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Samenvatting�

De� recente� succesvolle� behandeling� van,� weliswaar� kleine,� groepen� patiënten� heeft�

aangetoond� dat� gentherapie� effectief� kan� zijn,� met� name� voor� de� correctie� van�

erfelijke� (lever)� afwijkingen.� In� patiënten� met� hemofilie� B� resulteerde� eenmalige�

toediening�van�een�gentherapie�vector�via�de�bloedbaan�in�langdurige�productie�door�

de�lever�van�factor�IX,�de�stollingsfactor�die�bij�deze�patiënten�ontbreekt.��

Ons� doel� is� gentherapie� te� ontwikkelen�voor� het� syndroom� van� Crigler�Najjar� type� I�

(CNI).� Deze� ziekte� wordt� gekenmerkt� word� door� de� stapeling� van� ongeconjugeerd�

bilirubine,� een� neurotoxine.� De� oorzaak� hiervan� is� het� ontbreken� van� UDP�

glucuronosyltranferase� 1A1� (UGT1A1),� het� enzym� dat� de� glucuronidering� van�

bilirubine�katalyseert,�een�essentiële�stap�voor�de�uitscheiding�naar�de�gal.�Complete�

deficiëntie� van� UGT1A1,� bij� � patiënten� met� CN� type� I,� resulteert� in� een� zeer� hoog�

bilirubine�niveau�dat,�indien�niet�behandeld,�tot�onomkeerbare�hersenschade�leidt�die�

uiteindelijk� lethaal� is.� De� meeste� patiënten� in� Nederland� met� CN� type� I� worden�

dagelijks� gedurende� 8� tot� 14� uur� behandeld� met� licht� therapie.� Dit� is� een� erg�

belastende� behandeling� die� na� verloop� van� jaren� minder� effectief� wordt� waardoor�

een�levertransplantatie�uiteindelijk�nodig�wordt.�Vanwege�het�gebrek�aan�donoren�en�

de� ernstige� bijwerkingen� van� de� levenslange� immuunsuppressie,� die� nodig� is� om�

afstoting�van�de�donor�lever�te�voorkomen,�lijkt�gentherapie�een�effectieve�en�veilige�

behandeling�voor�CNI�die�bij�succes�valt�te�prefereren�boven�een�transplantatie.��

In�het�relevante�diermodel�voor�CNI,�de�Gunn�rat,�hebben�we�eerder�aangetoond�dat�

gentherapie�met�een�Adeno�Associated�Viral�vector�(AAV)�voor�deze�ziekte�haalbaar�

is.� Injectie� van� een� single� strand� AAV� (ssAAV),� met� enkelstrengs� DNA� genoom�

coderend� voor� het� humane� UGT1A1� eiwit,� resulteerde� in� een� levenslange� correctie�

van� het� serum� bilirubine� in� deze� rat.� In�hoofdstuk� II� laten� we� echter� zien� dat� deze�

enkelstrengs�ssAAV�vector�wel�effectief�is�in�mannetjes�maar�niet�in�vrouwtjes�ratten.�

Een�dergelijk�groot�verschil� in�efficiëntie�tussen�de�geslachten�maakt�toepassing�van�

deze�vorm�van�gentherapie�moeilijk�bij�een�autosomaal�recessief�overervende�ziekte�

zoals�CN�syndroom.�Oorzaak�van�dit�verschil�in�effectiviteit�bleek�de�omzetting�van�het�

inactieve� enkelstrengs� genoom� van� onze� ssAAV� vector� in� een� actief� dubbelstrengs�

genoom.� Deze� voor� ssAAV� transductie� essentiële� omzetting� bleek� in� de� lever� van�

vrouwtjes� ratten� minder� effectief� te� verlopen� dan� bij� mannetjes.� Met� een� nieuw�

ontwikkelde� self� complementary� AAV� (scAAV)� vector,� die� een� dubbelstrengs� DNA�

genoom�bevat,�kan�deze�beperkende�stap�omzeild�worden.�Deze�scAAV�LP1�UGT1A1�
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vector�bleek� in�mannetjes�ratten�10�keer�effectiever�dan�de�eerder�gebruikte�ssAAV�

vector�en�bleek�bovendien�effectief�in�vrouwtjes�ratten.�Injectie�van�3x10e11gc/kg�gaf�

een� langdurige� therapeutische� correctie� van� het� serum� bilirubine� niveau� zowel� in�

