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N E D E R L A N D S E  S A M E N V A T T I N G
Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte die voornamelijk de gewrichten 

aantast. De ziekte wordt gekarakteriseerd door zwelling en ontsteking van de synoviale 

membraan (het synovium), wat leidt tot ingroei van het synovium in het aanliggende 

kraakbeen, met als resultaat schade aan kraakbeen en bot. Vaak presenteert de ziekte zich als 

een symmetrische polyartritis, waarbij met name de kleine gewrichten van handen en voeten 

zijn aangedaan. Grotere gewrichten kunnen echter ook betrokken zijn. Bij artritis is er sprake 

van pijn, zwelling en verminderde mobiliteit van de gewrichten. Wereldwijd is de prevalentie 

rond de 1%, waarbij de ziekte vaker vrouwen dan mannen treft (ratio 3:1). Sommige patiënten 

hebben milde symptomen, echter de schatting is dat 55 tot 70% van de patiënten met RA een 

progressief beloop van de ziekte heeft, wat resulteert in gewrichtsschade en beperkingen in 

het functioneren. Ondanks grote vooruitgang in de behandeling van RA is deze ziekte nog 

steeds geassocieerd met langdurige morbiditeit en een verminderde levensverwachting. 

De oorzaak van RA is vooralsnog niet volledig bekend. Wel weten we dat auto-immuniteit een 

essentiële rol speelt bij  de progressie van de ziekte. Doordat de pathofysiologie nu beter wordt 

begrepen, heeft de behandeling van RA een vlucht genomen. Na vaststelling van de diagnose 

bestaat de initiële standaard therapie uit behandeling met methotrexaat. Dit medicijn kan 

worden gecombineerd met andere conventionele tweedelijns anti-reumatica (disease-modifying 

antirheumatic drugs; DMARDs) en/ of corticosteroïden. Als de ziekte hiermee niet onder controle 

komt, kunnen zogenaamde biologicals worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn middelen die 

pro-inflammatoire cytokines remmen, zoals anti-tumor necrosis factor (TNF) en anti-interleukin 

(IL)-6 receptor antilichamen of behandeling met anti-CD20 antilichamen (gericht tegen B-cellen) 

en cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4-Ig fusion protein (CTLA4-IG). Het huidige arsenaal 

aan anti-reumatica heeft voor veel patiënten een enorme verbetering opgeleverd, echter niet 

voor iedereen. Volledige remissie wordt bij slechts een minderheid van de patiënten bereikt, 

waarbij veel patiënten nog steeds één of meerdere ontstoken gewrichten overhouden. Tevens 

komt niet iedereen voor behandeling met biologicals in aanmerking en vereisen de huidige 

behandelmogelijkheden herhaalde toediening door de korte halfwaardetijd . Omdat de plaats 

van ontsteking bij RA het gewricht is, lijkt intra-articulaire behandeling een logische keuze voor 

patiënten met slechts één of enkele ontstoken gewrichten. Er is in dit kader veel ervaring met het 

gebruik van intra-articulaire corticosteroïden. Omdat de werking van deze middelen van beperkte 

duur is, moeten deze herhaaldelijk worden toegediend om een blijvend effect te hebben. Hierbij 

wordt echter geadviseerd dit niet meer dan viermaal per jaar toe te passen in verband met het 

risico op bijwerkingen. Daarnaast reageert niet iedereen op deze behandeling. Idealiter bereikt 

men met een eenmalige injectie een langdurig effect. Hiervoor kan gentherapie een oplossing zijn. 

Bij gentherapie wordt een gen (DNA) coderend voor een therapeutisch eiwit toegediend op een 

plaats naar keuze waarbij gebruik wordt gemaakt van een vector (bijvoorbeeld een virus) om het 

DNA in de celkern te brengen. Het virus infecteert de doelcel en hierna wordt gebruik gemaakt van 

de capaciteit van lichaamseigen cellen om lokaal het therapeutische eiwit te produceren. Het is de 

verwachting dat transductie van langlevende cellen resulteert in langdurige expressie en zo kan na 

eenmalige intra-articulaire toediening langdurig maximale lokale effectiviteit worden bereikt met 

mogelijk minder bijwerkingen in vergelijking met systemische anti-reumatische behandeling. 
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In dit proefschrift hebben we gekeken naar verschillende aspecten van de ontwikkeling van 

een gentherapie product genaamd ART-I02.  ART-I02 bestaat uit een virale vector (recombinant 

adeno-associated virus; rAAV) met daarin DNA dat codeert voor het ontstekings-modulerende 

eiwit interferon bèta (IFN-β). Expressie van het gen wordt gereguleerd met behulp van een 

door  inflammatie-geïnduceerde promotor (NF-κB promotor), waardoor alleen productie van 

een therapeutisch eiwit volgt  in aanwezigheid van een  ontsteking. 

In hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift wordt meer achtergrond informatie gegeven 

over de keuze voor de vector (rAAV5) en het therapeutische gen (IFN-β). In hoofdstuk 2 

wordt het concept van (intra-articulaire) gentherapie besproken , inclusief verschillende 

toedieningswegen, virale- en non-virale vectoren en potentiele therapeutische targets. Adeno-

associated virus (AAV) is een veel gebruikte vector voor in vivo gentherapie voor verschillende 

aandoeningen. Het gebruik van AAV heeft verschillende voordelen: het virus is niet pathogeen, 

het kan zorgen voor langdurige expressie en het heeft een goed veiligheidsprofiel. Er komen 

verschillende serotypen van het AAV virus voor. Van serotype 5 is aangetoond dat het in 

vergelijking tot  serotype 1 tot 4 het beste synoviale cellen infecteert. In hoofdstuk 3 wordt kort 

ingegaan op de keuze voor IFN-β als therapeutisch eiwit. Interferon β is een eiwit dat immuno-

modulatoire eigenschappen bezit. Daarbij speelt het een rol in bothomeostase en remt het 

angiogenese. Interferon β remt de secretie van inflammatoire cytokines zoals TNF, IL-1β en 

IL-6, cytokines die een belangrijke rol spelen in de pathogenese van RA. Ook stimuleert het de 

productie van anti-inflammatoire cytokines zoals IL-10 en IL-1 receptor antagonist (IL-1RA). Na 

veelbelovende resultaten in diermodellen van artritis is IFN-β als eiwit toegediend aan patiënten 

met RA. Subcutane toediening driemaal per week (zoals bij de behandeling met multipele 

sclerose) resulteerde echter niet in een therapeutisch effect. Mogelijk werden onvoldoende 

hoge en constante levels van het eiwit op de plek van ontsteking (in het gewricht) bereikt. Om 

te bekijken of langdurige lokale expressie van IFN-β middels gentherapie wel een effect zou 

hebben, zijn verschillende virale vectoren getest in diermodellen voor RA. Hierbij werd een 

duidelijk therapeutisch effect aangetoond op de mate van artritis en boterosies.

De laatste jaren is het positieve effect van IFN-β ook op andere manieren aangetoond. De 

anti-inflammatoire rol van IFN-β in artritis wordt ondersteund door recente genetische studies. 

Proteïne tyrosine fosfatase nonreceptor Type 22 (PTPN22) is een gen betrokken by immuunfunctie 

en een variant (PTPN22W) is geïdentificeerd als een van de sterkste genetische risicofactoren voor 

auto-immuunziekten, waaronder RA. Patiënten met deze variant produceren minder IFN-β na 

activatie van het immuunsysteem, wat leidt tot minder immuunsuppressie. Ook in een diermodel 

van artritis werd bij de PTPN22W variant een toename van de mate van artritis gezien. 

In deel I en deel II van dit proefschrift worden respectievelijk preklinische en klinische 

studies beschreven, die een onderdeel zijn van de ontwikkeling van ART-I02. Tezamen 

ondersteunen ze het ontwikkelingstraject richting een fase I/II  klinische trial gericht op intra-

articulaire behandeling van artritis in patiënten met RA. 

Preklinische studies voor de ontwikkeling van ART-I02

In hoofdstuk 4 tonen we aan dat de transductie van RA fibroblast-achtige synoviocyten (FLS; de 

target cel voor rAAV5 transductie in het gewricht) met ART-I02 resulteert in hoge concentraties  

van bioactief humaan IFN-β. Ook in FLS van verschillende  diersoorten (muizen, ratten, konijnen 
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en apen) worden vergelijkbare niveaus bereikt, waarbij het geproduceerde IFN-β ook bioactief is 

in FLS van apen, maar niet in FLS van knaagdieren.  Deze bevinding was verwacht, omdat humaan 

en aap IFN-β veel gelijkenis vertonen. Wanneer methotrexaat aan RA FLS werd toegevoegd, 

bleef de productie van IFN-β gelijk; ook het effect op cytokineproductie bleef onveranderd. 

Deze bevinding is van belang omdat methotrexaat een veelgebruikt antireumatisch medicijn 

is dat wordt gebruikt als comedicatie in klinisch geneesmiddelenonderzoek. Vervolgens werd 

expressie en biodistributie van ART-I02 onderzocht in een studie in ratten. We toonden aan 

dat de vector na intra-articulaire toediening voornamelijk in het gewricht blijft. Een klein 

deel verspreidt zich naar de drainerende lymfklieren, en in nog kleinere hoeveelheden werd 

de vector in verder weg gelegen organen aangetoond. Expressie van een gen kan ook in vivo 

worden aangetoond, door de techniek van in vivo imaging. Langdurige lokale expressie van 

een markergen (luciferase), tot expressie gebracht door een  rAAV5 vector, werd op deze 

manier aangetoond  (zie ook hoofdstuk 6). 

Van rAAV serotype 5 is middels verschillende transgenen en in verschillende diermodellen 

aangetoond  dat deze vector in het gewricht voornamelijk FLS transduceert. Er kan echter niet 

worden uitgesloten dat ook andere celtypen worden getransduceerd. Van belang is dat het 

lokaal toegediende gen resulteert in lokale productie van het therapeutische eiwit, zodat op de 

gewenste plek een klinisch effect wordt bewerkstelligd. 

