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Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar mogelijk nieuwe farmacotherapieën tegen reumatoïde 
artritis (RA), in het bijzonder van middelen die specifiek gericht zijn tegen C5aR, CCR1, CCR2, 
en CCR5; celreceptoren die betrokken zijn bij chemotaxis.

ACHTERGROND

In de afgelopen dertig jaar is er spectaculaire vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de 
behandeling van RA. In de eerste plaats werd methotrexaat in lage dosering als effectieve therapie 
ontdekt. Snel daarna volgde het inzicht dat snelle toepassing van immuunmodulerende therapie 
essentieel is in de behandelstrategie van de ziekte, en dat zo gewrichtsdestructie op lange termijn 
voorkomen kan worden. Tot slot is er de succesvolle opmars van de zogenaamde “targeted 
therapies”: geneesmiddelen die tegen één specifiek molecuul gericht zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn middelen gericht tegen TNF, IL-6 receptor, B cellen , en co-stimulatoire moleculen. De 
introductie van deze “targeted therapies” heeft de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van meer 
van dit soort specifiek gerichte middelen. Ondanks alle bovengenoemde ontwikkelingen reageert 
bij ongeveer een derde van de patiënten de ziekte niet voldoende op beschikbare therapie of zijn 
er bijwerkingen waardoor de therapie niet gecontinueerd kan worden. Daarom is onderzoek naar 
nieuwe geneesmiddelen tegen RA onverminderd relevant.
Chemokinereceptoren vormen om verschillende redenen een interessante groep moleculen 
waartegen nieuwe, gerichte geneesmiddelen tegen RA ontwikkeld kunnen worden. Op de eerste 
plaats lijken ze een onmisbare sleutel te vormen in het migratieproces (chemotaxis) van monocyten 
en andere ontstekingscellen naar het synovium. Hoewel de oorsprong van de ontsteking bij RA 
onbekend is, lijkt het evident dat de klinische tekenen van ontsteking rechtstreeks gerelateerd zijn 
aan infiltratie door monocyten/macrofagen. Een tweede reden wordt gevormd door de structuur 
van chemokinereceptoren: het zijn zogenaamde 7 transmembraan G-gekoppelde receptoren. 
Tegen dit soort receptoren kunnen op relatief eenvoudige wijze functioneel blokkerende kleine 
moleculen gemaakt worden. Dit is een belangrijk voordeel vergeleken met de beschikbare 
specifiek gerichte geneesmiddelen. Dit zijn namelijk monoklonale antilichamen. De productie 
van antilichamen is kostbaar en gecompliceerd. Bovendien zijn antilichamen grote, dus potentieel 
immunogene, eiwitten. 

BEvINDINGEN

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht van de literatuur gegeven met betrekking tot chemokinen 
en RA. Chemokinen staan bekend om hun rol in de gerichte beweging van cellen die 
corresponderende chemokinereceptoren op het oppervlak dragen. Er zijn tot nu toe tientallen 
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chemokinen en chemokinereceptoren beschreven. Chemokine/chemokinereceptor-paren 
worden ingedeeld in 3 functionele categorieën: inflammatoir, homeostatisch en angiogenetisch/
angiostatisch. Histologische kenmerken die geassocieerd zijn met deze functies zijn: infiltratie 
met inflammatoire cellen, lymfoïde neogenese en hypervascularisatie. Al deze kenmerken zijn 
terug te vinden in het synovium van RA patiënten. Daarom is het logisch dat chemokinen 
van alle 3 de functionele categorieën in het synovium van RA patiënten te vinden zijn. De 
rol van inflammatoire chemokinen is wellicht het meest belangrijk in de pathogenese van RA. 
Het onderzoek naar de mogelijkheden van het blokkeren van inflammatoire chemokinen als 
therapeutische strategie bevindt zich reeds in het klinische stadium (“proof of concept” klinische 
trials).
 
