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Gemetastaseerd melanoom 
Prof. dr. T.N.M. Schumacher / Nederlands Kanker Instituut 
 
Dit project behelst de ontwikkeling van T-cel receptor (TCR) gentherapie voor patiënten met 
gemetastaseerd melanoom (uitgezaaide huidtumor). In deze experimentele therapie worden T-cellen 
(immuuncellen) van de patiënt voorzien van een T-cel receptor die deze cellen in staat stelt om 
melanoomcellen (huidtumorcellen) te herkennen en vernietigen. Als deze vorm van gentherapie 
succesvol blijkt te zijn, dan is het voor een aantal humane tumoren mogelijk om lichaamseigen T-
cellen te gebruiken om tumorcellen op te ruimen.  
In de eerste fase van dit project is een sterk melanoom-reactieve TCR geïdentificeerd en 
gekarakteriseerd. Tevens is bepaald hoe de expressie van deze TCR na genetische modificatie in 
humane T-cellen te optimaliseren is. Vervolgens is de retrovirale vector gekozen die in de fase I 
klinische studie nodig is om T-cellen van de patiënt te modificeren. In de tweede fase van dit project is 
een retrovirus producer-cellijn (speciale cellijn voor virus productie) volgens Good Manufactering 
Practice (GMP) kwalificaties gemaakt en is een klinische batch retrovirus met hoge titer geproduceerd. 
In parallel werk is het proces voor het verkrijgen van TCR-gemodificeerde T-cellen uitgewerkt en is er 
een nieuw proces voor retrovirale modificatie in gesloten systemen ontwikkeld*.  
 
Recidiverende bloed- en lymfeklierkanker 
Prof. dr. A. Hagenbeek / UMC Utrecht 
 
De behandeling van leukemie patiënten gebeurt vaak met chemotherapie in combinatie met een 
stamceltransplantatie. Bij een aantal patiënten komt de ziekte weer terug na behandeling. Dit project 
behandelt patiënten waarbij de ziekte terug is gekomen. Deze patiënten zullen behandeld worden met 
genetisch gemodificeerde lymfocyten (immuuncellen) van hun oorspronkelijke stamceldonor. Deze 
gemodificeerde lymfocyten bevatten een gen dat ze gevoelig maakt voor een ‘prodrug’. Doel is om 
deze cellen middels de zogenaamde graft-versus-leukemie reactie de terugkerende leukemie terug te 
dringen c.q. uit te roeien. Dit kan echter gepaard gaan met een ernstige omgekeerde afstotingsreactie, 
waarbij donorlymfocyten diverse weefsels van de ontvanger aanvallen (graft-versus-host ziekte). Door 
toediening van een ‘prodrug’ zullen alle gemodificeerde donor lymfocyten zelfmoord plegen. Dit zorgt 
voor het stilleggen van zowel de schadelijke graft-versus-host reactie als ook de graft-versus-leukemie 
reactie. De hoop is dat er op dat moment sprake is van voldoende afname van leukemiecellen. De 
virale vector (SFCMM-3 Mut2) voor het modificeren van de donor lymfocyten is klaar voor gebruik. De 
procedure voor het modificeren van lymfocyten onder GMP condities is geoptimaliseerd. De inclusie 
van patiënten is hervat. In deze fase I/II klinische studie wordt de haalbaarheid van deze 
gentherapieprocedure in tien patiënten geëvalueerd.  
 
