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In deze presentatie bespreekt dr. Toonen meerdere genetische therapieën inclusief degene die bij
uniQure wordt ingezet. Op het terrein van erfelijke ataxiën wordt bij uniQure op dit moment alleen
onderzoek gedaan naar SCA3. Dit komt voort uit onderzoek naar de ziekte van Huntington, de meest
voorkomende polyglutamine (polyQ) aandoening.
Dr. Toonen is in 2018 gepromoveerd aan het LUMC bij dr. Willeke van Roon-Mom op onderzoek
naar SCA3. Sinds maart 2019 is dr. Toonen werkzaam bij uniQure waar hij vooral preklinisch (in
celmateriaal) onderzoek doet naar SCA3.
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Spinocerebellaire ataxie
Tegenwoordig weten we dat er meer dan 40 subtypes van
aangeboren spinocerebellaire ataxie zijn. De verschillende
ataxiën zijn genummerd op basis van volgorde van
ontdekking van het overeenkomstige gen: SCA1 is ontdekt
in 1993. Bij al deze subtypes zijn de kleine hersenen, die
verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de spieren,
aangedaan (Figuur 1).
De polyglutamine (polyQ) aandoeningen
De meest bekende SCA’s zijn degenen met een abnormaal
hoge CAG-herhaling op een bepaalde plek in ons DNA. Deze
SCA’s behoren tot de eerdergenoemde polyQ ziektes.
Figuur 1. De hersenen met de kleine
hersenen (het cerebellum) uitgelicht.
Wat betekent de code CAG?
De code CAG in het DNA wordt in ons lichaam vertaald naar het aminozuur glutamine (Q). Wanneer
in het DNA-gen dat codeert voor het eiwit ataxine te veel CAG-herhalingen voorkomen, dan bevat het
ataxine eiwit te veel glutamines achter elkaar. Het ataxine eiwit kan dan niet meer goed functioneren
en wordt toxisch voor de cel.
PolyQ en overige SCA types
Tot de polyQ ziektes behoren SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 en SCA17. Niet alle SCA’s worden
door een te hoge CAG-herhaling veroorzaakt, maar ook door meer conventionele mutaties waarbij
bijvoorbeeld één lettercode verandert van een T naar een C. Er zijn heel veel verschillende soorten
mutaties die voor ataxie kunnen zorgen, maar de abnormaal hoge CAG-herhaling is een van de meest
voorkomende.
PolyQ ziektes hebben invloed op verschillende hersenregio’s

Figuur 2. De verschillende invloed van polyQ ziektes op hersenregio’s
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De ziekte van Huntington is de meest voorkomende polyQ aandoening. De ziektemechanismen van
Huntington en van de SCA’s zijn waarschijnlijk grotendeels hetzelfde, maar toch zijn verschillende
hersengebieden aangedaan (Figuur 2). Bij de ziekte van Huntington zien we dat het striatum (in het
midden van de hersenen met onder andere de nucleus accumbens, caudatus en putamen) als eerste
is aangedaan. Huntington patiënten hebben daardoor meer gedragsveranderingen met soms ernstige
symptomen zoals agressiviteit. Dat is bij SCA niet het geval. Polyglutamine SCA’s veroorzaken vooral
problemen in de kleine hersenen, ruggenmerg en hersenstam. De ziekte veroorzaakt klonteringen
van het gemuteerde eiwit, die zich in de loop van de tijd ophopen in de hersencellen. Na verloop van
tijd sterven de hersencellen af. Hersenonderzoek in overleden patiënten heeft het optreden van deze
eiwitklonteringen aangetoond.

Figuur 3. Prevalentie van SCA wereldwijd
Het voorkomen van SCA wereldwijd
In de wereldkaart weergegeven in Figuur 3, zien we dat in verschillende werelddelen andere SCA’s
meer voorkomen. Over het algemeen is SCA3 het meest voorkomend (20%), SCA2 (10%), SCA1 (8%)
en daarna worden de hogere nummers steeds zeldzamer. Deze verdeling verschilt wel per land.
Therapeutische strategieën voor SCA

