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Chapterr 8 

Samenvatting g 

Dee ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van het maag-darm kanaal. Deze 

ziektee wordt, in genetisch vatbare individuen, veroorzaakt door een ongecontroleerde 

ïmmuunresponss in de darm tegen aldaar aanwezige bacteriën.1 De huidige tiierapieën zijn 

redelijkk succesvol in de initiële bestrijding, maar hebben relatief veel bijwerkingen op de 

langee termijn. Er is een behoefte aan nieuwe therapieën die juist op de lange termijn 

effectieff  zijn en recidieven kunnen voorkomen. 

Eenn eiwit dat gebruikt zou kunnen worden om patiënten met de ziekte van Crohn in 

remissiee te houden, is het immuun-regulatoire cytokine mtcrleukine 10 (IL-10). IL-10 

speeltt een centrale rol in het controleren van her Immunologisch evenwicht in de darm. 

Illustratieff  hiervoor zijn muizen die her tL-10 gen missen en die een chronische 

darmontstekingg ontwikkelend Het effect van systemische toediening van het 

recombinantt eiwit (r)IL-H) is bestudeerd in muismodel len '' en in patiënten met de ziekte 

vann O o h n / '! Alhoewel systemische rIL-10 behandeling veilig bleek en goed verdragen 

werdd door patiënten, was het therapeutisch effect bescheiden in vergelijking met placebo 

behandeling.. De korte halfwaarde rijd van rlL-K)" ' '" en afgifte van onvoldoende 

hoeveelhedenn rIL-10 aan de darm vormen mogelijke verklaringen voor dit geringe effect. 

Bovendienn wordt de svstcmische toediening van rIL-10 belemmerd door een toename 

vann de bijwerkingen en een afname van de effectiviteit van hoge doses rIL-10 (klok 

vormigee dosis respons curve).11 Om deze beperkingen van svstemische rIL-10 toediening 

tee omzeilen zou IL-10 gen-transfer (gentherapie) gebruikt kunnen worden voor lokale en 

langdurigee expressie van 11,-1(1 in de darm. Het onderwerp van dit proefschrift is dan ook 

dee ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor patiënten met de ziekte van Crohn op 

basiss van IL-10 gentherapie. 

Inn hoofdstuk 1 worden de huidige opvatnngen besproken over de etiologie en 

behandelingg van de ziekte van Crohn. Tevens wordt achtergrond informatie gegeven 

overr de functie van het immuunsysteem in de darm. Het idee is dat bij de ziekte van 

Crohnn de mechanismen die een immuunrespons controleren niet goed functioneren, 

hetgeenn leidt tot een chronische darmontsteking. IJ .-K.) speelt een belangrijke rol bij her 

voorkómenn en beëindigen van de intestinale immuunrespons. Daarom zou IL-10 gen-
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transferr naar de darm toegepast kunnen worden als onderhoudsbehandeling voor 

patiëntenn met de ziekte van Crohn. 

Inn hoofdstuk 2 wordt een verklaring gegeven voor de bijwerkingen van hoge doses 

systemischh rIL-10 bij patiënten met de ziekte Crohn. In twee placebo-gecontroleerde, 

dubbelblindee studies is de pro-inflammatoirc evtokine productie gemeten bij patiënten 

mett chronisch actieve (CACD) and mild tot matig actieve (MCD) Crohn. Deze patiënten 

werdenn behandeld met placebo of met subcutaan ril--10, dat dagelijks werd toegediend 

gedurendee 28 opeenvolgende dagen. Bij CACD patiënten werden serum concentraties 

gemetenn van neoptenne, een pvrazono-pvrimidino derivaat, en van nitriet en nitraat, allen 

geïnduceerdd door interferon y (IFN-y). In het bloed van MCD patiënten is de IFN-y and 

tumorr necrosis factor a (TNF-a) productie gemeten na cv vh'o stimulatie met of 

lipopolvsaccharidee (LPS, monocvt activatie}  of phvtohemagglutinine (PHA, T cel 

activatie).. Neoptenne concentraties waren significant verhoogd in CACD patiënten na 

behandelingg met de hoogste dosis rIL-10 (20 [jtg/kg lichaamsgewicht) in vergelijking met 

dee concentraties vóór behandeling. Tevens was de PHA-geinduceerde productie van 

IFN-y,, maar niet die van TNF-a, bij MCD patiënten significant toegenomen na 

behandelingg met de hoogste dosis rIL-10. Deze resultaten geven aan dat toediening van 

hogee dosis rIL-10 (20 fig/kg) leidt tot productie van het pro-inflammatoire IFN-y Het 

gebruikk van hoge dosis, svstemisch toegediend rILl- 0 wordt dus beperkt door een 

ongewenstt pro-inflarnmatoir effect. 

