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INLEIDING

Het Humaan Genoom Project, met name het in
kaart brengen van de ca 3 miljard nucleotiden van
het menselijk DNA, heeft grote verwachtingen
gecreëerd zowel op het vlak van de diagnose als de
behandeling van genetische ziekten. Daar waar in
het laatste decennium een significante vooruitgang
geboekt werd in diagnose -  ook prenataal en pre-
symptomatisch - van erfelijke ziekten, is de weg
naar een duurzame en veilige gentherapie heel wat
lastiger gebleken. op heden is er nog maar voor
een handvol aandoeningen een concreet perspectief
voor een “genetische therapie”. Vooral een aantal
specifieke technische en veiligheidsaspecten lijken
de implementatie van gentherapie in de klinische
praktijk te hebben vertraagd. Het feit dat de expres-
sie van het “transgen” na verloop van tijd uitdoof-
de, vormde één van de belangrijkste problemen bij
de introductie van gentherapie. ook het risico op
“virale insertionele mutagenese” zorgde voor grote
terughoudendheid. Recent werden echter een aan-
tal interessante successen geboekt die de weg naar
rechtstreekse interventie in een genetisch ziekte-
proces stilaan concreet vorm geven. Vooral de
“medicinale gentherapie” - het toedienen van
bestaande of nieuwe therapeutica die ingrijpen
t.h.v. de pathogenetische cascade van een geneti-
sche aandoening, zijn voor steeds meer ziektebeel-
den de sleutel naar een causale en duurzame behan-
deling.

In dit artikel wordt kort geschetst wat de huidige
stand van zaken is In het domein van de genthera-
pie. Welke zijn de hinderpalen en moeilijkheden;
voor welke aandoeningen zijn er reeds concrete
resultaten of realistische verwachtingen ? Enkele
illustratieve voorbeelden zullen kort toegelicht
worden.

WAT IS GENTHERAPIE ?

Gentherapie omvat de  transfer (overdracht) of
introductie van een therapeutisch gen (transfer) in

cellen en weefsels van een individu (transductie)

met de bedoeling de aandoening te genezen of het
verloop ervan te vertragen. In  strikte zin beoogt
gentherapie om een defect allel (kopie van een gen)
te vervangen door of te complementeren met een
functioneel exemplaar.

op heden wordt alleen somatische gentherapie

toegelaten. Deze vorm van gentherapie beoogt de
introductie van therapeutische genen in somatische
of lichaamscellen, waarbij de wijzigingen en effec-
ten beperkt blijven tot de patiënt zelf en niet over-
geërfd worden door de nakomelingen. Germinale

gentherapie daarentegen, waarbij functionele
genen in het genoom van een eicel of zaadcel wor-
den gebracht en dus wel overerfbaar zijn naar vol-
gende generaties, is op heden verboden.

Er bestaan verschillende benaderingen voor
somatische gentherapie. Bij ex vivo gentherapie
worden de cellen met het gendefect eerst uit het
lichaam van de patiënt geïsoleerd en in het labora-
torium door gentransfer (genadditie) gecorrigeerd.
Nadien worden de genetisch gemodificeerde cellen
terug in de patiënt gebracht. Bij in vivo gentherapie
dient het therapeutisch gen rechtstreeks in een
doelorgaan of weefsel van de patiënt te worden
ingebracht. 