“Conventionele”
Stoffen/small
molecules

Antisense
oligonucleotiden

Gen therapie

Figuur 4. Therapeutische strategieën voor SCA
Wat betreft het wetenschappelijk onderzoek aan SCA’s zijn er drie therapeutische strategieën
ontwikkeld (Figuur 4): 1. Ontwikkeling van conventionele stoffen, een hele brede groep medicijnen,
2. Het inzetten van antisense oligonucleotiden (AON’s), en 3. Gentherapie zoals ontwikkeld bij uniQure.
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De AONs en gentherapieën zijn erop gericht om de productie van het gemuteerde ataxine eiwit te
verlagen. De meest prominente strategieën zijn gericht op het beïnvloeden van de ‘tussenpersoon’,
het boodschapper-RNA-molecuul, die de genetische informatie van het DNA naar de ‘fabriek’ voor
eiwitproductie transporteert.
Ontwikkeling van medicijnen
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Figuur 5. De verschillende ontwikkelingsfasen voor medicijnen
Figuur 5 geeft (deels) weer waarom het zo ontzettend lang duurt voordat er een medicijn op de markt
komt. Er wordt eerst begonnen met het testen van stoffen. Voor SCA3 worden bijvoorbeeld 10.000
willekeurige stoffen in het laboratorium getest op cellen van patiënten of muizen. Het duurt zo’n 3 tot 5
jaar voordat bekend is of die stoffen werken en veelbelovend zijn voor verder onderzoek. Na de eerste
fase blijven er circa 250 stoffen over, die in de preklinische fase op toxiciteit getest worden. Er wordt
eerst in dieren getest of de stof veilig is en pas daarna zullen de eerste patiënten in Fase I het medicijn
toegediend krijgen. In deze fase wordt meestal heel voorzichtig begonnen met 1 of 2 patiënten om te
kijken of er geen bijwerkingen zijn. Daarna wordt die groep steeds groter en wordt er gekeken naar
mogelijk positieve effecten. Vervolgens wordt het middel getest op een nog grotere groep patiënten
om te kijken of het echt werkt. In het geval van SCA is het positief voor de patiënt dat de ziekte niet te
progressief is, zoals bij bijvoorbeeld ALS wel het geval is. Voor een klinische trial is het daardoor echter
wel lastiger om de werking van een medicijn aan te tonen. De progressie in SCA gaat langzaam en er
zijn dus meer patiënten nodig om positieve effecten aan te kunnen tonen. Een bijkomend probleem is
ook dat er helemaal niet zoveel patiënten zijn. Daardoor is er veel tijd nodig om aan te tonen of het
middel werkt in de kliniek.
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Vraag uit de zaal: Uit de vorige sheets blijkt dat het 16 jaar duurt voordat er een nieuw medicijn op
de markt is. Hoe slagen die corona onderzoekers er dan in om zo snel een vaccin te maken?
Antwoord dr. Toonen: Het grote verschil is dat zo’n vaccin veel makkelijker te maken is. Een virus
is iets wat van buitenaf het lichaam binnenkomt. Het enige wat je nodig hebt, is een stof die dit virus
aanpakt. Genetische aandoeningen zitten in het menselijk lichaam zelf, zoals kanker. Je moet een
medicijn hebben dat niet je gezonde cellen of processen aantast, maar wel de slechte cellen. Dat
is ontzettend moeilijk. In 30 jaar onderzoek zijn er dan ook weinig positieve resultaten behaald in
klinische testen.

“Conventionele”
Stoffen/small
molecules

Farmacologische stoffen/ kleine moleculen
Conventionele medicijnen kunnen we zien als alle mogelijke stoffen, die in
de natuur of waar dan ook voorkomen, die ontdekt of in het laboratorium
gemaakt worden. Deze stoffen worden in cellen getest op een mogelijk
positief effect.

Voordelen conventionele strategie
De meeste stoffen die tot dusver voor Huntington en SCA getest zijn,
komen uit deze ‘conventionele’ hoek. De voordelen zijn dat ze vaak relatief
eenvoudig te maken zijn, makkelijk toe te dienen en goedkoop. Sommige
middelen zijn ook al goedgekeurd voor menselijk gebruik en kunnen dan voor een andere aandoening
(zoals SCA) hergebruikt worden als er positieve resultaten gezien worden in celsystemen. Dit versnelt
het ontwikkelingstraject.
Nadelen conventionele strategie
Het is lastig om een molecuul te vinden dat alléén effect heeft op het
foutieve eiwit of het mechanisme wat eruit voortkomt, maar niet op andere
mechanismen in de cel. Daardoor is er altijd een risico van bijwerkingen.
Wanneer een middel in het laboratorium in cellen getest wordt, dan kan
het resultaat positief zijn. Wanneer het middel dan vervolgens in muizen
getest wordt, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een deel van de muizen
ernstige bijverschijnselen vertoont of zelfs overlijdt. Op dat moment wordt
het ontwikkelingsproces afgebroken. Het grootste deel van de medicijnen
sneuvelt al in dat stadium.
Er wordt veel meer onderzoek gedaan naar veelvoorkomende aandoeningen zoals Alzheimer,
Huntington en ALS dan naar SCA. In 30 jaar tijd is er voor SCA minimaal succes behaald. Ook zijn de
pogingen voor Alzheimer, Huntington en ALS tot nu toe niet altijd succesvol, alhoewel uniQure op dit
moment een veelbelovende gentherapie voor Huntington aan het ontwikkelen is.
Het ontdekken van actieve stoffen
In een testsysteem kan een groot aantal stoffen tegelijk getest worden. Uitgangspunt zijn cellen
van een gezond (controle) persoon of iemand met bijvoorbeeld SCA3. De stofjes die je wilt testen,
breng je in een laboratorium over naar een kweekplaat met menselijke cellen. Vervolgens meet je het
effect op een ‘uitleesmaat’ zoals de mate van eiwitklontering. Dit proces kan tegenwoordig helemaal
geautomatiseerd plaatsvinden. Een van de stoffen laat bijvoorbeeld een positief effect zien en wordt
vervolgens verder getest.
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Voorbeelden farmacologische stoffen voor SCA
In 2019 is door Buijsen et al. een review artikel gepubliceerd in Neurotherapeutics 16(2), 263286 waarin een overzicht van o.a. conventionele stoffen wordt besproken voor verschillende SCA
types. De stoffen zijn allemaal getest in muizen en velen leken een positief effect te hebben. Echter,
na preklinische onderzoek is voortzetting in een klinische fase nodig. Lithium leek bijvoorbeeld
veelbelovend voor SCA3 in de preklinische fase, maar na 5 jaar onderzoek in de klinische fase bleek
dat lithium wèl veilig is, maar geen positief effect had op de uitleesmaat zoals de SARA-score.
Van DNA naar eiwit