Bij de ontwikkeling van een nieuw gentherapieproduct zijn biodistributie en germline 

transmissie belangrijke aspecten. Door middel van een zeer gevoelige PCR techniek konden 

we verspreiding aantonen naar meerdere organen (hoofdstuk 4). De hoeveelheid vector die 

buiten het gewricht werd gevonden was echter vele malen lager dan de niveaus gevonden  

in het geïnjecteerde gewricht en de lymfklieren. De mate van biodistributie is gerelateerd 

aan de manier van toediening van een vector. Zo leidt intraveneuze toediening tot een 

diffuus distributiepatroon, en intra-oculaire (subretinale) injectie juist tot een minimale 

verspreiding van de vector.  In onze studie werd tijdelijke aanwezigheid van het gen in de 

voortplantingsorganen aangetoond. Na vier weken was de vector niet meer aantoonbaar. In 

een Good Laboratory Practice biodistributie studie van ART-I02 in gezonde ratten waren ook 

vector deeltjes aantoonbaar in de ovaria en testes, tot 90 dagen na toediening (einde van het 

experiment). Door deze bevinding zal aanvullend een germline transmissiestudie worden 

uitgevoerd om mogelijke paternale en maternale transmissie te beoordelen. In een studie 

uitgevoerd in  konijnen waarin rAAV5 met het gen coderend voor factor IX intraveneus werd 

toegediend, waren rAAV5 vector deeltjes wel aanwezig in de testes na 30 weken, maar was de 

vector slechts tijdelijk aantoonbaar in sperma. Bij een biodistributie studie in muizen in het 

kader van ontwikkeling van gen therapie voor acute intermitterende porfyrie werd duidelijk dat 

de vector ook niet werd verspreid tussen parende muizen of in utero naar de foetus. In deze 

studie werd een zeer hoge systemische dosis van de vector gegeven die ongeveer 600 maal 

hoger is dan de lokale dosis die in de geplande RA trial zal worden toegediend. Op basis hiervan 

verwachten we dat er geen germline transmissie zal worden gezien met ART-I02. 

In hoofdstuk 5 hebben we vervolgens gekeken naar biodistributie, veiligheid als ook 

effectiviteit in een diermodel voor RA in rhesusapen. Door middel van het collageen-

geïnduceerde artritis model in rhesusapen waren we in staat dit verder te onderzoeken in een 

diersoort waarin humaan IFN-β ook biologisch actief is. Ook in apen werd een intra-articulaire 
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injectie van ART-I02 goed verdragen en werden geen bijwerkingen geconstateerd. Het 

merendeel van de vectordeeltjes werd aangetoond in synoviaal weefsel van het geïnjecteerde 

gewricht. Een kleiner deel werd terug gevonden  in de drainerende lymfklieren. ART-I02 

was slechts tijdelijk aantoonbaar in de gonaden, hersenen, hart, beenmerg, nieren, longen, 

spier en thymus. De hoogste dosering resulteerde in een stabilisatie of vermindering van de 

gewrichtszwelling. Dit werd niet gezien in de placebogroep. Ook op histologisch niveau werd 

verbetering gezien. Expressie van IFN-β kon in de geïnjecteerde proximale interfalangeale 

(PIP) gewrichten middels immunohistochemische kleuring worden aangetoond. Hoge titers 

van  neutraliserende antistoffen tegen de vector werden, volgens verwachting,  bij alle apen 

vastgesteld. Bij vijf  apen was er ook sprake van een rAAV5-specifieke T-cel reactie. Mogelijk 

waren deze apen al eerder blootgesteld aan een ander wild-type virus. De reactie was dermate 

laag dat hiervan geen effect op transductie effectiviteit of veiligheid wordt verwacht. 

Het optreden van immuunreacties is een belangrijk punt bij gentherapie met virale 

vectoren. Immuunreacties tegen de vector of het transgen kunnen een negatief effect hebben 

op transgenexpressie of een tweede toediening van de vector. Blootstelling aan wild-type AAV 

of een AAV vector zorgt voor activatie van het aangeboren en verworven immuunsysteem en 

leidt tot zowel antistofvorming als cel-gemedieerde reacties. Uit eerdere klinische trials als ook 

uit dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat zelfs lage antistoftiters (1:5) AAV transductie 

volledig kunnen verhinderen. Veel mensen zijn in hun jeugd  al een keer in aanraking gekomen 

met AAV en hebben sindsdien antistoffen. Van alle serotypen komen antistoffen tegen AAV2 het 

meeste voor (tot 70% van de populatie). AAV5 heeft een lagere prevalentie (30-40% van gezonde 

personen). In RA patiënten is de prevalentie van neutraliserende antistoffen tegen AAV5 slechts 

3-5%. Toediening van een vector kan resulteren in langdurige aanwezigheid van neutraliserende 

antistoffen, wat een probleem kan vormen voor herhaalde vectortoediening. Het effect van 

neutraliserende antistoffen op vectortransductie is afhankelijk van de toedieningsweg, de 

dosering en het type vector. Er wordt veel onderzoek gedaan naar optimale (combinaties van) 

strategieën om ook individuen met pre-existente antistoffen tegen AAV te kunnen behandelen 

met AAV vectoren. Deze strategieën bestaan onder andere uit serotypeswitching, vectorcapside 

aanpassingen, plasmaferese, immuunsuppressie (bijvoorbeeld door middel van B-cel depletie 

met rituximab) en co-administratie met ‘empty capsids’. 

