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nederLandse samenvatting

sjögren’s syndrome
Patiënten die lijden aan het syndroom van Sjögren (SjS) hebben vaak last van een 
zeer droge mond en droge ogen. Hiervan ondervinden ze ongemak en pijn, maar ook 
bestaat er een verhoogde kans op infecties in deze gebieden. Deze veel voorkomende 
autoimmuunziekte kan het hele lichaam aandoen, maar uit zich in het bijzonder in 
ontstekingen in de secernerende klieren zoals de traan- en speekselklieren. Verder 
komen er bij deze patiënten onder andere ook vaatontstekingen (vasculitiden), 
gewrichtspijnen en extreme vermoeidheid voor. De diagnose wordt gesteld op basis 
van subjectieve klachten en objectieve metingen van de werking van de traan en 
speekselklier en op basis tekenen van ontsteking. De ziekte komt 9 keer meer voor 
bij vrouwen dan bij mannen en openbaart zich voornamelijk in de leeftijd rond de 
menopauze. De directe oorzaak van SjS is, zoals bij zoveel auto-immuun ziekten, tot 
op heden onbekend. Er is op dit moment geen afdoende behandeling voor SjS en 
patiënten moeten zich overwegend behelpen met symptoombestrijdende middelen. 
Een van de belangrijkste redenen voor het gebrek aan goede geneesmiddelen is 
de beperkte kennis die we hebben over de ontstaansgeschiedenis en het natuurlijke 
beloop van deze ziekte.

ontsteking in sjs; een ontregeld systeem
De ontsteking in de speekselklier bij SjS wordt gekenmerkt door de het migreren van 
ontstekingscellen vanuit het perifere bloed naar de speekselklieren. Dit proces, als ook 
de overleving en de functie van deze cellen in het ontstoken weefsel, worden deels 
gestuurd en beïnvloed door cytokines, eiwitten die als boodschapper remmende of 
stimulerende signalen door kunnen geven aan andere cellen en de productie van 
andere cytokines kunnen beïnvloeden. In de speekselklier, het bloed en het speeksel 
van patiënten met SjS, worden verschillen in de aanwezigheid van deze cytokines 
waargenomen in vergelijking met gezonde vrijwilligers. Daarnaast kunnen er ook 
verschillen gevonden worden met mensen die wel klachten hebben van droge mond 
en ogen, maar geen SjS hebben. Dit geeft aan dat SjS een afzonderlijke ziekte is, 
én meer is dan het hebben van een droge mond. Een aantal therapieën gebaseerd 
op het normaliseren van de cytokinebalans -en waarvan sommige, zoals anti tumor 
necrosis factor (TNF) therapie, goed werken in andere auto-immuun ziekten zoals 
reumatoïde artritis- bleken geen goed effect te hebben op SjS. Hoofdstuk 2 beschrijft 
het ontregelde cytokinenetwerk en de hierop gebaseerde grotendeels falende 
therapeutische studies in mensen.

gen-therapeutische opties voor sjs
De reden waarom de beschreven cytokine-gerichte therapieën niet werken is deels 
onbegrepen. Het is mogelijk dat het medicijn niet goed vanuit de bloedbaan in 
de meest aangedane organen doordrong of dat bijvoorbeeld langdurige therapie 
nodig is om een effect te kunnen verkrijgen. Gentherapie, en in het bijzonder lokale 
gentherapie van de speekselklier, kan gebruikt worden om deze problemen te 
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omzeilen. Door het inbrengen van bepaalde genen in cellen van de speekselklier 
kan deze klier zelf eiwitten gaan produceren waarvoor deze genen coderen. Deze 
eiwitten kunnen vervolgens een effect uitoefenen op het lokale ontstekingsmilieu. 
Als er wordt gekozen voor een adeno-associated virus (AAV) als vector die het DNA 
in de cel aflevert, kan dit leiden tot langdurige, locale en stabiele productie van 
therapeutische eiwitten. AAV’s zijn virussen die zodanig zijn aangepast dat ze zich niet 
kunnen vermenigvuldigen en geen ziekmakend effect hebben. In hoofdstuk 3 wordt 
er uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van gen therapie 
in SjS en wordt een aantal kandidaat-genen voorgesteld.