Figuur 6. Het aflezen van specifieke DNA-codes via (messenger)RNA om het overeenkomstige eiwit te
kunnen vormen: van DNA naar eiwit.
Om het principe van gentherapie uit te kunnen leggen, is het belangrijk om te weten waar zo’n therapie
aangrijpt. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in het proces van eiwitsynthese: het aflezen
van specifieke DNA-codes via een translatie molecuul, het (messenger)RNA, om het overeenkomstige
eiwit te kunnen vormen: van DNA naar eiwit (Figuur 6).
DNA zit in elke cel van je lichaam. Het menselijk genoom, de verzameling van alle genen van de
chromosomen van een organisme, bestaat uit meer dan 20.000 individuele genen. DNA is een heel
kostbaar en goed beschermd molecuul in de cel. Als daar namelijk een mutatie in ontstaat, dan kan dat
bijvoorbeeld in het slechtste geval kanker veroorzaken.
Hoe wordt nu een eiwit gevormd uitgaande van een DNA-gen? Er wordt eerst een kopietje
gemaakt van de codes van één gen van het DNA. Het gekopieerde stukje heet het (messenger)RNA.
Dit RNA brengt de codes over naar een ‘eiwitfabriek’ waar de codes vertaald worden naar aminozuren
van een eiwit. Verschillende codes leiden zo tot verschillende eiwitten. Een code met te veel CAGherhalingen leidt tot een eiwit met te veel glutamines. Bij de polyQ ziektes is er een gen met een te
hoge CAG-herhaling en leidt tot de vorming van het toxische polyQ eiwit.
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Gen- en gen-gerichte therapieën

Figuur.7. Gen- en gen-gerichte therapieën.
In deze presentatie licht dr. Toonen CRISP-Cas, een gentherapie die de laatste jaren enorm in het
nieuws is geweest, alleen kort toe. CRISP-Cas is de enige therapie, die zich direct richt op het DNA om
daar bijvoorbeeld de mutatie uit te knippen. Deze therapie staat echter nog in de kinderschoenen en er
wordt voor SCA’s niet echt onderzoek naar gedaan. Voor de ziekte van Huntington is recent onderzoek
gestart. De CRISP-Cas techniek is enorm complex en heeft nog jaren van ontwikkeling voor de boeg.
Het kan uiteindelijk wel interessant zijn voor genetische aandoeningen. Wat op dit moment al wel kan,
is het aanpakken van het RNA, die tijdelijke kopie. Dit gebeurt op dit moment bij uniQure en andere
bedrijven/universiteiten. Er zijn verschillende manieren om het RNA aan te pakken, waaronder inzet
van antisense oligonucleotiden (AON’s) en via gentherapie.

Antisense
oligonucleotiden

Vele strategieën binnen gen-gerichte therapieën
Gen-gerichte therapieën, zoals degenen waarbij antisense oligonucleotiden
(AON’s) gebruikt worden, zijn ontzettend complex. Er zit inmiddels zo’n
20 jaar ontwikkeling achter. Het grote voordeel van het behandelen met
AON’s is dat deze moleculen goed worden opgenomen door hersencellen
en ook maanden aanwezig en actief blijven in hersencellen. AON’s kunnen
op verschillende manieren een interactie aangaan met RNA. Zij kunnen
bijvoorbeeld binden aan het stukje RNA dat verantwoordelijk is voor het
omzetten van een stukje DNA met een te hoge CAG-herhaling naar een
toxisch polyQ-eiwit. Door het binden van het AON aan dit stukje RNA
wordt het toxisch eiwit niet gevormd. Het AON zelf bestaat uit een stukje
kunstmatig RNA of DNA en wordt toegediend via de hersenen/hersenvloeistof.
Toediening dient wel regelmatig plaats te vinden vanwege de beperkte
levensduur van het AON.

8

Kennen AON’s bijwerkingen?
Omdat een AON ontworpen wordt voor een specifiek gen, zijn er in theorie geen bijwerkingen. In
de praktijk kan dat toch anders zijn. Dat is iets waar altijd goed op getest moet worden. AON’s
kunnen veel breder dan alleen voor SCA’s ingezet worden. Voor genetische aandoeningen is het een
veelbelovende toepassing, vooral als er maar één gen is aangedaan.
Toediening AON’s
AON’s moeten specifiek in de hersenen of via het ruggenmerg worden toegediend. Het menselijk
lichaam heeft namelijk iets wat de bloed-hersenbarrière heet. De hersenen zijn heel goed beschermd:
er kunnen niet zomaar stoffen vanuit het bloed de hersenen in. AON’s kunnen deze barrière niet
passeren. Als AON’s in een ader geïnjecteerd worden, dan worden deze door de lever opgeruimd en
komen niet in de hersenen aan. De oplossing daarvoor is om de AON’s rechtstreeks in de hersenen
te injecteren. Ook kunnen de AON’s via een ruggenprik toegediend worden want het vocht in het
ruggenmerg staat in rechtstreekse verbinding met de hersenen. Toediening dient wel regelmatig
plaats te vinden.
Antisense oligonucleotiden - strategie 1: knockdown SCA3 (Figuur 8)
In 2017 hebben L.R.Moore et al. een artikel gepubliceerd in Mol.Ther.Nucleic Acids, Jun 16, 7:
200-21 over de toepassing van AON’s voor SCA3. Het AON richtte zich op één gen, het ataxine-3
gen, om er zo voor te zorgen dat het gen, dat verantwoordelijk is voor de vorming van het toxische
eiwit, uitgeschakeld werd. In de moleculaire biologie heet dit knockdown. De AON’s werden in muizen
getest door deze rechtstreeks in de hersenen te injecteren (Figuur 8). De resultaten laten zien dat
de AON’s zich goed over de hersenen verdelen en dat de AON’s de hoeveelheid van het toxische eiwit
verminderen. Het is natuurlijk nog wel een enorme vertaalslag naar de grotere hersenen van de mens.
Antisense oligonucleotiden - strategie 1: knockdown SCA1 (Figuur 9)
In een vergelijkbaar onderzoek zijn AON’s getest voor SCA1, gericht op het ataxine-1 gen. In Figuur
9 zien we een meer functionele test met muizen. De muis heeft SCA1 met evenwichtsproblemen. Met
dit apparaat wordt getest of de muis het er al dan niet beter vanaf brengt na toediening van AON’s.
De resultaten laten zien dat de met AON’s behandelde muis het beter doet dan de onbehandelde muis.
Dit is dus een hele functionele vertaling van de resultaten. Zoals we ook bij patiënten zouden kunnen
verwachten, wordt de coördinatie van de muis beter.