Inn hoofdstuk 3 bespreken we de belangrijkste kenmerken van gentherapie, met in 

hett bijzonder aandacht voor gastro-intestinale ontsteking en rerroviraal-gemedieerde 

gentransfer.. De basale aspecten van gentherapie komen aan bod, waaronder de mogelijke 

therapeutischee genen (transgenen), verschillende vectoren (die transgenen transporteren) 

enn toedieningswegen. 

Hoofdstukk 4 is gewijd aan een studie naar de effectiviteit van een adenovirale 

vector,, die het muizen (mu)lL-lO gen bevat (AdvmuIL-10), Muizen werden eerst 

intraveneuss behandeld met ofwel dit AdvmuII--l() , ofwel met een controle virus zonder 

1L-100 (AdvO) of met fosfaat gebufferd zout (PBS). Daarna werd colitis geïnduceerd door 

intrarectalcc toediening van trinitrobenzene sulfonzuur fI*NBS) en ethanol. AdvmuIL-10 

behandelingg voorkwam ernstig verlies van lichaamsgewicht, en verlaagde zowel de 
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systemischee acute fase respons als de pro-inflammatoire cytokine concentraties in de 

ondasting.. Bovendien bleek bij muizen die behandeld waren met AdvmuIL-10, de 

darmontstekingg minder ernstig, en was de histologische o ntste kings score lager dan bij 

[*XB SS muizen die behandeld waren met AdvO of PBS. Concluderend verbeterde 

systemischee toediening van een adenoviralc vector met IL-10 de verschillende parameters 

vann TNBS colitis. Deze bevindingen onderstrepen de mogelijkheden van IL-10 

gentherapiee bij darmontsteking. De expressie van een adcnoviraal transgen is echter 

tijdelijk ,, omdat het virus episomaal blijf t en niet geïncorporeerd wordt in het genoom van 

dee gastheercel. Daar de ziekte van Crohn tot dusver nier genezen kan worden en vaak na 

maandenn of jaren weer opvlamt, gaan we er vanuit dat een langdurige expressie van IL-10 

nodigg zal zijn om deze patiënten in remissie te houden. 

Inn hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een studie waarin de zogenaamde Moloney 

MurineMurine leukemia I irus (MMLV ) retrovirale vector is gebruikt. Deze vector kan langdurige 

transgenexpressiee geven en van tevoren geselecteerde cellen ex i'iro  infecteren 

(=transduccren).. Humane mononuc leate cellen uir het perifere bloed (PBMCs) werden 

getransduceerdd met een retroviralc vector, waarin of zowel het IL-1Ü gen als het green 

fluorescentfluorescent ptvtein (GFP) marker gen waren ingebouwd of alleen het GFP gen. 

Getransduceerdee CD4 cellen werden vervolgens gesorteerd op basis van G FP 

fluorescentiee en gekweekt voor fenotypische en functionele analvsc. Na C D 3 / C D 28 

stimulatiee van de T cel receptor produceerden IL-10-GFP CD4' cellen 6-maal zoveel 

IL-100 als controle-cellen gedurende meer dan vier maanden. De volgende bevindingen 

bevestigdenn dat dit geproduceerde IL-10 ook daadwerkeüjk biologisch actief was: 1) een 

verminderdee proliferatie van IL-IO-GFP CD4 cellen, 2) een lagere expressie van het 

majormajor histocompatibility complex class II op de IL-10-GFP CD4' cellen, 3) een verminderde 

proliferatiee van autologe responder-cellen en 4) een lagere productie van het pro-

inflammatoiree cytokine IL-12 door dendrirische cellen. Het merendeel van de 

getransduceerdee CD4' cellen had in principe het vermogen om naar de darm te 

migreren,, daar zij het mucosalc adhesie molecuul x4j37 tot expressie brachten, en efficiënt 

