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MOLECULAIRE BIOLOGIE

RNA-RËVÖLUTIE 
MAAKT BEHANDELING 
PERSOONLIJK
DOOR ARNO VAIM 'THOOG

Rna werd ooit gezien als een breekbare boodschapper, maar 
tegenwoordig is het een populair startpunt voor allerhande nieuwe 
therapieën. Met de juiste moleculaire kennis en gereedschappen kun je 
genexpressie herstellen of ziekmakend eiwit laten verdwijnen.
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Drie vormen van rna-therapie. (A) Enkelstrengs rna kan binden 
aan pre-m-rna en splicing moduleren, of binden aan m-rna en 
afbraak stimuleren. (B) Si-rna wordt door de cel verwerkt in een 
silencing-complex dat het m-rna doorknipt, waardoor vertaling 
in een eiwit wordt geblokkeerd. (C) Injectie van m-rna stimuleert 
de aanmaak van een eiwit, bijvoorbeeld antigenen in vaccins.
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H
et toppunt van personalised medicine 
is waarschijnlijk het middel Milasen, 
vernoemd naar het Amerikaanse meisje 
Mila Makovec. Zij was namelijk de enige 
ter wereld die afgelopen jaren Milasen 
kreeg toegediend. Mila had een vorm van de ziekte van 

Batten, een fatale stofwisseUngsziekte die toenemende 
hersenschade veroorzaakt, doordat een enzym ont
breekt in de lysosomen, de afvalverwerkende organel- 
len in de cel. De eerste verschijnselen openbaarden zich 
bij haar op 3-jarige leeftijd, en rond de 6de verjaardag 
had ze last van allerhande ernstige symptomen, zoals 
visuele beperkingen en epileptische aanvallen.

Genoomonderzoek door het lab van Timothy Yu. 
neurogeneticus in het Boston Children's Hospital. 
toonde in mei 2017 dat bij Mila beide allelen van het 
CLN7-gen waren gemuteerd. Een daarvan leverde 
afwijkende ina-splicing. Normaal gesproken worden 
genen vertaald in pre-messenger-rna. waaruit alle 
intronen worden geknipt, en de exonen netjes aaneen
schakelen tot een vertaalbaar rna.
Bij Mila ging dat proces de mist in. maar dat leverde 
tegelijkertijd een uitweg. Zo'n moleculaire afwijking is 
soms corrigeerbaar. Er bestaan antisense-oligonucleo- 
tiden (AON's) waarmee verkeerd verlopende splicing 
kan worden verholpen. Een AON telt meestal rond de 
twintig nucleotiden. die aan het gemankeerde pre-m- 
rna binden, waardoor de moleculaire machinerie in de 
cel aan de slag gaat en er tóch een functioneel m-rna 
plus eiwit Vcm maakt.

Er was op dat moment één AON toegelaten voor de 
behandeling van een neurologische aandoeningen. En 
dat bracht Yu op het idee om een op maat gemaakte 
AON te ontwikkelen voor Mila. Binnen eenjaar. in janu
ari 2018. kreeg ze de eerste injectie, en dat werd elke 
twee maanden herhaald. De stmctuur van een AON is

chemisch zo aangepast dat ze traag worden afgebroken. 
Tijdens de behandeling nam de frequentie en de duur 
van bijvoorbeeld de epileptische aanvallen sterk af en 
ging haar kwaliteit van leven vooruit. Toch overleed 
Mila begin dit jaar aan de gevolgen van haar ziekte.

PIONIERSWERK
Dit pionierswerk aan gepersonaliseerde rna-therapie 
bleef in Nederland niet onopgemerkt. Bij de afdeling 
humane genetica van het Leids Universitair Medisch 
Centrum ging geUjk een lichtje branden bij Annemieke 
Aartsma-Rus en Willeke van Roon-Mom. 'Toen die 
pubUcatie in 2019 verscheen, zeiden Armemieke en 
ik tegen elkaar: dat hele ontwikkeltraject zouden wij 
ook in Nederland kunnen doen. Annemieke is een van 
de pioniers op het vlcik van antisense-nucleotiden bij 
spierziekten. En ik doe al jaren in mijn groep onderzoek 
naar antisense-therapieën tegen hersenziekten', zegt 
Van Roon.

Normaalgesproken worden antisense-oligonucleo- 
tides of AON's ontwikkeld in samenwerking met de 
farmaceutische industrie, zegt Van Roon. 'Dat is ook 
logisch, want grootschalig toxicologisch onderzoek met 
proefdieren en klinische trials kun je niet binnen een 
universiteit organiseren. Maar voor één patiënt is een 
klinische studie onmogelijk. en je hebt voor gebmik ook 
geen goedkeuring nodig van het Europees Geneesmid
delenbureau. We zeiden: laten we het gewoon doen. Hoe 
precies wisten we nog niet. maar collega's in het Erasmus 
MC en bij de Radboud Universiteit waren met hetzelfde 
idee bezig. Omdat het zinloos is om allemaal apart het 
wiel uit te vinden, hebben we samen het Dutch Center 
for RNA Therapeutics (DCRT. red.) opgericht.'

