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Ons immuun systeem is geëvolueerd om ons te beschermen tegen de continue aanvallen 

van pathogenen. Antistoffen spelen een belangrijke rol in dit systeem en zorgen ervoor dat 

pathogenen snel geopsoniseerd, gelyseerd en verwijderd worden. De twee Fab domeinen 

van een antistof binden hun doelwit met hoge specificiteit, terwijl het Fc domein de effector 

functies zoals receptor binding en complement activatie uitvoert. Door deze eigenschappen 

worden polyklonale antistofproducten al meer dan 100 jaar gebruikt als therapie voor 

uiteenlopende ziekten. De laatste dertig jaar is er sterke vooruitgang geboekt in de 

ontwikkeling van monoklonale antistoffen, en veel verschillende therapeutische antistoffen 

zijn inmiddels goedgekeurd om diverse ziekten effectief te behandelen.  

Een belangrijk nadeel van therapeutische antistoffen is hun vermogen om een ongewenst 

immuunrespons uit te lokken in patiënten, wat leidt tot de vorming van anti-drug antistoffen 

(ADA). The immunogeniciteit verschilt per therapeutische antistof, maar wordt ook 

beïnvloedt door ziektekenmerken en genetische variatie. Studies laten een inverse correlatie 

zien tussen de vorming van ADA en de vrije drug concentratie, en ADA kunnen daardoor een 

verminderd klinische respons en zelfs verlies van respons veroorzaken. Daarnaast is voor 

sommige therapeutische antistoffen gevonden dat het hebben van ADA een verhoogde kans 

op bijwerkingen geeft, hoewel dit voor veel andere therapeutische antistoffen niet het geval 

is. Het is onbekend welke immunologische mechanismes betrokken zijn bij het verlagen van 

de vrije drug concentratie en het veroorzaken van bijwerkingen. De focus van dit proefschrift 

ligt daarom op het ontrafelen van deze mechanismes om beter te begrijpen hoe de klinische 

consequenties van ADA tot stand komen. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de 

therapie met monoklonale antistoffen te optimaliseren, en zouden verder waardevol kunnen 

zijn in de ontwikkeling van nieuwe therapeutische antistoffen.  

Het grootste gedeelte van het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt is 

uitgevoerd met anti-TNF antistoffen, waarvan er vijf in klinisch gebruik zijn (infliximab, 

adalimumab, golimumab, certolizumab en etanercept). Deze medicijnen worden gebruik als 

behandeling voor ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis en inflammatoire 

darmziekten. Helaas worden ADA gedetecteerd in de meerderheid van de met infliximab en 

adalimumab behandelde patiënten, hoewel meestal slechts een lage concentratie ADA 

gevonden wordt. Verder zijn ook golimumab en certolizumab immunogeen bevonden in een 

deel van de patiënten.  

Om het ADA respons te kwantificeren zijn verschillende testen ontwikkeld, elke met andere 

eigenschappen. Aangezien alle testen antistoffen gebruiken als reagentia voor coat en/of 

detectie, en de ADA en drug ook antistoffen zijn, kunnen er verschillende vormen van 

interferentie ontstaan. Dit kan leiden tot vals-positieve of vals-negatieve resultaten, wat 

mogelijk een negatieve uitwerking kan hebben op de patiëntenbehandeling, of op het 

ontwikkelen van een nieuw medicijn. In Hoofdstuk 2 worden de verschillende testen 

besproken om ADA te kunnen meten, alsmede de verschillende factoren die in deze testen 

kunnen storen.  



Anti-TNF antistoffen reduceren ontsteking door TNF te binden, waardoor zijn binding met de 

TNF-receptoren wordt verhinderd. In Hoofdstuk 3 wordt TNF zelf, en de interactie van TNF 

met TNF-receptoren onderzocht. Biologisch actief TNF is een instabiele trimeer die, onder 

fysiologische condities, snel dissocieert in biologisch inactieve monomeren. In dit onderzoek 

laten we zien dat op hoge concentraties TNF ook dissocieert, maar dat monomeren kunnen 

her-associëren tot een actieve trimeer, een proces dat monomeeruitwisseling heet. De 

resultaten laten verder zien dat adalimumab, infliximab en etanercept deze 

monomeeruitwisseling verhinderen, en op die manier de trimere vorm van TNF stabiliseren. 

Daarentegen kunnen certolizumab en golimumab dit proces niet volledig stoppen, hoewel ze 

het proces wel vertragen.  