Bloed- en lymfeklierkanker 
Dr. M.H.M. Heemskerk / Leids Universitair Medisch Centrum 
 
Het project richt zich op het introduceren van T-cel receptors (TCRs) specifiek voor minor 
histocompatibility antigenen in ontvanger (hier: donor) T-cellen (immuuncellen) ter behandeling van 
hematologische maligniteiten (hier: leukemie). Toepassing van deze therapie gebeurt in combinatie 
met allogene (geschikte donor) stamceltransplantatie. Virus specifieke T-cellen zijn de ontvanger T-
cellen (cellen van de donor) in dit project. Er is gekozen voor virus specifieke T-cellen omdat van deze 
T-cellen bekend is wat zij als lichaamsvreemd herkennen. Zij zullen in een HLA (weefseltypering) 
identieke transplantatie setting geen graft-versus-host (GVH) reacties (reacties tegen het weefsel van 
de patiënt) veroorzaken. Een ander voordeel van het gebruik van virus specifieke T-cellen is dat door 
het beperkte endogene TCR repertoire van virus specifieke T-cellen de mogelijke schadelijke reacties 
veroorzaakt door gemixte TCR dimeren (gemixte TCR dimeren kunnen ontstaan door introductie van 
nieuwe TCRs in T-cellen) wordt beperkt. Nog een ander voordeel van het gebruik van virus specifieke 
T-cellen is dat activering van deze cellen in vivo mogelijk is via hun endogene TCR waardoor ze in het 
leven blijven. Tijdens de eerste fase van dit project is er vooral gewerkt aan de optimalisatie van de 
expressie van de HA-1-TCR na genetische modificatie in humane T-cellen. Tevens is er gewerkt aan 
het verbeteren van de selectiviteit van de HA-1-TCR. De onderzoekers zijn nu in staat om met behulp 
van clinical grade streptameren zuivere virus specifieke T-cel populaties te isoleren en te 
transduceren.  
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Deze virus specifieke T-cellen zijn na transductie met geoptimaliseerde TCRs in staat om 
leukemiecellen met HA-1 antigeen efficiënt te herkennen. Het testen van de veiligheid en effectiviteit 
van deze benadering vindt plaats in een fase I/II klinische studie. 
 
Hoofd- en halskanker 
Dr. J. Kuball / UMC Utrecht 
 
Toegepaste toediending van T-cellen (immuuncellen) is een veelbelovende therapie voor 
verschillende aandoeningen, maar vaak is het niet mogelijk om T-cellen te generen die specifiek 
tumorcellen herkennen. Om dit probleem te ondervangen worden T-cellen geprogrammeerd met 
bepaalde T-cel receptoren (TCR) die de T-cel in staat stellen om bepaalde tumor specifieke antigenen 
te herkennen. De in dit project gebruikte ‘tweede generatie’ TCRs zijn gericht tegen tumor antigenen 
die veelvuldig tot expressie komen op tumorcellen en belangrijk zijn voor het overleven van de 
tumorcel. In de preklinische fase van het project zijn twee tumor specifieke TCR’s (p53-TCR en 
gamma9-delta2-TCR) ontwikkeld en vervolgens getest op efficiëntie en veiligheid. Inmiddels is 
duidelijk dat de meest efficiënte TCR de gamma9-delta2-TCR is. De gamma9-delta2-TCR kan efficiënt 
CD4+ en CD8+ T-cellen ‘herprogrammeren’ voor het herkennen en opruimen van tumorcellen. Er zijn 
nog wat optimalisatiestappen nodig aan de gamma9-delta2-TCR om de efficiëntie van deze TCR te 
verhogen. Verder werken de onderzoekers aan het cloneren van de klinische vector met een CD20 
‘zelfmoord gen’ erin. Doel hiervan is de veiligheid van de vector te verhogen. Als er na toediening van 
getransduceerde T-cellen aan het lichaam van de patiënt ernstige bijwerkingen optreden dan krijgt de 
patient rituximab (toxisch voor T-cellen die het CD20 gen bevatten) toegediend om de 
herprogrammeerde T-cellen onschadelijk te maken. Het onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit 
van deze methode gebeurt vervolgens in een fase I/II klinische studie bij patiënten met hoofd- en 
halskanker.  
 