Capside-specifieke T-cel gemedieerde reacties bestaan uit de herkenning van vector 

capside antigenen door T-cellen. Een eerdere infectie met wild-type AAV kan ook een dergelijke 

reactie veroorzaken, waarbij een reservoir van geheugen CD8 positieve T-cellen ontstaat, die 

bij vectortoediening gereactiveerd kunnen worden. Deze reactie kan zorgen voor destructie 

van door AAV getransduceerde cellen, zoals gezien werd in een  klinische trial in hemofilie 

B patiënten waarin AAV levercellen transduceerde. In studies naar lipoproteine lipase (LPL) 

deficiëntie en alfa-1 antitrypsine deficiëntie, waarin de vector via de spier werd toegediend, was 

de T-cel gemedieerde reactie wel aanwezig, maar werd desalniettemin langdurige expressie 

waargenomen. De T-cel reactie lijkt (deels) te kunnen worden onderdrukt door het geven van 

immunosuppressiva voor de injectie van de vector en gedurende de eerste weken, zoals getest 

in klinische trials met hemofilie B patiënten. Of dit veilig is en effectief voor andere gentherapie 

indicaties moet verder worden onderzocht. Het effect van T-cel gemedieerde immuniteit op 

rAAV5 vector injecties in het gewricht is vooralsnog onbekend. 
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Om de transductie efficiëntie van rAAV na intra-articulaire toediening te verbeteren, hebben 

we gekeken naar factoren die de transductie kunnen beïnvloeden. Dit is zowel onderzocht  in 

gewrichten van dieren met artritis als wel in gezonde dieren. De bevinding dat de aanwezigheid 

van synoviale macrofagen rAAV transductie op een negatieve manier beïnvloedt, heeft geleid 

tot verdere studies naar strategieën om transductie efficiëntie te verbeteren (hoofdstuk 6). We 

hebben gebruik gemaakt van middelen die de aantallen en activatie van macrofagen beïnvloeden: 

triamcinolon, een geregistreerd medicijn dat wordt toegepast voor de behandeling van artritis, 

en clodronaat lipsomen. Bij systemische toediening van deze twee middelen voor intra-

articulaire injectie van de rAAV5 vector, wordt een verhoging van de expressie in het gewricht 

gezien en het aantal gewrichten dat het transgen tot expressie brengt neemt toe. Een tweede 

strategie bestond uit de toevoeging van lege viruspartikels  (‘emtpy capsids’) aan de transgen 

bevattende rAAV5 partikels (‘full capsids’). Toevoeging van een overvloed aan ‘empty capsids’ 

ten opzichte van ‘full capsids’ leidde tot een verhoging  van de transgen expressie. In een andere 

studie werden ‘empty capsids’ toegevoegd om als decoy voor neutraliserende rAAV antibodies 

te dienen. Echter, in onze studie waren de muizen seronegatief voor rAAV5 neutraliserende 

antilichamen. We veronderstellen dat de verhoging van expressie door toevoeging van de 

empty capsids veroorzaakt wordt doordat synoviale macrofagen meer ‘empty capsids’ dan ‘full  

capsids’ opnemen, waardoor de laatste meer kans hebben om de targetcellen te transduceren. 

Door beide strategieën te combineren werd een synergistisch effect waargenomen. Een 

interessante bevinding was dat het effect op transgenexpressie onafhankelijk was van de route 

van toediening van triamcinolon, intra-articulair of intramusculair. 

Ook het synovium van gezonde muizen bevat naast FLS macrofagen. In gezonde dieren 

werd ook een significante verhoging van transgenexpressie gezien na de toevoeging van empty 

capsids en triamcinolon. Omdat AAV opname door macrofagen een algemeen voorkomend 

fenomeen is (door middel van specifieke receptoren), en niet voorbehouden aan een bepaald 

serotype, hebben we onderzocht of dezelfde strategieën ook werkten voor een ander AAV 

serotype, namelijk  AAV2. De resultaten tonen aan dat de combinatie van  triamcinolon en 

empty capsids rAAV transgenexpressie kan verbeteren, onafhankelijk van het serotype.

Deze resultaten zijn niet alleen van belang voor de toepassing van intra-articulaire 

gentherapie, maar ook voor gentherapie in andere weefsels  waarin veel macrofagen voorkomen. 

Het belang van macrofaaginhibitie dan wel depletie wordt ook ondersteund door een in vivo 

studie naar gentherapie voor hereditaire hyperbilirubinemie. Bij intraveneuze toediening van 

een rAAV8 vector  werd gezien dat de vector werd opgenomen door macrofagen en Kupffer 

cellen in de lever. Dit kon worden voorkomen door een macrofaagreceptor, betrokken bij 

het opruimen van virussen, te blokkeren, met als gevolg betere transgenexpressie. Voordat 

eventuele toepassing van deze strategieën in verschillende klinische studies kan plaats vinden,  

zijn aanvullende onderzoeken  nodig. 

Klinische aspecten bij de ontwikkeling van intra-articulaire gentherapie

Het concept van intra-articulaire behandeling met een ontstekingsremmend eiwit is bestudeerd 

in een ‘proof of mechanism’ onderzoek bij patiënten met RA en artritis psoriatica (hoofdstuk 7). 

