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Tijdens mijn promotie-onderzoek heb ik onderzoek verricht naar de
mogelijkheden voor een nieuwe therapie bij cytomegalovirus infecties.
Cytomegalovirus (CMV) is een herpes virus en het is dan ook familie van het
bekende “koortslipvirus” (Herpes simplex-1). Van alle virussen die er op dit
moment bekend zijn, is CMV het grootst: ongeveer 200-300 nm (± 3 miljoenste
millimeter). Zo klein dus, dat het alleen met een elektronenmicroscoop zichtbaar
gemaakt kan worden. In figuur 1 is een schematische voorstelling weergegeven
van een virusdeeltje. In deze figuur zijn een aantal belangrijke onderdelen van het
virus weergegeven. Allereerst het erfelijk materiaal (genoom); voor CMV is dit
DNA. Dit erfelijke materiaal bevat alle “informatie” die nodig is om een nieuw
virusdeeltje te kunnen bouwen. Het DNA is verpakt in een zogenaamd “capside”
dat het erfelijk materiaal moet beschermen. Het capside met DNA wordt
uiteindelijk weer omgeven door een envelop. Deze envelop bestaat uit een stukje
celmembraan van een vorige gastheercel. In deze envelop zitten eiwitten, waaraan
allerlei verschillende suikergroepen zitten, glycoproteïnen genaamd. Deze
glycoproteïnen spelen een belangrijke rol bij de herkenning van molekulen op de
membraan van de gastheercel, die het virus nodig heeft om de cel binnen te
komen.

Fig. 1: Schematische weergave van een CMV-partikel. Met toestemming van Dr. M. Reschke, Univ.
Marburg.
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Hoe gaat een virus-infectie nu in zijn werk? Dat is deels schematisch
weergegeven in figuur 2. Een virusdeeltje maakt met behulp van zijn
glycoproteïnen contact met bepaalde eiwitmolekulen (heparan sulfaat
proteoglycanen: HSPGs) en het gebruikt deze HSPGs als een soort anker om
contact te kunnen maken met de gastheercel (dit proces wordt ook wel
“docking”genoemd). Vervolgens “rolt” het virus over deze HSPGs naar de
“toegangspoort” van de cel, een virale receptor genaamd. Hier spelen de eerder
genoemde virale glycoproteïnen een belangrijke rol, ze fungeren als een soort
sleutel op het slot van de gastheercel. Het virus dringt de cel binnen, waarbij het
zijn envelop verliest. Het capside, met erfelijk materiaal, gaat naar de kern van de
cel, een organel dat alle processen in de cel bestuurt. In de kern wordt het capside
uitgepakt, waarbij het erfelijk materiaal van het virus vrijkomt. Vervolgens wordt
het virale DNA afgelezen, waardoor er allerlei virale onderdelen worden gemaakt.
Bovendien wordt al het virale DNA vele malen gekopiëerd. Dit nieuw gemaakte
virale DNA wordt weer ingepakt in de “vers”gemaakte capsides en vervolgens
worden in de cel de viruspartikeltjes verder opgebouwd.

Fig. 2: Schematische weergave infectie. Gebruikt met toestemming prof. T. Compton, Mc Ardle Univ.

Ongeveer 60% van de westerse bevolking is drager van CMV. Veelal
raakt men in de vroege levensjaren (op de creche, of tijdens de puberteit) al
geïnfecteerd met CMV. Omdat een infectie met dit virus meestal symptoomloos
verloopt, weten veel mensen niet eens dat ze drager zijn van dit virus.
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Net als bij alle andere herpesvirussen raakt men CMV na een infectie niet
meer kwijt. Het verstopt zich ergens in het lichaam voor het immuunsysteem en
wacht daar op nieuwe kansen. Het virus kan opnieuw actief worden (reactivatie)
in mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben. Dit kunnen AIDS patiënten
zijn, of iemand die medicijnen krijgt die het afstoten van een getransplanteerd
orgaan moeten onderdrukken, of (te vroeg geboren) baby’s. Bij deze mensen kan
een infectie behoorlijk uit de hand lopen en uiteindelijk zelfs de dood tot gevolg
hebben.