Figuur 8. Een knockdown
SCA3-muis geïnjecteerd
met AON’s.

Figuur 9. Een functionele
test met knockdown
SCA1-muizen.
geïnjecteerd met AON’s.

9

Antisense oligonucleotiden - strategie 2: RNA modificatie
Een andere toepassing van AON’s wordt uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep van dr. Willeke van
Roon-Mom. Dr. Toonen is eerder bij dit onderzoek betrokken geweest. AON’s kunnen namelijk ook
gebruikt worden om een klein stukje van het RNA te maskeren (Figuur 10). Hierdoor wordt het
stukje dat gemaskeerd is, niet meer aangemaakt in het eiwit. In Figuur 10 wordt het polyQ gedeelte
gemaskeerd door het AON en niet meer afgelezen. Het uiteindelijke eiwit bevat dus geen polyQ
gedeelte meer: het eiwit wordt korter zonder het toxische gedeelte. Dit is een hele intelligente en
elegante techniek om ervoor te zorgen dat het ataxine-3 eiwit nog wel aanwezig is, maar dat alleen het
toxische stukje eruit is. Deze techniek wordt exon skipping genoemd.

Figuur 10. Het maskeren van RNA door AON’s: exon skipping
Antisense oligonucleotiden - strategie 2: RNA modificatie in SCA3 muis
In 2017 publiceerden L.J.Toonen et al. een artikel in Mol.Ther.Nucleic Acids, Sep 15,8: 232-242 over
de toepassing van AON’s in de SCA3 muis met de bovengenoemde exon skipping techniek. Resultaten
laten zien dat de AON’s zich goed over de hersenen verdelen. Ook de aanwezigheid van het ingekorte
eiwit werd aangetoond.
Antisense oligonucleotiden strategie 3: binden aan de CAG herhaling
Oligonucleotiden kunnen ook specifiek ontworpen worden om aan de te lange CAG-herhaling te binden.
De verwachting is dat het AON vooral aan de ‘ongezonde’ langere herhaling zal binden en minder aan
de gezonde RNA-kopie met een kortere herhaling. Het DNA bestaat immers altijd uit 2 kopieën waarbij
één van de vader en de ander van de moeder afkomstig is. In de meeste gevallen komt het mutante
gen bij één van de ouders vandaan en draagt slechts één van de 2 kopieën het mutante gen. De
tweede kopie is dan ‘gezond’.
Het idee achter deze techniek is om vooral de hoeveelheid van het toxische eiwit te verminderen. Deze
techniek is getest voor de ziekte van Huntington, SCA1 en SCA3. M.M.Evers et al. (PLoS One, 2011;
6(9): e24308) hebben aangetoond dat AON’s inderdaad sterker binden aan de langere CAG-repeats. De
mutante huntingtines, ataxine-1 en ataxine-3 worden meer aangepakt. Mogelijk is er wel een risico op
aspecifieke effecten, want er zijn meer genen met een CAG-verlenging, gezonde genen. Daar kunnen
deze AON’s dan ook op binden. Dit betreft onderzoek dat momenteel in het lab gedaan wordt.
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Gen therapie

uniQure, a pioneer in AAV gene therapy
Het farmaceutisch bedrijf uniQure is op dit moment bezig met onderzoek
naar SCA3, onderzoek dat eigenlijk is voortgekomen uit studies naar de
ziekte van Huntington - het gaat namelijk om dezelfde soort mutatie. Omdat
uniQure redelijk succesvol is en was bij het ontwerpen van een gentherapie
voor Huntington, heeft uniQure haar strategie uitgebreid met onderzoek naar
SCA3.

