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Gentherapie 
 

Doel: Een gezond gen leveren aan Duchenne-spieren om de normale 
dystrofineproductie mogelijk te maken. 

Achtergrond: Genen bestaan uit DNA en bevinden zich op chromosomen die 
in de kernen van alle cellen aanwezig zijn. Het dystrofine-gen 
bevat de genetische code voor dystrofine dat kan worden 
gelezen door de cel en omgezet in het dystrofine-eiwit. 
 

Uitdaging  
nr. 1: 

We hebben veel spieren – ongeveer 30-40% van ons 
lichaamsgewicht bestaat uit spieren en we hebben er meer 
dan 750. Spierweefsel bestaat uit miljarden cellen en het 
gezonde gen moet terechtkomen bij een aanzienlijk deel van 
de kernen van de cellen in al die spieren. 

De oplossing: Gelukkig bestaat er een organisme dat heel goed is in het 
inbrengen van genen in cellen, namelijk het virus. Daarom zijn 
er voor de gentherapie virale vectoren ontwikkeld waarbij de 
virale genen zijn verwijderd zodat er ruimte is voor het nieuwe 
gen en de gemodificeerde virussen niet langer 
ziekteverwekkend zijn. 

Uitdaging  
nr. 2: 

De meeste virussen infecteren voornamelijk delende cellen. 
Spiercellen delen zich nauwelijks en vormen dus geen goed 
doelwit. Bovendien worden spiervezels omgeven door lagen 
van bindweefsel die virale deeltjes buitensluiten zodat het 
virus de spiervezels niet kan bereiken om het dystrofine-gen te 
injecteren. 

De oplossing: Er bestaat een virus dat relatief goed spiercellen kan 
infecteren, het zogenaamde AAV-virus. Dit virus kan 
menselijke cellen infecteren maar is niet ziekteverwekkend. 

Uitdaging  
nr. 3: 

AAV is helaas zo klein dat de genetische code van dystrofine er 
niet in past (het gehele gen is ~ 500 keer te groot, de 
genetische code ~ 4 keer te groot). 

De oplossing: Wetenschappers hebben geprobeerd het kleinst mogelijke 
dystrofine te maken, met daarin alleen de meest essentiële 
delen (mircodystrofine). De genetische code van dit 
mircodystrofine is klein genoeg om in de AAV-vector te passen. 
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In het Duchenne-muismodel (mdx-muis) resulteerde 
behandeling met mircodystrofine met AAV-virussen in een 
verbetering van de kwaliteit en functionaliteit van spieren. 

Uitdaging  
nr. 4: 

Toen een hondenmodel (golden retriever-spierdystrofie of 
GRMD) werd behandeld met AAV-mircodystrofine resulteerde 
dit in een immuunreactie. Daardoor werden de cellen die met 
AAV en het mircodystrofine geïnfecteerd waren, vernietigd 
door het immuunsysteem. Van klinische studies bij mensen 
met andere genen (bijvoorbeeld voor de behandeling van 
hemofilie) is bekend dat AAV ook een immuunreactie bij 
mensen oproept. De immuunreactie is gericht op alle vreemde 
indringers (virussen, bacteriën, parasieten) en kan niet weten 
dat het virus deze keer een goed gen in zich draagt. 

De oplossing: Onderdrukken van de immuunreactie tijdens het toedienen 
van de AAV-mircrodystrofinedeeltjes. Dit wordt gedaan met 
hoge doses corticosteroïden. 

Overweging Veel mensen zijn ooit geïnfecteerd met een subtype van AAV. 
Zij hebben antistoffen tegen AAV die ervoor zorgen dat zij geen 
virale vectoren van dat specifieke type AAV kunnen ontvangen. 
Het aantal individuen met AAV-antistoffen varieert per regio 
(bv. 20-50% in de Westerse wereld, maar meer in Azië). 
Manieren om een reactie van de antistoffen met de AAV-
deeltjes te voorkomen, worden onderzocht. Men kan 
bijvoorbeeld de antistoffen uit het bloed filteren (dit proces 
wordt plasmaferese genoemd). 
Op dit moment worden Duchenne-patiënten met AAV-
antistoffen om deze reden echter uitgesloten van klinische 
studies met AAV-microdystrofine. 