Glioblastoma multiforme 
Dr. V.W. van Beusechem / VU Medisch Centrum – CCA 
 
De maligne hersentumor glioblastoma multiforme (GBM) is snel groeiend, zeer invasief en 
neurologisch destructief. De prognose voor patiënten met GBM is erg slecht. Met de huidige 
mogelijkheden voor behandeling is de mediane overleving ruim een jaar na diagnose. Het grootste 
probleem bij GBM is dat GBM-kankercellen zich door de hersenen kunnen verspreiden. Met een 
chirurgische ingreep zijn deze cellen niet weg te nemen en ze zijn ook weinig gevoelig voor bestraling 
en chemotherapie. Er is dus een sterke behoefte aan nieuwe behandelmogelijkheden voor GBM. In dit 
project wordt in een klinische studie onderzocht of GBM-cellen die in het hersenweefsel zijn 
ingegroeid te doden zijn met een gemodificeerd verkoudheidsvirus. Dit virus is zodanig aangepast dat 
het GBM-cellen goed kan infecteren en doden, maar veilig is voor gezonde hersencellen. Indien 
mogelijk, verwijderen de onderzoekers eerst het solide deel van de tumor chirurgisch. Vervolgens 
dient men het virus via drie geïmplanteerde katheters in het omliggende brein toe. Om de GBM-cellen 
die zich door de hersenen hebben verspreid goed te kunnen bereiken wordt het virus gedurende drie 
dagen met een zeer langzame continue vloeistofstroom toegediend.  
In juni 2010 is de eerste patiënt met de laagste dosis van de virale vector behandeld. Begin augustus 
start de behandeling van de tweede patiënt met dezelfde dosis. Hoofddoel van de klinische studie is te 
onderzoeken of deze methode veilig is en kan bijdragen aan een langere overleving van patiënten met 
GBM. 
 
Prostaatkanker 
Prof. dr. C.H. Bangma / ErasmusMC Rotterdam 
 
Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Bij het 
merendeel van de mannen waarbij prostaatkanker wordt vastgesteld is de tumor nog niet door de 
prostaat heen gegroeid. Dit heet lokaal beperkte prostaatkanker. De behandeling van lokaal beperkte 
prostaatkanker bestaat voornamelijk uit het operatief verwijderen van de gehele prostaat. Bij een deel 
van de patiënten is deze behandeling echter niet toereikend, met verdere groei en fatale uitzaaiing 
van de tumor als gevolg. Er is daarom een sterke behoefte aan een verbetering van de 
doeltreffendheid van operatieve prostaatverwijdering, bijvoorbeeld door middel van een 
ondersteunende therapie. In dit project wordt onderzocht of gentherapie voorafgaand aan 
prostaatverwijdering een gunstig effect heeft op het ziektebeloop na een operatie.  
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De onderzoekers gebruiken hierbij het oncolytische adenovirus Ad[I/PPT-E1A] als gentherapeuticum. 
Een oncolytisch adenovirus is een verkoudheidsvirus dat in het laboratorium zodanig veranderd is dat 
het alleen nog in tumorcellen kan vermenigvuldigen en deze daardoor vernietigd. Volgens dit principe 
zal Ad[I/PPT-E1A] alleen prostaatcellen door selectieve vermenigvuldiging kunnen doden. De 
klinische vector voor behandeling van patiënten is geproduceerd en de veiligheidstesten worden 
uitgevoerd. Het testen van de veiligheid en effectiviteit van de Ad[I/PPT-E1A] als ondersteunende 
behandeling van prostaatkanker vindt plaats in een fase I/II klinische studie.  
 
HPV positieve penis- en baarmoederhalskanker 
Dr. J.B.A.G. Haanen / Nederlands Kanker Instituut  
 
