Immunotherapie voor diabetes mellitus type 1
Cornelis R. van der Torren en Bart O. Roep

• De behandeling van diabetes mellitus type 1 (DM1) is sterk verbeterd, maar beperkt zich tot bestrijding van de
gevolgen van de ziekte.
• De streefwaarden voor glucoseregulatie worden bij slechts 20% van de patiënten behaald.
• Immuunsuppressie vertraagt het ziekteproces, maar geneest DM1 niet. Immunotherapie streeft naar behoud van
insulineproducerende β-cellen en β-celfunctie.
• Veelbelovende resultaten met immunotherapie in fase 2-studies bij patiënten met DM1 konden niet worden gereproduceerd in fase 3-studies. Uit deze studies bleek dat heterogeniteit in patiëntenpopulaties en tussen etnische
groepen een rol speelt.
• Voor toekomstige studies is behoefte aan betere uitkomstmaten voor effectiviteit en aan biomarkers voor ziekteprogressie en voor de respons op de therapie.
• Vaccinatie met β-celspecifieke antigenen om tolerantie op te wekken en combinatie hiervan met immunotherapie
(biologicals) zijn opties voor een toekomstige therapie.
• Discussie over de aanvaardbaarheid van bijwerkingen van immunotherapie bij DM1 is gewenst.

Bij slechts 20% van de patiënten met diabetes mellitus
type 1 (DM1) lukt het om de gewenste bloedsuikerwaarden te handhaven. Om dit te verbeteren doet men tegenwoordig veel moeite om de eigen β-celfunctie van de
patiënt te behouden of te herstellen; hierbij moet de autoimmune destructie van de insuline-producerende
β-cellen worden gestopt.
Na bemoedigende resultaten van verschillende klinische
fase 2-trials met immunotherapie voor patiënten bij wie
kort daarvoor DM1 was gediagnosticeerd, bleken afgelopen jaar de resultaten van de eerste fase 3-trials tegen te
vallen. Dit was enerzijds het gevolg van te hoog gespannen
verwachtingen, maar anderzijds hadden de klinische trials
een inadequate studieopzet. De behandeling van DM1 zal
zich desondanks de komende tijd sterk blijven ontwikkelen. In de toekomst zal de behandeling van DM1 niet
alleen gericht zijn op de symptomen van β-celdestructie
– met insulinesuppletie –, maar waarschijnlijk ook de
oorzaak van deze ziekte aanpakken in de vorm van immunotherapie.
Het probleem
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De ontdekking van insuline, nu 90 jaar geleden, heeft
DM1 veranderd van een dodelijke ziekte in een chronische aandoening met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Ontwikkelingen in de productie van insuline,
insuline-analogen en hulpmiddelen voor insulinetoediening hebben, samen met verbeterde technieken voor
glucosemonitoring, de kwaliteit van leven voor patiënten
met DM1 sterk verbeterd. Naar aanleiding van de resultaten van de ‘Diabetes control and complication’(DCCT)NED TIJDSCHR GENEESKD. 2012;156:A4268
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studie en de ‘United Kingdom prospective diabetes study’
is de insulinebehandeling geïntensiveerd, waardoor het
ontstaan van langetermijncomplicaties bij veel patiënten
kan worden vertraagd of mogelijk voorkómen.1,2
Ondanks de verbeterde therapie legt DM1 een continu
beslag op het leven van patiënten. Daarbij komt de zorg
voor eventuele complicaties. De strikte glucosecontrole
die nodig is om complicaties te voorkomen – met de
streefwaarde HbA1c < 7% (53 mmol/mol) volgens de huidige richtlijnen – blijkt voor minder dan 1 op de 5 volwassen patiënten haalbaar. Bij kinderen en adolescenten
is strakke regulatie nog moeilijker.3 Dat een goede glucosecontrole langdurig consequenties heeft, blijkt uit een
groeiend verschil in complicaties tussen de interventiegroepen in de DCCT-trial, lang na afloop van de trial.4
Behoud van enige endogene insulineproductie bevordert
de glucoseregulatie met exogene insulinetherapie en
helpt waarschijnlijk complicaties op de lange termijn te
voorkomen, zoals blijkt uit gedeeltelijke regressie van
complicaties bij patiënten die een pancreas- of eilandjestransplantatie hebben ondergaan.5-8

