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ACHTERGROND

Wat is hemofilie A?
Bloed bestaat uit rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Een van 

de bestandsdelen van plasma zijn stollingseiwitten (“factoren”), die aangeduid worden met 

Romeinse cijfers. Hemofilie A is een zeldzame aangeboren stollingsstoornis die veroorzaakt 

wordt door een tekort aan factor VIII, waardoor er een verhoogde bloedingsneiging 

ontstaat. Bij gezonde individuen varieert het factor VIII in het plasma tussen de 50 en 150%. 

Bij hemofilie A is er sprake van een tekort (1-40%) of gehele afwezigheid van factor VIII (< 1%). 

De ernst van de bloedingsstoornis is afhankelijk van het gehalte van factor VIII in het plasma. 

Patiënten met een ernstige vorm van hemofilie A hebben geen meetbaar niveau van factor 

VIII (< 1%) waardoor er spontane bloedingen optreden in gewrichten en spieren.

Het genetische defect dat hemofilie veroorzaakt is gelokaliseerd in het factor VIII gen 

(ook wel aangeduid als F8) dat gelegen is op het X-chromosoom, derhalve zijn vrouwen 

draagster van de ziekte en komt de ziekte bij mannen voor. Hemofilie A is een zeldzame 

ziekte en komt bij 1 op de 5000 mannen voor. Ongeveer de helft van de patiënten 

heeft een niet-ernstige vorm. Er zijn meer dan 2000 verschillende mutaties in het factor VIII 

gen beschreven die hemofilie A veroorzaken. Grote mutaties veroorzaken een volledige 

afwezigheid van factor VIII in het bloed de meeste kleine puntmutaties leiden tot een 

verlaagd factor VIII.

Behandeling van hemofilie
De meeste patiënten met een niet-ernstige vorm van hemofilie A hebben in het dagelijks 

leven weinig last van hun milde tot matig ernstige stollingsstoornis. Het factor VIII dat ze 

zelf aanmaken is voldoende om spontane bloedingen te voorkomen. Dit is echter niet 

het geval na trauma of een operatie, dan is behandeling noodzakelijk om bloedingen te 

behandelen of te voorkomen. Gelukkig bestaat er een goede behandeling. Het tekort aan 

eigen factor VIII kan in patiënten met milde hemofilie A worden verhoogd met desmopressine 

(DDAVP) dat ervoor zorgt dat de voorraad factor VIII uit de vaatwand vrijkomt. Bij grote 

bloedingen of operatie is dit onvoldoende, dan is intraveneuze behandeling met factor 

VIII concentraat noodzakelijk. Bij de ernstige vorm van hemofilie zijn frequente profylactische 

giften van factor VIII concentraat nodig (een tot drie keer per week) om spontane gewricht- 

en spierbloedingen te voorkomen. Met deze behandeling is afgelopen jaren de kwaliteit 

van leven van patiënten met de ernstige vorm van hemofilie sterk verbeterd, is de kans op 

kreupelheid verminderd en de levensverwachting sterk verbeterd.
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In het verleden werden bloedingen bij hemofiliepatiënten behandeld door toediening 

van bloed of plasma, de hoeveelheid factor VIII in deze bloedproducten is beperkt 

waardoor de behandeling niet effectief was. Een grote vooruitgang in de behandeling 

van hemofilie A kwam in de jaren ’60 toen substitutietherapie voor het eerst in een meer 

geconcentreerde vorm beschikbaar kwam: cryoprecipitaat. Niet lang daarna kwamen 

methoden beschikbaar om factor VIII te zuiveren uit gepoold donorplasma, wat resulteerde 

in de eerste factor VIII concentraten. In het begin van de jaren ’80 kwam echter een 

desastreuze complicatie aan het licht toen bleek dat de plasmapools waaruit de factor 

VIII concentraten geproduceerd werden besmettelijke virussen bevatten, zoals humaan 

immunodeficiëntievirus (HIV) en hepatitis B en C. Veel patiënten met hemofilie A werden 

geïnfecteerd en zijn aan de gevolgen van deze ziekten overleden. Om de veiligheid van 

factor VIII concentraten te waarborgen werden virale inactivatieprocedures ingevoerd, 

waardoor de huidige factor VIII concentraten veilig zijn wat betreft virale transmissie. Het 

succesvol klonen van het F8 gen in 1984 was een belangrijke doorbraak in de behandeling 

van hemofilie A, hierdoor werd het mogelijk factor VIII concentraten door recombinant-DNA-

technieken te produceren. Veelbelovende nieuwe recombinant producten met langere 

halfwaardetijden dan de eerste generatie recombinant factor VIII producten worden 

momenteel getest in klinische studies. De behandeling met factor VIII concentraten is zeer 

kostbaar (jaarlijkse kosten voor een volwassen patiënt met ernstige hemofilie A zijn ongeveer 

€ 200.000, -) en slechts voor ~ 25% van de hemofilie A patiënten wereldwijd beschikbaar.