Baarmoederhalskanker en ongeveer de helft van alle peniskanker wordt veroorzaakt door humaan 
papillomavirus (HPV), met name type 16. Deze infecties zijn opgelopen door wisselende seksuele 
contacten, waarbij het virus niet goed is opgeruimd. Vele jaren later kan hierdoor kanker ontstaan. 
Voor het ontstaan van kanker is de aanwezigheid van een tweetal HPV eiwitten, namelijk E6 en E7, 
noodzakelijk. Het lijkt daarom zinvol om hiertegen een afweerreactie te proberen op te wekken. Dit is 
mogelijk door middel van DNA vaccinatie. Het DNA vaccin is een klein stukje erfelijkheidsmateriaal dat 
codeert voor het E6 of E7 eiwit. In proefdieren is het met DNA vaccinatie mogelijk een zeer goede 
afweerreactie op te wekken tegen E7 en E6. Het inspuiten van het DNA vaccin gebeurt met behulp 
van een tatoeëerapparaat dat door middel van duizenden gaatjes het DNA in de bovenste lagen van 
de huid ponst. Het testen van deze methode vindt nu bij mensen plaats met een bepaalde vorm van 
huidkanker. Er zijn binnen het project twee DNA vaccins ontwikkeld en geoptimaliseerd. Tevens is er 
een humane weefselkweek methode ontwikkeld die het mogelijk maakt de veiligheid van het vaccin te 
testen. Momenteel zijn de onderzoekers bezig met het opschalen van het productieproces van het 
DNA vaccin. De fase I/II klinische studie vindt naar verwachting eind 2010 plaats.  
 
 
Anti-tumor therapie met behulp van Clostridia bacteriën 
Dr. J. Theys / MAASTRO Maastricht 
 
In dit project gebruiken onderzoekers een uniek en selectief systeem om anti-kankermiddelen in hoge 
concentratie specifiek naar de tumor te vervoeren. Hierbij brengt men een therapeutisch gen in de 
tumor door niet pathogene (niet ziekteverwekkend), strikt anaerobe (zonder zuurstof) bacteriën. Deze 
bacteriën gedijen alleen maar in een zuurstofarme omgeving (hypoxie/necrose), dat in delen van de 
meeste types vaste tumoren vaak ruimschoots aanwezig is. Dit komt omdat de woekering van 
kankercellen veel sneller verloopt dan de zuurstofvoorziening van de tumor. Hypoxie ontstaat in de 
tumor doordat de tumorcellen meer zuurstof verbruiken dan er aangeleverd wordt. Juist op deze 
hypoxische plekken kan chemotherapie weinig tot niets uitrichten en ook bestraling (radiotherapie) 
helpt in hypoxisch kankerweefsel niet. Het blijkt maar al te vaak dat juist deze hypoxische cellen de 
kankerbehandeling overleven en vervolgens een nog kwaadaardiger karakter krijgen. In de nieuwe 
behandeling brengen onderzoekers sporen van de bacterie in het lichaam. De sporen kunnen zich in 
het lichaam enkel en alleen in het zuurstofarme tumordeel tot metabool actieve bacteriën ontwikkelen 
en zich daar ook vermenigvuldigen. In de bacterie hebben de onderzoekers een gen, nitroreductase, 
ingebouwd dat zich ter plekke activeert. Als de bacterie de tumor heeft bereikt en er gegroeid is, dient 
men een niet-toxische stof toe, die door het nitroreductase specifiek in de tumor omvormt tot een 
toxisch medicijn dat de kankercellen doodt. In het eerste jaar van de preklinische fase van het project 
is de clostridia stam met het nitroreductase gen erin ontwikkeld. De proefdier experimenten die 
moeten aantonen of deze methode toepasbaar is in mensen vinden momenteel plaats.  
 
Stofwisselingsziekte: LPL deficiëntie  
Prof. dr. J.J.P. Kastelein / Academisch Medisch Centrum – UvA 
 