Binnen het DCRT gaan onderzoekers uit Leiden. 
Nijmegen en Rotterdam samenwerken aan de ontwik
keling van AON-therapie voor zeer zeldzame ziekten.
Dat ontwikkeltraject kan in theorie snel gaan. Anders
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Rna-ljsberg
Voor de komst van covid-19 hadden 
de meeste Nederlanders nog nooit 
van rna-vaccins gehoord, inmiddels 
hebben miljoenen Europeanen een 
dubbele dosis messengenrna van 
Pfizér-BioNTech of Moderna ontvan- ^ 
gen, met de RIVM-toelichting dat 
'het vaccin een stukje genetische in
formatie bevat.' Los van wilde specu
laties over genetische modificatie is 
het vaccin een slimme manier om het 
lichaam zelf virus-antigen te laten 
maken met een rna-boodschap van 
ruim vierduizend nucleotiden.

Deze vaccins zijn het topje van een 
therapeutische rna-ijsberg waaraan 
al jaren wordt gewerkt. Tot de co- 
ronapandemie ontwikkelde BioN- 
Tech vooral oncologische vaccins die 
de afweer van kankerpatiënten kun
nen helpen met het vernietigen van 
tumorcellen. Een groot deel van de 
m-rna-therapie in klinische trials is 
nog altijd gericht op tumorbestrij- 
ding. Verder 2djn leverziekten een 
belangrijk doelwit, zoab hepatitis en 
stofwisselingsziekten.
Rna-therapie wordt ook ontwikkeld

om oogziekten, spierdystrofie en 
hersenaandoéningen als de ziekte 
van Huntington te behandelen. 
Therapieën gebruiken los van m- 
rna zeer uiteenlopende cellulaire 
mechanismen, zoab rna-splicing, 
gene-silencing door enkebtrengs 
rna en dubbebtrengs rna-interferen- 
tie. In totaal zijn er nu zeven rna-the- 
rapieën toegelaten voor zeldzame 
ziekten. Ruim vierhonderd therapie
ën bevinden zich in verschillende 
ontwikkebtadia, enkele tientallen 
daarvan in fase 3 klinische triab.
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Rna-sproeivüegtulg
Rna-intetferentie (rna-i) werd ais eerste op
gemerkt in planten, en sindsdien wordt er 
ook geëxperimenteerd met gewasbescher
ming met dubbelstrengs rna. Simpel gesteld 
komt dat neer op het sproeien van rna-prepa- 
raten die planten door het aanzwengelen van 
rna-interferentie voorbereiden op virusinfec
ties.
Het principe werkt op lab-schaal. Het is 
mogelijk om met een rna-spray gewassen 
weerbaarder te maken tegen een virus; de 
coloradokever blijkt ook gevoelig voor de 
gevolgen van rna tegen cruciale inseaenge- 
nen na consumptie van besproeide aardap- 
pelbladeren. Tot slot is er een maatschappe
lijk voordeel: rna-interferentie is tijdelijk en 
gewassen worden niet genetisch gemodifi
ceerd. De ggo-discussie blijft zo buiten de 
deur.
Toch zijn er nog diverse obstakels voordat 
rna-i echt intrede in de landbouw kan doen. 
In het open veld breekt rna snel af. Het 
wordt ook niet heel enthousiast opgenomen 
door bladeren en de beschermende werking 
duurt vaak niet meer dan een week. Tot slot 
vragen overheden extra informatie over de 
risico's voor mens en natuur, zoals nevenef
fecten op insecten die geen doelwit zijn.

Voordat rna-interferentie als gewasbescher
mingsmiddel kan worden toegelaten moet 
het gebruik van dubbelstrengs ma effectief 
zijn in het open veld tegen bijvoorbeeld vi
russen, schimmels en insecten, en tegelijker^ 
tijd onbedoelde neveneffecten vermijden.

dan bij traditionele geneesmiddelenontwikkelingkan 
een eenpersoons rna-therapie van start als de ethische 
commissie van een ziekenhuis en de behandelend spe
cialist inschatten dat een patiënt er baat bij kan hebben. 
Dan moet er wel een dossier liggen met gegevens over 
het ontwerp en de productie van het AON, het effect in 
cellen, de veiligheid van het molecuul, en hoe er klinisch 
gemeten gaat worden dat de behandeling effectief en 
veilig is.

EISEN T
Van Roon: 'Het is uiteraard mooi dat er weinig verplicht 
is, maar je wilt wel zeker weten dat watje injecteert 
veilig is. Met die praktische vragen zijn we nu ruim een 
jaar bezig, ook in overleg met Amerikaanse en Duitse 
collega's. Hoe bepaal je de werking in celkweek, welke 
eisen stel je aan het AON-preparaat, wat is er nodig aan 
veiligheid- en toxicologisch onderzoek? We denken nu 
aan toxiciteitproeven in cellen en veiligheidsproeven 
in een dierproef, voordat je het AON bij een patiëntje 
injecteert.'