bondenn aan mucosal addressin MAdCAM-1-positieve cellen in ritro. Li t deze gegevens 

concluderenn wij dat retroviralc rransductie met IL-10 van CD4' cellen uit het perifere 

bloedd resulteert in een immuno-regulatoire functie van deze cellen. 
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Inn hoofdstuk 6 wordt de toepassing beschreven van de recent ontwikkelde en 

gevalideerdee techniek van dutten, pinhole single photon emission computed tomography (SPEC1"), 

waarmeee bij muizen in vim de migratie van radioactief gelabelde lymfoevten naar de darm 

inn beeld gebracht kon worden. Kerst werden lymfoevten geïsoleerd uit de milt van zowel 

gezondee muizen als van muizen met ' INBS colitis (gensensibiliseerde Ivmfocvten). 

Vervolgenss zijn de cellen radioactief gelabeld met '" Indium-oxinaat en intraveneus 

toegediendd aan controle-muizen of muizen met ' INBS coliris. Hij beoordeling van de 

SP1ZCTT opnames bleek de radioactiviteit in het colon het duidelijkst in muizen met 

' INB SS colitis, 48 uur na toediening van gesensibiliseerde Ivmfocvten. Deze resultaten 

werdenn bevestigd door standaard planaire scintigrafie. De gesensibiliseerde, m I n 

gelabeldee lymfoevten behielden hun functionaliteit en verergerden de darmontsteking 

zelfss in vergelijking met niet-gesensibiliseerde lymfoevten. De opname van radioactiviteit 

inn het colon vertoonde een goede correlatie met de parameters van colitis (gewicht van 

hett colon en his to logische score van darmontsteking). Behandeling van TNBS muizen 

mett een anti-»4 antilichaam, dat «4-gemediecrde adhesie blokkeert, leidde tot een 

verlaagdee opname van radioactiviteit in het colon in vergelijking met een controle 

antilichaam.. In experimentele colitis kan SPECT dus worden toegepast voor 3-

dimensionalee analyse van het homing proces van lymfoevten in het verloop van de tijd. 

Dezee techniek kan tevens gebruikt worden voor het beoordelen van de effectiviteit van 

nieuwee therapeutische strategieën die ingrijpen op de migratie van Ivmfocvten in 

experimentelee colitis. 

Inn hoofdstuk 7 laten we zien dat mmzen-lymfocvten, die getransduceerd zijn met 

retroviraall  IL-lü , bescherming bieden tegen experimentele colitis. CD4* cellen uit de milt 

werdenn getransduceerd met de MAIL V vector die het humane IL-10 gen en het GFP gen 

bevatte.. De getransduceerde cellen werden geïnjecteerd in severe combined immunodefident 

(SOD)) muizen vóór inductie van chronische colitis (geïnduceerd door transfer van een 

pathogenee populatie van (;D45RBhlgil CD4' cellen), en in BALB/ c muizen vóór inductie 

vann acute TNBS colitis. De I1,-10-GFP CD4' cellen voorkwamen CD45RB1" * 

geïnduceerdee colitis, terwijl er geen therapeutisch effect werd gezien van niet-

getransduceerdee C D 4' cellen. Ook verloren IL-10-GFP getransduceerde 0)45RB,"* h 

CD44 cellen (norrmaal parhogeen) de capaciteit om colitis te induceren. In TNBS-
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geïndd uceerde colitis zagen wc echter geen effect van behandeling met 1L-1U-GIP CD4 

cellen.. I it deze studie concluderen wij dat primaire muizen CD4 cellen, die na 

retmviralee transductic IL-10 tot expressie brengen, zich als regulatoire cellen gedragen in 

C I M S R B ^'' CDA' cel-geïnduceerde colitis. 

Conclusiess en perspectieven voor toekomstige ontwikkelingen 

Dee studies die beschreven sraan in dit proefschrift geven de motivatie voor de 

ontwikkelingg van ÏI.-11> gentherapie als behandeling van de ziekte van Crohn en laten 

zienn dat IL-10 gentherapie werkt in experimentele colitis. Intraveneuze -in rim- toediening 

vann een adenovirale vector die het l l ,- l n gen tot expressie brengt voorkwam ernstige 

colitiss bij muizen. Alhoewel de duur van IL-10 expressie na adenovirale gen transfer 

langerr zal zijn dan na toediening van rIL-10, blijf t deze tijdelijk en kunnen systcmischc 

bijwerkingenn voorkomen na intraveneuze toediening. Met de f.v v/ro aanpak was het 

mogelijkk humane CD4~ cellen te transduceren met een retmvirale vector en langdurige 

expressiee van bioactief IL-10 /// ritm te verkrijgen. Bovendien voorkwam toediening van 

dezee CD4 cellen de ontwikkeling van experimentele colitis in vim. 