Het transportmiddel dat nodig is voor de intro-
ductie van een gen in een gastheercel noemt men
een vector. Als vectoren worden vaak virussen
gebruikt, maar ook niet-virale vectoren (naakt
DNA, liposomen ) bieden interessante mogelijkhe-
den. Actueel genieten virale vectoren de meeste
aandacht in gentherapeutische studies. Virale vec-
toren zijn gewijzigde virus partikels die zodanig
genetisch gemodificeerd zijn dat ze hun infecterend
potentieel behouden maar replicatie defectief zijn.
Deze virussen worden aangemaakt in zogenaamde
packaging cells, specifieke cellijnen waarin naast
het transgen ook de genen voor essentiële virale
eiwitten zijn ingebracht. We onderscheiden zowel
retrovirale, lentivirale, adeno-virale als adenovirus-
associated (AAD) virale vectoren. Ze verschillen
van elkaar in hun tropisme (het feit of de transduc-
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tie in delende of niet-delende cellen mogelijk is ),
de grootte van het transgen dat ze kunnen transpor-
teren (packaging capacity), de duur van transgene
expressie, de immunogeniciteit (inflammatoire res-
pons die opgewekt wordt bij transductie), en het
feit of het viraal genoom integreert in het gastheer
DNA dan wel episomaal blijft.

Een belangrijke bijwerking van integrerende
vectoren (zoals  retro- en lentivirussen) is de inser-

tionele mutagenese, waarbij  de integratie plaats-
vindt in de directe nabijheid van een gen dat nor-
maliter niet tot expressie komt in de doelwitcellen,
maar t.g.v. de insertie geactiveerd wordt en op deze
wijze tot zeer nadelige gevolgen kan leiden. Deze
belangrijke complicatie werd o.m. geobserveerd in
een gentherapeutische trial voor X-SCID (X-linked
severe combined immunodeficiency) (zie verder).
Deze en andere observaties zorgden voor intensief
onderzoek naar mogelijkheden om retro- en lenti-
virale insertie in het kader van gentherapie beter te
oriënteren, teneinde dergelijke nadelige (en dode-
lijke) bijwerkingen in de toekomst te kunnen ver-
mijden.

MEDIScHE TOEPASSINGEN vAN
GENTHERAPIE

Bij monogenische ziekten met autosomaal reces-
sieve overerving als gevolg van loss-of-function

mutaties in beide allelen van het ziektegen, is gen-
therapie gericht op de introductie van een transgen
in een specifiek doelwitorgaan of weefsel (genad-
ditie) zodat de functie van het ziektegen herstelt.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor stofwisselings-
ziekten als gevolg van een enzymstoornis. Bij
autosomaal dominant overervende ziekten daaren-
tegen, waar slechts één allel gemuteerd is (gain-of-

function mutaties), zal gentherapie zich eerder
richten op de uitschakeling van het mutant allel
(bijv. door RNAi) of interferentie met het patho-
geen proces. Een voorbeeld hiervan zijn de studies
over RNAi in osteoblasten als mogelijke behande-
ling voor  osteogenesis Imperfecta.

Gentherapie voor erfelijke immuunstoornissen

De eerste succesvolle gentherapeutische studie
werd in begin van de jaren 90 gerealiseerd voor een
zeldzame ziekte, de “severe combined immunode-
ficiency disorder” (SCID), een autosomaal reces-
sieve aandoening veroorzaakt door een defect van

het enzym Adenosine Deaminase(ADA), geken-
merkt door een purinemetabolismestoornis en een
zware immuundeficiëntie. De klassieke behande-
ling voor deze aandoening bestond op heden uit
beenmergtransplantatie met een HLA compatiebele
donor of toediening van bovien enzymsubstraat
(PEG-ADA). Deze therapie geeft slechts een tijde-
lijke verbetering van de symptomen en is tevens
heel kostelijk omwille van de noodzaak van levens-
lange toepassing. Door retrovirale transductie van
CD34+ cellen geisoleerd uit beenmerg van patiën-
ten met humaan ADA gen en infusie van de
getransduceerde hematopoietische cellen terug bij
de patiënt, weliswaar in combinatie met een non-
myelo-ablatieve chemotherapie, slaagde men er in
om voor het eerst een effectieve gentherapie bij de
mens te bekomen. Mede dankzij verdere technische
verbeteringen werd  in een follow-up klinische trial
in 10 kinderen een veilig en succesvol herstel van
de immuniteit aangetoond. Anders was het gesteld
met de gentherapeutische studie voor een andere
immuunpathologie, de X-gebonden SCID, die te
wijten is aan een stoornis in de differentiatie van de
lymfoïde lijn als gevolg van mutaties in de gamma
subunit van de interleukine 2 receptor. Hier werd
eveneens initieel met succes door ex vivo genthera-
pie (retrovirale transductie van CD34+ hematop-
oietische cellen) een correctie van het fenotype
bekomen. Alhoewel de gentherapeutische behande-
ling op zich bijzonder efficiënt bleek, ontwikkelden
een aantal patiëntjes na enkele jaren echter een t-
cel lymfoproliferatief syndroom, waarvan één met
fatale afloop. Moleculair onderzoek toonde aan dat
dit het gevolg was van insertionele mutagenese :
het virus integreerde zich in de onmiddellijke
nabijheid van LMO2, een krachtig t-cel oncogen,
waardoor dit gen ectopisch tot expressie kwam en
aanleiding gaf tot maligne transformatie.