De effecten van TNF inhibitie lokaal in een gewricht werden voor het eerst onderzocht middels 

een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie. De studie liet zien dat intra-articulaire 
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behandeling met etanercept (een TNF receptor) veilig was en goed werd verdragen. Na een 

eenmalige injectie was er een direct effect waarneembaar in het geïnjecteerde gewricht, dat  

twee weken aanhield. De duur van het positieve effect kwam overeen met de halfwaardetijd 

van etanercept, waarvan serum levels aantoonbaar waren tot drie weken na injectie. Deze 

studie ondersteunt het concept van intra-articulaire therapie gericht op de inhibitie van 

inflammatoire cytokines, zoals door middel van gentherapie. 

We stellen voor dat een eerste experimentele intra-articulaire gentherapie trial niet alleen 

klinische parameters onderzoekt, maar ook biomarkers, analyse van synoviaal weefsel en 

beeldvorming middels bijvoorbeeld MRI. Hiermee kan effectiviteit op meerdere niveaus worden 

geëvalueerd. In de klinische trial met intra-articulaire etanercept toediening (hoofdstuk 7) werd 

om effectiviteit te beoordelen een gecombineerde score gebruikt: de ‘composite change index’ 

(CCI). De CCI bestaat uit een zestal parameters, waarbij zowel door de patient gerapporteerde 

als door een arts beoordeelde uitkomsten worden meegenomen. De CCI is al vaker gebruikt in 

klinische studies naar intra-articulaire behandeling maar het gebruik van deze score was nog niet 

eerder gevalideerd..  In hoofdstuk 8 is de CCI score gevalideerd door middel van twee maten. 

Responsiviteit (‘responsiveness’, het vermogen om een klinisch significante verandering waar te 

nemen) en constructvaliditeit (‘construct validity’, de mate waarin een test meet wat deze bedoelt 

te meten) werden beoordeeld middels verschillende parameters. De studie liet zien dat de CCI 

een valide instrument is voor de beoordeling van het effect van intra-articulaire behandeling. Ook 

werd een redelijke correlatie met een gevalideerde vragenlijst (‘health assessment questionnaire’, 

HAQ) aangetoond. Er bestaan verschillende versies van de CCI, waarbij in het verleden ook een 

variant met een 12-punts score is gebruikt. Daarnaast zijn er ook andere gecombineerde scores, 

zoals de Thompson Knee Index en de Knee Joint Articular Index. Deze scores zijn onder andere 

gebaseerd op de door een arts beoordeelde mate van zwelling en gevoeligheid. Ze geven goede 

informatie over de ernst van de artritis, maar deze scores bevatten geen informatie over door 

patiënt gerapporteerde uitkomsten. Een voordeel van de CCI is dat deze een meer complete 

evaluatie biedt, doordat de score bestaat uit zowel door de patient gerapporteerde als door een 

arts beoordeelde parameters. Van belang is ook dat de CCI geen acute fase parameters (zoals 

de bezinking of het serum ontstekingseiwit CRP) bevat, waarmee de invloed van persisterende 

artritis in andere gewrichten wordt uitgesloten. Nu meer lokale behandelingen van artritis worden 

ontwikkeld, kan de CCI een nuttige bijdrage leveren in toekomstige klinische trials.

In hoofdstuk 9 worden ten slotte de laatste ontwikkelingen op het gebied van AAV 

gentherapie  beschreven, met een focus op artritis. Voor verschillende aandoeningen wordt 

gentherapie met AAV vectoren verder onderzocht, waaronder hemofilie, Leber's congenitale 

amaurosis en lipoproteine lipase deficiëntie. Voor veel van deze ziekten wordt door middel 

van gentherapie een defect of ontbrekend gen vervangen. RA is echter geen monogenetische 

aandoening. Gentherapeutische behandeling richt zich daarom bij deze aandoening op herstel 

van de balans tussen verschillende cytokines (door remming van pro-inflammatoire cytokines 

of door over-expressie van immunomodulerende cytokines), signaaltransductie cascades of 

de inductie van apoptose in synoviaal weefsel. Er zijn een paar gentherapie trials uitgevoerd bij 

patiënten met RA die zich hebben gericht op remming van pro-inflammatoire cytokines. Deze 

trials lieten zien dat AAV gentherapie veilig was en dat in vivo gentherapie ook een haalbare 

methode is. Verder worden in hoofdstuk 9 problemen en mogelijke oplossingen voor de 
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toepassing van gentherapie besproken. Deze bestaan onder andere uit immuunreacties, de 

beperkte grootte van AAV  vectoren, onvoldoende transductie van het beoogde weefsel en 

integratie van het virale DNA in het DNA van de gastheer. 

Een blik op de toekomst – richting een klinische gentherapie trial

De recente goedkeuring van alipogene tiparvovec (Glybera) voor de behandeling van 

lipoproteine lipase deficiëntie heeft gentherapie tot een werkelijkheid gemaakt. Ook voor 

andere aandoeningen zijn er vorderingen gemaakt. Recentelijk is een aanvraag ingediend 

bij de European Medicines Agency (EMA) voor goedkeuring van een ex vivo gentherapie 

product voor de behandeling van patiënten met het adenosine deaminase severe combined 

immunodeficiency syndroom (ADA-SCID). 