Dee klinische studies die rot nu toe gepubliceerd zijn toonden slechts een bescheiden 

therapeutischh effect aan van behandeling met systemisch rIL-10. Onze resultaten werpen 

eenn nieuw licht op de mogelijkheden van II.-1 U-gebaseerde behandeling van patiënten 

mett de ziekte van Crohn. Bovendien zou IL-l M gentherapie nier alleen bij de ziekte van 

Crohnn toegepast kunnen worden, maar ook bij een breed scala van andere 1 cel 

gemedieerdee ontstckingsziekten (o.a. reumatoïde artritis, multiple sclerose, psoriasis, 

allergie,, afstoting van transplantatie). Niet alleen IL-10, maar ook allerlei andere 

therapeutischee transgenen kunnen onderzocht worden. Hoewel de therapeutische 

mogelijkhedenn van IL-10 gentherapie veelbelovend zijn, zullen de hier beschreven 

preklinischee studies moeten worden vertaald naar de klinische situatie. 

Voorr de verdere ontwikkeling van IL-10 gentherapie achten wij de volgende punten 

relevant:: Voor onderhoudsbchandeling van patiënten met de ziek re van Crohn is een 

langdurigee expressie van IL- tÓ is gewenst. De duur van expressie wordt bepaald door het 
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tvpee vector, de promoter (die transcriptie van het transgen reguleert), en de levensduur 

vann de gastheercellen. Daarnaast zijn van belang de regulatie van transgenexpressie, de 

specificiteitt van de behandeling, de hoeveelheid IL-10 expressie, het aantal cellen dat 

IL-100 tot overexpressie moet brengen en de veiligheid van de behandeling. 

Voorr langdurige transgenexpressie zou, naast de in onze studies gebruikte 

adcnoviralcc of MMI. V retrovirale vectoren, een adeno-geassocieerde virale (AAV ) vector 

onderzochtt kunnen worden voor intraluminale -in vivo- toediening. AA V vectoren geven 

eenn langer aanhoudende transgenexpressie vergeleken met adenovirale vectoren omdat ze 

integrerenn in het genoom van de gastheercel. Voor de cv vivo aanpak lijken lenriviralc 

vectorenn veelbelovend. Zij integreren ook in het genoom van de gastheercel, zonder dat 

daarr celdeling voor nodig is. Stimulatie van de cellen voorafgaande aan de transductie 

lijk tt daarom overbodig en de periode van celkweek kan beperkt blijven. 

Dee duur van transgenexpressie /// vivo is onbekend voor de meeste vectoren en is dus 

niett alleen afhankelijk van de kenmerken van de vector, maar ook van de activiteit van de 

promoter.. Retrovirale promoters kunnen uitgezet worden in vim, een proces dat 

transcriptionaltranscriptional silencing wordt genoemd, maar dit kan voorkomen worden door aanpassing 

vann vectoren of het gebruik van andere promoters. De levensduur van de gastheercellen 

iss ook een bepalende factor voor transgenexpressie. Als bijvoorbeeld CD4" cellen 

gebruiktt worden kan een langdurige transgen expressie verwacht worden daar CD4* 

cellenn en in het bijzonder memory CD4' cellen lang kunnen leven. 