Klinische 
studies: 

Een eerste klinische studie waarbij patiënten AAV-
mircodystrofine-injecties in de armspier kregen, werd 
uitgevoerd in de Verenigde Staten (Mendell, Xiao Xiao en 
Samulski). Inmiddels is bekend dat deze studie werd 
uitgevoerd met een subtype van AAV dat een zeer sterke 
immuunreactie uitlokt. 
De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd. De auteurs 
rapporteerden een zeer slechte productie van hun 
mircodystrofine-versie en de verwachte immuunreactie tegen 
AAV. 
  

Uitdaging  
nr. 5:  

Zoals vermeld bestaat ons lichaam voor 30 tot 40% uit spieren. 
Om effect te zien, moeten alle spieren of spiergroepen worden 
behandeld in plaats van slechts een klein gedeelte van een 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00428935?term=Duchenne+muscular+dystrophy+AAV&rank=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22068425
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enkele spier. Dit vereist echter grote hoeveelheden virus (een 
jonge jongen weegt ~ 4000 keer meer dan een muis). 

De oplossing:  Na het optimaliseren van het productieproces kunnen meer 
virale deeltjes van klinische kwaliteit worden geproduceerd. 
Hierdoor worden onderzoeken mogelijk waarin de virale 
deeltjes intraveneus (=via het bloed) worden toegediend zodat 
het hele lichaam wordt behandeld in plaats van slechts kleine 
stukjes spier. 

Klinische 
studies 2 

Er zijn drie varianten van AAV-microdystrofine ontwikkeld voor 
klinisch onderzoek. Die varianten verschillen in het gebruikte 
type AAV, welk deel van dystrofine gebruikt is om het 
microdystrofine samen te stellen en in de genen die ervoor 
zorgen dat het micordystrofine tot uiting komt in de 
skeletspieren en het hart. In een klinische studie in Colombus 
Ohio (gecoördineerd door Sarepta Therapeutics) wordt AAV-
microdystrofine intraveneus toegediend bij jonge Duchenne-
patiënten. Zij krijgen ook hoge doses corticosteroïden (200.000 
miljard virusdeeltjes per kg lichaamsgewicht). Tot nu toe zijn 
de resultaten van vier behandelde patiënten gerapporteerd 
tijdens bijeenkomsten. Analyse van spierbiopten 90 dagen na 
behandeling liet zien dat het mircodystrofine tot uiting kwam 
in het merendeel van de spiercellen van elk van deze 
patiënten. Bij de eerste drie patiënten was de totale 
dystrofine-expressie ongeveer 80% ten opzichte van expressie 
in gezonde spieren. In augustus 2018 werd deze studie tijdelijk 
stilgelegd vanwege een vervuiling die gevonden was in de 
grondstoffen die gebruikt werden voor het maken van de 
virusdeeltjes. Momenteel is er een placebo-gecontroleerd 
onderzoek bezig om dit AAV-microdystrofine verder te 
onderzoeken. De ontwikkeling van AAV-microdystrofine in 
Europa zal gecoördineerd worden door Roche. 
 