Remmervorming: een ernstige complicatie van de behandeling met factor VIII 
concentraat
Een ernstige complicatie die kan optreden tijdens de behandeling met factor VIII 

concentraten is de ontwikkeling van antistoffen met een remmende werking tegen factor VIII. 

Deze antistoffen worden “remmers” genoemd en zorgen ervoor dat de normale behandeling 

met factor VIII concentraten niet meer werkt. In patiënten met een ernstige vorm van hemofilie 

A komt remmervorming bij ongeveer bij 1 op de 3 patiënten voor. Bij ernstige hemofilie A 

treedt remmervorming gedurende de eerste 50 behandeldagen op. Als een patiënt in deze 

eerste 50 behandeldagen geen remmer heeft ontwikkeld, treedt deze complicatie meestal 

niet meer op. Omdat patiënten met een ernstige vorm vaak op jonge leeftijd met profylaxe 

beginnen (rond de leeftijd van 1 jaar), is remmervorming een complicatie die voornamelijk op 

de kinderleeftijd optreedt.

De behandeling van remmers bij patiënten met ernstige hemofilie A bestaat uit 

het toedienen van herhaalde hoge doses van factor VIII concentraten, een regime 

genaamd Immuun Tolerantie Inductie (ITI). Deze behandeling is zeer kostbaar omdat het 

grote hoeveelheden factor VIII concentraat vereist. Bovendien is ITI niet in alle patiënten 
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succesvol, ongeveer 20-50% van de patiënten met ernstige hemofilie A raakt de remmer niet 

kwijt.

Remmervorming komt bij niet-ernstige hemofiliepatiënten minder vaak voor, bij ongeveer 

3-13% van de patiënten. Gedacht wordt dat dit komt omdat het “eigen” factor VIII dat deze 

patiënten aanmaken het afweersysteem tolerant heeft gemaakt voor factor VIII en zo tegen 

remmers beschermd. Vanwege de milde bloedingsstoornis worden niet-ernstige patiënten 

minder vaak blootgesteld aan factor VIII concentraat. De eerste 50 behandeldagen 

waarin de kans op remmervorming het grootst is, kunnen op elke leeftijd plaatsvinden (vaak 

pas op oudere leeftijd). In tegenstelling tot ernstige hemofiliepatiënten lopen niet-ernstige 

hemofiliepatiënten daarom gedurende hun hele leven het risico om remmers te ontwikkelen.

Wanneer een remmer optreedt bij patiënten met een niet-ernstige vorm is dit vaak een 

ingrijpende complicatie, omdat deze remmers meestal ook het eigen factor VIII afbreken. 

Hierdoor krijgen patiënten met een niet-ernstige vorm ook opeens spontane bloedingen, 

die lastig te behandelen zijn omdat de normale behandeling niet meer werkt. In niet-ernstige 

patiënten zijn er tot dusver geen gegevens over de optimale behandeling om remmers te 

elimineren.

Het behandelen van bloedingen in patiënten met remmers is uiterst gecompliceerd, 

aangezien de reguliere behandeling met factor VIII concentraat dus niet effectief is. 

Zowel bij de ernstige als bij de niet-ernstige patiënten met hemofilie worden bloedingen 

behandeld met veelvuldige infusies met geactiveerd protrombinecomplexconcentraat of 

recombinant factor VIIa (ook wel ‘bypassing agents’ genoemd), met wisselende effectiviteit 

in het bereiken van een bevredigend resultaat. Dientengevolge is remmervorming 

geassocieerd met veel morbiditeit, een verhoogd risico op mortaliteit en hoge zorgkosten.