uniQure is oorspronkelijk een spin-off van het AMC. Op de locatie in Amsterdam wordt het basale
onderzoek gedaan, dus het ontwerpen van de moleculen en het testen in het laboratorium en
diermodellen. In Lexington in Amerika is de productiefabriek waar minder basaal onderzoek wordt
gedaan en vooral productie van de gentherapie. Klinische fases zullen voornamelijk in Amerika en
Europa plaatsvinden, maar waar nodig ook elders.
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Gentherapieën voor ernstige erfelijke aandoeningen
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Figuur 11. Gentherapieën voor ernstige erfelijke aandoeningen in ontwikkeling door uniQure.
Figuur 11 toont de aandoeningen waar uniQure momenteel aan werkt. Het gaat allemaal om
gentherapie. De onderzoekslijn is in tweeën verdeeld: de één is gericht op leveraandoeningen, de
ander op hersenaandoeningen. Voor het hersenonderzoek is het Huntington onderzoek het verst
gevorderd, gevolgd door SCA3.
uniQure heeft veel succes met een gentherapie voor hemofilie B. Bij hemofilie missen mensen een
stollingsfactor in het bloed waardoor zij spontane bloedingen ervaren en bij trauma problemen
met bloedstolling hebben. Het DNA voor de missende stollingsfactor wordt door de gentherapie
in het lichaam aangebracht waarna het lichaam van de patiënt zelf de stollingsfactor produceert.
Onderzoeksgegevens uit Phase III klinische studies laten zien dat patiënten na behandeling met de
gentherapie minder bloedingen meemaken.
uniQure heeft meer dan 20 jaar ervaring met een specifieke vorm van gentherapie: de AAV-gen
therapie. Deze therapie kan worden ingezet bij hersenziektes zoals Huntington en SCA’s. Een virus
die genetisch materiaal voor een microRNA bevat, wordt rechtstreeks in de hersenen geïnjecteerd
om zoveel mogelijk aangedane cellen te kunnen bereiken. Bij de ziekte van Huntington is drie tot
vier maanden geleden bij de eerste mensen het middel rechtstreeks in de hersenen geïnjecteerd.
Vervolgens is er gecontroleerd op veiligheid (Fase I/II). Het ziet er tot dusver naar uit dat het middel
veilig is en de officiële beoordeling door instanties zal in 2021 plaatsvinden. SCA3 zit nog in de
preklinische fase: uniQure heeft moleculen ontworpen, die nu in muizen worden getest.
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SCA3: van RNA naar toxisch eiwit in de hersenen

Figuur 12. De vorming van toxisch eiwit ataxine-3 uitgaande van het (messenger)RNA
Figuur 12 geeft het proces weer van eiwitklontering bij SCA3 dat resulteert in neurodegeneratie: het
uiteindelijke afsterven van hersencellen. Het proces begint bij de vorming van (m)RNA door het aflezen
van het ataxine-3 DNA-gen met een verlengde CAG-herhaling. Dit leidt tot vorming van het toxische
ataxine-3 eiwit. In het geval van SCA worden het cerebellum en de hersenstam in de loop der tijd het
meest aangedaan.
Hoe werkt het proces van gentherapie bij uniQure voor SCA3?
AMT150: een microRNA toegediend met behulp van een inactief virus

Figuur 13. Het geneesmiddel wordt door middel van een inactief (AAV)virus in de cel gebracht met het
doel om de productie van het toxische ataxine-3 eiwit te verminderen.
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Bij de door uniQure ontwikkelde AAV-gentherapie worden kunstmatige moleculen op een hele
bijzondere manier de hersencellen ingebracht. Daarvoor wordt een (inactief) virus gebruikt. Het
voordeel van een virus is de efficiënte wijze waarmee cellen geïnfecteerd worden. Het is een prachtige
manier om genetisch materiaal de cel in te krijgen.
Zo’n virus bevat een stukje genetische inhoud, in dit geval een microRNA, die erop gericht is om de
productie van het toxische ataxine-3 eiwit te verminderen. Het virus wordt geïnjecteerd in de hersenen
en door de hersencellen opgenomen. Figuur 13 toont een vergrote weergave van een hersencel. Het
virus wordt in de hersenvloeistof geïnjecteerd. Wat betreft SCA3 wordt waarschijnlijk het plan om
dat in de regio tussen de hersenstam en het cerebellum te doen, direct bij het aangedane gebied. In
theorie zou dat gebeuren tijdens een relatief eenvoudige ingreep, waarbij de patiënt onder verdoving
wordt gebracht en het virus via een naald in de hersenvloeistof onder de kleine hersenen ingebracht
wordt. Het virus verspreidt zich vervolgens over het cerebellum en de hersenstam waardoor het
genetische materiaal in al die hersencellen terechtkomt. Het virus gaat de hersencel in en dringt de
celkern binnen waar zich het DNA en RNA van de hersencel bevindt. De mantel van het virus wordt
afgebroken waardoor het microRNA vrijkomt. Deze genetische inhoud, het microRNA, blijft in de cel.
Dat is een enorm voordeel ten opzichte van antisense oligonucleotiden, die herhaaldelijk geïnjecteerd
moeten worden in het ruggenmerg, een ingrijpende gebeurtenis. Het AAV-virus zelf is niet in staat
zichzelf te vermenigvuldigen en wordt afgebroken.
Vraag uit de zaal: Dus dat virus doet alleen zijn werk in het cerebellum?
Antwoord dr. Toonen: In principe wel, vooral in het cerebellum omdat de injectie zo dichtbij
geplaatst kan worden. Het virus verspreidt zich wel verder, maar passeert niet de bloed-hersenbarrière.
We zijn nu aan het onderzoeken hoever het virus komt in muis experimenten, maar de hoogste
concentraties zijn in die gebieden terug te vinden die dicht bij de injectieplaats liggen.
Naar verwachting wordt ook wel een deel van de cortex geïnfecteerd maar in mindere mate.
In principe is het voor SCA3 helemaal niet slecht wanneer ook andere regio’s in de hersenen na
verloop van tijd een beetje geïnfecteerd raken.
Vraag uit de zaal: Maakt het nog een verschil op welk moment de hersenen geïnjecteerd worden?
Antwoord dr. Toonen: Ja, dit is een hele belangrijke vraag. Wanneer hersencellen eenmaal
afgestorven zijn, dan komen ze niet meer terug. Het liefst wil je zo vroeg mogelijk behandelen. Hoe
vroeg is natuurlijk de vraag, maar in ieder geval voordat de symptomen beginnen. We zijn nog heel
vroeg (in het ontwikkelproces), maar het belangrijkste is om eerst aan te tonen dat dit microRNA geen
negatieve effecten heeft, want als dit schade veroorzaakt dan is dat een groot probleem wat kan leiden
tot stopzetten van de studies.
Vraag uit de zaal: Waarom is er slechts één behandeling nodig?
Antwoord dr. Toonen: De eerdergenoemde AON’s zijn moleculen die binden aan een specifiek
RNA-molecuul en zo de productie van een specifiek eiwit kunnen voorkomen. Echter, AON’s worden
na verloop van tijd afgebroken terwijl AAV gebaseerde gentherapie ervoor zorgt dat het medicijn
door de hersencel zelf gemaakt wordt. Dat kan met gentherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van
virussen om het medicijn in de celkern te krijgen. Via het virus wordt een stukje DNA dat codeert
voor het microRNA, in de celkern gebracht waarna de hersencel zelf het geneesmiddel, het microRNA,
gaat maken om zichzelf te behandelen. Het virus met het geneesmiddel hoeft dus slechts eenmalig
geïnjecteerd te worden omdat het neuron hopelijk net zolang zal blijven leven als de persoon zelf en