werd aangetoond dat immuunsuppressie van T-cellen
met bijvoorbeeld cyclosporine of azathioprine het beloop
van DM1 kon vertragen, maar de bijwerkingen verhinderden langdurig gebruik. Bovendien bleek dat immuunsuppressieve therapie bij transplantatie van eilandjes van
Langerhans naar patiënten met DM1 onvoldoende
bescherming bood tegen bestaande auto-immuniteit
tegen eilandjes.14
Toch is het mogelijk om patiënten te genezen van DM1
met een controversiële, rigoureuze immunotherapie met
autologe hematopoëtische stamcellen na agressieve
inductietherapie met cyclofosfamide en thymocytenimmunoglobuline. In een onderzoek bij 23 patiënten waren
er nog 12 insuline-onafhankelijk na gemiddeld 30 maanden follow-up.13 Hoewel deze studie een ‘proof of concept’
levert dat genezing met behulp van immuuninterventie
therapie mogelijk is zonder β-celvervanging, lijken ook
hier de bijwerkingen en risico’s op lange termijn niet op
te wegen tegen de eventuele complicaties als gevolg van
ontoereikende insulinetherapie.

Aanknopingspunten voor therapie

De zoektocht naar een kortdurende en gerichtere
immuuninterventie met langdurig effect gaat verder, en
is in de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt
toen bleek dat biologicals in verschillende fase 2-studies
de β−celfunctie tijdelijk beschermden. Deze behandelingen richtten zich tegen T-cellen, met de gemodificeerde
anti-CD3-antilichamen teplizumab en otelixizumab,15,16
tegen B-cellen, met het anti-CD20-antilichaam rituximab,17 en tegen immuunactivatie door co-stimulatie van
T-cellen te blokkeren met abatacept, een anti-CTLA-4immuunglobuline.18 Hoewel patiënten in deze studies
doorgaans afhankelijk bleven van insuline, is de verwachting dat dit behoud van eigen β-celfunctie tot betere
regulatie van bloedsuikerconcentraties op lange termijn
leidt. Of de bescherming aanhoudt, moet nog blijken,
maar bij patiënten behandeld met anti-CD3-antilichamen
waren de insulinebehoefte en de HbA1c-waarden na 4
jaar lager dan in de controlegroep.16
Dergelijke gunstige resultaten uit de fase 2-studies leidden tot hooggespannen verwachtingen voor de fase 3-trials naar de anti-CD3-antilichamen otelixizumab en
teplizumab. De teleurstelling was groot toen er bij geen
van beide trials begin 2011 een verschil in de primaire
uitkomstmaat was tussen de interventie- en controlegroep.19 In het onderzoek naar otelixizumab gold gestimuleerd C-peptide als maat voor de functionele
β-celmassa. De trial met teplizumab gebruikte als uitkomstmaten de verandering van de HbA1c-waarde en het
percentage patiënten met HbA1c < 6,5% bij een insulinegebruik < 0,5 E/kg per dag, beide 1 jaar na het begin van
de therapie gemeten.

DM1 is het gevolg van auto-immune destructie van de
insulineproducerende pancreatische β-cellen in de
eilandjes van Langerhans (figuur).9
Vooralsnog werd aangenomen dat de ziekte zich manifesteert als 80% van de β-celmassa is vernietigd. Deze
celmassa wordt geschat op basis van de endogene
β-celfunctie, die wordt bepaald aan de hand van de
serumconcentratie C-peptide (een afbraakproduct van
endogeen geproduceerd insuline) na het stimuleren van
de insulineafgifte met bijvoorbeeld een gestandaardiseerde maaltijd.10 Uit recente autopsiestudies bij patiënten met DM1 blijkt echter dat de ziekte bij mensen zeer
heterogeen is.11
Na het stellen van de diagnose ‘DM1’ zijn bij sommige
patiënten nog aanzienlijke aantallen β-cellen aanwezig
en zelfs decennia later kunnen nog normaal ogende
eilandjes van Langerhans in de pancreas worden aangetroffen.11,12 De β-celdisfunctie is omkeerbaar, wat blijkt
uit een tijdelijke opleving bij veel patiënten van de endogene insulineproductie in de ‘honeymoon’-fase, direct na
het begin van de insulinetherapie. Deze opleving is helaas
van korte duur, aangezien het auto-immuunproces nog
actief is. In deze fase kan agressieve immunotherapie
zelfs tot volledige en langdurige remissie leiden.13
Immunotherapie voor DM1

Hoewel diverse immunotherapieën voor DM1 effectief
bleken, is de ontwikkeling van een standaardtherapie
niet eenvoudig. Reeds in de jaren ‘80 van de vorige eeuw
2
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FIGUUR  Schematische weergave van (a) de pathogenese van diabetes mellitus
type 1 en (b) interventies die aangrijpen op het auto-immuunproces. (a)
Antigenen afkomstig uit insulineproducerende β-cellen (β) worden door
antigeenpresenterende cellen (APC) opgenomen en afgevoerd. Door activatie
van specifieke pro-inflammatoire T-cellen (Th1) kan een auto-immuunreactie
worden opgewekt, waarbij B-lymfocyten (B-cel) worden aangezet tot productie
van autoantilichamen (auto-Ab) en cytotoxische T-lymfocyten (CTL) tot het
herkennen en vernietigen van β-cellen die het antigeen via HLA presenteren. Bij
de herkenning is de T-celreceptor (TCR) betrokken. Interleukine-1 (IL-1) zou
rechtstreeks een negatief effect op β-cellen kunnen hebben.
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(b) Teplizumab en otelixizumab zijn antilichamen tegen T-cellen; rituximab is
een antilichaam tegen B-cellen. De activatie van ongeactiveerde (‘naïeve’)
T-cellen (Tn) kan worden voorkomen met abatacept. Anakinra, een IL-1receptorantagonist, blokkeert de activatie van Th1-cellen en gaat het effect van
IL-1 op β-cellen tegen. Regulatoire T-cellen (Treg) die specifiek zijn voor het
antigeen van de β-cellen remmen de auto-immuuncascade die leidt tot
vernietiging van de β-cellen. Vaccinatie met glutamaatdecarboxylase (GAD65)
of een heat-shock protein 60-peptide (hsp60) induceert deze regulatoire
T-cellen. Deze vorm van vaccinatie wordt wel tolerogene vaccinatie genoemd.
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Details van de fase 3-trial met otelixizumab zijn nog niet
gepubliceerd, maar een mogelijke verklaring voor het
falen is dat de medicatiedosis lager was dan in de fase
2-trial, namelijk 25 mg in plaats van 48 mg. De dosis
was gereduceerd in verband met de kans op reactivatie
van het epstein-barrvirus. Ook in de teplizumab-studie
was de dosis in de maximaal behandelde groep verlaagd
tot 50% van de dosis in de fase 2-studie.15,19
De teplizumab-studie onderstreept dat de keuze van
primaire uitkomstmaten essentieel is. De keuze voor
HbA1c-waarden als primaire uitkomstmaat in de fase
3-trial met teplizumab was opmerkelijk, aangezien de
fase 2-studies geen duidelijk verschil in HbA1c-waarden
tussen interventie- en controlegroep hadden laten zien.
Ook is 1 jaar na de diagnose een insulinedosis van < 0,5
E/kg per dag niet ongebruikelijk, waardoor de gelegenheid een verschil te meten beperkt werd. Uiteindelijk
bereikte 20% van zowel de behandelde groep als placebogroep de streefwaarden.
Post-hoc-analyse met een andere uitkomstmaat, namelijk HbA1c-streefwaarden volgens de reguliere behandelrichtlijnen (< 7%) bij een stringentere insulinedosis
(< 0,25 E/kg per dag), toonde wél verschillen tussen de
behandelde groep en de placebogroep. Er was bovendien een effect op het behoud van de β-celfunctie (de
uitkomstmaat in de fase 2-studie). Bijwerkingen bleven
voornamelijk beperkt tot hoofdpijn en huidreacties. In
beide groepen werden evenveel ernstige bijwerkingen
gemeld. Hoewel de studiedoelen niet werden bereikt,
lijkt het voorbarig om anti-CD3-antilichamen te diskwalificeren als potentiële therapie voor patiënten met
recent gediagnosticeerde DM1.
Vaccinatie

