
 

 

 University of Groningen

Gene therapy in kidney transplantation
Sandovici, Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2006

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Sandovici, M. (2006). Gene therapy in kidney transplantation: towards local immune suppression. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/9caea6b7-f577-49b1-bbc0-bc4831239a08


 

 

 

 

 

Nederlandse samenvatting 



Chapter 8 

 142

Niertransplantatie is de optimale therapie voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie. 
Niertransplantatie kan echter leiden tot zowel acute als chronische complicaties in de 
getransplanteerde nier. Op de korte termijn zijn acute tubulusnecrose ten gevolge van 
ischemie-reperfusie (I/R) schade en acute afstoting de belangrijkste oorzaken voor het falen 
van de getransplanteerde nier. Op de lange termijn is chronisch transplantaatfalen de 
belangrijkste oorzaak voor het verloren gaan van de getransplanteerde nier. Derhalve berust 
het succes van niertransplantatie grotendeels op het gebruik van immunosuppresieve 
geneesmiddelen. Helaas remmen immunosuppressiva niet alleen de immuunreactie tegen 
het transplantaat, maar remmen zij ook de rest van het immuunsysteem, met als gevolg een 
verhoogde kans op infecties en maligniteiten. Een mogelijke manier om deze ernstige 
bijwerkingen te verminderen c.q. te voorkomen, is het induceren van lokale 
immunosuppressie in de nier, in plaats van algemene immunosuppressie. Gentherapie 
maakt het uitvoeren van een dergelijke selectieve, lokale immuunonderdrukking mogelijk 
middels lokale expressie van immunosuppressieve genen in het niertransplantaat. Tevens 
zou deze gentherapeutische strategie gebruikt kunnen worden om de donornier tegen I/R 
schade te beschermen. Het doel van dit proefschrift is (1) het bestuderen van de efficiëntie 
van gentherapie met het immuunmodulatoire molecuul interleukin-13 (IL-13) om I/R schade 
en acute rejectie (AR) te verminderen en (2) het bestuderen van het potentieel van lokale 
immunosuppressie in niertransplantatie.  

Succesvolle gentherapie vereist een efficiënte en selectieve vector, een goede transfectie 
techniek en een therapeutisch gen (zie hoofdstuk 2). Eerdere studies hebben aangetoond dat 
de nier met behulp van zowel virale als non-virale vectoren getransfecteerd kan worden. 
Van deze vectoren zijn de adenovirussen echter het meest gebruikt op grond van hun 
capaciteit om verschillende soorten cellen te infecteren, alsmede hun relatief hoge 
transfectie-efficiëntie en eenvoudige productie. Belangrijk voor het gebruik in 
niertransplantaties, is dat adenovirussen cellen kunnen infecteren bij een lage temperatuur. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de zoektocht naar een goede methode voor gentherapie in een 
experimenteel niertransplantatie model. Om de efficiëntie van het algemeen gebruikte 
adenovirus serotype 5 te verhogen, is een RGD (arginine-glycine-aspartaat)-gemodificeerd 
adenovirus gebruikt. Het RGD motief herkent integrines die op het celoppervlak tot 
expressie komen waardoor de internalisatie van het virus bevorderd wordt. Zoals verwacht, 
was de transductie efficiëntie van het RGD-adenovirus groter (5×) dan die van het 
“normale” adenovirus. Lokale toediening van het virus in de getransplanteerde nier leidde 
niet tot significante accumulatie in andere organen, zoals de lever. Echter, adenovirale 
transfectie van het niertransplantaat resulteerde in een milde infiltratie met lymfocyten. De 
expressie van het transgen duurde een paar weken en werd voornamelijk in de interstitiële 
fibroblasten gevonden. Het insterstitium van de nier is de ruimte waar de infiltratie van 
inflammatoire cellen plaatsvindt tijdens acute rejectie en chronische niertransplantaatfalen 
en is tevens de plaats waar fibrose zich ontwikkelt. Hierdoor dienen zich twee directe 
toepassingen van deze gentherapeutische methode aan, namelijk lokale immunosuppresie 
en het remmen van niertransplantaatfibrose. De korte duur van transgen-expressie maakt 
het RGD-adenovirus voornamelijk geschikt om de effecten van lokale gentherapie op korte 
termijn te bestuderen. Daarom werd gentherapie met RGD-adenovirus door ons toegepast 
in experimentele modellen van I/R schade en acute afstoting van de nier.  

