vasculitis en Churg-Strauss syndroom. 

ANCA

Kenmerkend voor de ziekten is de aanwezigheid van ANCA, antistoff en gericht tegen 
een specifi eke groep witte bloedcellen, de neutrofi ele granulocyten. Antistoff en worden 
normaliter gemaakt als langzame reactie tegen een specifi ek onderdeel van indringers van 
buitenaf. ANCA antistoff en zijn echter gericht tegen specifi eke onderdelen van het eigen 
lichaam. Er zijn verschillende soorten ANCA. De twee belangrijkste ANCA zijn gericht 
tegen respectievelijk proteinase 3 (PR3) en myeloperoxidase (MPO). Proteinase 3 en 
myeloperoxidase zijn beide eiwitten die opgeslagen zijn in neutrofi ele granulocyten. De 
neutrofi ele granulocyt is van groot belang in de snelle algemene reactie van het lichaam tegen 
met name bacteriën. Om deze aan te vallen en te doden maakt de neutrofi ele granulocyt 
gebruik van opgeslagen eiwitten, waaronder proteinase 3 en myeloperoxidase. Het vrijkomen 
van deze eiwitten beschadigt niet alleen de bacteriën maar ook de omgeving, leidend tot een 
ontsteking. Bij vasculitis verzamelen neutrofi ele granulocyten zich in de vaatwand en storten 
hun schadelijke stoff en uit wat leidt tot beschadiging van de bloedvaten. Door ANCAs 
wordt de ontstekingsreactie in de bloedvaten verder verhevigd.

De ontdekking van ANCA is belangrijk gebleken voor het groeperen en herkennen van 
ANCA-geassocieerde vasculitis. Het aantonen van ANCA in het bloed van een patiënt 
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met vaatontsteking maakt de diagnose ANCA-geassoceerde vasculitis heel waarschijnlijk. 
ANCA tegen PR3 komen met name voor bij patiënten met de ziekte van Wegener, ANCA 
tegen MPO komen vaker voor bij microscopische en tot de nier beperkte vasculitis. 

BEHANDELING

Dankzij een betere behandeling zijn de ANCA-geassocieerde vasculitiden tegenwoordig 
chronische ziekten, met variatie in activiteit. Er zijn perioden waarbij de ziekte in rustig 
vaarwater is en patiënten nauwelijks klachten hebben, maar ook perioden van nieuwe ziekte-
activiteit, zogenaamde opvlammingen of recidieven. Opvlammingen van de ziekte leiden tot 
nieuwe schade en vergen intensivering van de toxische therapie. In de voorgaande decennia 
is onderzoek gedaan naar het beloop van ANCA en het beloop van de ziekte. Dit heeft  tot 
tegengestelde resultaten geleid. In ieder geval kan gesteld dat een patiënt die eerder ANCA 
positief was en negatief is geworden op dat moment waarschijnlijk geen actieve ziekte heeft . 
Ook moet een patiënt die ANCA negatief was en ANCA positief wordt nauwkeurig in 
de gaten worden gehouden op verschijnselen van ziekte-activiteit. Echter behandeling op 
geleide van ANCA in plaats van ziekte-activiteit is niet eff ectief gebleken.

Bij actieve ziekte worden patiënten behandeld met medicijnen die het afweersysteem 
sterk onderdrukken: cyclofosfamide (merknaam endoxan) en prednisolon. Deze medicijnen 
zijn erg eff ectief, maar ook schadelijk. Deze schade betreft  onder mee vatbaarheid voor 
infecties en het ontstaan van kanker. Daarom wordt er tegenwoordig voor gekozen als de 
ziekte een tijd in rustig vaarwater is de cyclofosfamide te vervangen door azathioprine 
(merknaam imuran). In een grote Europese studie was deze therapie gelijkwaardig aan het 
doorzetten van de cyclofosfamide.