Een andere studie, gecoördineerd door Solid Ventures, werd 
eerder stopgezet omdat de eerste patiënt onverwacht ernstige 
bijwerkingen kreeg na toediening van het AAV-
microdystrofine. De studie is herstart in juni 2018. De biopten 
van drie patiënten die de laagste dosis kregen (vier keer lager 
dan in de Sarepta-trial) zijn geanalyseerd. Hieruit bleek dat 
dystrofine bij hen in geringe mate tot expressie kwam in 10% 
van de spiervezels, met waardes van minder dan 5% ten 
opzichte van normaal. Solid Ventures heeft andere patiënten 
met een hogere dosis van hetzelfde middel behandeld (zelfde 
dosis als in de Sarepta-trial). Bij hen werden bijwerkingen 
gerapporteerd. Het ging onder meer om een afname in aantal 
bloedplaatjes, acuut nierfalen en andere stoffen (markers) die 
op leverschade wijzen. De trial werd stopgezet (en is 
momenteel geschorst). Na het verhogen van de doses 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03375164?term=NCT03375164&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03769116?term=gene+therapy&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&draw=2&rank=12
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03769116?term=gene+therapy&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&draw=2&rank=12
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03368742?term=microdystrophin&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03368742?term=microdystrophin&draw=2&rank=1


4 

corticosteroïden normaliseerden de waarden zich. Dystrofine-
expressie kon gedetecteerd worden in de spierbiopten van de 
patiënten die met de hoge dosis behandeld werden: het eiwit 
was aanwezig in 10 tot 70% van de vezels, in hoeveelheden 
van 5 tot 17,5% van normaal. 
 
Tegelijkertijd wordt een ander, gelijksoortige studie 
gecoördineerd door Pfizer. Tot nu toe zijn resultaten van zes 
patiënten gepresenteerd, waarvan er drie patiënten behandeld 
zijn met een dosis half zo hoog als in de Sarepta-trial en drie 
patiënten met een dosis anderhalf keer zo hoog. Vier 
patiënten hadden last van misselijkheid, overgeven en koorts 
na behandeling, waarvoor één patiënt moest worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Alle patiënten vertoonden 
immuunreacties tegen de virusdeeltjes. Bij één patiënt was de 
immuuunreactie zo heftig dat die leidde tot nierschade. Deze 
patiënt moest ook worden opgenomen en gedialyseerd. De 
patiënt is hersteld en de nierfunctie is weer normaal. 
Uit kleuringen van dystrofine in spierbiopten die afgenomen 
zijn twee maanden na de behandeling bleek dat bij de laagste 
behandeldosis dystrofine tot uiting kwam in ~38% van de 
vezels en ~69% van de vezels bij patiënten die met de hoogste 
dosis behandeld werden. Massaspectometrie-onderzoek liet 
waardes zien van respectievelijk ~24 en ~30% voor de lage en 
hoge doses. Omdat er geen analyse is gedaan met de western-
blot techniek is een directe vergelijking tussen de resultaten 
met die van Solid Ventures en Sarepta niet mogelijk. Een 
placebo-gecontroleerde fase 3 klinische studie met 99 DMD-
patiënten wordt op dit moment gepland voor dit type AAV-
microdystrofine (PF-06939926) 
 

Overweging 
De genen die het AAV-virus meebrengt, integreren niet in het 
menselijk DNA. Dat is goed uit veiligheidsoogpunt. Omdat het 
microdystrofine niet volledig functioneel is, raken de spieren 
met dit eiwit echter nog steeds beschadigd. Dit betekent dat 
het microdystrofine-gen in de loop van de tijd uit de cellen kan 
verdwijnen. Onderzoeken in honden met spierdystrofie doen 
vermoeden dat de grootste hoeveelheid van het afgeleverde 
gen binnen 5 jaar verdwijnt. Het is niet bekend of dit ook voor 
mensen geldt en zo ja, hoe lang het microdystrofine precies 
aanwezig blijft. Het is echter onwaarschijnlijk dat eenmalige 
toediening van microdystrofine via AAV-deeltjes op de lange 
termijn voldoende is in de behandeling van DMD. 

 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03362502?term=aav&cond=Duchenne+Muscular+Dystrophy&cntry=US&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04281485?term=pfizer+dystrophin&draw=2&rank=2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22968479