Dee gewenste langdurige expressie van transgenen zal echter wel gereguleerd moeten 

worden.. Hiertoe kunnen weefsel-specifieke of acnvatie-afliankelijkc promoters 

geïncorporeerdd kunnen worden in de virale vector. Zo kan bijvoorbeeld de 'liver' fctfty acid 

bindingbinding protein promoter gebruikt worden die tot expressie komt in het zich continu 

regenererendee epitheel om lokale transgenproductic in de darm te verkrijgen. Ook kan de 

IL- 22 promoter ingevoegd worden voor transgenexpressie bij T cel activatic. In de hier 

gepresenteerdee studies hebben we laten zien dat de retrovirale MML V promoter (LTR) 

zelff  al geactiveerd wordt bij stimulatie van de T cel receptor van de gastheercel. Verwacht 

wordtt dat deze promoter "aan" zal gaan op de plaats van ontstekingen. Voorts zou een 

zogenaamdd zelfmoordgen ingebouwd kunnen worden om een failsafe controle-

mechanismee te verkrijgen, dat de gastheercel doodt na blootstelling aan een specifiek 
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medicijn.. Voorbeelden hiervan zijn het gen voor de CD20 oppervlakte marker, dat 

herkendd wordt door het gehumaniseerde anri-CD20 monoclonale antüichaam ntuximab 

or""  het gen voor het herpes simplex virus-1 thymidine kinase dat in combinatie met 

ganciclovirr getransduceerde cellen doodt. 

Omm bij de ex rim aanpak systemischc bijwerkingen te voorkomen, kan ernaar 

gestreefdd worden IL-10 producerende cellen te sorteren, die na toediening aan de patienr 

specifiekk naar de darm migreren. De IL-10 getransduceerde cellen kunnen gesorteerd 

wordenn via een isolatie procedure van IL-10 secernerende cellen. Als alternatief kan een 

zogenaamdee bicistronische vector gebruikt worden die zowel het IL-tO gen als een gen 

voorr een oppervlaktemarker bevat, zoals CD20 of het low affinity nenv gnnvlJ) factor gen. 

Getransduceerdee cellen die deze oppervlakte markers tot expressie brengen kunnen 

geselecteerdd worden met behulp van antilichamen. Om vervolgens lokale IL-10 expressie 

tee krijgen, kunnen de getransduceerde cellen voor toediening ook nog gesorteerd worden 

opp expressie van het fitu'-homing adhesie molecuul a4fï7. 

Dee benodigde concentratie IL-10 in de darm en het aantal celten dat daarvoor 

getransduceerdd moet worden is onbekend. We hebben laten zien dat svstemische 

toedieningg van een hoge dosis rIL-10 pro-inflamrnatoire effecten heeft. Op basis van de 

volgendee bevindingen veronderstellen wij dat een relatief lage lokale IL-10 concentratie 

inn de darm voldoende is voor controle van de darmontsteking bij de ziekre van Crohn. 

Tenn eerste is in een studie vernchr door Stcidler et al aangetoond dat voor een 

therapeutischh effect bij experimentele colitis, een veel lagere hoeveelheid lokaal IL-10 

nodigg was, dat in het darmlumen gemaakt werd door generisch gemodificeerde bacteriën, 

dann svstemisch toegediend rlL-10. Ten tweede blijk t in gezonde vrijwilliger s en patiënten 

mett de ziekte van Crohn ongeveer 0.5-2° o van de PBMCs IL-10 te produceren (onze niet 

gepubliceerdee gegevens, niet beschreven in dit proefschrift). Dit lage percentage is 

voldoendee om bij gezonde mensen een darmonsteking te voorkomen. Tenslotte is het 

ookk bekend dat in experimentele artritis slechts een klein aantal getransduceerde cellen 

diee IL-10 tot overexpressie brengen, de gewrichtsontsteking kan verbeteren. 

Inn preklinische en klinische studies zullen veiligheidsaspecten zoals itmrlintiüi 

mutagenesis^mutagenesis^ toxiciteit, een immuunrespons regen vectoren of transgenen en lange-termijn 

effectenn bestudeerd moeten worden. Ken groot aantal patiënten is echter al behandeld 
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mett retrovirale vectoren en dit heeft tot dusver niet geleid tot een toegenomen incidentje 

vann lymfomen of andere maligniteiten in vergelijking met de onbehandelde populatie. 

Inn dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van IL-10 

gentherapiee als behandeling voor patiënten met de ziekte van Crohn. De experimenten 

diee in dit proefschrift beschreven staan wijzen erop dat door verandering van de functie 

vann T cellen door ex vivo gentherapie een langdurige controle van de mucosale 

irnmuunresponss bereikt kan worden. Onze resultaten geven een krachtige stimulans voor 

verderee klinische ontwikkeling van deze aanpak. 
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