Helaas zijn de huidige antivirale middelen niet toereikend. Zeker bij
veelvuldig gebruik (en dat is juist nodig bij deze patiëntengroep) zijn bijwerkingen
en het ontstaan van resistentie (het virus is niet meer gevoelig voor het
geneesmiddel) een groot probleem.

Bij de vakgroep Farmacokinetiek & Drug Delivery wordt er al lange tijd
gewerkt aan het drug targeting concept. Drug targeting houdt in, dat er geprobeerd
wordt om een geneesmiddel alleen maar die plaats in het lichaam te sturen waar
het nodig is; in dit geval geïnfecteerde cellen. Bijkomend voordeel is dat er minder
geneesmiddel gebruikt hoeft te worden, bovendien kan er ook gebruik gemaakt
worden van aggressievere middelen: immers het geneesmiddel komt alleen daar
waar het zijn moet en dus zullen er geen bijwerkingen zijn. Om dit doel te
bereiken wordt gebruik gemaakt van zogenaamde dragermolekulen (carriers).
Veelal zijn dit bestaande eiwitten die in meer of mindere mate aangepast worden
door ze te behangen met suikergroepen of toevoegingen van extra positieve of
negatieve lading. De modificatie van deze eiwitten is nodig om deze eiwitten
specifiek te maken voor een bepaald weefsel of celtype.

Het eiwit dat wij voor ogen hadden om te gebruiken als carrier is het eiwit
Lactoferrine (LF). LF is een eiwit dat in hoge mate voorkomt in moedermelk,
maar het wordt ook in de slijmvliezen in verschillende lichaamsholtes gemaakt.
LF was voor ons extra interessant, omdat het eiwit van zichzelf ook een
antimicrobiële activiteit bezit. Het eiwit is niet alleen in staat om verschillende
bacteriën en schimmels te doden, maar het heeft ook een antivirale werking tegen
o.a. HIV en CMV. Door nu antivirale middelen te koppelen aan LF en dit
specifiek naar geïnfecteerde cellen te targeten, zou CMV op twee verschillende
manieren tegelijkertijd worden geremd. Mogelijk zou het ontstaan van resistentie
dan voorkomen kunnen worden.
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Doelstelling van mijn promotie-onderzoek was dus: vaststellen of het
mogelijk was om LF te gebruiken voor de toepassing als drug carrier teineinde dit
molekuul uiteindelijk te gebruiken voor drug targeting.

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van wat er op dit moment in
de wetenschappelijke literatuur bekend is over de antivirale activiteiten van LF.
Lactoferrine blijkt antiviraal actief te zijn tegen een hele reeks verschillende
virussen. Het antivirale effect van LF ligt in de vroege fase van infectie. Infectie
van de gastheercel wordt voorkomen, doordat LF de toegang tot de gastheer
blokkeert, of omdat LF rechtstreeks het virusdeeltje zelf bindt.

De Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven de rol van LF in het niet-specifieke
immuunsysteem aan de hand van patiëntenmateriaal uit klinische studies.

In Hoofdstuk 2 werd gekeken naar de concentratie van LF in plasma van
HIV-geïnfecteerde personen, die in verschillende ontwikkelingsstadia van AIDS
zaten. Bij de mensen die in het eindstadium van AIDS zaten, was er sprake van
een significant verlaagde hoeveelheid LF in het plasma. Er werd geen verschil
gevonden in LF concentraties in speeksel van HIV-geïnfecteerden, vergeleken met
gezonde vrijwilligers. Dit laatste is waarschijnlijk omdat we niet in staat waren om
voldoende eindstadium-AIDS patiënten mee te nemen in onze studie.

Het specifieke immuunsysteem wordt tijdens de ontwikkeling van AIDS
steeds verder aangetast en daarom moet het niet-specifieke immuunsysteem een
steeds belangrijkere rol spelen in het voorkomen van zogenaamde
opportunistische infecties (dit zijn infecties die alleen voorkomen bij mensen met
een verzwakte afweer). Omdat het niet-specifieke immuunsysteem ook verzwakt
raakt (verlaagde LF-concentraties in het plasma), neemt de gevoeligheid voor dit
soort infecties alleen maar toe. In dit deel van het project gingen we vervolgens na,
of er aanvullend bewijs was voor deze theorie, door te kijken naar een relatie
tussen LF-concentraties in het speeksel en de hoeveelheid Candida (een
opportunistische schimmel) in de mondholte van HIV-geïnfecteerden. Hoewel
hoge Candida titers alleen voorkwamen bij lage LF-concentraties, werd er geen
significante relatie gevonden.

In Hoofdstuk 3 wordt het onderzoek beschreven waarin werd gekeken
naar de relatie tussen LF in moedermelk en overdracht (transmissie) van CMV
naar te vroeg geboren kinderen. Zuigelingen die borstvoeding krijgen, maken
gedurende de zoogperiode minder virale en bacteriële infecties door, dan hun
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soortgenoten die flesvoeding krijgen. Mogelijk is LF een van deze beschermende
componenten in moedermelk.

In dit onderdeel van het project hebben we onderzocht of LF in
moedermelk mogelijk de transmissie van CMV naar deze kinderen (dit gaat ook
via moedermelk) kan voorkomen. Daarom werd gedurende een lange tijd, tot 4
maanden na de geboorte moedermelk verzameld. Vervolgens werden in de
moedermelk de LF-concentraties, maar ook de hoeveelheid CMV bepaald.
Bovendien werd vastgelegd, wanneer de kinderen besmet raakten met CMV. Er
was echter geen verband aan te tonen tussen LF-concentraties en transmissie van
CMV. Wel konden we aantonen dat de hoeveelheid virus in de moedermelk van
belang was. Zodra de hoeveelheid virus in moedermelk een “drempelwaarde”
oversteeg, trad er transmissie op.

In Hoofdstuk 4 wordt het onderzoek beschreven waarin is nagegaan hoe
LF en andere positief geladen eiwitten in staat zijn om CMV te remmen met
behulp van celkweekmethoden (in vitro studies). Doordat LF, en andere positief
geladen eiwitten, binden aan de eerder genoemde HSPGs, wordt “docking” van
het virus en dus uiteindelijk “entry” voorkomen. Behalve de positieve lading, was
ook de grootte van de eiwitmolekulen van belang. Kleine onderdelen van LF
(peptiden) waren niet meer antiviraal actief. Een ander klein eiwit, nisine, was
ondanks zijn sterke positieve lading ook nauwelijks actief tegen CMV. Verrassend
was ook onze bevinding, dat niet alleen positief geladen eiwitten, maar ook
negatief geladen eiwitten anti-CMV activiteit bezaten. Humaan Serum Albumine
(HSA), met daaraan gekoppeld heparine groepen (hepHSA) bleek zeer potent
tegen CMV. Het antivirale mechanisme van deze eiwitten kan worden verklaard
doordat deze eiwitten rechtstreeks virusdeeltjes binden en zodoende infectie van
de target cell kunnen voorkomen.

Zoals al eerder werd opgemerkt, kan de combinatie van twee
geneesmiddelen met een verschillend werkingsmechanisme mogelijk het ontstaan
van geneesmiddel resistentie voorkomen. Een belangrijke voorwaarde voor
combinatietherapie is echter dat de gecombineerde geneesmiddelen elkaars
werking niet in negatieve zin beïnvloeden (antagonisme).

In Hoofdstuk 5 wordt het in vitro onderzoek beschreven naar de
mogelijkheid of LF met verschillende conventionele anti-CMV middelen kan
worden gecombineerd. Hierbij bleek, dat combinatie van LF met het geneesmiddel
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cidofovir een synergistische activiteit had. Met synergie wordt bedoeld dat de
combinatie van geneesmiddelen in een bepaalde concentratie effectiever is, dan
theoretisch verwacht kan worden op basis van de som van de afzonderlijke
activiteiten van beide geneesmiddelen.