Een ander incident dat op pijnlijke wijze de
gevaren van - op virale gentransfer gebaseerde -
gentherapie  aan de kaak stelde, was de fase I trial
die in 1999 werd uitgevoerd voor een andere zeld-
zame metabole stoornis, ornithine transcarbamyla-
se deficientie (otC). Hierbij beoogde men de
intrahepatische injectie van recombinante adenovi-
rale partikels met het correcte otC gen erin. Deze
behandeling veroorzaakte na enkele uren reeds bij
één van de patiënten (Jesse Gelsinger) fulminante
complicaties met snelle evolutie naar SIRS, DIC en
MoF (multiple organ failure) die leidden tot zijn
overlijden enkele dagen later. Dit tragisch incident
zette een zware domper op de verdere ontwikkeling
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van gentherapeutische studies en toonde aan dat
gentherapie niet rijp was voor klinische implemen-
tatie zolang deze belangrijke veiligheidsaspecten
niet beter controleerbaar zouden worden.

Gentherapie voor Leber Congenitale Amaurosis

(LCA), een erfelijke netvliesblindheid

LCA omvat een groep van erfelijke netvliesaan-
doeningen met aangeboren blindheid en meestal
autosomaal recessieve overerving, die gekenmerkt
worden door een defect in de omzetting van licht
naar electrische stimuli door de fotoreceptoren in
de retina. Er zijn reeds 11 verschillende genetische
vormen gekend, waaronder één te wijten aan muta-
ties in het RPE65 gen. Een aantal jaren geleden
werd een eerste gentherapeutische studie in een
natuurlijk diermodel (hond) met deze vorm van
LCA uitgevoerd, met bemoedigende resultaten en
inmiddels acht jaar follow-up. 

Recent werden  drie fase 1 trials bij patiënten
met LCA uitgevoerd, respectievelijk twee in de VS
en één in de UK. In één van deze studies, uitge-
voerd onder leiding van A. Maguire in het
Children’s Hospital in Philadelphia, werden ook
twee Belgische patiëntjes geïncludeerd. De behan-
deling bestond uit de subretinale injectie van 1,5
×1010 recombinante AAV partikels waarin het
humaan RPE gen (hRPE65 cDNA) was inge-
bouwd. De facto wordt dus een druppel met  mil-
jarden exemplaren van het correcte gen juist onder
het netvlies gespoten. Korte termijn follow-up
toonde een duidelijke verbetering van de visus-
scherpte, gezichtsveld en pupillaire reflexen, als-
ook een afname van de nystagmus aan. op heden
zijn geen systemische toxiciteit noch abnormale
immuunrespons aangetoond en lijkt de behande-
ling dus veilig. Wat de veiligheid en efficiëntie op
langere termijn van deze veelbelovende behande-
ling is, zal uiteraard nog moeten blijken uit verde-
re (fase 2) studies. Indien bevestigd, zal deze aan-
pak ook heel wat perspectief bieden voor causale
behandeling van andere belangrijke oogziekten
zoals de Stargardt maculaire degeneratie,
Retinoschisis en Retinitis Pigmentosa.

