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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Het syndroom van Sjögren (SS) is een chronische gegeneraliseerde ontstekingsziekte 
en valt in de categorie van de auto-immuun ziekten. Patiënten met deze aandoening 
hebben voornamelijk klachten van een droge mond en/of droge ogen (ook wel sicca 
klachten genoemd), welke worden veroorzaakt door verminderde en/of veranderde 
samenstelling van speeksel en traanvocht. Zeer frequent worden er in de speeksel- en 
traanklier focale ontstekingsinfiltraten gezien, voornamelijk bestaande uit zowel T als B 
lymfocyten. Tevens hebben SS patiënten een verhoogd risico (~5%) op het ontwikkelen 
van een B cel lymfoom. Naast de sicca klachten hebben de patiënten vaak ook andere 
systemische klachten, zoals vermoeidheid en gewrichtspijn/ontsteking. In bijna alle 
patiënten leidt de ziekte tot ernstige hinder in het dagelijks functioneren. 

Zoals ook bij andere auto-immuun ziekten, bijvoorbeeld reumatoïde artritis (RA), 
treft SS met name vrouwen van middelbare leeftijd. Wanneer SS zich ontwikkelt in 
aanwezigheid van een andere auto-immuunziekte, zoals RA of systemische lupus 
erythematosus (SLE), dan spreekt men van secundaire SS. Indien dit niet het geval is, 
dan spreekt met van primaire SS. 

De oorzaak en ziektemechanisme van SS zijn grotendeels onbekend, hetgeen het 
ontwikkelen van een curatieve therapie op dit moment vrijwel onmogelijk maakt. De 
hedendaagse therapie voor SS is gericht op symptoombestrijding. Helaas is de huidige 
therapie voor met name de droge mond vaak niet afdoende, leidend tot infecties in 
de mond, een slecht gebit en moeite met spreken en slikken. Dit heeft geleid tot het 
ontwikkelen van een lokale therapie in de speekselklieren. Het voordeel van lokale 
therapie is, dat het minder bijwerkingen heeft dan systemische therapieën en dat het 
direct in het doelorgaan kan worden toegepast. Daarnaast hebben de speekselklieren 
nog meer voordelen voor het toepassen van gentherapie: de klier is via de mondholte 
gemakkelijk te bereiken,  produceert en scheidt zelf eiwitten uit en is een solide orgaan 
waardoor er weinig spreiding is van de vector gebruikt voor gentherapie. 

Gentherapie, zoals toegepast in dit proefschrift, maakt gebruikt van virussen om het 
therapeutische genetisch materiaal in de gastheercel van het aangedane orgaan af te 
leveren. Dit resulteert in het aflezen van de genetische code in de gastheercel en de 
productie van het therapeutische eiwit. In onze studies is de ductale epitheel cel van 
de speekselklier de gastheercel. Voor dit proces worden vaak diverse virussen (ook wel 
vectoren genoemd) gebruikt, zoals het adenovirus, adeno-geassocieerd virus (AAV) of 
het retrovirus. In onze studies hebben wij alleen AAVs gebruikt, aangezien dit virus zorgt 
voor een langdurige productie van het gewenste eiwit en niet door het lichaam wordt 
afgestoten.  Op dit moment wordt in het National Institutes of Health (NIH) gentherapie 
getest in de speekselklier bij patiënten met bestralingsschade bij hoofd- en halskanker. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een adenovirus, welke het genetische materiaal voor 
een waterkanaal (aquaporine 1) aflevert. Deze klinische studie fungeert als ‘proof-of-
principle’ studie voor lokale AAV-gentherapie in SS patiënten. Hoofdstuk 2 geeft een 
uitgebreide beschrijving van gentherapie en mogelijke therapeutische eiwitten voor SS.
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DEEL 1. MUISMODELLEN VOOR SS

Muismodellen met het SS fenotype zijn noodzakelijk om de veiligheid en effectiviteit 
van speekselklier gentherapie te valideren. Tevens kunnen muismodellen gebruikt 
worden om meer inzicht te krijgen in de pathogenese van de ziekte. Op dit moment 
is er geen muismodel die alle SS kenmerken heeft. Daarom hebben we in dit 
proefschrift twee muismodellen getest op gestimuleerde speekselvloed, infiltraten en 
cytokines in de speekselklieren en de aanwezigheid van autoantilichamen tegen Ro- 
en La-antigenen. In hoofdstuk 3 wordt er een muismodel beschreven die het pro-
inflammatoire cytokine interleukine (IL)-12 tot over-expressie brengt (IL-12 transgene 
muis). IL-12 is een cytokine met pro-inflammatoire eigenschappen en is verhoogd in 
serum en eindorganen van SS patiënten. Het IL-12 transgene muismodel liet meerdere 
SS klinische kenmerken zien, zoals leeftijd afhankelijke verminderde speekselvloed, 
toegenomen autoantilichamen tegen nucleaire antigenen (ANA) en La-antigenen, en 
toegenomen infiltraten in de speekselklieren bestaande uit B en T lymfocyten. Aangezien 
het een aantal maanden duurt voordat deze kenmerken tot expressie komen, en het 
veel tijd kost om dit muismodel te onderhouden, is het desondanks de vele positieve 
eigenschappen geen ideaal model om een therapie in te testen. Dit zelfde gold voor 
het geteste diermodel in hoofdstuk 4. Hierin werden muizen geïmmuniseerd met een 
stukje eiwit van het Ro antigen. Een groot aantal SS patiënten heeft autoantilichamen 
tegen Ro, vandaar dat dit antigeen als pathogeen wordt beschouwd. De inductie van SS 
kenmerken varieerde tussen twee muisstammen en de locatie van immunisatie. Over het 
algemeen werd er pas een reductie van speekselvloed gezien na een aantal immunisatie 
boosters. Tevens was er geen correlatie met de mate van ontsteking in de speekselklier 
en de verminderde speekselvloed, een fenomeen dat ook bij patiënten wordt gezien. 
Daarentegen laat deze studie zien dat er waarschijnlijk een rol is weggelegd voor pro-
inflammatoire cytokines, zoals interferon (IFN)-γ en IL-12, in het mechanisme van de 
verminderde speekselvloed.

DEEL 2. LOCALE GENTHERAPIE MET VERSCHILLENDE THERAPEUTISCHE EIWITTEN

Het non obese diabetische (NOD) muismodel is wereldwijd nog steeds het meest 
gebruikte muismodel voor SS. Het is een spontaan model met een relatieve snelle 
ontwikkeling van bijna alle SS kenmerken. Daarom hebben wij voor het testen van 
lokale gentherapie dit muismodel gebruikt.

Etanercept is een tumor necrosis factor (TNF) receptor, dat systemisch het pro-
inflammatoire cytokine TNF neutraliseert. Etanercept is één van de eiwitmodulerende 
middelen die in RA zeer effectief is, maar helaas is deze biological in SS niet effectief 
gebleken. De reden voor het falen van deze klinische studie is nog onduidelijk, maar 
mogelijk zou er met een lokale therapie meer effect gezien zijn. Daarom hebben wij 
dit eiwit lokaal in de speekselklier tot expressie gebracht met behulp van gentherapie, 
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zoals beschreven in hoofdstuk 5. Verrassend genoeg liet dit juist een verslechtering 
van de speekselproductie zien, zonder verbetering van het lokale ontstekingsproces. 
Daarbij resulteerde deze behandeling in een systemische toename van T helper 1 (Th1) 
en Th2 cytokines, wat overigens ook werd gezien in de klinische studie met Etanercept. 
Deze studie laat zien dat lokale TNF blokkade resulteert in verslechtering van de 
speekselklierfunctie en bevestigt de resultaten van de klinische studie met Etanercept.

Intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 is betrokken bij de migratie en costimulatie 
van T en B cellen. Membraan gebonden ICAM-1 komt tot over-expressie in de 
speekselklieren van SS patiënten en wordt daarom beschouwd als een mogelijke 
therapeutisch doel. Competitie voor de binding met de receptor op lymfocyten kan 
worden bewerkstelligd door de oplosbare vorm van ICAM-1 tot over-expressie te 
brengen met behulp van gentherapie. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een studie waarin 
we het effect hiervan testen op het ontstekingsproces in de speekselklier. In deze studie 
wordt het effect getest voordat (vroege behandeling) en nadat (late behandeling) de 
infiltraten aanwezig zijn. De vroege behandeling resulteerde in een verminderde mate 
van ontsteking in de speekselklier, maar zonder dat de samenstelling van de cel soorten 
in het ontstekingsproces veranderde. Dit in tegenstelling tot de late behandeling, 
waarin geen effect werd gezien op de mate van ontsteking, maar wel een toename 
van twee T lymfocyten populaties (CD4 en CD8 positief). Tevens resulteerde een 
vroege behandeling in een vermindering van immunoglobulinen (IgM), terwijl de 
late behandeling juist een toename van IgM (en minder mate IgG en IgA) liet zien. 
Aangezien we geen direct effect op B cellen zagen, impliceren deze resultaten dat 
ICAM-1 effect heeft op T cel afhankelijke B cel stimulatie. Deze data laten zien dat 
een interventie in ICAM-1 interacties afhankelijk is van het stadium van de ziekte. 
Tevens is deze behandeling waarschijnlijk niet geschikt voor SS patiënten, aangezien 
deze populatie de diagnose krijgt als er al duidelijke ontsteking is in de speekselklier.