HET PROEFSCHRIFT

In het eerste deel van het proefschrift  zijn risicofactoren van opvlammingen onderzocht. 
Hoofdstuk 2 beschrijft  de risicofactoren die samenhangen met het optreden van een
opvlamming. Het is gebleken dat patiënten met ANCA gericht tegen PR3 een groter risico 
op opvlammingen hebben dan patiënten met ANCA tegen MPO. In hoofdstuk 3 richtten
we ons dan ook op patiënten met PR3-ANCA geassocieerde vasculitis en de relatie tussen 
PR3-ANCA en het optreden van opvlammingen. Patiënten bij wie PR3-ANCA aantoonbaar 
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bleven gedurende het eerste jaar na diagnose ondanks het verdwijnen van ziekte-activiteit 
hadden een verhoogd risico op een opvlamming. In hoofdstuk 4 hebben we andere merkers
van ontstekingsactivatie in het bloed van patiënten met PR3-ANCA geassocieerde vasculitis 
gemeten. Ook deze merkers van ontstekingsactiviteit identifi ceerden patiënten met een 
verhoogd risico op een opvlamming, maar minder goed dan de PR3-ANCA-antistoff en. 
Patiënten die ANCA positief waren of opnieuw werden hadden verhoogde spiegels van 
ontstekingsmerkers in het bloed. Blijkbaar is er bij deze patiënten een aanhoudende 
onderliggende ontstekingsreactie.

In hoofdstuk 5 en 6 werden twee behandelingen vergeleken. Voor 1996 werden patiënten 
met ANCA-geassocieerd vasculitis behandeld met cyclofosfamide en prednisolon. Vanaf 
1996 werden patiënten aanvankelijk behandeld met cyclofosfamide en 3 maanden na het 
bereiken van remissie omgezet naar het minder schadelijk geachte azathioprine. Een eerdere 
Europese studie heeft  aangetoond dat deze behandelingen tot anderhalf jaar na diagnose 
gelijkwaardig waren. Wij vergeleken de uitkomsten op langere termijn van onze patiënten 
die onderhoudsbehandeling kregen met cyclofosfamide met hen die behandeld werden met 
azathioprine. Er waren geen verschillen in het aantal opvlammingen van ziekte-activiteit. 
Er waren ook geen verschillen in bijwerkingen, met name niet in het aantal patiënten met 
kanker en infecties. Onderhoudsbehandeling met azathioprine en cyclofosfamide lijken dus 
gelijkwaardig.

Het tweede deel van het proefschrift  behandelt matrix metalloproteinases. Dit zijn 
eiwitten die bindweefsel afbreken en daarom belangrijk zijn bij ontstekingsreacties. In 
hoofdstuk 7 hebben wij deze eiwitten aangetoond in nierweefsel van patiënten met 
ANCA-geassocieerde vasculitis. Deze matrix metalloproteinases worden geproduceerd door 
ontstekingscellen en de hoeveelheid hangt samen met de ernst van de ontsteking. Vervolgens 
hebben we in hoofdstuk 8 in bloed en urine matrix metalloproteinases en remmers van matrix
metalloproteinases gemeten. In zowel bloed als urine konden we matrix metalloproteinases 
en hun remmers aantonen, maar de hoeveelheid was niet gerelateerd aan de hoeveelheid in
de nier en ook niet aan de mate van ontsteking in de nier. 
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VERDER ONDERZOEK

In vervolg op bovengenoemd onderzoek en binnen de onderzoekslijn “vasculitis” van het 
UMCG zal ook in de toekomst verder onderzoek gedaan worden naar ANCA-geassocieerde 
vasculitis. Onderzoek dat zich richt op het ontstaan van vasculitis, de verschillende 
onderdelen van het afweerapparaat en merkers die duiden op ziekte-activiteit. Daarnaast zijn 
er op dit moment in Nederland een aantal lopende onderzoeken waarin geprobeerd wordt 
de behandeling van patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis verder te verbeteren. Een 
ervan is een studie waarin langdurige behandeling tot vier jaar na diagnose met azathioprine 
in patiënten met PR3-ANCA geassocieerde vasculitis die ANCA positief blijven wordt 
vergeleken met de standaardbehandeling met azathioprine tot anderhalf jaar na diagnose. 
Het doel hievan is het aantal opvlammingen te verminderen. In een andere behandelstudie 
wordt de eff ectiviteit van MMF (merknaam cellcept) bij een opvlamming vergeleken met 
cyclofosfamide. Hopelijk is MMF even eff ectief als cyclofosfamide en minder schadelijk. 
Tenslotte wordt in een internationale studie rituximab dat een specifi eke ontstekingscel 
remt, de zogenaamde B-cel, vergeleken met standaardbehandeling met cyclofosfamide en 
prednisolon. Dit zou een alternatief bieden voor behandeling met cyclofosfamide.

Ik hoop dat mijn onderzoek en bovengenoemd vervolgonderzoek een bijdrage zal leveren 
aan een betere uitkomst voor patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis






