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SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Patiënten met het pancreascarcinoom hebben een sombere prognose. Met name 
vanwege late ontdekking van de tumor is vijf jaar na het stellen van de diagnose  
nog maar 5% van de mensen in leven. Resectie van de tumor is de enige kans 
op overleving maar is slechts mogelijk voor 20% van de patiënten. Verwijdering 
van de tumor, met meenemen van het duodenum en een deel van de galwegen 
(pancreaticoduodenectomie, “Whipple operatie”) biedt geen garantie voor 
genezing. De 5-jaars overleving na een operatie is 15 tot 20%. Patiënten die 
niet in aanmerking komen voor een operatie kunnen palliatief worden behandeld 
met gemcitabine. Dit chemotherapeuticum geeft voornamelijk verlichting van 
klachten. Het effect op overleving is discutabel en zeer waarschijnlijk minimaal. 
Om het merendeel van de patiënten met pancreascarcinoom beter te kunnen 
behandelen worden nieuwe therapieën ontwikkeld zoals gentherapie.   

Met name agressieve vormen van gentherapie zoals virotherapie zijn 
veelbelovend. Bij virotherapie wordt gebruik gemaakt van virussen met een 
zogenaamde lytische cyclus. Na infectie vermeerderen deze virussen zich in de 
gastheercel, waarna de nieuw gevormde virus deeltjes vrijkomen door lysis van 
de gastheercel. Deze kunnen dan naburige cellen infecteren waarna een nieuwe 
cyclus start. Een oncolytisch virus repliceert wel in tumorcellen maar niet of 
minder goed in normale cellen. In theorie zou de replicatie van een oncolytisch 
virus doorgaan totdat alle tumorcellen gelyseerd zijn en de  complete tumor 
verdwenen is. 

Een veel gebruikt virus voor virotherapie is het humane Adenovirus. 
Adenovirus kan echter ook repliceren in normaal weefsel wat schadelijk kan zijn. 
Om de kans op ongewenste neven effecten te verkleinen zijn er door middel 
genetische modificatie Adeno vectoren ontwikkeld waarvan de replicatie tumor 
specifiek is. Bekende voorbeelden van dergelijke zogenaamde Conditioneel 
Replicerende Adenovirussen (CRAds) zijn Onyx-015 en delta24. Deze CRAds 
zouden alleen kunnen repliceren in cellen met respectievelijk een gemuteerd 
p53- of retinoblastoma tumor-suppressor-eiwit, defecten die voorkomen in 
het overgrote deel van de maligniteiten waaronder ook pancreastumoren. 
Dergelijke CRAds bleken effectief in pre-klinische in vitro en in vivo modellen 
voor pancreas tumoren. Echter de resultaten van twee klinische studies waarbij 
pancreascarcinoom werd behandeld met Onyx-015, waren ronduit teleurstellend. 
Na intra-tumorale injectie werd nauwelijks virusreplicatie of celdood aangetoond. 
Additionele studies suggereerden dat dit gedeeltelijk het gevolg is van verlaagde 
expressie van de cellulaire receptor voor adenovirus, de coxsackie adeno-recoptor 
(CAR), op tumorcellen. Als gevolg hiervan zijn tumorcellen relatief refractair voor 
adenovirus infectie hetgeen efficiënte replicatie en verspreiding van vector door 
de tumor bemoeilijkt. Een mogelijkheid om dit obstakel te omzeilen is gebruik 
te maken van alternatieve cellulaire receptoren op tumorcellen. Door de CRAd 



168 ADDENDUM

te retargeten naar receptoren, zoals integrines, die hoog tot expressie komen op 
tumorcellen kan transductie van de  tumorcel verhoogd worden.

Integrines zijn internaliserende membraaneiwitten die, nadat adenovirus 
aan CAR heeft gebonden, zorgen voor de opname van viruspartikels in de cel. 
Het RGD-peptide motief op het hexon-eiwit van adenovirus is cruciaal voor de 
binding aan integrines. Door een RGD peptide in te bouwen in de prolaberende 
fiberknop kan het adenovirus-RGD direct binden aan de integrines. Hierdoor wordt 
de infectie van deze Adenovector onafhankelijk van de aanwezigheid van CAR 
op de tumorcellen. Omdat deze integrines ook op normale cellen tot expressie 
komen zijn deze Adenovirus-RGD vectoren mogelijk niet tumorspecifiek genoeg. 
Daarom proberen verschillende onderzoeksgroepen Adenovirale vectoren te 
ontwikkelen die instaat zijn via andere, meer tumorspecifieke, receptoren de cel 
te infecteren met als uiteindelijk doel de tumorcel transductie te verhogen en die 
van niet-maligne cellen te verlagen. 