SS patiënten hebben als kenmerk dat ze een verhoogde B cel activiteit en B cel 
groeifactoren hebben. Twee van deze factoren zijn B cell activating factor (BAFF) en a 
proliferation inducing ligand (APRIL). De gezamenlijk receptor voor BAFF en APRIL is 
transmembrane activator and CAML interactor (TACI). In hoofdstuk 7 hebben we een 
studie beschreven waarin we TACI tot over-expressie brengen in de speekselklier, met 
als doel BAFF en APRIL te neutraliseren. Deze therapie resulteerde in een verminderde 
ontsteking in de speekselklieren met in aantal verlaagde B en plasmacellen, wat weer 
lokaal resulteerde in verminderde immunoglobulinen (IgG en IgM). Helaas had dit 
proces geen positief effect op de speekselproductie. Naast de bewijzen in de literatuur, 
laat ook deze studie zien dat B cellen en B cel groeifactoren belangrijke therapeutische 
doelen zijn in SS.
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DEEL 3. PATHOGENESE VAN DE SPEEKSELKLIER IN SS PATIËNTEN

De pathogenese van SS is grotendeels onbekend. De speekselklieren vormen een 
belangrijk aangedaan orgaan bij SS patiënten. Speekselklieren hebben een complexe en 
specifieke kenmerken, zoals speekselproductie, productie en secretie van eiwitten en 
antigeen presentatie door ductale epitheel cellen. Deze cellen kunnen zelf ook cytokines 
produceren, zoals het hierboven beschreven BAFF, en spelen een belangrijke rol in de 
pathogenese van SS. In de literatuur is veel bekend over de rol van BAFF in SS, maar over 
een gerelateerd eiwit, APRIL, is veel minder bekend. Daarom hebben wij in hoofdstuk 8 
een studie opgezet waarin de aanwezigheid van APRIL in speekselklieren en serum van SS 
patiënten wordt onderzocht. Allereerst werd de expressie van APRIL in human salivary 
gland (HSG) cellen, een cellijn van humane ductale epitheel cellen, aangetoond, zonder 
dat er uitscheiding in het medium was. In speekselklier biopten van SS patiënten werd 
een verminderde expressie van APRIL gezien ten opzichte van controle groepen en de 
expressie was primair in ductale epitheel cellen. In tegenstelling tot deze lokale expressie 
was APRIL verhoogd in serum van SS patiënten en correleerde dit met de aanwezigheid 
van circulerende autoantilichamen. Deze studie laat een discrepantie zien tussen lokale 
en systemische expressie van APRIL. Tevens is het mogelijk dat APRIL in de speekselklier 
een veel minder pro-inflammatoire rol vervult dan BAFF. Dit zou overigens een mogelijke 
verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van verbeterde speekselklierfunctie na lokale 
neutralisatie van BAFF en APRIL door TACI (hoofdstuk 7).  
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CONCLUSIES EN VERVOLG ONDERZOEK

Onderzoek naar nieuwe muismodellen voor SS geeft meer inzicht in de pathogenese 
van de speekselklier van deze ziekte. Identiek aan de situatie in patiënten, is de 
verminderde speeksel productie niet altijd gecorreleerd aan de mate van ontsteking. 
Dit suggereert een rol voor andere factoren, zoals cytokines. Zoals beschreven in dit 
proefschrift en eerder in vitro werk van onze groep, laten de cytokines IL-12 en IFN-γ 
een prominente rol zien in verminderde speekselklierfunctie.

AAV-gentherapie wordt gezien als een elegante en veelbelovende therapeutische optie. 
Eerdere publicaties van onze groep liet al zien dat de speekselklier een goed doelorgaan 
is voor AAV2 gentherapie. Met het testen van verschillende transgenen krijgen we 
meer inzicht in de pathogenese van de speekselklier van een SS muismodel en bereiken 
we mogelijk nieuwe therapeutische opties voor SS patiënten. Zoals beschreven 
in dit proefschrift heeft APRIL een nog onduidelijke rol in de pathogenese van SS, 
met mogelijk een beschermende functie. Het tot over-expressie brengen van TACI 
resulteert in het neutraliseren van zowel BAFF als APRIL, wat mogelijk niet wenselijk 
is. Daarom zullen de vervolgstudies zich focussen op selectieve BAFF blokkade, wat op 
dit moment reeds geïnitieerd is binnen onze afdeling. Tevens blijkt ook uit onze studies 
dat B cellen een belangrijk therapeutisch doel zijn voor de behandeling van SS. Hierbij 
zou het gebruik maken van lokale gentherapie een belangrijke aanvulling kunnen zijn.