Het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op remmers zal het mogelijk 

maken om gerichte preventieve maatregelen in te voeren om het risico te verlagen. In 

patiënten met ernstige hemofilie A zijn verschillende genetische- en omgevingsfactoren 

gevonden die het risico op een remmer verhogen. Er is weinig bekend over de etiologie en 

de uitkomst van remmerontwikkeling bij patiënten met niet-ernstige hemofilie A. Aangezien 

de genetische achtergrond en de behandeling van niet-ernstige hemofilie A wezenlijk 

verschillen van ernstige hemofilie A is het belangrijk om de etiologie en de uitkomst van 

remmerontwikkeling bij deze patiënten afzonderlijk te onderzoeken.

DOEL VAN HET ONDERzOEK

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de etiologie, de 

omvang, de ernst en de behandeling van remmervorming in niet-ernstige hemofilie A.
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INHOUD

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van het proefschrift.

Deel I Genetische risicofactoren
Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de genetische risicofactoren voor 

remmervorming. Hoofdstuk 2 beschrijft de rol van F8 mutatie op het risico van 

remmerontwikkeling in de INSIGHT studie. De INSIGHT studie is een grote internationale 

cohortstudie waarin de klinische gegevens van 2700 patiënten met niet-ernstige hemofilie 

A zijn verzameld. De patiënten waren in 34 centra in Europa en Australië behandeld tussen 

1980 en 2011. In de analyse in dit hoofdstuk werden de gegevens van 1112 patiënten 

betrokken. Tijdens een observatieperiode van 31 jaar ontwikkelden 59 van de 1112 

patiënten een remmer. Wanneer er in de analyse rekening werd gehouden met het totaal 

aantal behandeldagen met factor VIII concentraat waaraan patiënten waren blootgesteld, 

was de prevalentie van remmers in niet-ernstige hemofilie hoger dan eerder beschreven. 

Het risico op remmervorming was 6,7% na 50 behandeldagen, oplopend tot 13,3% na 

100 behandeldagen. Deze bevindingen impliceren dat niet-ernstige hemofilie A patiënten 

een levenslang risico dragen om remmers te ontwikkeling in tegenstelling tot ernstige 

hemofilie A patiënten. Belangrijk is dat het remmerrisico alleen verhoogd was bij patiënten 

met specifieke F8 mutaties. Negentien F8 puntmutaties (totaal 214 puntmutaties) waren 

geassocieerd met remmervorming. Patiënten die drager waren van één van deze 19 mutaties 

hadden remmerrisico’s die vergelijkbaar waren aan het remmerrisico in patiënten met ernstige 

hemofilie A. Deze bevindingen benadrukken het belang van genotypering in niet-ernstige 

hemofilie A patiënten, omdat patiënten met een hoog risico op remmers kunnen worden 

geïdentificeerd op basis van F8 mutatie.

Hoofdstuk 3 beschrijft de associatie tussen genetische variatie van Fc-gamma-

receptorgenen en remmervorming in ernstige hemofilie A. Fc-gamma-receptoren zijn 

receptoren op immuuncellen die kunnen binden aan immuunglobulines. Genetische 

variatie van deze genen is eerder geassocieerd met vatbaarheid voor infectieziekten en 

auto-immuunziekten. In de huidige studie werden enkel-nucleotide polymorfismen (Engels: 

single nucleotide polymorphism oftewel SNP) en copynumbervariaties in de Fc-gamma-

receptorgenen bestudeerd in DNA-monsters van 85 ernstige hemofilie A patiënten. We 

vonden dat het polymorfisme 131R>H in het Fc-gamma-receptor IIA gen was geassocieerd 

met een verhoogd risico op remmervorming, waarbij patiënten met het 131HH genotype een 

meer dan drievoudig verhoogd risico hadden op remmers. Deze bevindingen suggereren 

dat Fc-gamma-receptor IIA mogelijk een rol speelt in de pathofysiologie van remmervorming.
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Deel II Omgevingsrisicofactoren
Deel II van dit proefschrift richt zich op omgevingsrisicofactoren voor remmervorming en 

met name de rol van intensieve behandeling met factor VIII concentraten. Hoofdstuk 4 

is een retrospectieve cohortstudie waarin de gegevens zijn verzameld van 138 

niet-ernstige hemofilie A patiënten die behandeld zijn tussen 1980 en 2008 in het 

hemofiliebehandelcentrum van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De rol van 