In eerste instantie mikken de onderzoekers op ziekten 
in de hersenen en het oog. Dat zijn organen waar je lokaal 
kunt Injecteren; eenmaal in de oogbol of het hersenvocht 
zit het AON gevangen. Dat betekent dat er minder vaak 
injecties nodig zijn, en het verkleint de kans op bijwer
kingen. Bovendien is bij brein en oog al ervaring opge
daan met dit type AON's. Zo is sinds 2016 Nusinersen 
op de markt, een AON voor de behandeling van spinale 
musculaire atrofie bij jonge kinderen. Na injectie van 
Nusinersen in het ruggenmergvocht herstelt de aanmaak 
van een ontbrekend eiwit en verbetert de zenuwfunctie.

Verder mikken de onderzoekers op ziektemutaties 
waarbij net als bij Mila splicmg niet goed verloopt. Dat 
rechtzetten is bewezen technologie, zegt Van Roon: 'Die 
splice-modulerende AON's zijn tegenwoordig snel te 
fabriceren en we kunnen ze aanpassen aan de mutatie 
die we willen aanpakken. We focussen nu nog op muta
ties waardoor een eiwit helemaal ontbreekt. Als je een 
AON over die mutatie kunt leggen, dan kun je de normale 
splicing en eiwitproductie herstellen.

'Het effect van zo'n conectie is zeer waarschijnlijk posi
tief, maar je moet het nog wel even laten zien. Bovendien 
moetje een ziekte selecteren die redelijk progressief ver
loopt, als je een effect van een nieuwe behandeling wilt 
vaststellen. Je kunt niet tien jaar wachten op de uitslag.

Als die eerste therapie succesvol verloopt, kunnen we 
gaan nadenken over uitbreiding naar andere aandoenin
gen en mutaties.'

Van Roon verwacht dat de prijs van ma-therapie-op- 
maat een stuk lager gaat uitvallen dan bijvoorbeeld Nusi
nersen, waar de rekening per jaar richting 300.000 euro 
gaat. 'We kunnen het hele traject zelf doen, en we hebben 
geen winstoogmerk. We zijn al aan het nadenken hoe dit 
vergoed zou kunnen worden. Het gaat om een groep pati
ënten, allemaal met een unieke mutatie, zonder voor
uitzichten op een therapie, dus in alle opzichten is het 
de moeite waard. En wij gaan geen patenten aanvragen 
en licenties innen. Sterker: we gaan het onderzoek en de 
AON-sequentie online delen. Als er ergens een patiënte 
wordt geboren met dezelfde mutatie, dan is die kennis 
vrij toegankelijk.'■
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Zwijg gen zwijg
Rna-interferentie is een in de 
jaren negentig ontdekt mecha
nisme, waarin kleine dubbel
strengs rna-fragmenten - small 
interfering ma's (si-ma's) en 
micro-ma's - een rol spelen. Het 
aardige is dat men si-rna en mi- 
cro-rna kan ontwerpen die aan 
één bepaald m-ma binden. Op 
die manier kunnen onderzoekers 
de expressie van een gen doel
gericht uitschakelen om de func
tie te achterhalen. Dat is handig 
voor onderzoek in fruitvliegen, 
maar ook bruikbaar om de aan
maak van afwijkende eiwitten te 
blokkeren in patiënten met een 
erfelijke ziekte.
In 2018 had Patisiran de primeur 
met het eerste ma-i-medicijn: 
Uposomen met daarin een si-raa 
dat de vorming van een afwij
kend eiwit (transthyretine, TTR) 
in de lever het zwijgen oplegt. 
Daarmee is een kleine groep pa

tiënten met erfelijke transthyre
tine amyloldose geholpen, die 
door samenklonterend transthy
retine ernstige hart- en zenuw- 
schade oploopt Patisiran is met 
360.000 euro per jaar stevig ge
prijsd, maar wordt in Nederland 
vergoed.
Het Amsterdamse biotech- 
bedrijf uniQure ontwikkelt 
gentherapie op basis van rna-i. 
Het bedrijf wil de ziekte van 
Huntington te lijf gaan met een 
virale vector met daarin geneti
sche informatie voor een mi- 
cro-ma tegen het eiwit hunting- 
tine. De gentherapie met 
AMT-130 moet de vorming van 
afwijkend, samenklonterend " 
huntingtine in de hersenen pei^ 
manent verminderen, en daai^ 
mee de ziekteprogressie rem
men of stoppen. Gegevens over 
de eerste proeven met tien pati
ënten worden dit jaar verwacht.
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Schematische weergave van de werking van Patisiran: een preparaat 
van Uposomen met een si-rna dat na opname in de lever de vorming 
van het eiwit transthyretine blokkeert.


