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SAMENVATTING [DUTCH] 
 
Het syndroom van Sjögren (SS) is een gegeneraliseerde ontstekingsziekte. Het 
wordt voornamelijk gekenmerkt door klachten van droge mond en droge ogen 
veroorzaakt door een vermindering en/of veranderde samenstelling van speek-
sel en traanvocht. Frequent wordt in de speeksel- en traanklier een focaal ont-
stekingsinfiltraat van voornamelijk T lymfocyten gevonden. Daarnaast hebben 
SS-patiënten vaak algemene klachten, zoals vermoeidheid, gewrichtspijn of een 
ontstekingsziekte van de bloedvaten (vasculitis). Ook hebben deze patiënten 
een verhoogd risico op de vorming van een kwaadaardig gezwel, een lymfoom. 
SS treft voornamelijk vrouwen van middelbare leeftijd. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen primaire en secundaire SS; de laatste ontwikkelt zich in aanwe-
zigheid van andere auto-immuunziekten, zoals systemische lupus erythemato-
sus en reumatoïde artritis. 
 
De oorzaak en het ziektemechanisme van SS zijn nog grotendeels onbekend, 
hetgeen de behandeling bemoeilijkt. Helaas is er vooralsnog alleen palliatieve 
medicatie beschikbaar voor SS, hoewel er stappen zijn genomen in behandeling 
met immunomodulatoire geneesmiddelen. Dit wordt verder geïllustreerd in het 
inleidende Hoofdstuk 1 . 
 
Deel I. Gentherapievectoren 
In het begin van de jaren negentig werden de eerste, veelbelovende stappen op 
het gebied van gentherapie gezet. Ondanks enkele tegenvallers en teleurstellin-
gen is over de jaren veel vooruitgang geboekt en zijn meerdere klinische trials 
van start gegaan. Hoofdstuk 2  geeft een beschrijving van de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van vector-gemedieerde genoverdracht. Daarbij wordt 
vooral aandacht gegeven aan de speekselkieren en SS. Om een cel vreemd 
DNA te laten opnemen, is een vector noodzakelijk. Hiervoor worden vaak diver-
se virussen gebruikt, zoals het adenovirus, adeno-geassocieerd virus (AAV) of 
retrovirus. Adenovirussen kunnen een snelle en hoge eiwitproductie teweeg-
brengen, die echter maar kortdurend is doordat het immuunsysteem van de 
ontvanger het virus probeert onschadelijk te maken. AAV daarentegen wordt 
niet door het lichaam afgestoten en zorgt dan ook voor een langdurige productie 
van het gewenste eiwit. 
 
Adenovirussen worden meestal gebruikt voor ‘proof-of-concept’ studies in dier-
modellen. Hoofdstuk 3  beschrijft het construeren van zo een adenovirus dat het 
gen voor vasoactive intestinal peptide (VIP) met zich meedraagt. Het is de eer-
ste beschrijving van een succesvolle expressie van het VIP gen. 
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Deel II. Gentherapie in een diermodel van het syndroom van Sjögren 
Er is momenteel geen genezing mogelijk voor SS en de huidige palliatieve be-
handeling is vaak onvoldoende. SS-patiënten zouden daarom mogelijk baat 
kunnen hebben bij immunomodulatoire gentherapie. Daarnaast kan deze vorm 
van therapie meer inzicht geven in het ziekteproces van SS. Om SS te kunnen 
bestuderen wordt veelal gebruik gemaakt van het non-obese diabetic (NOD) 
muismodel. De vrouwelijke muis ontwikkelt naast diabetes mellitus type I ook 
focale infiltraten in de speekselklieren en verminderde speekselvloed. Een re-
combinant serotype 2 AAV (rAAV2), dat het gen voor humaan interleukine-10 
(hIL-10) draagt, werd getest in de vrouwelijke NOD-muis, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 4 . rAAV2hIL-10 of een controlevirus (rAAV2LacZ) werd voor of na 
aanvang van de ziekte direct in de submandibulaire speekselklier via de muis-
bek ingespoten. SS en diabetes parameters werden gevolgd en vergeleken. 
rAAV2hIL-10 resulteerde in een verbeterde speekselvloed, minder speekselklier-
infiltraten, veranderingen in cytokinen (kleine immuuneiwitten) in de ingespoten 
speekselklieren, lagere bloedglucose- en hogere insulinespiegels vergeleken 
met de controledieren. De laatste twee parameters wezen op een systemisch 
effect van hIL-10 na lokale toediening. Het toedienen van rAAV2hIL-10 nadat SS 
had ontwikkeld, was minder effectief dan toediening ervoor. 
 
De volgende twee hoofdstukken illustreren het testen van rAAV2hVIP (Hoofd-
stuk 5 ) en de NF-κB remmer, rAAV2IκBα(sr) (Hoofdstuk 6 ), in een vergelijkba-
re opstelling als hierboven beschreven, echter enkel met toediening vóór ziekte-
aanvang. Beide immunomodulatoire eiwitten zorgden voor een hogere speek-
selvloed en veranderingen in de speekselkliercytokinen. Hoewel VIP wordt uit-
gescheiden in het speeksel en een klein gedeelte in de bloedstroom terecht 
komt, werden geen systemische bijwerkingen na rAAV2hVIP toediening gezien. 
 
Het meest gebruikte diermodel voor het syndroom van Sjögren is gebaseerd op 
de NOD-muis. Al geruime tijd is bekend dat het diabetes mellitus type I fenotype 
in deze muis niet stabiel is en in Hoofdstuk 7  is op basis van vijf experimentele 
studies getracht na te gaan of dit ook het geval is voor het SS-fenotype. Er bleek 
inderdaad sprake van een SS-fenotypeverandering, die voornamelijk het gevolg 
was van wijziging in de huisvesting van de dieren. 
 
In het afsluitende Hoofdstuk 8  is een samenvatting van de voorgaande hoofd-
stukken weergegeven. Tevens zijn de lessen, die geleerd kunnen worden van 
de ervaring met gentherapie en biologische middelen voor de exocriene patho-
genese van SS, samengevat. Op basis van deze informatie wordt een mogelijk 
optimale behandeling van SS gegeven: een combinatie van lokaal toegediende 
gentherapeutica.