doelwitten in de behandeling van sjs; studies in muizen
Om deze genen verpakt in AAV’s te kunnen testen op hun werkzaamheid, is er een 
model nodig waarin deze genen kunnen worden uitgetest. In het SjS onderzoek wordt 
al jaren gebruik gemaakt van muismodellen die (al dan niet spontaan) een SjS-achtige 
ziekte ontwikkelen. In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van de non-obese diabetic 
(NOD) muis. Deze muis ontwikkelt spontaan een groot aantal immuun-gemedieerde 
afwijkingen, waarvan suikerziekte de bekendste is. Naast diabetes ontwikkelt de NOD 
muis ook een syndroom wat aan SjS in patiënten doet denken; met het ouder worden 
vertonen deze muizen ontstekingsverschijnselen in de speeksel- en traanklieren. Onder 
de microscoop lijken de cellen en de manier waarop de cellen georganiseerd zijn sterk 
op de ontstekingsinfiltraten bij SjS. Voor de vrouwelijke muizen geldt bovendien dat 
de speekselvloed vaak afneemt met de leeftijd. Hoofdstuk 4 beschrijft een aantal 
observaties bij het bestuderen van het spontane ziektebeloop bij deze muizen om 
zo meer inzicht te krijgen processen en eiwitten die belangrijk zijn voor het ontstaan 
van de ziekte. Hierbij viel het op dat bepaalde ontstekingscellen, macrofagen, al 
in een vroeg stadium in de klier infiltreren; mogelijk produceren deze in interactie 
met epitheliale cellen (cellen die het kanalenstelsel van de speekselklier vormen) 
cytokines die andere ontstekingscellen aantrekken. Ook vonden we dat een bepaald 
adhesiemolecuul, intercellular adhesion molecule type 1 (ICAM-1), dat een rol speelt 
in het migreren van ontstekingscellen vanuit het perifere bloed naar het ontstoken 
weefsel, al voor deze immuuncellen binnendringen in verhoogde mate aanwezig is in 
de speekselklier. Een cytokine dat een rol speelt de ontwikkeling en overleving van B 
lymfocyten, B cell activating factor (BAFF), was ook in een vroeg stadium van de ziekte 
en in verhoogde mate aanwezig in de epitheliale cellen. Gedurende de latere fase 
van de ziekte is er een verdere toename van BAFF. Om de hypothese te testen dat 
een therapie gericht op het herstellen van de afwijkingen gevonden in de NOD muis 
het SjS-achtige ziekte beeld zou kunnen verbeteren, hebben we een aantal genen 
gericht op de afwijkingen die we vonden met behulp van AAV’s in de speekselklier tot 
expressie gebracht.

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van een AAV 
construct dat codeert voor het adhesiemolecuul ICAM-1. Dit is een celgebonden 
molecuul dat ervoor zorgt dat ontstekingscellen uit de bloedbaan kunnen treden en 
het speelt een rol in de activatie van witte bloedcellen (zogenaamde co-stimulering). 
In de NOD muis was ICAM-1 al vroeg in het ontstekingsproces aanwezig. Doordat 
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expressie van de oplosbare vorm van ICAM-1 (sICAM-1) voor wat betreft de binding 
aan liganden concurreert met het van nature aanwezige ICAM-1 zal het cel-adhesie 
en co-stimulerende signalering kunnen remmen. Het bleek dat wanneer sICAM-1 
werd toegediend vóórdat focale ontsteking aanwezig was, er 12 weken later minder 
ontsteking in de speekselklier werd gezien. Echter, wanneer de AAV-vector werd 
gegeven op het moment dat ontsteking al duidelijk aanwezig was, was sICAM-1 niet 
van positieve invloed op de ziekte en nam het aantal T-cellen in de speekselklier zelfs 
toe. Dit geeft aan dat therapie gericht op ICAM-1 in een vroeg stadium van de ziekte 
mogelijk een positief effect kan hebben. Later in de ziekte is het minder effectief 
en kan het zelfs in verergering van de ontsteking resulteren. In het in hoofdstuk 6 
beschreven onderzoek werden genen die coderen voor de oplosbare vorm van CD40, 
dat ook betrokken is in co-stimulerende mechanismen, met behulp van een AAV-
vector lokaal toegediend in verschillende fasen van de ziekte. Hoewel de behandeling 
resulteerde in veranderingen in expressieprofielen van genen die een rol spelen in 
ontstekingsprocessen, werd er geen effect gezien op de uiteindelijke ontsteking of 
op de speekselklier functie. Op grond hiervan concluderen wij dat CD40 waarschijnlijk 
geen goed aangrijpingspunt is voor de behandeling van patiënten met SjS.