F8 mutatie en intensieve behandeling met factor VIII concentraten op remmervorming werd 

bestudeerd. Tien patiënten hadden een remmer ontwikkeld. Genetisch onderzoek toonde 

aan dat de p.Arg612Cys puntmutatie aanwezig was in 52 (38%) patiënten. Deze patiënten 

hadden een tienvoudig verhoogd risico op remmervorming vergeleken met patiënten met 

andere F8 mutaties. Zeven patiënten ontwikkelden een remmer na intensieve toediening van 

factor VIII concentraten rondom operatie, waarbij bij vijf patiënten het factor VIII concentraat 

was toegediend door middel van continue infusie. Intensieve behandeling met factor VIII 

concentraten rondom operatie en continue infusie waren beiden sterk geassocieerd met 

remmervorming.

In hoofdstuk 5 werd de associatie tussen intensieve behandeling met factor VIII 

concentraten en remmervorming verder onderzocht in een prospectieve multicenter studie 

in Nederland. Gegevens werden verzameld van 46 patiënten met niet-ernstige hemofilie A 

uit 7 verschillende hemofiliebehandelcentra. Alle patiënten waren intensief behandeld met 

factor VIII concentraten rondom een operatie. De frequentie van remmervorming na operatie 

was lager dan de eerder waargenomen frequenties in retrospectieve studies, aangezien 

slechts twee patiënten (4%) van de 46 een lage titer remmer ontwikkelden na de operatie. 

Dit was een interessante bevinding, omdat deze resultaten suggereren dat intensieve 

behandeling mogelijk niet zo sterk geassocieerd is met remmervorming als voorheen gedacht 

werd. Er zijn verschillende factoren die deze lagere incidentie zouden kunnen verklaren. Zo 

waren er relatief weinig patiënten met een hoog risico F8 mutaties en waren veel patiënten 

al eerder intensief behandeld met factor VIII zonder een remmer te ontwikkelen. Mogelijk dat 

de patiënten die in deze studie werden geobserveerd minder vatbaar waren om remmers 

te ontwikkelen. Het is belangrijk om met deze factoren rekening te houden in toekomstig 

onderzoek.

Hoofdstuk 6 is een systematische review waarin de rol van chirurgie op remmervorming 

werd geëvalueerd. Door middel van een uitgebreide literatuurstudie werden vier 

cohortstudies en drie case-control studies geïdentificeerd. In totaal werden 957 ernstige 

hemofilie A patiënten, waaronder 342 remmerpatiënten in de meta-analyse betrokken. 

Operatie ten tijde van de eerste blootstelling aan factor VIII concentraat was geassocieerd 

met een vier keer verhoogd risico op remmervorming vergeleken met behandeling i.v.m. een 

bloeding of een profylactische gift. Informatie over continue infusie, eerder behandelde 

patiënten en patiënten met niet-ernstige hemofilie A was onvoldoende om een adequate 
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meta-analyse uit te voeren. Gezien de consistente bevinding van het optreden van remmers 

na intensieve behandeling met factor VIII concentraat rondom operatie is voorzichtigheid 

geboden wanneer een hemofiliepatiënt een operatie moet ondergaan.

Deel III Behandeling en uitkomst van remmervorming
Het laatste deel van dit proefschrift gaat over de behandeling en uitkomst van 

remmervorming in niet-ernstige hemofilie A. Hoofdstuk 7 is een observationele studie, 

waarin de uitkomst van verschillende eliminatiestrategieën van remmers werd geëvalueerd 

in 101 niet-ernstige hemofilie A patiënten met remmers uit het INSIGHT cohort. In totaal 

werd in 28 patiënten met een remmer (28%) behandeling gegeven om de remmer te 

elimineren. De remmerbehandeling in deze patiënten varieerde van immuun tolerantie 

inductie tot immunosuppressieve therapie, in enkele patiënten werd een combinatie 

van beide therapieën gegeven. Bij de overige 73 remmerpatiënten (72%) werd geen 

eliminatiebehandeling gegeven. De uitkomst van beide strategieën was vergelijkbaar, de 

remmer verdween in 75% van de patiënten die behandeld waren met eliminatietherapie 

en in 70% van de patiënten die geen behandeling hadden gekregen. In totaal werden 

52 patiënten opnieuw blootgesteld aan factor VIII concentraten nadat de remmer was 

verdwenen, bij 36 (69%) bleef de remmer weg. Zowel patiënten met een hoge titer als een 

lage titer remmer leken baat te hebben bij eliminatietherapie, maar de resultaten van dit 

onderzoek moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat de patiënten niet werden 

gerandomiseerd. De conclusie van dit onderzoek is dat de eliminatie van remmers bij 

niet-ernstige hemofilie A patiënten een individuele aanpak behoeft, aangezien niet één 

benadering geschikt lijkt voor alle patiënten.