14

het microRNA zelf blijft aanmaken. Het microRNA blokkeert, net als een AON, een stukje RNA dat
bijvoorbeeld codeert voor het toxische ataxine-3 eiwit en verlaagt daarmee de productie van dit eiwit.
Het voor SCA3 gebruikte virus: het AAV5 virus
De volledige naam is adeno-associated virus, afgekort AAV. De term virus klinkt misschien gevaarlijk,
maar in dit geval is het zo gemodificeerd dat het niet meer in staat is om zichzelf te vermenigvuldigen
en geen andere cellen kan besmetten. Het virus heeft een mantel, gemaakt van eiwitten, waardoor het
virus de cel kan binnendringen. Als het virus de cel binnenkomt, wordt de eiwitmantel afgebroken en
komt het DNA coderend voor het geneesmiddel vrij in de cel. Het virus infecteert een cel eenmalig en
verdwijnt vervolgens en kan dus gezien worden als een soort moleculaire toedieningsnaald voor cellen.
Omdat dit virus zichzelf niet kan vermenigvuldigen, is het zaak om in het laboratorium een grote
hoeveelheid van het virus aan te maken. Alleen dan kan ervoor gezorgd worden dat alle cellen die we
willen bereiken in een keer geïnfecteerd worden.
Gebruik voor andere SCA’s
In principe kan deze techniek op alle genen toegepast worden. MicroRNA’s kunnen zo ontworpen
worden dat bijvoorbeeld ook het ataxine-1 gen aangepakt wordt. Er zijn waarschijnlijk geen
bijwerkingen wanneer je alleen de productie van één toxisch eiwit vermindert. Echter, dan moet het
wel zo zijn dat de productie van het vitale eiwit niet te ver verminderd wordt. Sommige eiwitten zijn
namelijk belangrijk voor de cel. Het grote voordeel van deze techniek is dat het gaat om een eenmalige
behandeling en langdurig effectief is. uniQure heeft onderzoek gedaan in varkens voor de ziekte van
Huntington en na een periode van 4-5 jaar is het nog steeds zo dat het medicijn aangemaakt wordt.
Dat is dus heel goed nieuws. Het lijkt erop dat de therapie blijft werken na eenmalige injectie.
Welke stappen vinden plaats in de preklinische fase?

Figuur 14. De stappen in de preklinische fase.
Het proces start met het ontwerpen van microRNA’s met een computer. Het ontwerpen van microRNA’s
is een moeilijk en een langdurig proces omdat met veel factoren rekening gehouden moet worden.
De moleculen worden vervolgens getest in experimenten met echte hersencellen, want die kunnen
tegenwoordig gekweekt worden. Daarna volgen experimenten op muizen en uiteindelijk op grotere
dieren om de veiligheid, effectiviteit en de verdeling van het virus over de hersenen te bepalen.
Uiteindelijk resulteert dan één kandidaat, die naar verwachting het beste is en hopelijk in de kliniek
getest kan worden.
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Welk virus werkt het beste?