Een combinatie van LF met ganciclovir vertoonde noch synergie, noch
antagonisme. Wanneer LF gecombineerd werd met acyclovir of foscarnet, was er
zelfs sprake van een aanzienlijk antagonisme (de geneesmiddelen “werkten elkaar
tegen”). Het achterliggende mechanisme voor het ontstaan van synergie dient nog
verder onderzocht te worden. Onze proeven tonen aan, dat een verhoogde binding
van cidofovir aan LF, of een verhoogde opname van cidofovir geen rol spelen.
Waarschijnlijk komt er als gevolg van LF minder virus de cel binnen, dat
vervolgens relatief makkelijker door cidofovir geremd kan worden. De
belangrijkste conclusie die uit dit experiment kan worden getrokken is, dat
combinatie van LF met cidofovir mogelijk aantrekkelijk is, vanwege de
waargenomen synergistische activiteit. Echter, ook combinatie van LF met
ganciclovir heeft mogelijkheden, omdat er bij deze combinatie in ieder geval geen
sprake is van antagonisme.

In Hoofdstuk 6 is onderzocht wat er gebeurt met LF als dit in de
bloedbaan (intraveneus) of in de buikholte (intraperitoneaal) wordt toegediend
aan ratten. Deze zogenaamde farmacokinetische studies wezen uit, dat LF vrij snel
uit het plasma geklaard werd. Echter, als er hogere doseringen werden toegediend,
duurde het langer voordat de plasma LF spiegels gereduceerd waren. Vervolgens
is gekeken waarheen het LF verdween. Het bleek dat een groot deel van de dosis
in de lever was opgenomen. Het meeste zat in het parenchym van de lever. Echter,
met behulp van antilichaamkleuringen op weefsel (immunohistochemie) bleek er
een behoorlijke hoeveelheid LF detecteerbaar in endotheel. LF werd niet alleen
opgenomen in leverendotheel (sinusoïdaal endotheel), maar ook in endotheel van
andere organen waaronder bloedvaten. Deze binding aan endotheel kon met
behulp van bindingsproeven in vitro worden aangetoond. Tevens werd LF
gevonden op de membranen van leukocyten, zowel in het bloed als in infiltraatjes
in verschillende weefsels. Ook werd LF aangetoond in lymfevocht na intraveneuze
toediening.

Als LF intraperitoneaal werd toegediend, kwam er ook een klein gedeelte
intact LF in de circulatie, als er vaker LF werd toegediend via deze route kwam er
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ook meer LF beschikbaar in het bloed. LF bleek dus in staat te zijn om bepaalde
compartimenten in het lichaam te bereiken die een rol spelen bij de replicatie van
CMV. Vooral de associatie met endotheel en leukocyten is daarbij erg interessant,
omdat van deze celtypen wordt gedacht dat zij een belangrijke rol spelen bij de
disseminatie van CMV tijdens actieve infecties.

Omdat LF in vitro een potente anti-CMV activiteit liet zien - en er ook
synergisme werd waargenomen na combinatie met cidofovir - en de
farmacokinetische studies lieten zien dat LF ook belangrijke celtypes kan
bereiken, was de volgende logische stap het testen van LF in een CMV-infectie
model in de rat.

Hoofdstuk 7 beschrijft het opzetten en ontwikkelen van dit
proefdiermodel. Er was reeds een CMV-model bekend in de rat, echter deze dieren
werden altijd met radioactiviteit bestraald om het immuunsysteem te verzwakken,
waardoor rat CMV (RCMV) beter kan repliceren. Uit de literatuur is echter
bekend, dat LF een stimulerende invloed op het immuunsysteem kan uitoefenen.
Als we dit effect van LF willen behouden, dan is bestraling uiteraard uit den boze.
Zodoende zijn we op zoek gegaan naar een rattenstam die zonder bestraling toch
gevoelig is voor RCMV, zodat we in principe effecten van LF of andere antivirale
middelen zouden moeten kunnen meten.

