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Summary
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Chapter 8

samEnvatting voor niEt-ingEwijdEn

In de afgelopen jaren is er een nieuw soort medicatie ontwikkeld voor de behandeling 

van reumapatiënten, de zogenaamde biologicals. Het merendeel van de reumapatiënten 

dat met deze medicijnen behandeld wordt, reageert hier goed op. Bij een deel van de 

patiënten worden deze medicijnen echter door het lichaam herkend als lichaamsvreemd. 

Het lichaam reageert daarop door het immuunsysteem te activeren, waardoor er 

antistoffen worden gevormd. Deze antistoffen zijn eiwitten die geproduceerd worden 

door cellen van het immuunsysteem. Deze eiwitten binden specifiek aan de biologicals. 

Door het maken van antistoffen tegen biologicals reageert de patiënt minder goed op de 

behandeling (verminderde klinische respons).

Adalimumab (Humira) is een van de biologicals die wordt gebruikt voor de behandeling 

van reuma en andere auto-immuunziekten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 17-

28% van de patiënten antistoffen maakt tegen adalimumab. Het maken van deze 

zogenaamde anti-drug antistoffen (ADA) leidt tot lagere adalimumab spiegels  in het 

bloed en uiteindelijk tot het niet reageren op behandeling. Echter, in het merendeel 

van deze onderzoeken zijn de ADA gemeten met een methode waarin de aanwezigheid 

van adalimumab leidt tot vals negatieve resultaten. Omdat reumapatiënten continu 

behandeld worden met adalimumab, zorgt dit voor een onderschatting van de frequentie 

en hoeveelheid antistoffen die gevormd worden door de patiënten. 

Tijdens het onderzoek beschreven in dit proefschrift hebben we een methode 

ontwikkeld om ADA te kunnen meten in de aanwezigheid van adalimumab. Op deze 

manier kunnen we een beter beeld krijgen van de afweer reactie tegen adalimumab. We 

laten zien dat vergeleken met eerdere studies een veel groter percentage (53%) van de 

reumapatiënten ADA maakt tegen adalimumab. Ook bleken patiënten meer ADA aan te 

maken dan er oorspronkelijk werd gedacht. Dat is van belang omdat de hoeveelheid ADA 

die de patiënt maakt bepaalt of de patiënt reageert op de behandeling, hoe meer ADA 

hoe minder de patiënt op de behandeling reageert. Bovendien zien we dat een gedeelte 

van de patiënten na verloop van tijd stopt met het maken van ADA tegen adalimumab. 

Verder laten we zien dat patiënten verschillende antistoffen tegen adalimumab 

maken. Van deze antistoffen hebben we onderzocht tegen welk gedeelte van adalimumab 

ze gericht zijn. Het onderzoek toont aan dat alle ADA aan het zelfde gedeelte van 

adalimumab binden. Daarnaast blijkt dat dit gedeelte precies het functionele gedeelte 

van adalimumab is. Dit betekent dat patiënten die antistoffen maken niet reageren op 

adalimumab behandeling doordat de antistoffen voorkomen dat adalimumab zijn functie 

uit kan oefenen. Ons onderzoek toont aan dat patiënten die behandeld worden met 

biologicals regelmatig onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van ADA en op de 

hoeveelheid geneesmiddel in het bloed.