Figuur 15. Welk virus werkt het beste?
Figuur 15 toont foto’s door een microscoop gemaakt van cellen. In het laboratorium kunnen cellen
gekweekt worden op een plastic Petri schaaltje. Onder de microscoop zijn alle individuele cellen
zichtbaar. Om uit te zoeken of een virus de cellen kan binnendringen, wordt in het virus een specifiek
gen afkomstig van een kwal ingebracht. Wanneer dat gen in de cellen ingebracht wordt en wordt
afgelezen (omgezet naar eiwit), dan kleurt de cel groen. Op deze manier wordt bekend of het virus
werkt en welke het best werkt, etc. De groene, geïnfecteerde cellen kunnen heel gemakkelijk geteld
worden.
Selectie van de beste microRNA’s in cellen
Om uit te zoeken of een bepaald microRNA de vorming van het toxische ataxine-3 eiwit kan blokkeren,
worden cellen geïnfecteerd met het mutante ataxine-3 gen samen met het gen van de kwal en
bepaalde microRNA’s. Als het ataxine-3 gen wordt vertaald in de cel - er wordt eiwit gevormd - dan
worden de cellen groen; als de microRNA’s de eiwitvorming verminderen, dan wordt het plaatje minder
groen. De test is gedaan met 11 microRNA’s. Getest is welke van de microRNA’s het beste werken. Bij
dit onderzoek kon tot wel 90% van de productie van het groen gekleurde eiwit naar beneden gehaald
worden. Het gaat dus om behoorlijk efficiënte moleculen. Ze werken echter niet allemaal en daarom is
het belangrijk om er heel veel te testen en de beste te selecteren.
In de gekweekte cellen is ook specifiek gekeken naar het mutante ataxine-3 eiwit. De 3 meest
efficiënte microRNA’s werden getest of ze ook inderdaad de productie van het ataxine-3 eiwit konden
verminderen. Het resultaat laat zo’n 80% vermindering van het ataxine-3 eiwit zien. Dit is natuurlijk
precies de uitleesmaat die je wilt hebben: het toxische eiwit dat minder gevormd wordt.
Neuronale cellen en organoïden

Figuur 16. Overige testsystemen zoals neuronen en organoïden.
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Er zijn veel manieren om microRNA’s in cellen te testen. Tegenwoordig is het mogelijk om huidcellen
van gezonde of zieke mensen om te programmeren naar stamcellen en van daaruit om te zetten
naar ieder ander type cel zoals een hersencel. Het omprogrammeren naar hersencellen duurt circa
2 maanden. Het is belangrijk om te kunnen beschikken over hersencellen want alleen daarin kan
de effectiviteit van een virus om hersencellen binnen te komen, bepaald worden. Nadeel van dit
testsysteem is dat hersencellen niet meer delen. Wanneer ze tijdens het testen afsterven, dan zijn ze
verloren voor verdere experimenten. Dit soort laboratoriumexperimenten zijn hierdoor duur en duren
lang.
Figuur 16 toont de resultaten van een experiment waarbij het virus is ingebracht in hersencellen.
De groene kleur laat zien dat de cellen geïnfecteerd zijn. In dit systeem kunnen verschillende typen
virussen getest worden en de beste uitgekozen. Ook kunnen we tegenwoordig minihersentjes
(organoïden) kweken in het lab. Dat gaat op dezelfde manier, maar in plaats van dat er met neuronen
gewerkt wordt, wordt er gewerkt met een drie-dimensionele uitvoering van (mini)hersenen. In Figuur
16 zien we dat ook deze mini-orgaantjes goed geïnfecteerd worden. Experimenten met de drie eerder,
als beste geteste microRNA’s in Petri schaaltjes, laten zien dat zij ook in minihersenen goed presteren.
Al deze testen zijn belangrijk om te laten zien hoe specifiek en hoe efficiënt microRNA’s zijn. Dan kan
er gekeken worden of men verder gaat met de kandidaten of teruggaat naar de tekentafel. Dit proces
duurt zo’n 3 tot 5 jaar.

Waarom worden nog steeds muizen gebruikt?
Wijze van toediening: Een belangrijke reden voor het uitvoeren van dierexperimenten is om te testen
hoe het medicijn toegediend moet worden. De bloed-hersenbarrière is bijvoorbeeld ontdekt in muizen.
Via experimenten op muizen is ontdekt dat rechtstreeks injecteren in het hersenvocht een goede
manier is om het virus in de hersenen te krijgen bij hersenaandoeningen. Er wordt ook gekeken hoe
het virus zich verdeelt in een levend dier en of de juiste celtypes geïnfecteerd worden. Muizen geven
ook een eerste indicatie van de dosis die gegeven moet worden in de mens en een eerste indicatie van
de veiligheid. Ook is het belangrijk om in muizen te onderzoeken in welke mate de productie van het
gezonde ataxine eiwit verlaagd kan worden zonder dat de muis negatieve effecten ervaart.
Andere voordelen: Muizen zijn makkelijk genetisch te modificeren. Muizen hebben ook de ataxine-1,
ataxine-2 en ataxine-3 genen. Ze fokken snel waardoor snel veel dieren te verkrijgen zijn. In de laatste
20-30 jaar heeft de genetica een enorme opmars gemaakt en worden vooral muizen gebruikt voor
experimenten. In het jaar 2000 is er een transgene muis gemaakt, die naast zijn eigen ataxine-3 gen
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ook het mutante ataxine-3 gen van de mens in zich had. Die muis werd inderdaad ook ziek. Muizen
vormen een enorm waardevol model om te kunnen zien of symptomen minder worden. uniQure doet in
principe zelf geen muisonderzoek maar werkt hiervoor samen met andere laboratoria. uniQure maakt
het molecuul en stuurt deze door naar de experts, die ervaring hebben met de muismodellen voor die
aandoening.
AAV-miATXN3 test in muismodel