Uiteindelijk werden er vijf verschillende rattenstammen, met
gedocumenteerde verschillen in immuunresponsen, getest. Deze ratten werden
ingespoten met 2 verschillende hoeveelheden cel-vrij virus. Uit onze experimenten
bleek, dat de F344-stam het meest gevoelig was voor infectie. Ook werd er een
techniek opgezet (ELISA) waarmee antistoffen tegen RCMV in het serum van de
geteste ratten gemeten konden worden. Tot onze verbazing bleken de gevoeligste
stam (F344) en de ongevoeligste stam (BN) de meeste antilichamen te produceren,
die in vitro in staat bleken om het virus te neutraliseren. Echter, de BN-stam maakt
deze antilichamen veel sneller dan de F344-stam. Dit verklaart mogelijk waarom
bij de BN-ratten de CMV-infectie minder ernstig verloopt. Deze laatste
waarneming is zeker interessant, omdat tot nu toe gedacht werd, dat in de mens
antilichamen geen belangrijke rol spelen bij het tegengaan van een primaire CMV-
infectie.

Hoofdstuk 8 beschrijft de ontwikkeling van een rat CMV-infectie model,
waarbij in plaats van cel-vrij virus juist celgebonden virus wordt ingespoten. Bij
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de mens wordt tijdens een actieve CMV-infectie virus aangetoond in bepaalde
witte bloedcellen (granulocyten en monocyten). Reeds lang worden juist deze
cellen verantwoordelijk geacht voor de verspreiding van het virus door het
lichaam. Echter, deze veronderstelling heeft men nooit hard kunnen maken, omdat
men uiteraard geen gezonde vrijwilligers kan infecteren met CMV.

Wanneer we ratten inspuiten met cel-vrij virus (in de buikholte, volgens
standaard methode), dan was het mogelijk om gedurende 4 weken (de standaard
duur van een infectie-experiment) virus DNA aan te tonen in het bloed. Bovendien
konden we virus kweken uit granulocyten en monocyten die we hadden geïsoleerd
uit deze ratten. Bovenstaande gegevens wijzen er dus op, dat ook bij ratten –net als
bij de mens- tijdens een actieve CMV-infectie virus in het bloed zit.

Vervolgens hebben we een methode ontwikkeld om witte bloedcellen van
gezonde ratten te infecteren met RCMV in een celsysteem. Als we deze
“kunstmatig” geïnfecteerde bloedcellen inspoten in de bloedbaan van gezonde
ratten, dan bleken deze dieren uiteindelijk ook geheel geïnfecteerd te raken. Deze
experimenten tonen voor de eerste keer in een diermodel (in vivo) aan, dat CMV-
geïnfecteerde granulocyten en monocyten in staat zijn om een CMV-infectie te
verspreiden. Daarmee hadden we dus niet alleen een nieuw model ontwikkeld
waarin allerlei antivirale middelen getest kunnen worden, maar ook een model
ontwikkeld dat gebruikt kan worden om meer kennis te verkrijgen over het exacte
verspreidingsmechanisme van CMV via bloedcellen.

Nadat we deze twee verschillende diermodellen hadden ontwikkeld, kon
nu uiteindelijk de antivirale activiteit van LF getest worden. Deze experimenten
zijn beschreven in Hoofdstuk 9.

In het cel-vrij virusmodel werd recombinant humaan LF (rHLF) in drie
verschillende doses intraveneus toegediend aan zowel bestraalde als onbestraalde
ratten. De antivirale werking van LF werd vergeleken met de activiteit van twee
verschillende standaard antivirale middelen: ganciclovir en cidofovir (deze werden
in een dosis toegediend middels injectie in de buikholte). Helaas waren de
virustiters in de onbestraalde groep ratten niet hoog genoeg om een antiviraal
effect van rHLF of de standaard antiviralen goed te kunnen meten. Echter, in de
bestraalde groep werd een duidelijk dosis afhankelijk antiviraal effect van rHLF
waargenomen (een tienvoudige verlaging van de hoeveelheid virus). Bovendien
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bleek cidofovir antiviraal actief: (het gaf een duizendvoudige verlaging van de
hoeveelheid virus). Ganciclovir bleek echter niet actief in dit model.

