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Chapter 8

nEdErlandsE samEnvatting

Therapeutische monoklonale antistoffen zijn effectieve medicijnen die gebruikt worden 

voor de behandeling van veel verschillende ziekten. Echter, in een gedeelte van de 

patiënten worden deze medicijnen herkend door het immuunsysteem, wat leidt tot 

de productie van anti-drug antistoffen (ADA). Deze ADA-productie is gecorreleerd aan 

lagere functionele medicijnspiegels en een verminderde klinische respons. Een van deze 

monoklonale antistoffen is adalimumab, een geheel humane monoklonale antistof gericht 

tegen TNF. Adalimumab wordt gebruikt voor de behandeling van auto-immuun ziekten 

zoals reumatoïde artritis (RA). Er zijn eerder studies verschenen waarin de klinische 

aspecten van de immunogeniciteit van adalimumab zijn onderzocht. Dit proefschrift zal 

zich vooral richten op de immunologische aspecten van deze immuunrespons.

In hoofdstuk 2 hebben we de rol van IgG4 in de immuunrespons tegen adalimumab 

onderzocht. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat langdurige blootstelling aan een 

antigeen kan leiden tot antigeen specifieke IgG4 productie. Daardoor is het misschien te 

verwachten dat langdurige blootstelling aan adalimumab leidt tot de productie van IgG4 

antistoffen. Om dit te onderzoeken is er in een cohort van 271 adalimumab behandelde 

RA patiënten gedurende 3 jaar, totaal ADA en IgG4 ADA gemeten. De resultaten laten 

zien dat 32% van de patiënten ADA maakt tegen adalimumab en dat 29% IgG4-ADA 

produceert. Het aandeel IgG4 van de totale ADA tegen adalimumab varieert per patiënt. 

Ook wordt aangetoond dat bij een deel van de patiënten er een significant deel van de 

antistoffen IgG4 is.

Bij het meten van ADA is “drug interference” een complicatie. In het merendeel van de 

methoden kunnen ADA niet gemeten worden als deze gebonden zijn aan adalimumab. 

Omdat patiënten voortdurend behandeld worden met adalimumab, wordt daardoor de 

ADA productie vaak onderschat. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een nieuwe methode voor het meten van ADA in de 

aanwezigheid van hoge adalimumab spiegels. De pH-shift-anti-Idiotype Antigen binding 

test (PIA) is gebaseerd op een zure dissociatie stap. Het toevoegen van een overmaat 

anti-idiotype-fab fragmenten voorkomt het opnieuw vormen van de ADA-adalimumab-

complexen tijdens de daarop volgende neutralisatie stap. Vervolgens kunnen de vrije 

ADA gedetecteerd worden in de reguliere antigeen bindings test (ABT). 

In hoofdstuk 4 hebben we de PIA gebruikt om ADA te meten in een groep van 99 

adalimumab behandelde RA patiënten gedurende de eerste 3 jaar van behandeling. In 53 

van deze patiënten hebben we ADA gemeten. In 50 van deze patiënten was het mogelijk 

om ADA al te meten tijdens de eerste 28 weken van de behandeling. Patiënten die na 

28 weken positief waren in de PIA hadden een verhoogde kans op lage adalimumab 

spiegels (<5µg/ml) (p<0.01) en hoge ADA levels die gedetecteerd kunnen worden in de 
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ABT (p<0.05) later tijdens de behandeling. De metingen met de PIA laten ook transiente 

antistof productie zien in 17 van de 53 ADA producerende patiënten. 

hoofdstuk 5 bevat een studie waarin het mechanisme dat er voor zorgt dat ADA 

vorming leidt tot klinische non-respons wordt onderzocht. Hier is de specificiteit van de 

ADA onderzocht in een cohort van 50 ADA producerende RA patiënten. Remmingsproeven 

met een humane monoklonale antistof afkomstig uit een patiënt laten zien dat een 

enkele antistof kan competeren met 98.65% (25–75 percentiele: 98.25–99.90) van de 

totale antistof respons. Dit laat zien dat de anti-adalimumab respons zeer gerestricteerd 

is. Deze gerestricteerde respons leidt tot de vorming van kleine immuuncomplexen die 

meetbaar zijn in het bloed van patiënten. Remmingsproeven met TNF laten zien dat de 

gerestricteerde anti-adalimumab respons gericht is tegen het TNF bindende gedeelte 

van adalimumab. Dit suggereert dat alle ADA adalimumab kunnen neutraliseren. Dat 

verklaart waarom de vorming van ADA leidt tot klinische non-respons. 

Verder hebben we onderzocht of de restricte ADA response het effect is van uitgroei 

van een enkele B-cel kloon of meerdere B-cel klonen. Hiervoor zijn uit de B cellen van 

twee patiënten 16 monoklonale antistoffen tegen adalimumab geïsoleerd. In hoofdstuk 

6 laten we zien dat alle antistoffen het resultaat zijn van verschillende combinaties van 

V(D)J segmenten. Daaruit blijkt dat de anti-adalimumab respons polyklonaal is. Verder 

hebben we de affiniteit van 11 van deze monoklonale antistoffen bepaald en is onderzocht 

hoe de affiniteit van deze antistoffen hun meting in verschillende assays beïnvloedt. We 

zien  dat de affiniteit de meting van ADA beïnvloedt in een gedeelte van de assays. De 

grootte van het effect van de affiniteit is afhankelijk van het type binding dat nodig is om 

de ADA te kunnen meten. 

Concluderend: In dit proefschrift wordt aangetoond dat na langdurige blootstelling 

van patiënten aan adalimumab een deel van de patiënten ADA maakt. De antistof 

respons is polyklonaal en bestaat gedeeltelijk uit IgG4 antistoffen. Het merendeel van 

de patiënten produceert al antistoffen in de eerste 28 weken van de behandeling en een 

deel produceert maar tijdelijk antistoffen. Alle antistoffen zijn gericht tegen het idiotype 

van adalimumab en leiden tot neutralisatie van adalimumab.