mannetjes� als� in� vrouwtjes� ratten.� In� patiënten� met� hemofilie� is� gebleken� dat�

intraveneuze� toediening� van� een� ,� zeven� keer� hogere� dosis� (2x10e12� gc/kg� scAAV)�

veilig� en� effectief� is.� Op� basis� van� die� bevindingen� lijkt� effectieve� behandeling� van�

patiënten�met�CN�type�I�met�deze�vector�haalbaar.��

Het�aantal�patiënten�dat� ter� correctie�van�een�erfelijke� leverziekte�met� systemische�

injectie� van� een� AAV� gentherapie� vector� werd� behandeld,� is� nog� zeer� klein.� Het�

optreden� van� een� acute� afstotingsreactie� tegen� de� gecorrigeerde� hepatocyten,�

hetgeen�het�effect�van�de�behandeling�teniet�zou�doen,�kan�daarom�niet�op�voorhand�

worden� uitgesloten.� In� hoofdstuk� III� hebben� we� onderzocht� of� toepassen� van�

immuunsuppressie�gedurende�de�periode�waarin�het� immuunsysteem�de�virale�vec�

tor�kan�detecteren,�een�dergelijke�reactie�kan�voorkomen.�Dagelijkse�toediening�van�

een� klinisch� relevante� dosis� van� het� veel� gebruikte� Mycophenolate� Mofetil� (MMF)�

gedurende�4�weken,�bleek�deze�immuunreactie�grotendeels�te�voorkomen.�Echter,�dit�

bleek� tegelijkertijd� correctie� van� het� serum� bilirubine� door� onze� ssAAV� vector� te�

verminderen.�Nader�onderzoek�toonde�aan�dat�MMF�behandeling�de�efficiëntie�van�

ssAAV�lever�transductie�verlaagde.�Uit�in�vitro�studies�bleek�dat�dit�veroorzaakt�werd�

door�een�sterke�verlaging�van�het�niveau�van�guanosine,�één�van�de�bouwstenen�van�

DNA.� De� beperkte� beschikbaarheid� guanosine� leidde� tot� een� remming� van� de� DNA�

synthese� en� daarmee� tot� een� verminderde� omzetting� van� het� enkelstrengs� ssAAV�

genoom� in� een� actief� dubbelstrengs� genoom.� Op� basis� hiervan� werd� verwacht� dat�

tijdelijk� gebruik� van� MMF� de� effectiviteit� van� scAAV,� met� een� dubbelstrengs� DNA�

genoom,� niet� zou� verminderen.� Dit� bleek� inderdaad� het� geval.� Omdat� ssAAV� een�

potentieel�geschikte�vector�is�voor�correctie�van�verschillende�erfelijke�afwijkingen�en�

tijdelijke� toediening� van� immuun� suppressie� daarbij� nodig� kan� zijn,� laten� deze�

resultaten�zien�dat�het�van�belang�is�de�effectiviteit�van�deze�vectoren�in�combinatie�

met�veel�gebruikte�immuun�suppressie�middelen�zoals�MMF�te�onderzoeken.��

Toediening� via� de� poortader� van� AAV� serotype� I� met� het� humane� UGT1A1� gen� gaf�

levenslange�correctie�van�het�serum�bilirubine�niveau�in�de�Gunn�rat.�In�makaken,�een�

diermodel�dat�als�meer�representatief�gezien�wordt�voor�de�mens,�bleken�AAV�sero�

type�5�en�8�de�lever�efficiënt�te�transduceren.�In�hoofdstuk�IV�hebben�we�onderzocht�

of� deze� serotypes� ook� geschikt� zijn� voor� gentherapie� van� CNI.� De� effectiviteit� van�
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beide� werd� vergeleken� met� die� van� AAV1.� Toediening� van� AAV� vectoren� via� de�

poortader�is�effectief�gebleken�in�de�Gunn�rat.�Echter,�dit�is�een�invasieve�procedure.�

Daarom�hebben�we�ook�onderzocht�of�toediening�van�deze�vectoren�via�een�perifeer�

bloedvat�effectief�is.�In�dit�hoofdstuk�toonden�we�aan�dat�van�deze�3�serotypes,�AAV8�

in� de� Gunn� rat� het�meest� effectief� is.� Verder� bleek� dat� toediening� via� de� poortader�

een� betere� correctie� geeft� dan� toediening� via� een� perifeer� vat.� Dit� verschil� in�

effectiviteit�werd�ook�gezien�voor�AAV8,�de�vector�met�het�grootste�tropisme�voor�de�

lever.� Serotype� 5� bleek� helemaal� niet� effectief� in� de� Gunn� rat.� Nader� onderzoek� in�

muizen�en�ratten�met�een�AAV5�vector�coderend�voor�het�reporter�gen�luciferase�liet�

zien�dat�dit�serotype�in�de�rat,� i.t.t.�de�muis,�geen�effectieve�lever�transductie�geeft.�

Recent� is� gebleken� dat� dit� serotype� ook� in� konijnen� een� slechte� lever� transductie�

geeft.� De� oorzaak� van� de� grote� verschillen� in� effectiviteit� van� AAV5� tussen� de�

verschillende� diermodellen� is� vooralsnog� onbekend.� De� slechte� lever� transductie�

maakt� het� onmogelijk� om� “proof� of� concept”� studies� met� deze� in� potentie�

interessante�vector�uit�te�voeren�in�de�Gunn�rat,�het�relevante�diermodel�voor�CNI.��

AAV� is� geen� vector� die� actief� integreert� in� het� genoom� van� de� gastheer;� in� plaats�

daarvan� blijft� het� genoom� van� recombinant� AAV� vectoren� grotendeels� in� een�

episomale� vorm� in� de� kern� aanwezig.� Voor� ssAAV� vectoren� is� aangetoond� dat� deze�

genomen�wel�kunnen�integreren�maar�alleen�na�het�ontstaan�van�dubbel�strengs�DNA�

breuken� in� het� genoom� van� de� gastheer,� hetgeen� zeldzaam� is.� Met� het� oog� op�

veiligheid�en�effectiviteit�op�de�lange�termijn�is�kennis�over�de�integratie�van�dubbels�

strengs�scAAV�vectoren�van�groot�belang.� In�hoofdstuk�V� is�de� integratie�van�scAAV�

onderzocht� in�de�Gunn�rat.�Dit�diermodel� is�een�goed�model�voor�de� integratie�van�

AAV�in�een�normale� lever.�De�hoge�bilirubine�niveaus� in�dit�model�geven�geen�lever�

schade.�De�levercellen�delen�niet�en�de�lever�architectuur�is�normaal.�Ook�het�effect�

van� leverschade� op� de� persistentie� van� correctie� en� op� eventuele� integratie� van�

scAAV�onderzocht�door�het�uitvoeren�van�een�partiële�2/3�hepatectomie.�Eenmalige�

injectie�van�scAAV�resulteerde�in�langdurige�correctie�van�het�serum�bilirubine�niveau.�

Een�2/3�hepatectomie�3�maanden�na�vector�injectie�resulteerde�in�het�verlies�van�de�

eerder�verkregen�correctie,�zoals�verwacht�werd�vanwege�het�episomale�karakter�van�

AAV.�Werd�dit�echter�pas�gedaan�na�12�maanden�dan�bleef�de�correctie�grotendeels�

bestaan.�Dit�opvallende�verschil�ging�gepaard�met�een�kleinere�afname�van�AAV�vec�

tor�genomen�in�de�lever�na�12�maanden�en�de�aanwezigheid�van�grotere�clusters�van�

hepatocyten� die� humaan� UGT1A1� tot� expressie� brachten.� Deze� verschillen� in�

persistentie�leken�aan�te�geven�dat�de�integratie�van�scAAV�toeneemt�in�de�tijd.�LAM�
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PCR� analyse� liet� zien� dat� het� aantal� geïntegreerde� scAAV� genomen,� zoals� eerder�

gevonden� voor� ssAAV� vectoren,� erg� laag� bleef.� Deze� lage� integratie� geeft� aan� dat�

scAAV�vecoren�net�als�ssAAV�vectoren�in�dit�opzicht�erg�veilig�zijn.��

Momenteel� is� AAV� gemediëerde� correctie� de� meest� ontwikkelde� gentherapie�

methode� voor� erfelijke� leverziekten.� Hoewel� andere� gentherapie� vectoren,� m.n.�

adenovirale�en�retrovirale,�voor�deze�toepassing�zijn�getest,�is�tot�nu�toe�alleen�scAAV�

effectief� gebleken.� Hoewel� er� met� deze� vector� nu� langdurige� (>12� maanden)�

productie�van�factor�IX�in�hemofilie�B�patiënten�kon�worden�bewerkstelligd,�is�na�een�

eenmalige� toediening�via�de�bloedbaan,�nog�onbekend�hoelang�dit�effect� zal�blijven�

bestaan.� Het� lijkt� mogelijk� dat� op� de� langere� termijn� een� herhaalde� gentherapie�

behandeling�nodig�zal�zijn.�Vanwege�de� immuun�reactie�geïnduceerd�door�de�eerste�

behandeling,� zal� injectie� van� dezelfde� vector� niet� effectief� zijn.� Gebruik� van� een�

andere� vector� zal� in� dat� geval� nodig� zijn.� Vanwege� hun� levertropisme� lijken�

adenovirale� vectoren� een� goede� optie.� Deze� vector� kan� ook� een� oplossing� bieden�

voor�gentherapie�met�genen�die�te�groot�zijn�voor�AAV.�AAV�is�bijvoorbeeld�te�klein�

voor�het�humane�factor�VIII�gen�en�daardoor�ongeschikt�voor�toepassing�bij�patiënten�

met� hemofilie� A.� In�hoofdstuk�VI� laten� we� zien� dat� met� een� zorgvuldig� ontworpen�

tweede�generatie�adenovirale�vector�levenslange�correctie�van�hyperbilirubinemie�in�

de�Gunn�rat�mogelijk�is.�Van�de�drie�geteste�vectoren�bleek�de�hybride�vector�waarin�

de� lever�specifieke�expressie�cassette�geflankeerd�word�door�de� ITR’s�van�AAV2�het�

meest� efficiënt.� Deze� efficiëntere� correctie� bleek� gepaard� te� gaan� met� een� hogere�

expressie�van�het�UGT1A1�mRNA� in�de� lever�per�vector�genoom;�mogelijk�speelt�de�

promotor�activiteit�van�de�AAV�ITR’s�bij�deze�verhoogde�transcriptie�een�rol.�Een�zeer�

lage�dosis�van�deze�vector�bleek�voldoende�voor�een�therapeutische�correctie�van�het�

serum� bilirubine� niveau� in� de� Gunn� rat.� Omdat� in� andere� studies� gebleken� is� dat�

toediening� via� de� bloedbaan� van� een� dergelijke� dosis� van� een� adenovirale� vector�

veilig�is,�lijkt�deze�hybride�vector�geschikt�is�voor�de�toepassing�in�CN�patiënten.��

Ons� doel� is� de� CN� patiënten� in� Nederland� die� afhankelijk� zijn� van� lichttherapie� te�

behandelen� met� scAAV�UGT1A1� gemedieerde� gentherapie.� De� effectiviteit� van� een�

dergelijke�behandeling�in�een�kleine�groep�patiënten�kan�alleen�worden�aangetoond�

door�een�verbetering�van�de�pathofysiologie�in�de�individuele�patiënten.�Dit�betekent�

dat�iedere�patiënt�voorafgaand�aan�de�behandeling�gekarakteriseerd�moet�worden.�In�

hoofdstuk� VII� laten� we� zien� dat� de� serum� bilirubine� niveaus� van� de� CN� patiënten,�

gevolgd� vanaf� hun� geboorte,� sterk� bepaald� worden� door� de� lichttherapie.� Deze�
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behandeling�bleek�ook�veel�effect�te�hebben�op�de�aanwezigheid�van�ongeconjugeerd�

bilirubine�in�de�gal.�In�controle�en�met�gentherapie�behandelde�Gunn�ratten�bleek�er�

een�goede�correlatie�te�zijn�tussen�het�serum�bilirubine�en�de�glucuronides�in�gal.�Dit�

bevestigde� dat� gal� analyse� een� gevoelige� parameter� is� voor� de� door� gentherapie�

verkregen�UGT1A1�activiteit�in�de�lever.�Echter,�vanwege�de�invasieve�methode�nodig�

voor�het�verkrijgen�van�gal�en�de� invloed�van� lichttherapie�op�de�aanwezigheid� van�

ongeconjugeerd� bilirubine� is� dit� geen� ideale� parameter.� Daarom� is� onderzocht� of�

andere� (exogene)� substraten� voor� UGT1A1� geschikt� zijn� als� marker� voor� UGT1A1�

activiteit.�Het�cholesterol�verlagende�ezetimibe,�een�geneesmiddel�dat�door�zeer�veel�

patiënten�wordt�gebruikt�lijkt�hiervoor�geschikt�te�zijn.�
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