I/R is onvermijdelijk in niertransplantatie en veroorzaakt schade die grotendeels door 
de duur van de ischemie wordt bepaald. Langdurige ischemie, zoals in de nieren van non-
heart-beating donoren, induceert ernstige schade die zowel acute (acute nierinsufficiëntie en 
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een verhoogde kans op acute afstoting) als chronische (chronische afstoting) gevolgen kan 
hebben. Om efficiënte strategieën tegen I/R schade te kunnen ontwerpen, is het van belang 
dat men eerst de cellulaire en moleculaire mechanismen achter I/R schade goed begrijpt. 
Hiertoe hebben wij in hoofdstuk 4 het mechanisme van I/R schade in de nier onderzocht 
middels een “microarray” techniek waarmee we veranderingen in genexpressie bestudeerd 
hebben tijdens de eerste 3 weken na I/R. Onze analyse bevestigde eerdere beschreven 
veranderingen in de expressie van een aantal genen, zoals transcriptiefactoren, 
stresseiwitten en ontstekingsfactoren en karakteriseerde veranderingen in de expressie van 
twee nieuwe genen, Egr-3 en MKP-1. 

Vanuit een pathofysiologisch standpunt, zou een molecuul geschikt zijn voor 
gentherapie in I/R en AR als deze antioxidante, anti-apoptotische, ontstekingsremmende 
en/of immuunmodulatoire eigenschappen zou hebben. Een dergelijk molecuul zou IL-13 
kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat IL-13 de lever beschermt tegen I/R 
schade. In hoofdstuk 5 hebben we de effecten van IL-13 op de I/R schade in de nier 
bestudeerd. Daarvoor hebben we een zogenaamde “systemische gentherapie” methode 
gebruikt bestaande uit het i.m. inspuiten van een RGD-adenovirus-IL-13. In deze studie 
werd aangetoond dat het systemisch toedienen van IL-13 vóór het induceren van renale I/R, 
de nier beschermt tegen histologische en functionele schade. IL-13 vermindert tubulaire en 
interstitiële schade en remt de infiltratie van inflammatoire cellen (neutrofilen en 
macrofagen) met 50% in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast, resulteert IL-13 
therapie in een daling van endotheelactivatie (E-selectine) en lokale ontsteking (TNF-α). Een 
onverwachte bevinding was dat de expressie van haemeoxigenase 1 (HO-1), die de 
belangrijkste downstream factor van IL-13 in de lever en hart zou zijn, in de nier 
onveranderd bleef onder behandeling met IL-13. De reden hiervoor is onduidelijk. De 
belangrijkste bron van HO-1 in de nier zijn de tubulaire cellen. Theoretisch is het mogelijk 
dat deze cellen geen receptor voor IL-13 hebben. Om dit te onderzoeken, zou de lokalisatie 
van IL-13 receptoren in de nier bepaald moeten worden.  

Naar aanleiding van onze bevindingen in hoofdstuk 3 en 5, zijn in hoofdstuk 6 de 
effecten van lokale IL-13 gentherapie op acute rejectie onderzocht. Bovendien is de 
efficiëntie van lokale en systemische IL-13 gentherapie met elkaar vergeleken. In acute 
rejectie bestaat er naast de I/R schade een sterke immuunreactie tegen de donornier. De 
resultaten tonen aan dat IL-13 beschermt tegen AR, waarbij IL-13 de infiltratie van het 
niertransplantaat met macrofagen en lymfocyten vermindert. Daarnaast treedt er onder IL-
13 therapie minder activatie op van de endotheelcellen (E-selectin) en is er minder lokale 
ontsteking (TNF-α en IFN-γ). Verder werd de vorming van fibrose verminderd met 
ongeveer 40% in vergelijking met de controles. Tevens blijkt er geen verschil te bestaan 
tussen lokale en systemische behandeling met IL-13, hoewel hoge IL-13 plasma spiegels 
alleen in systemisch behandelde ratten werden gemeten. Men kan hierdoor speculeren dat 
de effecten van IL-13 uitsluitend lokaal bepaald zijn, of dat de effecten van de systemische 
en lokale therapie berusten op het beïnvloeden van verschillende (systemische vs. lokale) 
processen.  