Tegelijkertijd werden alternatieve therapeutische strategieën ontwikkeld en getoetst om resterende β-cellen
te beschermen tegen auto-immuundestructie. Eén zo’n
strategie beoogt het herstel van specifieke regulatoire
mechanismen van het immuunsysteem zelf. Ontspoorde
afweerreacties kunnen immers door het immuun
systeem zelf worden gereguleerd. Regulatoire T-cellen
kunnen immuunreacties tegen specifieke auto-antigenen tegengaan zonder de reactie tegen pathogenen aan
te tasten en zo specifieke tolerantie induceren. Terwijl
bij gebruikelijke vaccinaties de specifieke antigenen
worden geïnjecteerd in combinatie met een activerend
adjuvans om een sterke immuunrespons op te wekken,
wordt bij tolerogene vaccinatie het auto-antigeen toegediend zonder adjuvans of in een zogenoemde modulerende context, bijvoorbeeld in combinatie met modulatoire immuuncellen of anti-inflammatoire adjuvans.
De eiwitten glutamaatdecarboxylase (GAD) en heatshock protein 60 (hsp60) zijn doelwit van het immuun4

systeem bij DM1. Tolerogene vaccinaties met de isovorm GAD65 en een peptide van hsp60 vertraagden in
fase 2-studies het verlies van β-celfunctie.20,21 Ook hierbij gaf een fase 3-studie andere inzichten; in 2011 werd
bekend dat het middel in de fase 3-studie de afname
van C-peptide, een maat voor de β-celfunctie, niet significant vertraagde.22 Ook een recente fase 2-studie met
vergelijkbare opzet liet geen significant effect van vaccinatie met GAD zien.23
Het is nog onduidelijk waarom de resultaten van de
initiële studie niet bevestigd konden worden; de aandacht gaat nu uit naar subgroepen waarin significante
effectiviteit werd bereikt. Bovendien wordt bestudeerd
welke nadelige effecten gelijktijdige griepvaccinaties
(N1H1) kunnen hebben gehad op tolerantie-inductie.
In de fase 2-studie werden patiënten vooral in het voorjaar geïncludeerd, terwijl in de fase 3-studie inclusies
vooral in september plaatsvonden.
Het bedrijf dat het hsp60-peptide ontwikkelt, maakte
eind november 2011 bekend dat hun fase 3-studie
wel succesvol verliep (www.andromedabio.com/page.
php?pageID=69); met dit middel werd bescherming van
de β-celfunctie en verbetering van de HbA1c-waarden
gezien. In 2011 is een 2e fase 3-studie met dit middel
van start gegaan.

Toekomst voor behandeling van DM1
Op dit moment lopen meerdere klinische trials naar
immunotherapie voor DM1. Hoewel sommige experimentele behandelingen veelbelovend zijn, blijkt het
moeilijk een standaardtherapie voor alle patiënten te
ontwikkelen. Recente klinische trials geven belangrijke
lessen voor de toekomst.24 Uit vrijwel alle studies komt
naar voren dat ingrijpen snel na de diagnose vereist is om
een effect te kunnen meten, wat overigens niet impliceert
dat interventie in een later stadium niet zinvol kan zijn.
Uitkomstmaten

De juiste uitkomstmaten zijn essentieel voor een goede
interpretatie van de resultaten. HbA1c is een discutabele
marker voor de gemiddelde bloedglucosewaarde op
individueel niveau, zo bleek uit recent onderzoek met
continue bloedglucosemeting.25 De HbA1c-waarde
wordt beïnvloed door allerlei factoren, waaronder leeftijd, etniciteit en comorbiditeit. Overigens mag HbA1c
niet als primaire uitkomstmaat van immunotherapie
gelden, aangezien deze parameter het effect van de
behandeling met insuline weerspiegelt. Een hogere
HbA1c-waarde in de placebogroep zou dus kunnen duiden op inferieure insulinetoediening.
Aangezien het niet haalbaar is harde uitkomstmaten te
hanteren, zoals het voorkómen van complicaties of
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Heterogeniteit in respons

De resultaten van de trials met immunotherapieën wijzen op opmerkelijke heterogeniteit in ziekte en in de
respons op de behandeling, deels door etnische en
genetische verschillen. In de fase 3-studie naar teplizumab was bescherming van de β-celfunctie meer uitgesproken bij kinderen (8-11 jaar) en bij patiënten geïncludeerd in de VS. Ook viel op dat de afname van C-peptide
bij patiënten in India, Canada en Mexico veel kleiner
was dan bij patiënten geïncludeerd in Europa, Israël of
de VS, ongeacht therapie. In de abatacept-trial stond
het handhaven van de C-peptideconcentratie in de
complete trial in scherp contrast met een significante
daling van deze waarde in ‘non-white’ deelnemers.18,19,24
Recente studies leveren interessante biomarkers voor
therapeutische effectiviteit en selectie van patiënten.9
Zo blijkt de concentratie C-peptide na stimulatie een
belangrijke klinische voorspeller van effectiviteit van
immunotherapie en is het ontbreken van een autoimmuunrespons vóór transplantatie voorspellend voor
succes bij een eilandtransplantatie.14 Deze inzichten
zijn gezamenlijk een opstap naar therapie op maat.
Bijwerkingen