Targeted therapie met monoklonale antilichamen

of “small molecules”: een doorbraak in de behan-

deling van kanker

De ontrafeling van het humaan genoom, naast de
beschikbaarheid van nieuwe moleculaire technie-

ken, heeft ook gezorgd voor een stroomversnelling
in de ontwikkeling van “targeted therapies” of
doelgerichte therapieën. tot deze groep behoren
nieuwe middelen zoals monoklonale antilichamen
of ook nog de groep van “small molecules” zoals
tyrosine kinase remmers. Mede dankzij het feit dat
in de afgelopen jaren ook betere inzichten werden
verworven in het ontstaan van kanker en in de ver-
schillende veranderingen die leiden van het
ontaarden van een cel tot kankercel, zijn doelge-
richte therapieën nu voor meerdere vormen van
kanker reeds beschikbaar geworden. Het pricipe
van “targeted therapy” is het ontwikkelen van een
compound of medicijn tegen een “drugable” target,
zoals een proteïnekinase dat belangrijk is in één of
meerdere ziekte(kanker) processen. Drugable tar-
gets in kanker zijn o.m. groeifactoren, celcyclusei-
witten, signaaltransductie molecules of angiogene-
seremmers. In de laatste jaren is er een explosie
gezien van farmaceutische biotechbedrijven die
zich bezighouden met het ontwikkelen van derge-
lijke, nieuwe anti-kankermiddelen.

Een mooie toepassing hiervan - tevens één van
de eerste doorbraken in dit domein - is de ontwik-
keling van Imatimib (GlivecR) voor Chronische
Myeloïde Leukemie (CML). Deze molecule
behoort tot de groep van de tyrosine kinase rem-
mers die aangrijpen op de sterk evolutionair gecon-
serveerde AtP bindingsplaats van tyrosine kinase.
Hierdoor wordt de intracellulaire signaaloverdracht
geblokkeerd, wat leidt tot inhibitie van proliferatie
en apoptose (celdood). CML wordt  o.m. veroor-
zaakt door een gebalanceerde translocatie met
breekpunten t.h.v. respectievelijk het ABL gen op
chromosoom 9 en het BCR gen op chromosoom 22,
met vorming van het nieuwe fusie-gen BCR-ABL

op het derivatief of “Philadelphia” chromosoom.
Het fusie eiwit dat door dit gen wordt gecodeerd is
een actief tyrosine kinase dat celgroei en replicatie
activeert. Farmacologische benadering met een
tyrosinase inhibitor die de fosforylatie (en dus acti-
vatie) van BCR-ABL inhibeert, bleek een logische
en efficiënte behandeling om apoptose van deze
BCR-ABL positieve kankercellen en dus een remis-
sie van de CML te bekomen. Patiënten met deze
vorm van CML dienen deze medicatie wel levens-
lang te nemen, maar de huidige follow-up studies
tonen een langdurige remissie in de meerderheid
der behandelde patiënten. Glivec wordt nu ook suc-
cesvol uitgetest voor andere tumoren zoals GISts
en eosinofiele leukemie, terwijl een andere tyrosi-
ne kinase remmer, Gefitinib (IressaR), gericht tegen
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het gen voor EGFR wordt aangewend bij kleincel-
lig longcarcinoom.

Een ander belangrijk voorbeeld is de toepassing
van trastuzumab (HerceptinR) in HER2 positieve
borstkanker. Het betreft een monoklonaal antili-
chaam dat bindt aan een HER2 receptor op de cel-
membraan van borstkankercellen. In kankercellen
die een dergelijke receptor bevatten leidt deze
interactie via verschillende mogelijke mechanis-
men tot eliminatie van de kankercellen Een ander
voorbeeld van monoklonale targeted therapie is
Bevacizumab (AvastinR) tegen VEGF in colon-,
long- of borstkanker.