Het vergt een relatief lang traject voordat een AAV gentherapie product op de markt 

kan worden gebracht. In dit proefschrift zijn een aantal delen van dit proces beschreven, 

waaronder pre-klinische studies met ART-I02 als ook een proof of mechanism klinische trial 

met intra-articulaire behandeling. De resultaten hiervan hebben de basis geleverd voor een 

fase 1 experimentele klinische trial waarin intra-articulaire ART-I02 behandeling kan worden 

geëvalueerd in patiënten met RA. Andere onderdelen van het preklinische dossier bestaan 

uit GLP studies in ratten naar biodistributie van de vector in gezonde dieren. Een aanvullende 

germline transmissie studie zal nog worden uitgevoerd. 

Zoals eerder beschreven, zijn er zeker nog uitdagingen voordat gentherapie uitgebreider 

in de kliniek  kan worden toegepast. Immuunreacties kunnen een invloed uitoefenen op 

effectiviteit en duur van transgenexpressie, en meer onderzoek naar oplossingen hiervoor is 

nodig. Een ander punt is de inclusie van voldoende patiënten in trials. De klinische trial naar 

intra-articulaire etanercept toediening heeft laten zien dat patiëntinclusie langzaam kan 

vorderen, mede door competitieve klinische trials en verbeterde behandeling van de ziekte 

(waardoor minder mensen in aanmerking komen). Aan de andere kant biedt ART-I02 ook 

veel mogelijkheden. Het therapeutische eiwit IFN-β is reeds een geregistreerde behandeling 

voor patiënten met multipele sclerose, en daarmee is er een uitgebreid veiligheidsdossier 

beschikbaar. De  rAAV vector is tot nu toe in dierstudies en klinische trials veilig bevonden, AAV 

veroorzaakt geen ziekten en er zijn  verschillende serotypen bekend, die een verschillende 

affiniteit voor weefsels en cellen hebben. Op dit moment worden AAV vectoren gezien als de 

meest veelbelovende vectoren voor in vivo gentherapie bij chronische aandoeningen. Veiligheid 

en effectiviteit zijn onder andere aangetoond in hemofilie B klinische trials. De volgende stap in 

de ontwikkeling van ART-I02 zal bestaan uit een fase I/II klinische trial. Na verdere ontwikkeling 

zou intra-articulaire gentherapie een onderdeel kunnen worden van gepersonaliseerde 

behandeling van patiënten met persisterende monoarticulaire of oligoarticulaire ziekte.   
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Name PhD student  C.J. Aalbers

PhD period  August 2007– September 2012

Courses    

Cursus AMC World of Science 2007 0.5 ECTS

Cursus Basisveiligheid Laboratoria 2007 0.4 ECTS

Basis cursus Regelgeving en Organisatie Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek  (BROK), AMC 2007 0.9 ECTS

Cursus Proefdieronderzoek - Artikel 9 2007 3.9 ECTS

Practical Biostatistics, AMC 2007 1.1 ECTS

Cursus Time Management, Tijdwinst 2009 0.2 ECTS

Cursus Snel Lezen, Tijdwinst 2010 0.2 ECTS

Advanced Immunology, AMC/ VUMC/ Sanquin 2010 2.9 ECTS

ASGCT pre-conference Clinical Trials Training Course in Chicago, USA 2010 0.5 ECTS

Essentials of Clinical Trial Management (DIA, Lissabon, Portugal) 2010 1.0 ECTS

Presentations    

Pre-clinical assay development for the quantitation of human interferon beta 
production after rAAV5 gene delivery

European Society of Gene & Cell Therapy (ESGCT), Annual Congress annual meeting  
in Hannover, Germany (poster presentation)

 

2009

 

0.5 ECTS

Characterization and validation of adeno-associated virus type 5 expressing the human 
interferon beta gene for clinical application

European Workshop for Rheumatology Research (EWRR)  in Warsaw, Poland  
(poster presentation)

 

2009

 

0.5 ECTS

AAV5 transduction and transgene expression and bioactivity in fibroblast-like 
synoviocytes from rheumatoid arthritis patients

American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT) Annual Meeting in Washington D.C., 
USA (poster presentation)

 

2010
 

0.5 ECTS

Improvement of rAAV5 transduction efficiency in fibroblast-like synoviocytes by doxorubicin
Dutch Society of Gene and Cell Therapy (NVGCT) Spring Symposium in Heeze,  
the Netherlands (oral presentation)

 
2010

 
0.5 ECTS

In vivo imaging of viral vectors in mice: experiences with Gaussia Luciferase
Study Group on Animal Models, EWRR in Amsterdam, the Netherlands (oral presentation)

 
2011

 
0.5 ECTS

Towards gene therapy for the treatment of rheumatoid arthritis: Production and bioactivity  
of interferon beta in fibroblast-like synoviocytes transduced with adeno-associated virus type 
5 expressing human interferon beta

EWRR in Amsterdam, the Netherlands (poster presentation)
Gene Therapy of Arthritis and Related Disorders (GTARD) Scientific Meeting  
in London, UK (oral presentation)

 

2011
2011

 

 
0.5 ECTS
0.5 ECTS

 

Session: “Gene therapy and stem cell therapy for arthritis: from dream towards reality?”
European League Against Rheumatism (EULAR) Annual European Congress  
of Rheumatology in London, UK (Session chairperson)

 
2011

 

 
0.5 ECTS

 

Improvement of rAAV5 transduction efficiency in fibroblast-like synoviocytes by doxorubicin
American College of Rheumatology (ACR)/ ARHP Annual Scientific Meeting  
in Chicago, USA (poster presentation)

 
2011

 