In de meeste trials met individuele immuunsuppressiva
lijkt behandeling vooral een initiële vertraging in het
verlies van β-celfunctie te bereiken, waarna de concentratie C-peptide na stimulatie enkele maanden later in
de behandelde én onbehandelde groep parallel daalt.
Hoewel dit een beperkt resultaat lijkt, zijn de bijwerkingen in deze studies ook beperkt, in tegenstelling tot de
risico’s van de effectievere autologe stamceltherapie.
Een combinatie van verschillende immuunsuppressiva,
eventueel met tolerantie-inducerende therapie, zou
uitkomst kunnen bieden bij de tekortkomingen van de
individuele therapieën. Desondanks moet gewaakt
worden voor subtherapeutische doseringen die paradoxaal versnelde ziekteprogressie zouden kunnen
geven, zoals mogelijk bij lage doses van teplizumab
gebeurd is.19
Ernstigere bijwerkingen kunnen, als zij tijdelijk en
omkeerbaar zijn, wellicht opwegen tegen het risico op
verminderde kwaliteit van leven dat patiënten op de
lange termijn lopen, ondanks insulinetherapie.27 Voor
elke nieuwe studie zullen de risico’s en baten opnieuw

▼ Leerpunten ▼
• Diabetes mellitus type 1 is het gevolg van destructie van insulineproducerende β-cellen door auto-immune T-cellen; hierbij
ontstaan meestal ook auto-antilichamen.
• Immunotherapie bij patiënten met recent gediagnosticeerde DM1
zou het auto-immuunproces kunnen stoppen, zodat een deel van
de β-cellen behouden blijft.
• De helft van een groep patiënten met DM1 die autologe
stamceltransplantatie hadden ondergaan, hoefde 2 jaar later
nog steeds geen insuline te gebruiken.
• Enkele minder ingrijpende immunotherapieën, zoals biologicals
en vaccinaties, hadden tot nu toe geen significant effect in fase
3-studies bij patiënten met DM1.
• Bij onderzoek naar immunotherapie voor DM1 moet men rekening
houden met heterogeniteit in patiëntengroepen; ook is er
behoefte aan goede uitkomstmaten voor effectiviteit en
biomarkers voor ziekteprogressie.
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mortaliteit en de kwaliteit van leven op lange termijn, is
het handhaven van de C-peptideconcentratie – gemeten na stimulatie van de insulineafgifte – momenteel
waarschijnlijk de geschiktste klinische uitkomstmaat.
Deze waarde verandert namelijk snel in de eerste jaren
na het stellen van de diagnose ‘DM1’ en correleert ook
sterk met complicaties op lange termijn.26

afgewogen moeten worden en afgezet tegen de steeds
betere vooruitzichten van intensieve insulinetherapie.
Het verdient overweging onderzoek naar immunotherapie ook bij kinderen uit te voeren, aangezien de helft
van de nieuwe patiënten met DM1 jonger is dan 18 jaar
en zij degenen zijn met het hoogste risico op complicaties door de ziekte op de lange termijn.

Conclusie
De weg naar genezing van patiënten met DM1 is niet
zonder hindernissen en terugslag, maar men boekt
desondanks gestaag resultaten. Genezing heeft al eens
plaatsgevonden, zij het met forse bijwerkingen en risico’s. Minder risicovolle, weefselspecifieke interventies
en combinatietherapieën worden momenteel ontwikkeld en getoetst. Daarnaast zal verbetering van insulinepompen en -sensoren en eventueel directe koppeling
van beide de behandeling en daarmee wellicht de kwaliteit van leven van patiënten met DM1 de komende
jaren verbeteren. Voor nieuwe patiënten met DM1 zal
het behoud van β-celfunctie centraal komen te staan
door nieuwe behandelingen die ingrijpen in de pathofysiologie van DM1.
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