Het succes van deze nieuwe medicaties in hema-
tologische maligniteiten is nu heel overtuigend
aangetoond. Verwacht wordt dat dergelijke midde-
len in de komende jaren, al dan niet in combinatie
met klassieke chemotherapie, steeds meer zullen
ingezet worden, ook in de behandeling tegen soli-
de tumoren. Daarnaast zal ook verder onderzoek
moeten uitmaken voor wie, op welke wijze en in
welke hoeveelheden deze medicaties optimaal
werkzaam zijn, teneinde de hoge kost van derge-
lijke therapie te kunnen inperken.

Nieuwe behandeling voor aorta aneurysma’s door

TGFbeta antagonisme

toenemende inzichten in de genen en de patho-
genetische mechanismen aan de basis van erfelijke
ziekten maken het nu mogelijk om nieuwe aangrij-
pingspunten voor behandeling te identificeren die
rechtstreeks interfereren t.h.v. één of meerdere
stappen van de causale ziektecascade. Eén interes-
sant voorbeeld hiervan is het potentiële gebruik
van het anti- hypertensivum LosartanR in de behan-
deling van erfelijke aorta aneurysma syndromen
zoals het syndroom van Marfan. Deze autosomaal
dominant overvende ziekte wordt gekenmerkt door
o.m. afwijkingen in de ogen, het skelet en het car-
diovasculair stelsel. De ontwikkeling van aorta
aneurysma’s die kunnen leiden tot aortadissectie en
plotse dood is dan ook één  der voornaamste en
meest gevreesde complicaties voor patiënten met
het Marfan syndroom. Deze erfelijke aandoening
wordt veroorzaakt door mutaties in FBN1, het gen
dat codeert voor fibrilline, een belangrijk eiwit in
de elastische vezels van o.m. onze bloedvaten.
Vroeger dacht men dat door fibrillinedeficiëntie
vooral de mechanische sterkte en elasticiteit van de
aorta werden aangetast en op deze wijze leidde tot
aneurysmale uitzetting en dissectie van de aorta.

Recente inzichten in de pathogenese van deze aan-
doening hebben echter aangetoond dat fibrillinede-
ficiëntie resulteert in de activatie van een cytokine,
tGFbeta (transforming Growth Factor beta) en
hierdoor leidt tot inflammatie en destructie van de
bindweefselmatrix in de aortawand. Het afremmen
van tGF beta activatie door toediening van
tGFbeta antilichamen of medicaties met tGFbeta
antagonisme (zoals LosartanR) bleken dus een nieu-
we strategische optie in de preventie van deze
aneurysma’s. Na een eerste succesvolle studie in
een Marfan muismodel, waar d.m.v. Losartan zelfs
volledige normalisatie van de aortadoormeter werd
geobserveerd, werden nu  ook in een pilootstudie
bij Marfan patiënten veelbelovende resultaten
bekomen. Recent werden multicentrische fase 2
studies opgestart om de lange termijn veiligheid en
efficaciteit van deze nieuwe behandelingsstrategie
voor families met het Marfan syndroom verder af te
toetsen. Uiteraard wordt gehoopt dat niet alleen
patiënten met Marfan maar ook met andere vormen
van aorta aneurysma op termijn hiermee zullen
kunnen geholpen worden.

cONcLuSIE

Gentherapie kende sinds zijn introductie belang-
rijke methodologische problemen. Vooral efficaci-
teit en veiligheid van de introductie van een thera-
peutisch gen in een doelwitcel of weefsel vormen
nog belangrijke knelpunten voor klinische imple-
mentatie. We verwachten evenwel dat in de nabije
toekomst genetische therapieën voor steeds meer
aandoeningen mogelijk zullen worden, in het bij-
zonder door de verdere ontwikkeling van targeted

drug therapies. De mogelijke toepassingen van
deze nieuwe genetische therapieën zijn in principe
onbeperkt, maar moeten binnen gepaste ethische en
maatschappelijke context geplaatst worden.
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