Hoewel C5aR formeel geen deel uitmaakt van de chemokinereceptorfamilie, kan het functioneel 
wel tot de inflammatoire chemokinereceptoren gerekend worden. In Hoofdstuk 3 worden de 
resultaten van een multi-center, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase II studie met een 
C5aR antagonist PMX53 gepresenteerd. De behandeling leidde niet tot een reductie van het 
inflammatoire infiltraat in het synoviale weefsel van RA patiënten. Het resultaat van in vitro 
experimenten suggereert dat er een adequate dosering is toegediend aan de patiënten. Resultaten 
van een trial waarbij anti–C5a antilichamen aan RA patiënten toegediend werden bevestigen 
onze stelling dat C5aR antagonisme waarschijnlijk geen zinvolle strategie is in de behandeling 
van RA. Terwijl C5a blokkade tot spectaculaire verbetering van symptomen leidde bij patiënten 
met een andere ziekte (paroxysmale nocturnale hemoglobinurie), werden geen gunstige effecten 
gezien van de behandeling met dezelfde antilichamen in patiënten met RA.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een grote multi-center, dubbelblinde, placebo-
gecontroleerde fase II studie met een klein molecuul dat CCR1 blokkeert. Er was geen gunstig 
effect van deze behandeling vergeleken met placebotherapie. Het onderzoek naar CCR1 
antagonisme in RA heeft door de resultaten van deze studie een interessante wending gekregen: 
in een eerdere trial waarin een andere CCR1 antagonist werd gebruikt, kon een duidelijke afname 
van het infiltraat in synovium aangetoond worden. Nu uit twee klinische studies naar de effecten 
van CCR1 blokkadetegenstrijdige conclusies getrokken kunnen worden, is het niet mogelijk tot 
een definitieve conclusie te komenDe belangrijkste vraag blijft hoeveel receptor blokkade nodig 
is en bereikt kan worden om een gunstig effect te bewerkstelligen.

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van een multi-center, dubbelblinde, placebogecontroleerde 
fase II studie met een monoklonaal antilichaam tegen CCR2 (MLN1202) gepresenteerd. De 
behandeling had geen positieve effecten op klinische scores voor de ziekteactiviteit bij RA 
patiënten en ook geen merkbaar effect op het synoviale weefsel. Klinisch onderzoek vormt de 
sleutel tot het ontdekken van de werkelijke rol die CCR2 speelt in RA, omdat dierexperimenteel 
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onderzoek tot tegenstrijdige resultaten leidde . In een eerdere studie werd CCL2, een ligand 
van CCR2, geblokkeerd. Onbedoelde immuuncomplexvorming (bestaande uit CCL2 gebonden 
aan anti-CCL2 antilichamen) met als gevolg een stijging van circulerend CCL2 zou eventueel 
kunnen verklaren waarom deze trial een negatief resultaat liet zien. Hoewel onbekend blijft of in 
de huidige trial met het anti-CCR2 antilichaam voldoende receptoroccupatie is bereikt om tot 
volledige functionele blokkade van de receptor te komen, lijken de resultaten van deze studies 
samen duidelijk te maken dat het CCR2/CCL2 paar niet geschikt is als specifiek target in de 
behandeling van RA. Een andere recente trial waarin een oraal gedoseerde CCR2-antagonist 
werd gebruikt, bevestigt de resultaten van onze studie.

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten van een multi-center, dubbelblinde, placebogecontroleerde 
fase II studie met een klein molecuul dat CCR5 blokkeert gepresenteerd. In deze kleine studie 
werd voor het eerst een CCR5 antgonist bij RA patiënten toegepast. De verwachtingen voor 
CCR5 antagonisme als therapeutische strategie voor RA waren hooggespannen. De behandeling 
werd goed verdragen, maar de resultaten zijn met betrekking tot werkzaamheid niet veelbelovend. 
Een recente, onafhankelijke studie met een andere CCR5 antagonist bevestigde de negatieve 
bevindingen.

