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Immunologische responsen en biomar-
kers voor allergeenspecifieke immuun- 
therapie tegen geïnhaleerde allergenen

INLEIDING
Allergeenspecifieke immuuntherapie (AIT) is geïndiceerd 

voor patiënten met IgE-gemedieerde rhinoconjunctivitis 

en/of astma, die niet adequaat reageren op symptomati-

sche farmacotherapie of daar onacceptabele bijwerkingen 

van ondervinden. Zowel subcutane als sublinguale AIT 

heeft een aangetoonde effectiviteit tijdens de behandeling, 

ook na het stoppen ervan. Nog steeds is er een gebrek aan 

biomarkers die kunnen worden gebruikt voor het selecte-

ren van een patiënt voor immuuntherapie en aan biomar-

kers die kunnen worden gebruikt voor het in kaart bren-

gen van de effectiviteit van deze behandeling.

BIOMARKERS VOOR HET IDENTIFICEREN VAN 
PATIËNTEN
In het artikel van Shamji et al. is gekeken naar additionele 

biomarkers die ‘responders’ van ‘non-responders’ kunnen 

identificeren om de behandeling nog meer te kunnen per-

sonaliseren.

Het artikel gaat in op moleculaire allergologie als biomar-

ker. Er zijn studies verricht onder kinderen met een gras-

pollenallergie, bij wie 39 verschillende IgE-sensibilisatie- 

patronen werden geconstateerd. Deze verschillen konden 

worden gelinkt aan klinische fenotypen. Phl p 7 en Phl p 12 

bleken voorspellers voor astma en ‘pollen food’-syndroom. 

Daarnaast hadden de kinderen met sIgE voor Phl p 7 ern-

stiger rinitis.

BIOMARKER VOOR SUCCESVOLLE 
BEHANDELING
Succesvolle immuuntherapie geeft een vermindering van 

IgE-afhankelijke activatie van mestcellen en van eosinofie-

len in de doelorganen. Deze onderdrukking van type 2- 

immuniteit gaat samen met een vroege inductie van regu-

latoire T-cellen, met een shift naar antigeenspecifieke 

T-helper-1-celresponsen en de inductie van lokale en sys-

temische IgG-, IgG
4
- en IgA-antilichamen. Zowel subcuta-

ne immuuntherapie (SCIT) als sublinguale immuunthera-

pie (SLIT) kan deze antilichamen induceren, maar SLIT

geeft vooral een inductie van IgA, terwijl SCIT met name

het IgG stimuleert.

Deze ‘beschermende’ antilichamen kunnen de vorming

tegengaan van de allergeen-IgE-complexen die de FceRII

(CD23)-receptoren op B-cellen stimuleren, waardoor de

stimulatie van mestcellen en IgE-gefaciliteerde Th2-

helper-2-celactivatie wordt gereduceerd. Een van de meest

veelbelovende markers in dit verband is de Ig-FAB-assay.

In een klinische studie met graspollen-SCIT was de IgE- 

FAB-inhibitieactiviteit meer gecorreleerd aan de klinische

respons dan de IgG- of IgG
4
-niveaus. Bovendien bleef de

functionele IgE-FAB-inhibitie bestaan tot ten minste 2 jaar

na het stoppen van SCIT, in vergelijking met de IG/IgG
4
-

antistoffen. Ook nu correleerde dit met de praktijk.

Recente data tonen steeds meer het belang aan van het

‘innate’ immuunsysteem bij de allergische inflammatie.
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De belangrijkste cellen hierbij zijn de type 2-dendritische 

cellen en ‘innate’ lymfoïde cellen (ILC’s). Deze cellen wor-

den gereguleerd door cytokinen van het respiratoire epi- 

theel, zoals het ‘thymic stromal lymfopoietine’ en interleu-

kine (IL)-33. Ook wordt steeds meer bekend over nieuwe 

subsets van regulatoire cellen die worden geïnduceerd 

door immuuntherapie, waaronder IL-35-producerende 

Tregs, regulatoire B-cellen, een subset van folliculaire 

T-cellen en IL-10-producerende ILC2’s. Deze markers zijn

echter niet geschikt voor de dagelijkse praktijk.

COMMENTAAR
Voor wie zich snel wil inlezen in de ontstaansmechanis-

men van allergische rhinitis en de immunologische effec-

ten van immuuntherapie is dit een goed toegankelijk, lees-

baar artikel. Dit artikel zet de mechanismen van 

succesvolle immuuntherapie overzichtelijk op een rij en 

geeft een overzicht van de biomarkers die kunnen worden 

gebruikt voor het selecteren van een patiënt voor im-

muuntherapie en van biomarkers die kunnen worden ge-

bruikt voor het in kaart brengen van de effectiviteit van 

deze behandeling. Helaas wordt niet ingegaan op een gou-

den standaard waar deze biomarkers mee moeten worden 

vergeleken. Verder worden de mechanismen die ten 

grondslag liggen aan langetermijn-immuuntolerantie sa-

mengevat. Daarnaast is bekeken hoe deze nieuwe kennis 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van biomarkers om de 

respons op AIT te kunnen voorspellen en monitoren. Voor 

het identificeren van patiënten die baat kunnen hebben bij 

immuuntherapie, blijft een gedetailleerde anamnese (ge-

richt op klachten na blootstelling aan allergenen en de be-

vestiging van de relevante IgE-sensibilisatie) cruciaal als 

biomarker.

Voor de toekomst wordt verwacht dat een gepersonali-

seerder profiel met componentanalyse zal helpen bij het 

effectief selecteren van geschikte patiënten voor immuun-

therapie. Tot op heden zijn echter nog onvoldoende data 

beschikbaar die deze verschillende sensibilisatieprofielen, 

en dus de rol van componenttesten, linken aan de respon-

siviteit op immuuntherapie.

Voor het monitoren van effectiviteit zijn nog steeds geen 

echte biomarkers beschikbaar voor de dagelijkse praktijk. 

Het specifiek IgE, dat aanvankelijk vaak omhoog gaat tij-

dens de immuuntherapie en daarna weer daalt, correleert 

niet met de klinische effectiviteit. Wel toont een aantal 

studies aan dat de ratio sIgE/tIgE kan helpen bij het voor-

spellen van een succesvolle behandeling met een afkap-

waarde van 16,2% IgE. Het sIgG4 is op groepsniveau wel 

gecorreleerd aan een klinische uitkomst, maar niet op in-

dividueel niveau. De basofielenactivatietest geeft conflicte-

rende uitkomsten en heeft geen meerwaarde. De IgE-FAB- 

assay lijkt nog het beste gecorreleerd aan het klinisch 

beeld; zowel qua effectiviteit als voorspeller voor effectivi-

teit na het stoppen van de behandeling.

Verder onderzoek zal de voorspellende biomarkers moe-

ten identificeren en valideren.
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