Figuur 17. Bepaling locatie voor toediening virus in muizen.
uniQure heeft inmiddels ongeveer 5 experimenten met muizen gedaan voor SCA3 om de
toedieningslocatie te bepalen. Er is uiteindelijk gekozen voor een locatie dichtbij het cerebellum /
hersenstam (cisterna magna). De eerste studies laten een vermindering van het ataxine-3 eiwit van
ongeveer 50% zien. Het is goed om te zien dat cel-experimenten zich ook vertalen in de muis.
AAV-miATXN3 test in muismodel: vermindering aggregaten
In samenwerking met Portugal, de onderzoeksgroep van prof. Luis Pereira de Almeida, is een
experiment opgezet om te kijken naar eiwitklontering in de hersenen van muizen, die behandeld zijn
met een door uniQure ontwikkeld virus gevuld met microRNA. De studie laat zien dat naarmate de
dosis hoger wordt, de hoeveelheid aggregaten in de hersenplakjes van de geïnfecteerde muis minder
wordt. Eiwitklontering is dus een goede uitleesmaat om te zien dat het toxische eiwit verminderd wordt
terwijl de moleculaire symptomen van SCA3 afnemen.
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Vertaling naar grotere hersenen nodig

Figuur 18. Noodzaak voor testen in grotere dieren.
Muizenhersenen zijn grofweg 1.000 x kleiner dan die van de mens. De vraag is dan ook hoe de situatie
in de muis zich vertaalt naar de mens. Het cerebellum van de mens is zo groot dat het misschien
moeilijker is om het virus er goed in te krijgen. Daarom doet uniQure ook onderzoek in grotere
zoogdieren. Voor SCA3 is dat nog niet gedaan, maar voor Huntington is dat wel getest in varkens.
Het is belangrijk om te kijken hoe de verdeling van het virus in de hersenen is en hoe ver het virus
komt. Hier wordt de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan.
Eenmalige injectie in intra cisterna magna
Toe nu toe zijn er alleen gegevens voor muizen beschikbaar.
Nu wil uniQure verder onderzoek uitvoeren op grotere dieren.
Uiteindelijk zal de injectie dichtbij het cerebellum / hersenstam
(cisterna magna) waarschijnlijk het meest efficiënt zijn voor de
beste verdeling in het geval van SCA. De data laten zien dat
de juiste gebieden geraakt worden. Ook is bekend welke dosis
gebruikt moet worden in muizen en moet dit verder getest
worden in grotere dieren. Het SCA3 onderzoekt binnen uniQure
zit nog in een vroeg stadium.

Figuur 19. Hoe ziet verder onderzoek
naar SCA bij uniQure eruit?

Figuur 19. Hoe ziet verder onderzoek naar SCA bij uniQure eruit?
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Samenvatting
Dr. Toonen sluit af met een korte samenvatting over het gebruik van antisense oligonucleotiden (AON)
en de gentherapie bij uniQure. Er zijn veel overeenkomsten: ze richten zich allebei op het RNA, ze
proberen beiden het toxische eiwit te verminderen en ze zitten ongeveer in hetzelfde stadium van
ontwikkeling. Het grote verschil is dat het AON meermaals toegediend moet worden, terwijl de virale
toediening eenmalig is.

Figuur 20. Een samenvatting van de resultaten van uniQure en AONs van andere bedrijven tot nu toe.

Overige vragen uit de zaal
Vraag uit de zaal: Als ik het goed begrijp heeft dit stuk alleen betrekking op de SCA3 variant. Even
aangenomen dat dit verhaal werkt, pak je dan ook de overdraagbaarheid aan in de zin dat die patiënt
het dan niet meer kan overdragen op zijn/haar kinderen?
Antwoord dr. Toonen: Nee, deze therapie werkt alleen in de hersenen, het genetisch overdraagbare
DNA verandert niet hierdoor. Het DNA in de geslachtscellen blijft onveranderd.
Vraag uit de zaal: Als dit werkt voor SCA3, is dan de verwachting dat dit dan sneller zou gaan voor
andere SCA’s?
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Antwoord dr. Toonen: In principe wel. Huntington was natuurlijk de voorloper en dat ging heel goed
en daar hebben we veel van geleerd. Wat wel belangrijk om te zeggen is, dat Huntington relatief veel
voorkomt, SCA is veel zeldzamer. Het is een ontzettend duur proces om een medicijn te ontwikkelen.
Op een gegeven moment is het ook een financiële beslissing hoe realistisch het is om een goede
klinische trial op te zetten voor een hele zeldzame SCA. Maar dat is nu nog te vroeg om te zeggen.
Vraag uit de zaal: Ik heb een vraag over het injecteren in de cisterna magna. Kan dit via het
achterhoofdsgat?
Antwoord dr. Toonen: Er zijn veel methoden voor toediening getest, ook via het ruggenmerg.
Direct injecteren in het weefsel van de hersenstam is erg gevaarlijk, dat kan dodelijk aflopen. Het idee
was wel om in de hersenvloeistof te injecteren zodat het zich zo ver mogelijk kan verspreiden over
meerdere structuren. We hebben ook gekeken naar directe injectie in het cerebellum van muizen, maar
toen bleek dat de hersenstam niet genoeg geraakt werd. Het cisterna magna gaf het beste compromis
om de aangedane weefsels te bereiken. Ik weet niet of de cisterna magna bereikbaar is vanuit het
achterhoofdsgat. We hebben een klinisch team wat daarnaar kijkt.
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