Het doel van ons onderzoek is het ontwikkelen van een adenovirale vector die 
pancreastumor cellen kan infecteren via een voor deze tumor specifiek antigeen. 
Ten tweede wordt nagestreefd een nieuw model te ontwikkelen dat beter dan de 
tot nu toe gebruikte modellen de klinische effectiviteit van nieuwe recombinante 
adenovirale vectoren kan voorspellen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een ex vivo systeem om de 
effectiviteit van recombinant adenovirale vectoren te testen op primaire humane 
pancreastumoren. Met behulp van een “tissue slicer” werd pancreastumor 
resectie materiaal verwerkt tot dunne weefsel schijfjes. In dit model blijft de 
oorspronkelijke weefsel structuur van de tumoren behouden, inclusief aanwezige 
bloedvaten en extracellulaire matrix. Omdat dergelijke structuren in andere 
modellen verloren gaan zijn de voordelen van dit systeem onmiskenbaar. Ook 
normaal pancreasweefsel kon met deze methode in kweek worden gebracht 
en kon zo worden gebruikt als controle materiaal. Er werd aangetoond dat 
pancreasweefsel ex vivo gedurende 3 dagen in leven kon worden gehouden 
met behoud van viabiliteit en weefselstructuur. Deze periode is voldoende lang 
voor transductie experimenten met verscheidene virale vectoren. Om te kunnen 
corrigeren voor verschillen in grootte en viabiliteit tussen de slices werd gebruik 
gemaakt van co-infectie met een tweede reporter virus. Immunohistochemische 
analyse van getransduceerde tissue slices toonde dat alleen de perifere cellagen 
werden geïnfecteerd door adenovirus. Deze bevinding geeft al duidelijk aan 
dat de penetratie van virus in intact (tumor)weefsel zeer beperkt is o.a. door de 
aanwezigheid van extracellulaire matrix. Het tissue slice systeem bleek een goede 
methode te zijn om met minimale hoeveelheden vers pancreas(tumor)weefsel  ex 
vivo transductie experimenten te kunnen uitvoeren. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de selectie van verschillende pancreastumor specifieke 
receptoren (EphA2, Thomsen Friedenreich antigeen, neurotensine receptor, 
VEGFR-II) met als doel adenovirale vectoren te ontwikkelen die via deze 
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receptoren specifiek deze tumoren infecteren. Hiervoor werden door middel van 
genetische modificatie in de Adenofiber knob peptiden ingebouwd die specifiek 
binden aan de verschillende receptoren. Uiteindelijk werden zo 5 verschillende 
vectoren gemaakt, respectievelijk Ad-YSA/SWL, Ad-p30, Ad-NT, Ad-K237. Het 
bleek niet mogelijk Ad-p30 op te groeien, hoogstwaarschijnlijk interfereerde het 
p30 peptide met fiber trimerisatie. Van de andere vectoren werd onderzocht of ze 
inderdaad pancreastumorcellen via de getargete receptor infecteerden. Ad-NT 
bleek de cellen niet via de geselecteerde neurotensine receptor te infecteren. 
De vector die cellen via de VEGFR-II zou infecteren, Ad-K237, bleek vergeleken 
met het oorspronkelijke virus, 4- tot 5-maal efficiënter in het transduceren van 
pancreastumor cellijnen. De ephrineA2 receptor kon met hoge affiniteit worden 
getarget met Ad-YSA en Ad-SWL. Ad-YSA verhoogde pancreastumorcel 
transductie met een factor 7 tot 20. EphA2-negatieve fibroblasten waren refractair 
voor Ad-YSA hetgeen tumor specificteit bevestigde. De specificiteit van Ad-SWL 
bleek minder. Op basis hiervan leek Ad-YSA het meest selectief voor pancreas 
tumoren en werd het geselecteerd voor vervolg onderzoek in het door ons 
ontwikkelde ex-vivo tissue slice systeem. Experimenten met 12 pancreastumoren 
leerde dat inbouw van het YSA peptide de transductie van pancreastumoren 
verhoogde met een factor 4,1. De verschillen in transductie efficiëntie tussen 
de verschillende tumoren waren echter groot. Meest waarschijnlijk is dit het 
gevolg van de heterogene expressie van de receptoren in tumorweefsel. Uit 
dit onderzoek bleek ook dat dergelijke pancreastumoren wel degelijk CAR tot 
expressie brengen. Dit suggereert dat andere factoren, zoals de aanwezigheid 
van alternatieve virus receptoren, extracellulaire matrix, en virusverspreiding 
door de tumor, kritische determinanten zijn van efficiënte tumor transductie. 
De EphA2 receptor, die op tumor endotheel en verscheidene agressieve 
maligniteiten verhoogd tot expressie komt, werd in pancreasweefsel aangetoond 
op tumorcellen, maar ook op niet-tumorcellen. In onze studies konden we echter 
geen onderscheid maken tussen de inactieve en de geactiveerde receptor. Op 
basis van deze transductiestudies komen wij tot de conclusie dat de nieuwe 
recombinant virale vector Ad-YSA pancreascarcinoom kan infecteren via de 
EphA2 receptor. Naast de verlaagde CAR expressie lijken er echter meer factoren 
te zijn die de efficiëntie van de adenovirale gentherapie voor pancreascarcinoom 
bemoeilijken. Het tot expressie brengen van een receptor-bindend peptide in de 
fiber knop is dus slechts een stap in de goede richting en zal gepaard moeten 
gaan met aanvullende virusmodificaties. Vanwege de aanwezigheid van de EphA2 
receptor op tumor cellen en tumor endotheel lijkt deze Ad-YSA vector een goede 
kandidaat om naast pancreascarcinoom andere maligniteiten te behandelen. 