In dit project is de gentherapie vector AMT-010 met succes naar de kliniek gebracht. AMT-010 is 
afgeleid van een adeno-associated virus (AAV) en is ontwikkeld voor de behandeling van lipoproteïne 
lipase (LPL) deficiëntie. Bij deze ziekte is er een tekort aan goed functionerend LPL, een enzym dat 
essentieel is voor de afbraak van overtollige vetten (triglyceriden:TG) in het bloed. Patiënten met deze 
ziekte lopen een groot risico op een levensbedreigende alvleesklierontsteking. De AMT-010 vector is 
vervolgens in de spieren van acht LPL deficiëntie patiënten ingespoten in een fase I/II studie op de 
afdeling Vasculaire Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Uit de studie 
is gebleken dat deze vector veilig is en dat in alle patiënten de TG spiegels daalden.  
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In een patiënt trad er een lichte immuunresponse op wat gepaard ging met een stijging van de TG 
waarden van die patiënt. Bij drie patiënten zijn er immuuncellen gevonden in de geïnjecteerde 
spierbiopten . Dit zijn hele milde bijwerkingen die geen negatief effect hadden op het geïnjecteerde 
weefsel. In twee patiënten is behalve een daling in TG spiegel, ook actief LPL eiwit in de spier 
aangetoond op 26-32 weken na injectie van de AMT-010 vector. Dit geeft aan dat er sprake is van 
langdurige expressie van het LPL eiwit in de spier.  
 
Stofwisselingsziekte: Crigler-Najjar syndroom 
Dr. P.J. Bosma / Academisch Medisch Centrum – UvA 
 
Doel van dit project is een virale vector te ontwikkelen voor levergentherapie ter behandeling van het 
syndroom van Crigler-Najjar (CN), een erfelijke ernstige vorm van geelzucht. CN patiënten missen het 
lever enzym UGT1A1 en stapelen daardoor bilirubine op. Dit gele bloed afbraakproduct veroorzaakt 
blijvende hersenschade. Vroeger overleden CN patiënten zeer jong maar nu is er behandeling 
mogelijk met fototherapie (blootstelling aan ultraviolet licht zorgt voor de omzetting van bilirubine). Dit 
is een belastende behandeling die geleidelijk aan effectiviteit inboet waardoor een levertransplantatie 
uiteindelijk nodig is. Vanwege het tekort aan donoren en de nadelige effecten van levenslange 
immuunsuppressie ter voorkoming van orgaan afstoting, lijkt lever gentherapie een goed alternatief. 
In de Gunn rat, het relevante diermodel voor CN syndroom, is aangetoond dat adeno-associated virale 
(AAV) gentherapie mogelijk lijkt. In deze ratten is een levenslange genezing verkregen. Echter de 
hoge dosis AAV die daarvoor nodig was, kan in patiënten een acute immuunreactie induceren 
waardoor het effect tijdelijk is. Om de dosering AAV te kunnen verlagen, zonder aan effectiviteit te 
verliezen, is er een 10 to 20 keer efficiëntere dubbelstrengs scAAV-LP-1-UGT1A1 ontwikkeld. Hiervan 
is een aanzienlijk lagere dosis voldoende voor volledige correctie van het serum bilirubine in de Gunn 
rat. In patiënten is bij een dergelijke dosis AAV geen immuunreactie gezien. De scAAV-LP1-UGT1A1 
is ook effectief in vrouwtjesratten. Dit is van groot belang omdat CN syndroom in beide geslachten 
voorkomt. Er is gekozen om het AAV-8 serotype te gebruiken voor de klinische vector omdat dit 
serotype het efficiëntst levercellen transduceert. Verder is aangetoond dat toediening van de vector 
via de poortader van Gunn ratten het optimale resultaat geeft. Met de scAAV8-LP1-UGT1A1 is een 
vector ontwikkeld die effectief genoeg is voor toepassing in alle Cirgler-Najjar patiënten.  
 
Erfelijke vorm van blindheid: Leber’s congenitale amaurosis 
Dr. J. Wijnholds / Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen 
 
