
JAK-inhibitors: een nieuwe klasse van
medicijnen tegen reuma
Biologische medicijnen zorgen sinds
het begin van deze eeuw voor een
enorme vooruitgang in de behande-
ling van reumatische aandoeningen.
De komst van JAK-inhibitors opent
opnieuw heel wat perspectieven.

Bij ontstekingsreuma's worden immuuncellen
geactiveerd. Deze cellen scheiden verschil-
lende cytokines af die verantwoordelijk zijn
voor gewrichtsschade en andere complica-
ties. De huidige behandelingen met DMARDS
(disease modifying anti rheumatic drugs) en
biologicals proberen deze cytokines te blok-
keren.

We proberen het mechanisme van ontstekin-
gen en de medicatie in het volgend voorbeeld
op een eenvoudige manier uit te leggen:

Een groep piraten (cytokines) willen een ei-
land (immuuncel) innemen om een piraten-
kamp op te richten en meer pi
raten op te leiden (meer cytokines). Als ze
op het eiland aankomen, verhoogt het aantal
piraten en ook de kans op verwoestingen op
het eiland. Ze kunnen op het eiland komen
met verschillende boten (stoomboot TNF-
alfa, roeiboot IL-6, speedboot B-cel, ... ).

De reumatoloog is in dit voorbeeld de politie:
hij gebruikt DMARDS zoals hij verschillende
contacten zou hebben met de eigenaars van
de boten om hen te vragen de piraten aan
boord van hun boten te weigeren. Dit kan
werken als je goed contact hebt met de eige-
naars, maar geeft geen zekerheid.

Biologicals zijn meer specifiek, vergelijkbaar
met wetten aan specifieke booteigenaars om
de piraten te weigeren. Dus als een biologi-
cal de stoomboot TNF-alfa verbiedt om pi-
raten aan boord te nemen, wordt het eiland
veiliger. Maar de stoomboot is niet de enige
beschikbare boot. De piraten kunnen altijd
proberen een andere boot te nemen en toch

op het eiland te raken. Op die manier werkt
een biological maar is het niet het ultieme
antwoord.

Een stap verder zou het blokkeren van de
vertrekhavens zijn. Dit zou de piraten weg-
houden van eender welke boot. Hier komen
de nieuwe behandelingen met JAK inhibitors
(janus kinase of JAK remmers) in beeld. In
plaats van verschillende cytokines te blok-
keren, wordt nu het gehele celsysteem van
verschillende cytokines geblokkeerd. Op die
manier wordt met één enkele behandeling
geprobeerd te verhinderen dat de verschil-
lende boten kunnen vertrekken.

Janus Kinase is een enzym dat werkt in de
vertrekhaven in de cel en dat helpt de boten
vertrekkensklaar te maken. Een JAK inhibitor
houdt deze enzymen tegen.
(vrije vertaling van een blag van Dr SA Akertar - https:/1
dactorakerkar.wordpress.coml)

In Europa zijn nu twee JAK-inhibitors goed-
gekeurd voor reumatoïde artritis. Voor bei-
den loopt een goedkeuringsaanvraag voor
de Belgische markt. Ook in andere onder-
zoeksdomeinen wordt veel vooruitgang ge-
boekt in de behandeling van diverse immuun-
aandoeningen. Belangrijk om te onthouden
is dat deze nieuwe soort geneesmiddelen
in pilvorm worden toegediend en dat het
chemische moleculen zijn, geen biologische.
Daardoor is er geen kans op problemen met
immunogeniciteit (aanmaak van antistoffen).