Hoofdstuk 8 beschrijft de associatie tussen remmersvorming en mortaliteit in niet-

ernstige hemofilie A. Klinische gegevens werden verzameld van 2709 niet-ernstige 

hemofilie A patiënten (107 met remmers) van het INSIGHT cohort. Sterftecijfers werden 

vergeleken tussen patiënten met en zonder remmers. Tussen 1980 en 2011 waren 148 

patiënten overleden op een mediane leeftijd van 64 jaar. Bij 62 patiënten (42%) was 

de doodsoorzaak hemofiliegerelateerd, in die gevallen was er sprake van overlijden 

door bloedingscomplicaties of hepatis B/C en HIV gerelateerde ziekten. Zestien van de 

107 remmerpatiënten waren overleden op een mediane leeftijd van 71 jaar. In tien van 

deze patiënten was de remmer aanwezig ten tijde van het overlijden, waarbij er in zeven 

patiënten sprake was van overlijden door ernstige bloedingscomplicaties. De mortaliteit 

in remmerpatiënten was meer dan vijf keer verhoogd ten opzichte van patiënten zonder 

remmer. Deze bevindingen benadrukken de ernst van remmervorming in niet-ernstige hemofilie 

A. Strikte follow-up is gewenst in niet-ernstige patiënten die worden blootgesteld aan factor 

VIII concentraten, omdat remmervorming de klinische uitkomst van deze patiënten aanzienlijk 

kan verslechteren.
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De bevindingen in deel I en deel II van dit proefschrift worden besproken in respectievelijk 

hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. In hoofdstuk 9 wordt een hypothese besproken voor de 

hogere incidentie van remmervorming bij niet-ernstige hemofilie A patiënten met specifieke 

F8 puntmutaties. Recente bevindingen ondersteunen het concept dat antistoffen worden 

gevormd zodra de F8 mutatie zich bevind op een locatie in het gen dat correspondeert 

voor een peptide dat gepresenteerd wordt door antigeenpresenterende cellen. 

Vooralsnog zijn de gegevens te beperkt om dit model te evalueren en moet nieuw 

onderzoek worden opgezet om te bevestigen of dit immunologische model remmervorming in 

niet-ernstige hemofilie A deels kan verklaren.

In Hoofdstuk 10 wordt de associatie tussen intensieve behandeling met factor VIII 

concentraten en remmervorming kritisch bediscussieerd. Intensieve behandeling wordt 

toegediend voor grote bloedingen of operaties. Tijdens ernstige bloedingen en operaties 

vindt er weefselbeschadiging plaats. De associatie tussen intensieve behandeling en 

remmervorming zou verklaard kunnen worden door blootstelling aan deze twee verschillende 

uitlokkers van het immuunsysteem: a.) een hoge dosis factor VIII en b.) immunologische 

“waarschuwingssignalen” (in het engels ‘danger signals’) die ontstaan door weefsel-

beschadiging en ontsteking. In dit hoofdstuk worden deze mogelijke mechanismen 

verder besproken en wordt aangegeven dat het belangrijk is om de twee verschillende 

risicofactoren in observationele studies verder te ontleden. Inzicht in de rol van beide 

mechanismen is nodig om verder onderzoek naar preventieve strategieën mogelijk te maken.

CONCLUSIE

De bevindingen in dit proefschrift benadrukken de ernst en omvang van remmervorming 

in niet-ernstige hemofilie A. Strikte follow-up is gewenst in niet-ernstige patiënten die zijn 

blootgesteld aan factor VIII concentraten, omdat remmervorming op elke leeftijd kan 

optreden en de klinische uitkomst van deze patiënten aanzienlijk kan verslechteren. De 

nieuwe inzichten in genetische- en omgevingsrisicofactoren in dit proefschrift creëren 

mogelijkheden voor de identificatie van hoog risico patiënten en hoog risico situaties. Deze 

kennis zal uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van gerichte preventieve maatregelen in 

de toekomst om remmervorming te voorkomen.
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