Het huidige project beoogt het opzetten van een Nederlands platform voor gentherapie ter bestrijding 
van aangeboren blindheid, te beginnen met blindheid veroorzaakt door het verlies van CRB1 functie in 
het netvlies. Recent onderzoek in verschillende laboratoria heeft aangetoond dat gentherapie op het 
oog efficiënt en veilig kan zijn. Het testen van de efficiëntie en veiligheid van virale CRB1 gentherapie 
vectoren vindt plaats op muizenmodellen voor Leber’s congenitale amaurosis (LCA). De 
muizenmodellen bevatten geen CRB1 eiwit in het netvlies, waardoor op sommige plaatsen in het 
netvlies de samenhang tussen fotoreceptoren (cellen in het netvlies die licht omzetten in een signaal 
dat via de oogzenuw wordt doorgestuurd naar de hersenen die het omzetten in beelden) en 
belangrijke steuncellen (Müller glia cellen) verloren gaat. Dit leidt er toe dat er in toenemende mate 
kleine gebieden in het netvlies afsterven en het doorgeven van lichtsignalen niet meer plaatsvindt met 
toenemend gezichtsverlies als gevolg. Tijdens deze studie is een humane weefselkweek techniek 
ontwikkeld om relatief snel de veiligheid en effectiviteit van CRB1 gentherapie vectoren te kunnen 
testen. Momenteel werken de onderzoekers nog aan het optimaliseren van de virale vector. Naar 
verwachting start de farmaceutische fase in januari 2011. 
 
Stofwisselingsziekten: ziekte van Pompe en Hurler syndroom 
Prof. dr. G. Wagemaker / ErasmusMC Rotterdam 
 
Lysosomale enzymdeficiënties leiden tot intracellulaire stapeling van niet afgebroken 
stofwisselingsproducten en daarmee tot verlies van vitale cel- en orgaanfuncties. Voor enkele van de 
stapelingsziekten kan transplantatie van hematopoietische stamcellen van een donor genezing 
brengen. Echter stamceltransplantatie van een donor is een ingreep die gepaard kan gaan met 
immunologische complicaties met als gevolg een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Voor ongeveer 
tien van de stapelingsziekten is het ontbrekende enzym farmaceutisch geproduceerd. Toediening 
moet echter levenslang plaatsvinden, leidt niet tot blijvende genezing, is niet effectief in alle patiënten, 
kan tot immuunreacties leiden die de effectiviteit beperken, passeert de bloed/hersen barrière niet en 
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is kostbaar. In dit project brengt men het ontbrekende enzym door middel van een lenti virale vector 
tot expressie in hematopoietische stamcellen (stamcellen uit het bloed) van de patiënt. 
Tijdens dit project zijn twee Self inactivating Lenti-virale vectoren ontwikkeld voor de behandeling van 
de ziekte van Pompe en Hurler syndroom. Na enkele optimalisatiestappen zijn de onderzoekers erin 
geslaagd om de vectoren de ontbrekende enzymen hoog tot expressie te laten brengen. In het 
relevante diermodel voor Pompe is ‘proof of principle’ aangetoond. Behandeling met de vector zorgde 
ervoor dat de spier- en hartfunctie van Pompe muizen verbeterde. De dierproeven voor Hurler 
syndroom zijn nog niet afgerond, maar de preliminaire resultaten zien er bemoedigend uit. Als de 
dierproeven voor Hurler zijn afgerond besluiten de onderzoekers met welke vector de klinische studie 
wordt uitgevoerd. 
 
Afweerstoornis: XLA, SCID  
Prof. dr. G. Wagemaker en Prof. dr. F. Staal / ErasmusMC Rotterdam 
 
Dit project is gericht op het repareren van stamcellen om de afweer tegen bacteriën en 
virussen te herstellen. Stamcellen zijn in de ontwikkeling de voorloper voor allerlei 
afweercellen. Er is gewerkt aan twee ziektes, één waarbij de afweer niet toereikend is 
omdat het vormen van antistoffen niet mogelijk is (X-gebonden agammaglobulinemie, XLA) en een 
andere ziekte waarbij zowel de cellulaire afweer als de antistofproductie gestoord zijn 
(Severe Combined Immunodeficiency, SCID). De vaststelling van beide ziektes gebeurt doorgaans in 
het eerste jaar van een kind en voor beide ziektes is geen algemeen toepasbare of volledig 
toereikende behandelmethode beschikbaar. Niet functionele genen vormen de oorsprong voor beide 
ziekten. In dit project zijn gezonde genen ingebouwd in de stamcellen van de patiënt. Deze 
gerepareerde stamcellen moeten dan uitgroeien tot een gezond afweersysteem en daarmee de ziekte 
verhelpen. De verwachting was dat binnen vier tot zes jaar de eerste patiënten met deze nieuwe 
therapievorm stamcelgentherapie in de kliniek konden worden behandeld. Als het project succesvol 
was geweest, zou het ook mogelijk zijn andere erfelijke (bloed)ziekten met een gelijksoortige therapie 
te behandelen. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdelingen 
Kindergeneeskunde van het ErasmusMC en van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
 
