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Summary

Summary
Glioblastoma (GBM) is the most common and highest grade malignant primary
brain tumor in adults, with a very dismal prognosis. Despite aggressive treatment
consisting of surgery, radiation therapy and chemotherapy, the survival benefit
is extremely limited. Current therapies cannot tackle the invasive growth of
this tumor and targeted therapies tested in clinical trials often fail due to tumor
heterogeneity or limited blood-brain barrier (BBB) penetration and thus low
bioavailability. Innovative treatment strategies are needed to address these issues.
In this thesis we developed several adeno-associated virus (AAV) vector-based
therapies targeting the brain. Furthermore, we looked at visualization of the
interplay between GBM, platelets and extracellular vesicles (EVs) in the tumor
microenvironment.

The first chapter introduces the subjects discussed in the other chapters of
this thesis, in greater depth. Current therapies against GBM and their limitations
are outlined, followed by intercellular communication via EVs, the involvement
of platelets, and the use of preclinical models for therapeutic development. In
addition, a detailed background of AAV is described, as well as its use as a gene
therapy vector in clinical and preclinical studies. Literature related to the presented
work and thesis aim is discussed.

In the second and third chapter, we usedAAV as a delivery vehicle for soluble,
secreted tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (sTRAIL) to the
brain tumor milieu in the brain of GBM-bearing mice. As TRAIL has been shown
to induce apoptosis in a variety of cancer cells, we used this as a model to study the
delivery, expression and efficacy of AAV-mediated gene therapy against GBM.

Previous work from our laboratory has shown that different GBM cell lines
show a varying amount of sensitivity to TRAIL-induced cell death and that this
can be overcome by treatment with lanatoside C. In the second chapter, we
developed an AAV.rh8 vector encoding sTRAIL and delivered it to the brain tumor
environment via direct intracranial injection. Both a single injection of AAV vector
at the tumor site ormultiple injections around the tumor site showed some efficacy
against GBM, and this effect was enhanced by systemic lanatoside C co-treatment.
Moreover, lanatoside C could be used to sensitize TRAIL-resistant GBM cells in
vivo, leading to a decrease in tumor growth.

GBM is a highly proliferative tumor with an invasive growth pattern, which
poses a major obstacle in combating this disease. Intracranial injection of a vector
has mostly local effects, incapable of reaching infiltrating tumor cells elsewhere in
the brain. Due to the high vascularization of the brain, an intravenously (i.v.) ad-
ministered vector could potentially have greater distribution compared to localized
intracranial injections. However, access to the central nervous system (CNS) is
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tightly regulated by the BBB and many vectors are prevented from reaching the
brain.

AAV serotype 9 (AAV9) can pass the BBB after i.v. administration, which we
used in the third chapter as a vector for therapeutic transgene delivery to the brain.
In addition, we looked at transcriptional targeting of transgene expression by using
the neuron-specific enolase (NSE) promoter and compared it to the ubiquitous
hybrid cytomegalovirus/chicken beta-actin (CBA) promoter. Transgene expres-
sion driven by the NSE promoter would be more restricted to the brain, while the
CBA promoter is active in all tissues possibly leading to side effects after systemic
administration of a vector. Using two different reporter genes, overall transgene
expression was at least ten times lower with the NSE promoter compared to the
CBA promoter. AAV9-mediated sTRAIL expression using either promoter lead to
an increased survival of GBM-bearing mice, while there was a trend towards better
survival using the CBA promoter compared to the NSE promoter.

In addition,we found that transgeneexpressionof a reporter genewas increased
in the brain of some mice compared to others. In the fourth chapter we describe
thatmouse gender influences transduction and transgene expression of i.v.-injected
AAV9vector, with increased expression levels in thebrain anddecreasedexpression
levels in the liver of female mice compared to males.

During standard production of AAV in cell culture, we found that a portion of
AAV vector is associatedwith EVs. Chapter five describes the use of EV-associated
AAV as a gene therapy vector and incorporating a brain-targeting peptide on the
surface of EVs, thereby enhancing transduction in the brain. Moreover, compared
to “naked” AAV, EV-associated AAV was less sensitive to neutralizing antibodies,
which are common in the general population and can completely inhibit AAV trans-
duction of (target) cell populations. This provides evidence that EV-associated
AAV could have potential as a novel gene therapy vector.

In recent years, it has become appreciated that EVs play an important role
in intercellular communication. Both healthy cells and tumor cells produce EVs
that can be taken up by other cells, thus transferring functional mRNA or protein
from one cell to another. We made use of a switchable Cre-loxP reporter system
in chapter six, to visualize the interactions between GBM cells, platelets and
EVs. Transfer of Cre-containing EVs to reporter GBM cells in vitro caused some
recombination, however, in vivo this process was much less efficient. Furthermore,
Cre-containing platelets injected i.v. could home to the intracranial tumor and
cause some recombination in reporter GBM cells. Similarly, some recombination
was observed in GFAP-Cre expressing mice bearing syngeneic intracranial GBM
reporter cells.

Finally, the seventh chapter discusses the work presented in this thesis and
highlights some future perspectives and research avenues for AAV-mediated gene
therapy in GBM.
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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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