Hoofdstuk 7 beschrijft het resultaat van in vitro experimenten met monocyten en monoklonale 
antilichamen tegen CCR2 en CCR5. In deze experimenten is een anti-CCR2 antilichaam 
gebruikt dat een Fc-deel heeft dat identiek is aan het Fc-deel van MLN1202. MLN1202 is 
het antilichaam dat gebruikt is in de klinische trial die in Hoofdstuk 5 wordt beschreven. De 
experimenten werden ook gedaan met monoklonale antilichamen tegen CCR5. De resultaten van 
de in vitro experimenten tonen dat de anti-CCR2-antilichamen een blokkerend effect hadden op 
CCL2/MCP-1 geïnduceerde chemotaxis en de anti-CCR5-antilichamen op CCL5/RANTES-
geïnduceerde chemotaxis. Beide antilichamen blokkeerden echter niet de door synoviaal vocht 
geïnduceerde chemotaxis. Dit resultaat ondersteunt de hypothese dat “redundancy” (zie onder) 
van het chemokinesysteem deels de negatieve resultaten van chemokinereceptorblokkade in 
klinische trials kan verklaren. 

CONCLUSIE EN TOEKOMSTIG ONDERzOEK

Dit proefschrift presenteert de negatieve resultaten van “proof of concept” klinisch onderzoek 
naar CCR1, CCR2, CCR5 en C5aR blokkade in patiënten met RA. In alle studies, op één na, is 
een innovatieve trialmethode toegepast. In plaats van conventionele analyse van alleen de klinisch 
gemeten ziekteactiviteit bij grote aantallen patiënten werd per patiënt zoveel mogelijk informatie 
verzameld. Zo kon uit relatief kleine trials een belangrijke schat aan informatie verkregen worden. 
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De interpretatie van negatieve klinische trials kan lastig zijn, zeker wanneer de vraag of een middel 
in adequate dosering is toegediend om het gewenste farmacodynamische effect te bereiken niet met 
zekerheid beantwoord kan worden. Desalniettemin kan het voor het bedenken van toekomstig 
onderzoek zinvol zijn om naar andere verklaringen voor het uitgebleven therapeutische effect 
te zoeken. In de eerste plaats blijft een open vraag of voldoende receptorblokkade is bereikt in 
de beschreven studies, vooral in het geval van CCR1 blokkade waar tegenstrijdige resultaten 
zijn verkregen. Een belangrijke alternatieve verklaring voor de negatieve resultaten kan de 
zogenaamde “redundancy” zijn. “Redundancy” (letterlijk: overtolligheid) is een opvallende 
eigenschap van het chemokinesysteem, die aangeeft dat verschillende chemokinereceptoren 
door verschillende chemokinen geactiveerd kunnen worden en andersom. Het resultaat hiervan 
zou kunnen zijn dat wanneer je één soort receptor blokkeert, het ligand vervolgens een andere 
receptor activeert met een vergelijkbaar effect. Andere chemokinen en chemokinereceptoren 
zouden de functie van de geblokkeerde receptor in het proces van infiltratie van immuuncellen 
in het weefsel kunnen overnemen. Specifiek gerichte therapie heeft echter haar nut al bewezen bij 
andere targets zoals TNF en IL6R (hoewel ook het cytokinesysteem “redundant” is). Het blijft 
dus vooralsnog onduidelijk of chemokine(receptor) blokkade niet kan werken ten gevolge van 
dit fenomeen van “redundancy” of dat we nog niet de juiste chemokines of chemokinreceptoren 
hebben geblokkeerd of dat er misschien sprake was van een onvoldoende sterke blokkade van de 
juiste receptoren.
Toekomstig onderzoek met betrekking tot chemokine(receptor)-antagonisme bij RA zou mede 
gericht moeten zijn op het optimaliseren van receptorblokkade 24 uur per dag. Daarnaast kan 
onderzocht worden of de effectiviteit verbeterd kan worden door het probleem van “redundancy” 
te omzeilen, bijvoorbeeld door middel van poly-chemokine (receptor) blokkade. Een alternatieve 
therapeutische strategie die onderzocht kan worden in plaats van het blokkeren van instroom van 
ontstekingscellen is het faciliteren van de uitstroom ervan.