Spierdystrofie van Duchenne 
Prof. dr. G.J.B. van Ommen / Leids Universitair Medisch Centrum 
 
Dit project behelst het ontwikkelen van een genetische therapie voor Duchenne spierdystrofie (DMD). 
DMD is een ernstige, progressief invaliderende neuromusculaire ziekte, die leidt tot 
rolstoelafhankelijkheid tijdens de kindertijd en vroegtijdig overlijden (over het algemeen voor het 
dertigste levensjaar). Deze therapie heeft als doel het verstoorde leesraam van het dystrofine gen te 
herstellen door middel van antisense oligonucleotides (AONs) (synthetische stukjes RNA). Met behulp 
van het herstelde leesraam is het mogelijk een (groten)deels functioneel dystrofine eiwit  te maken, 
zoals gevonden bij de milder aangedane Becker patiënten (minder ernstige vorm van spierdystrofie 
waarbij ook het dystrofine eiwit is aangetast). Dit project heeft als doel om preklinische 
farmacologische en klinische programma’s op te zetten voor DMD AONs. Tijdens de eerste twee jaar 
is een eerste ‘proof-of-concept’ studie succesvol afgerond. In deze studie zijn AONs in de spieren van 
patiënten geïnjecteerd. Een vervolgfase I/IIa studie is inmiddels afgerond. Deze studie betrof een 
oplopende dosis veiligheidsstudie waar vier groepen van drie patiënten vijfwekelijkse onderhuidse 
injecties met AONs ontvingen. Deze studie is uitgevoerd in Zweden en België. De behandeling is goed 
verdragen door alle patiënten en er zijn geen ernstige bijwerking gerapporteerd. Spierbiopt analyse liet 
een dosisafhankelijke toename zien van dystrofine. Deze positieve resultaten hebben ervoor gezorgd 
dat er in januari 2011 een fase II/III studie is gestart. Prosensa zet deze studie op in samenwerking 
met GlaxoSmithKline. 
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Het is momenteel mogelijk om HIV-infectie goed te onderdrukken door een combinatietherapie met 
meerdere antivirale medicijnen, maar er blijven problemen met betrekking tot resistentie van het virus 
of toxiciteit van de medicijnen. In dit project wordt een eenmalige gentherapie ontwikkeld op basis van 
het RNA interferentie (RNAi) mechanisme. Met het RNAi mechanisme is het mogelijk om gericht 
genen uit te zetten, dus ook HIV genen. Door bloedstamcellen uit het beenmerg te halen en in het 
laboratorium (ex vivo) te behandelen met een lentivirale vector met daarin RNAi cassettes tegen het 
HIV-virus zijn deze cellen resistent tegen HIV-infectie. Deze cellen groeien na terugplaatsing in het 
lichaam uit tot HIV-resistente T-cellen (immuuncellen). Tijdens de preklinische fase van dit project zijn 
er meerdere shRNAs geïdentificeerd die HIV specifiek remmen. Het HIV-virus kan resistent worden 
tegen shRNAs. Deze resistentie is te verhelpen door gebruik te maken van een combinatie van vier 
shRNAs. De ontwikkeling van de vector die de vier shRNAs tot expressie brengt is nog gaande. Om 
de veiligheid en effectiviteit van de combinatie shRNA therapie te testen is er een muizenmodel 
ontwikkeld met een humaan immuunsysteem. 
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