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Samenvatting

Samenvatting
Glioblastoom (GBM) is de meest voorkomende en meest kwaadaardige primaire
hersentumor in volwassenen, met een zeer slechte prognose. Ondanks een
aggressieve behandeling, bestaande uit chirurgie, bestraling en chemotherapie,
is het voordeel voor de patiënt minimaal. De huidige therapieën kunnen niet
voorkomen dat de tumor invasief groeit en doelgerichte therapieën die getest
worden in klinische trials falen vaak door tumor heterogeniteit of omdat ze niet
door de bloed-hersen barriëre (BHB) komen. Innovatieve strategiën zijn nodig
om deze problemen aan te pakken. In dit proefschrift hebben we verschillende
therapeutische vectoren getest gebaseerd op adeno-geassocieerd virus (AAV) om
het brein te bereiken. Daarnaast hebben we gekeken naar het in beeld brengen van
de communicatie tussen GBM, bloedplaatjes en extracellulaire vesikels (EVs) in
het tumor micromilieu.

Het eerste hoofdstuk introduceert in meer detail de onderwerpen die in de
andere hoofdstukken besproken worden. De huidige therapieën tegen GBM en
hun limitatieswordenuitgelegd, gevolgddoor intercellulaire communicatie viaEVs,
de invloed van bloedplaatjes en het gebruik van preklinische modellen voor het
ontwikkelen van therapieën. Verder wordt gedetailleerde achtergrondinformatie
gegeven over AAV, zoals het gebruik van dit virus als vector voor gentherapie en
klinische en preklinische studies. Literatuur die relevant is voor dit werk en het
doel van dit proefschrift wordt bediscussieerd.

In het tweede en derde hoofdstuk hebben we AAV gebruikt als een afleve-
ringsmethode voor oplosbare, uitgescheiden tumor necrosis factor-gerelateerde
apoptosis-inducerende ligand (sTRAIL) in het hersentumormilieu in het brein van
muizenmetGBM. In eerdere studies is aangetoond dat TRAIL kan leiden tot apop-
tose (geprogrammeerde celdood) in verschillende typen kankercellen. Zodoende
hebben wij dit model gebruikt om de aflevering, expressie en doeltreffendheid van
AAV-gereguleerde gentherapie tegen GBM te bestuderen.

Eerder werk uit ons laboratorium heeft laten zien dat verschillende GBM
cellijnen een andere gevoeligheid hebben voor TRAIL-geinduceerde celdood en
dat ongevoeligheid hiervoor kan worden verholpen door behandeling met lanato-
side C. In het tweede hoofdstuk hebben we een AAV.rh8 vector gemaakt die
sTRAIL produceert en deze direct in de tumor omgeving geïnjecteerd. Zowel een
enkele injectie met AAV vector in de tumor als meerdere injecties om de tumor
heen liet enige werkzaamheid zien en dit effect werd versterkt door systemische
behandeling met lanatoside C. Bovendien kon lanatoside C gebruikt worden om
TRAIL-resistente GBM cellen weer gevoelig te maken in muizen, wat leidde tot
een afname in tumor groei.

GBM is een zeer snel delende tumor die invasief groeit, wat een enorme belem-
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mering vormt in de behandeling van deze ziekte. De intracraniale injectie van een
vector heeft vooral lokale effecten, welke niet in staat zijn om infiltrerende tumor
cellen elders in het brein te bereiken. Vanwege de vele bloedvaten in het brein zou
een intraveneus (i.v.) toegediende vector wellicht een grotere distributie hebben
vergeleken met lokale intracraniale injecties. Echter, toegang tot het centrale
zenuwstelsel (CNS) is zeer strak geregeld door de BHB en veel vectoren kunnen
niet het brein bereiken.

AAV serotype 9 (AAV9) kan de BHBpasseren na i.v. toediening en deze vector
hebben we in het derde hoofdstuk gebruikt voor de therapeutische aflevering van
gentherapie in de hersenen. We hebben daarnaast ook gekeken naar transcriptio-
nele regulatie van genexpressie door het gebruik van de neuron-specifieke enolase
(NSE) promoter en we hebben deze vergeleken met de alom aanwezige hybride
cytomegalovirus/chicken beta-actine (CBA) promoter. Genexpresie door deNSE
promoter zou hierdoor meer beperkt moeten worden tot de hersenen, terwijl de
CBA promoter actief is in alle weefsels, wat mogelijk leidt tot bijwerkingen na i.v.
toediening van een vector. Met behulp van twee verschillende rapporteergenen
laten we zien dat algehele genexpressie tenminste tien keer lager was met de NSE
promoter ten opzichte van de CBA promoter. AAV9-gedreven expressie van
sTRAILmet een van beide promoters leidde tot een betere overleving van muizen
met GBM, terwijl er een trend was naar betere overleving bij gebruik van de CBA
promoter vergeleken met de NSE promoter.

Daarnaast zagen we dat genexpressie van een rapporteergen hoger was in de
hersenen van sommige muizen maar niet in anderen. In het vierde hoofdstuk
beschrijven we dat het geslacht van een muis invloed heeft op de transducie en
genexpressie van i.v. toegediende AAV9 vector, waarbij genexpressie toeneemt
in het brein maar afneemt in de lever van vrouwelijke muizen ten opzichte van
mannetjes.

Tijdens de standaard productie van AAV in celkweek kwamen we erachter
dat een deel van de AAV vector hecht aan EVs. Hoofdstuk vijf beschrijft het
gebruik van EV-geassocieerde AAV als een gentherapie vector en dat het plaatsen
van een brein-gerichte peptide op het oppervlak van EVs zorgt voor een toename
in de transductie van hersencellen. Bovendien, vergeleken met “naakte” AAV,
was EV-geassocieerde AAV minder gevoelig voor neutraliserende antilichamen,
welke voorkomen in de gehele bevolking en AAV transductie van cellen geheel
kunnen remmen. Dit geeft aandat EV-geassocieerdeAAVpotentie heeft als nieuwe
gentherapie vector.

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat EVs een belang-
rijke rol spelen bij intercellulaire communicatie. Zowel gezonde cellen als tumor
cellen produceren EVs die kunnenworden opgenomen door andere cellen, waarbij
functioneel mRNA of eiwit van de ene cel naar de andere wordt getransporteerd.
Wij hebben gebruik gemaakt van een schakelbaar Cre-loxP rapporteersysteem in
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hoofdstuk zes om in beeld te brengen welke interacties er plaats vinden tussen
GBM cellen, bloedplaatjes en EVs. Overdracht van Cre-houdende EVs naar rap-
porterende GBM cellen in celkweek leidde tot enige recombinatie, hoewel dit
proces in muizen veel minder efficiënt was. Verder konden i.v. geïnjecteerde
bloedplaatjes de intracraniale tumor vinden en enige recombinatie teweegbrengen
in rapporterende GBM cellen. In een soortgelijk model werd er enige recombi-
natie gevonden in muizen die GFAP-Cre tot expressie brengen en intracraniale
rapporterende GBM cellen hebben.

Tenslotte wordt in het zevende hoofdstuk dit werk bediscussieerd en
worden toekomstperspectieven en onderzoeksstrategiën besproken voor AAV-
gereguleerde gentherapie in GBM.
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