 
0.5 ECTS
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Presentations

Intra-articular etanercept treatment in inflammatory arthritis: a randomized double-
blind placebo-controlled trial

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) Najaarsdagen in Arnhem,  
the Netherlands (poster presentation)

 

2012
 

 

0.5 ECTS
 

Conferences    

ESGCT Annual Congress in Hannover, Germany 2009 0.75 ECTS

EWRR Workshop in Warsaw, Polen 2009 0.75 ECTS

NVGCT Spring Symposium in Heeze, the Netherlands 2010 0.5 ECTS

ASGCT Annual Meeting in Washington D.C., USA 2010 1.0 ECTS

EWRR Workshop in Amsterdam, the Netherlands 2011 0.75 ECTS

NVGCT Spring Symposium in Heeze, the Netherlands 2011 0.5 ECTS

GTARD Scientific Meeting in London, UK 2011 0.5 ECTS

EULAR Annual European Congress of Rheumatology in London, UK 2011 1.0 ECTS

ACR/ARHP Annual Scientific Meeting in Chicago, USA 2011 1.25 ECTS

NVGCT Spring Symposium in Heeze, the Netherlands 2012 0.5 ECTS

NVR Najaarsdagen in Arnhem, the Netherlands 2012 0.25 ECTS

Seminars, workshops and masterclasses    

Weekly department research seminars AMC 2007-2012 12 ECTS

Weekly department clinical education AMC 2007-2012 12 ECTS

Masterclass with K. High, AMC, oral presentation:  
Developing local gene therapy for rheumatoid arthritis using AAV5 as vector

2010 0.5 ECTS

Lecturing and education    

Course: Experimentele Immunologie  keuze onderwijs jaar 2 voor  studenten 
Geneeskunde AMC-UvA (opzet onderwijs en colleges)

2008-2010 1 ECTS

Lecturing: ExtRA (Exchange of Therapeutic excellence in RA) and Experienca meeting, 
Amsterdam, the Netherlands. ‘Gene therapy for arthritis: towards clinical development.’

2009-2010 1.5 ECTS

Supervising: Laura Nieuwenhuis, student HLO, Utrecht 2011-2012 4 ECTS

Other    

Board of AMC Alumnipunt 2009-2012 1 ECTS

Organisation of AMC PhD Symposium ‘Scientist! Come out or your lab!’ 2010 4 ECTS
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C U R R I C U L U M  V I T A E
Caroline Josephine Aalbers werd op 17 december 1981 geboren in Zaandam. Nadat zij in 2000 

cum laude was geslaagd voor het gymnasium aan het Zaanlands Lyceum in Zaandam begon zij 

aan de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Een jaar later heeft zij cum laude 

haar propedeuse behaald. Tijdens de opleiding geneeskunde heeft zij meerdere stages gedaan 

in het buitenland: in Valetta, Malta (verpleeghulp stage), in Boston, VS (wetenschappelijke stage 

bij Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School) en in Ondangwa, Namibië (keuze co-schap). 

Tevens was ze actief betrokken bij het onderwijs aan de faculteit via meerdere onderwijsorganen 

en commissies. In 2007 behaalde zij haar artsdiploma. Aansluitend ging zij promotieonderzoek 

doen bij de Klinische Immunologie en Reumatologie van het Academisch Medisch Centrum/ 

Universiteit van Amsterdam onder supervisie van haar promotor Prof. Dr. P.P. Tak, waarvan 

dit proefschrift het resultaat is. Naast het verrichten van zowel klinisch als ook laboratorium 

en dier-experimenteel onderzoek heeft zij tijdens haar promotietraject geparticipeerd in de 

polikliniek en de diensten van de Reumatologie. Door haar aanstelling bij Arthrogen, een bedrijf 

dat lokale gentherapie voor reumatische aandoeningen ontwikkelt, was ze ook betrokken bij de 

pre-klinische ontwikkeling van en de voorbereidingen voor een klinische studie met een nieuw 

gentherapeutisch medicijn (ART-I02). In oktober 2012 is zij begonnen met de vooropleiding 

Interne Geneeskunde (opleider Dr. S.E. Geerlings) als onderdeel van haar opleiding tot 

reumatoloog (opleider Dr. N. de Vries) aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
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Aalbers CJ, Gerlag DM, Vervoordeldonk MJ, Tak PP, Landewe RB. Single Joint Assessment for 

the Evaluation of Intra-articular Treatment: responsiveness and discrimination of the composite 

change index. J Rheum 2015; In press.

Aalbers CJ, Gerlag DM, Vos K, Vervoordeldonk MJ, Landewe RB, Tak PP. Intra-articular etanercept 

treatment in inflammatory arthritis: a randomized double-blind placebo-controlled proof of 

mechanism clinical trial validating TNF as a potential therapeutic target for local treatment. 

Joint Bone Spine 2015; Published online first 15 July 2015. doi:10.1016/j.jbspin.2015.03.002.

Aalbers CJ, Bevaart L, Vierboom MPM, Broekstra N, Kondova I, Breedveld E, Hauck B, Wright 

JF, Tak PP, Vervoordeldonk MJ. Safety, biodistribution, and efficacy of an AAV-5 vector 

encoding human IFN-beta (ART-I02) delivered via intra-articular injection in rhesus monkeys 

with collagen-induced arthritis. Hum Gen Ther Clin Dev 2015; 26(2):103-12

Aalbers CJ, Bevaart L, Loiler S, De Cortie CJ, Wright JF, Mingozzi F, Tak PP, Vervoordeldonk MJ. 