In het model waarbij RCMV-geïnfecteerde monocyten werden ingespoten,
werden dieren behandeld met een enkele dosis rHLF, die in het cel-vrij virusmodel
actief was gebleken. Ook werd een groep ratten behandeld met cidofovir.
Daarnaast werd een een groep ratten behandeld met een combinatie van zowel
rHLF als cidofovir. Ook in dit model kon de antivirale activiteit van cidofovir
bevestigd worden. Echter, rHLF bleek geen duidelijk antiviraal effect te vertonen.
De combinatietherapie van rHLF en cidofovir bleek dan ook geen extra voordeel
(synergie) op te leveren.

Toen de organen van deze ratten werden bestudeerd onder de microscoop,
bleek echter, dat toediening van rHLF had geleid tot het ontstaan van antlichamen
tegen rHLF (antigeniciteit): door een ELISA te ontwikkelen, konden deze
antilichamen in het serum van alle rHLF-behandelde ratten uit beide diermodellen
aangetoond worden.

Waarom werd er slechts een matige, of zelfs geen activiteit, van rHLF in
beide diermodellen waargenomen? Ten eerste zou het kunnen zijn, dat de doses
rHLF niet hoog genoeg zijn geweest om gedurende het hele experiment werkzame
concentraties in het bloed te hebben. Bovendien was uit in vitro experimenten al
gebleken, dat LF minder potent is tegen cel-gebonden virus. Heel waarschijnlijk
zal ook het ontstaan van antilichamen tegen rHLF een negatieve invloed hebben
gehad. Deze antilichamen zullen binden aan rHLF in het bloed, waardoor dit veel
sneller uit de circulatie zal verdwijnen. Bovendien is het mogelijk, dat door de
binding van antilichamen aan rHLF dit eiwit niet, of minder, antiviraal actief is,
omdat belangrijke onderdelen van rHLF door de antilichamen worden
afgeschermd.

Kortom, rHLF vertoonde wellicht wel een antivirale activititeit tegen
RCMV in vivo, maar de behandeling met rHLF wordt bemoeilijkt door het
ontstaan van antilichamen tegen rHLF in de rat. Dit laatste is natuurlijk ook niet
verwonderlijk, omdat rHLF een lichaamsvreemd eiwit is voor de rat. Het is dan
ook best mogelijk dat toediening van recombinant humaan LF aan de mens niet tot
deze problemen leidt.
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Samengevat, tijdens dit onderzoek zijn we meer te weten gekomen over
het antivirale mechanisme van LF tegen CMV in vitro. Er zijn twee verschillende
infectiemodellen opgezet in de rat, waarin in de toekomst nieuw te ontwikkelen
stoffen getest kunnen worden op hun anti-CMV activiteit. Verdergaande studies in
het tweede model dat gebruik maakt van geïnfecteerde witte bloedcellen kan ook
leiden tot het testen van een nieuwe soort “targets” voor antivirale therapie.
Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van middelen die juist de
verspreiding van CMV via deze bloedcellen kan bemoeilijken.

In tegenstelling tot wat anderen melden, bleek humaan LF niet bijzonder
potent tegen CMV in vivo in de rat. Hier is het ontstaan van anti-rHLF
antilichamen in de behandelde ratten zeker debet aan. Echter, er zal ook meer
onderzoek verricht moeten worden naar de eliminatiesnelheid en orgaanverdeling
van rHLF na toediening (farmacokinetische studies), zodat de toediening van
rHLF nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Tot slot, het doel van dit alles was om te onderzoeken of LF geschikt is als
carrier van antivirale middelen voor het specifiek afleveren van anti-CMV
middelen. Onze gegevens sluiten niet uit dat humaan LF daartoe kan dienen. Wel
zal een antiviraal middel genomen moeten worden, dat chemisch goed te koppelen
is aan het eiwit (voor cidofovir bleek dit niet haalbaar) en zullen de
proefdiermodellen verder moeten worden geoptimaliseerd om de bovengenoemde
complicaties te vermijden.
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