In hoofdstuk 4 wordt het in vivo biodistributieprofiel van Ad-YSA en de 
potentie om in vivo pancreascarcinoom te targeten beschreven. Omdat Ad-YSA 
nog de natieve bindingsplaatsen heeft en dus ook in staat is te binden aan CAR 
en integrines, werd gekozen om deze natieve bindingsplaatsen te ablateren. In 
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vitro studies lieten zien dat de transductie van pancreascarcinoom cellijnen door 
deze geablateerde en geretargete virale vector, Ad-/ΔF(FG)ΔP-YSA, een factor 
4,5 tot 7,6 hoger was dan de geablateerde controle. De verhoogde infectie 
efficiëntie werd geremd door het YSA peptide. Dit geeft aan dat de infectie van 
dit virus inderdaad via de binding van het YSA peptide aan de EphA2 receptor 
verloopt. Vervolgens werd dit virus intraveneus of intraperitoneaal toegediend aan 
immuundeficiente muizen met subcutaan groeiende humane pancreastumoren. 
Inbouw van het YSA peptide resulteerde niet in een verhoogde transductie van 
gezonde weefsels. Vergeleken met het controle virus Ad-/ΔF(FG)ΔP werd slechts 
15% reporter eiwitproductie aangetroffen in de lever. Dit duidt op een toegenomen 
afbraak van Ad-/ΔF(FG)ΔP-YSA. Mogelijk resulteert de ablatie van de natieve 
bindingsplaatsen of expressie van het YSA peptide in een verhoogde opname 
en degradatie door macrofagen. Deze verhoogde afbraak zou dan waarschijnlijk 
verlopen via aspecifieke opname van virus partikels. In ieder geval bleek dat er 
geen verhoogde targeting optrad naar de subcutane pancreastumoren door Ad-/
ΔF(FG)ΔP-YSA. Ook bleek dat het geablateerde virus in staat pancreastumoren 
in vivo te transduceren. Dit suggereert dat adenovirus pancreascarcinoom ook 
kan infecteren via een CAR en integrine onafhankelijke route. In dit geval zou de 
transductie kunnen verlopen via binding aan heparaansulfaat, proteoglycanen, 
eventueel gemedieerd via binding door bloedfactoren. Uit deze studie kan 
geconcludeerd worden dat Ad-YSA geen gezonde weefsels target maar dat voor 
een efficiënte tumor targeting additionele mutaties dienen te worden aangebracht 
in het adenovirus manteleiwit.

Hoofdstuk 5 beschrijft een alternatieve methode om pancreascarcinoom te 
targeten. Hiertoe werden fiber chimeren geproduceerd waarbij de fiber van het 
Adenovirus type 5 op de partikels vervangen werden door de fiber van andere Ad 
serotypen. Screening van de fibers van al deze serotypen in vitro leerde dat de 
fibers van serotype 16 en 50 de transductie van pancreastumorcellen verhogen. 
Deze twee chimeren werden gebruikt om vectoren te ontwikkelen met het  
cytosine deaminase gen pro-drug activatie systeem. Als gevolg van verhoogde 
transductie bleken Ad-5/16 en Ad-5/50 fiberchimeren met cytosine-deaminase na 
toediening van de pro-drug 5-fluoro-cytidine, beter in staat pancreastumorcellen 
efficiënter te eradiceren. Ad-5/ 16 werd vervolgens getest in het ex vivo tissue 
slice systeem. Consistent met de in vitro experimenten werd verhoogde 
transductie waargenomen van pancreascarcinoom, terwijl de infectie van normaal 
pancreasweefsel en leverweefsel door Ad-5/16 minder efficiënt was. Analoog aan 
de ex vivo studies met Ad-YSA bleek de verhoging van transductie eficientie door 
de fibers in de slices lager dan in pancreastumor cellijnen in vitro. Concluderend 
kan worden gesteld dat de Ad-5/16 chimeer een veelbelovende vector lijkt om 
pancreascarcinoom te specifiek te transduceren en normaal weefsel te ontzien. 

 