Zoals hierboven beschreven is de vorming van ADA geassocieerd met een verlaagde 

concentratie vrije drug. Hoewel velen hebben gespeculeerd dat dit zou kunnen ontstaan via 

neutralisatie of via versnelde klaring is er zeer weinig bewijs over dit onderwerp beschikbaar. 

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we de neutraliserende capaciteit van ADA tegen alle anti-TNF 

antistoffen. De resultaten laten zien dat in alle patiënten meer dan 97% van de ADA tegen 

adalimumab, golimumab en certolizumab neutraliserend zijn, en in meer dan 90% van de 

ADA tegen de chimere antistof infliximab. Dit suggereert dat de overgrote meerderheid van 

de ADA competeren met TNF voor de TNF bindingsplaats, en dat neutralisatie dus een 

belangrijke rol speelt in het reduceren van de vrije drug concentratie.  

De bevindingen die in Hoofdstuk 4 worden beschreven kunnen mogelijk op twee manieren 

worden verklaard, I) de TNF bindingsplaats is zeer immunogeen, of II) het idiotype is het 

meest immunogene gedeelte van de antistof, ongeacht de specificiteit. We hebben daarom 

het ADA respons tegen een ander therapeutische antistof onderzocht, de anti-α4 integrine 

natalizumab dat wordt gebruikt als behandeling voor multiple sclerose. Zoals in Hoofdstuk 5 

wordt beschreven is het ADA respons tegen natalizumab ook sterk beperkt tot de 

antigeenbindingsplek. Samen met de resultaten van Hoofdstuk 4 concluderen we daarom 

dat ADA voornamelijk gericht zijn op het idiotype van therapeutische antistoffen.  

Patiënten die ADA maken tegen infliximab hebben een verhoogde kans op infusiereacties, 

een bijwerking van infliximab. Door de allergieachtige verschijnselen van deze reacties wordt 

gedacht dat IgE-ADA hierin een rol spelen, hoewel de gepubliceerde resultaten over de 

aanwezigheid van IgE-ADA elkaar tegenspreken. Deze onenigheid wordt in ieder geval deels 

veroorzaakt door het gebrek aan een robuuste test om IgE-ADA te kunnen meten en een 

positieve controle voor testvalidatie. In Hoofdstuk 6 wordt een nieuwe test beschreven 

inclusief een recombinante humane IgE anti-infliximab antistof als positieve controle. Met 

deze test hebben we bepaald dat in de meerderheid van de infusiereactie patiënten geen 

IgE-ADA te detecteren is. Slechts enkele infusiereactie patiënten waren positief voor IgE-

ADA, meestal in lage hoeveelheden, en al deze patiënten waren daarnaast ook sterk positief 

voor IgG-ADA. De resultaten van deze studie geven aan dat infusie reacties niet geassocieerd 

zijn met IgE-ADA.  

Het was al vastgesteld dat IgG-ADA geassocieerd zijn met infusiereacties in infliximab en 

natalizumab behandelde patiënten. De mechanismes achter deze klinische manifestaties zijn 

onbekend, maar het is gesuggereerd dat de vorming van immuuncomplexen tussen ADA en 



drug een rol kan spelen. In Hoofdstuk 7 wordt onderzocht welke factoren de 

complexvorming tussen infliximab en ADA beïnvloeden, en wat het immuunactiverende 

vermogen is van deze complexen. De concentratie en de ratio werden gevonden als twee 

onafhankelijke factoren die bepalend waren voor de immuuncomplexgrootte. Er werd geen 

immuunactivatie gezien door dimeren, tetrameren en hexameren, waarschijnlijk door hun 

conformatie. Zeer grote complexen hadden wel enig vermogen om het immuunsysteem te 

activeren. Deze resultaten impliceren dat immuuncomplexen tussen ADA en drug over het 

algemeen niet schadelijk zijn. Echter, in zeldzame gevallen, wanneer drug en ADA in gelijke 

en hoge hoeveelheden aanwezig zijn, zouden grote complexen gevormd kunnen worden die 

immuunactiverend kunnen werken, wat mogelijk leidt tot de bijwerkingen die gezien 

worden in de kliniek.    

De resultaten die in dit proefschrift worden beschreven geven nieuwe informatie over de 

mechanismes die betrokken zijn bij (ongewenste) klinische effecten die worden 

waargenomen in ADA positieve patiënten. Deze resultaten zouden de behandeling van deze 

patiënten kunnen verbeteren, en kunnen verder gebruikt worden voor het ontwikkelen van 

nieuwe therapeutische antistoffen.  

 