In hoofdstuk 7 richt zich op locale gentherapie met een AAV-vector die codeert 
voor een receptor; de transmembraan-en CAML interactor receptor (TACI). Deze 
receptor bindt normaal aan BAFF en APRIL, twee cytokinen die betrokken zijn 
stimulatie en overleving van B cellen. De oplosbare vorm van deze receptor bindt 
deze cytokines en voorkomt zo dat BAFF en a proliferation inducing ligand (APRIL) 
aan de natuurlijk voorkomende receptor op de cellen bindt. Hierdoor kunnen 
de cytokines hun inflammatoire effect niet uitoefenen. Deze therapie leidde tot 
verminderde ontsteking in de speekselklier met name door een afname van B-cellen 
en immunoglobulines (type IgG), geproduceerd door B cellen en plasma cellen. De 
onderzoeken beschreven in bovengenoemde hoofdstukken laten zien dat het cruciaal 
is niet alleen het juiste therapeutische ‘target’ te kiezen, maar ook de timing in het 
ziekteverloop is van belang voor het uiteindelijke effect.

op zoek naar nieuwe therapeutische doelwitten in patiënten met sjs
Hoofdstuk 8 ten slotte beschrijft de overstap van muis naar mens. We bestudeerden 
de speekselklier en het bloed van patiënten met SjS, mensen met klachten van 
droge mond en ogen maar die geen SjS hebben (sicca patiënten) en gezonde 
vrijwilligers. We zochten naar verschillen in de aanwezigheid van twee belangrijke 
ontstekingsgerelateerde cytokines BAFF en APRIL, eerder beschreven en als 
therapeutisch doelwit gebruikt in onze experimentele therapie in de NOD muis. We 
vonden dat APRIL minder tot expressie komt in de speekselklier van SjS patiënten in 
vergelijking met gezonde vrijwilligers en sicca patiënten terwijl sommige patiënten sterk 
verhoogde APRIL waarden hadden in het bloed. BAFF werd zowel in de ductale cellen 
als in de infiltrerende cellen van patiënten gevonden. Deze observatie bevestigde 
wat eerder ook door andere onderzoekers was waargenomen. Ook receptoren, zoals 
TACI, waaraan deze twee cytokines kunnen binden kwamen in verschillende mate 
voor in patiënten in vergelijking met gezonde mensen. Deze bevindingen geven aan 
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dat lokale therapie gericht tegen BAFF mogelijk zin heeft in patiënten met SjS, maar 
dat APRIL remming vermoedelijk niet leidt tot een therapeutisch effect.

conclusies en verder onderzoek
Het hier gepresenteerde onderzoek vat de stand van zaken samen op het gebied 
van de rol van cytokines in de pathogenese van SjS. Verder hebben wij lokale 
gentherapie gebruikt in het kader van experimenteel ‘proof of principle’ onderzoek 
in een diermodel voor SjS om meer inzicht te krijgen in de waarde van mogelijke 
therapeutische ‘targets’. Hieruit blijkt dat timing in het ziektebeloop belangrijk is, 
waarbij wij een beter therapeutisch effect vonden als de behandeling in een zeer vroeg 
stadium van de ziekte werd gestart. Verder ondersteunt dit onderzoek therapeutische 
interventies die gericht zijn op het interfereren met de humorale respons voor de 
behandeling van SjS.