Preclinical Potency and Biodistribution Studies of an AAV 5 vector Expressing Human Interferon-β 

(ART-I02) for Local Treatment of Patients with Rheumatoid Arthritis. PLoS One 2015; 10(6):e0130612.

Tak PP,  Aalbers CJ, Pers YM, Jorgensen C. EULAR Textbook on Rheumatic Diseases. BMJ 

Publishing Group 2012; Chapter 50 ‘Cellular and gene therapy in autoimmune disease’, part 

‘Gene therapy in rheumatic diseases’.

Aalbers CJ, Tak PP, Vervoordeldonk MJ. Advancements in adeno-associated viral gene therapy 

approaches: exploring a new horizon. F1000 Med Rep 2011;3(17).

Aalbers CJ, Groen JL, Sivapalaratnam S. More outreach for young scientists. Nature 2010;467(7314):401.

Daikeler T, Tyndall A, Aalbers CJ, Vervoordeldonk MJ, Tak PP. Eular Compendium on Rheumatic 

Diseases. BMJ Publishing Group 2009; Chapter ‘Cellular therapy in autoimmune disease and 

gene therapy in rheumatic diseases’, page 747-768.

Vervoordeldonk MJ, Aalbers CJ, Tak PP. Interferon beta for rheumatoid arthritis: new clothes 

for an old kid on the block. Ann Rheum Dis 2009;68(2):157-8.

Vervoordeldonk MJ, Aalbers CJ, Tak PP. Advances in local targeted gene therapy for arthritis: 

towards clinical reality. Future Rheumatology 2008;3(4):307-9.
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Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience. - Paolo Coelho

Eindelijk, dit proefschrift is af. Wat heb ik hier lang naar toe heb geleefd. Tijd om terug te kijken 

naar de laatste 8 (!) jaar. Zoveel ervaringen, zoveel gedaan en zoveel geleerd. 

Deze laatste woorden zijn de leukste om te schrijven. Een moment om stil te staan bij hen die 

hebben geholpen bij de totstandkoming van dit stuk, en bij hen die misschien niet inhoudelijk 

waren betrokken, maar er wel voor mij waren. 

Allereerst mijn promotor, professor Tak. Beste Paul-Peter, dank voor de mogelijkheid om 

te promoveren onder jouw begeleiding. Niet alleen bij de afdeling Klinische Immunologie 

en Reumatologie, maar ook bij Arthrogen, waardoor ik niet alleen ervaring opdeed bij het 

doen van klinisch en basaal/dier-experimenteel onderzoek, maar ook een andere kant van 

onderzoek zag: bij een biotech bedrijf met een team werken aan de ontwikkeling van een 

medisch product, van het laboratorium tot de kliniek. Ik heb veel bewondering voor hoe je de 

KIR èn Arthrogen hebt opgezet en veel waardering voor de vrijheid, kansen en het vertrouwen 

dat je mij hebt gegeven. Dank voor deze waardevolle jaren!

Mijn co-promotor, dr Vervoordeldonk. Lieve Margriet, wat had ik moeten doen zonder jou. Je 

hebt het ook bijzonder druk gehad, maar wist toch altijd tijd te maken voor overleg, waarbij we 

de helft van de tijd ook over andere dingen konden praten. Ook voor zaken waar je niet direct 

bij betrokken was kon ik altijd op je input rekenen. Ik ben heel blij met jou als co-promoter, 

dank voor al je steun, dit boekje was niet af gekomen zonder jouw hulp. 

De leden van de promotiecommissie Prof. Dr. D. van Schaardenburg, Dr. P.J. Bosma, Prof. Dr. E.S.G. 

Stroes, Prof. Dr. S. Florquin, Prof. Dr. P. Verschueren en Dr. F. van de Loo wil ik graag bedanken 

voor het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in de commissie. 

Lieve paranimfen, Eva en Wichert. Onze onderzoekscarrière begon samen in Boston en het is 

daarom niet meer dan logisch (en toen in 2004 ook afgesproken) dat jullie hier naast mij staan. 

Lieve Eva, ongelooflijk hoeveel wij samen hebben meegemaakt! Onze levens lopen al zo lang 

parallel. Samen op de middelbare school, samen studeren, samen reizen, samen wonen, en nu 

zelfs samen met onze gezinnen op vakantie. Onze vriendschap betekent zoveel voor mij.  Waar 

we ook staan in ons leven, ook in de toekomst vinden we wel weer iets nieuws om samen te 

ontdekken! Dank voor je steun, zeker de laatste maanden, je bent een schat!

Lieve Wiep, de hoeveelheid feiten die jij onthoudt, verbaast me nog elke keer. Het maakt 

discussies altijd weer wat interessanter. Zeker als jij en Eef los gaan over dingen als de temperatuur 

van de Noordzee… Met z’n drieën hebben we zoveel mooie dingen meegemaakt, ik ben heel blij 

dat we ook nu in onze drukke levens nog steeds de tijd vinden om elk jaar onze verjaardagen te 

vieren, het blijft een prachtige traditie die we hopelijk nog heel lang in stand houden!
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