Naast de experimentele I/R en AR modellen, zou het bestuderen van andere diersoorten 
nuttig kunnen zijn om innovatieve strategieën voor het beschermen van het 
niertransplantaat te ontwerpen en te ontwikkelen. Winterslapende zoogdieren ervaren 
tijdens de winterslaap I/R episoden waarbij opmerkelijk genoeg de nier geen enkele 
permanente schade ondervindt. Het mechanisme dat deze nieren beschermt is echter niet 
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opgehelderd. In mensen en ratten, bestaat er na I/R een tekort aan nitric oxide (NO) in het 
endotheel. NO is een vasodilatoire en endotheel beschermend molecuul en wordt in het 
endotheel geproduceerd door het enzym eNOS. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het 
verhogen van eNOS spiegels (bijvoorbeeld door het remmen van Rho kinase in rat) I/R 
schade vermindert. Hoofdstuk 7 beschrijft het patroon van eNOS expressie in de nieren van 
Europese grondeekhoorns (Spermophilus citellus) tijdens de zomer- en winterslaapfase. In 
de peritubulaire haarvaten en kleine nierarteriën blijft de expressie van eNOS onaangetast, 
terwijl in de glomeruli eNOS tijdens de winterslaap minder tot expressie komt dan in de 
zomerfase. Aangezien de tubuli van de nier het meest gevoelig zijn voor ischemie, kan 
gespeculeerd worden dat grondeekhoorns de expressie van eNOS in de peritubulaire 
haarvaten behouden als een mechanisme voor het beschermen van de tubuli tegen I/R 
schade. Kan een dergelijke strategie bij humane niertransplantatie toegepast worden? Er 
bestaan studies die aantonen dat het inspuiten van met eNOS getransfecteerde cellen in de 
nier arterie I/R schade voorkomt. Als variant hierop, zou NOS getarget kunnen worden naar 
het geactiveerde endotheel middels een vector die endotheel specifieke moleculen herkent, 
zoals E-selectine. 

De hierboven beschreven studies tonen aan dat IL-13 de nier beschermt tegen I/R 
schade en acute rejectie. Verder blijkt uit onze studies dat lokale immunosuppressie een 
uitvoerbaar en efficiënt alternatief is voor de tegenwoordig gebruikte systemische 
immunosuppressie. De efficiëntie van deze strategie tegen acute rejectie zou mogelijk verder 
vergroot kunnen worden door de IL-13 gentherapie te combineren met een verdere 
suppressie van specifieke klassen van lymfocyten. Op dit moment wordt onderzocht of een 
combinatie met 2,3-Indoleamine dioxygenase tot dit gewenste effect leidt.  

Het adenovirus dat wij hebben gebruikt in onze studies heeft een korte levensduur. Om 
het optreden van chronisch niertransplantaat falen met gentherapie te kunnen voorkomen, 
moeten vectoren met langere expressie, zoals een “gutless” adenovirus worden gebruikt. 
Aangezien het RGD-adenovirus de nier efficiënter transfecteert dan het “normale” 
adenovirus, zou het “gutless” adenovirus tevens RGD-gemodificeerd moeten worden. 
 

Klinische perspectieven  

Niertransplantatie is de beste therapie voor de patiënten met chronische nierinsufficiëntie 
(CNI). De levensverwachting van de patiënten met CNI (inclusief ouderen) die een nier 
ontvangen van een non–heart-beating donor, is twee keer hoger dan die van de patiënten 
die gedialyseeerd blijven. De vraag aan donoren neemt echter toe met de groei van het 
aantal CNI patiënten en met de toenemende vergrijzing, resulterend in langere wachtlijsten. 
Ongeveer 50% van de getransplanteerde patiënten heeft een nieuwe nier nodig binnen 10 
jaar na transplantatie. Derhalve is het ontwikkelen van strategieën om de levensduur van 
het niertransplantaat te verlengen zeer belangrijk om het tekort aan donornieren te 
verminderen. Dit proefschrift laat zien dat gentherapie daar op twee manieren een bijdrage 
aan kan leveren: (1) het verbeteren van de kwaliteit van de non-heart-beating donor nieren 
door het te beschermen tegen de I/R schade; (2) een lokale immunosuppressie.  

  



 



 




