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SAMENVATTING G 

Hett syndroom van Sjogren (SS) is een chronische ontstekingsziekte, waarbij vooral de 
traan-- en speekselklieren zijn aangedaan. De belangrijkste klachten zijn droge ogen, een 
drogee mond en vermoeidheid. Het beloop van de ziekte kan sterk wisselen maar geeft in 
dee meeste gevallen geen aanleiding tot vroegtijdige sterfte. In bijna alle gevallen leidt de 
ziektee tot ernstige hinder in het dagelijkse functioneren. 

Dee hedendaagse therapie voor SS is gericht op symptoombestrijding. Dit komt mede door 
hett feit dat mechanisme en ontstaanswijze van de ziekte niet goed bekend zijn. 

Nieuwee inzichten in de pathogenese van auto-immuunziekten, met name reumatoïde 
artritis,, hebben geleid tot een nieuwe generatie geneesmiddelen, waarbij gebruik wordt 
gemaaktt van eiwitten die het immuunsysteem moduleren. Deze eiwitten kunnen echter 
niett als tablet worden geslikt, maar moeten worden ingespoten. Nadelen van deze 
techniekk zijn, dat het eiwit (geneesmiddel) niet alleen actief is op de plaats van de ziekte, 
maarr zich door het hele lichaam verspreidt, met mogelijke mogelijke bijwerkingen als 
gevolg.. Het is bovendien een belastende en dure therapie die langdurig moet worden 
gegeven.. In dit proefschrift wordt de mogelijkheid voor toepassing van locale gentherapie 
onderzocht,, om een nieuw model te ontwikkelen waarmee therapieën ten behoeve van 
SSS patiënten geëvalueerd kunnen worden. 

Gentherapie,, zoals toegepast in dit proefschrift, maakt gebruik van virussen om het 

therapeutischh genetische materiaal in de gastheercel van het aangedane orgaan af te 

leveren. . 

Eenn voorbeeld is het adenovirus, in ons dagelijkse leven de veroorzaker van verkoudheid. 
Virussenn kunnen slechts overleven door zichzelf te blijven vermeerderen. Dit kan, 
omdatt de genetische code in het virus de gastheercel ertoe aanzet het virus en de eiwit-
"envelop"" te vermenigvuldigen en uit te stoten. Van het adeno-geassocieerde virus (AAV), 
familielidd van het adenovirus, is geen associatie met menselijke ziekte bekend. Dit virus 
werdd gebruikt in de hier beschreven studies. 

Viraall gemedieerde transfer van een therapeutisch gen, maakt gebruik van de 
buitengewoonn efficiënte en effectieve manier van virussen om de gastheercel te 
manipuleren.. De "originele" genetische code van het AAV, werd vervangen door de 
genetischee code van het therapeutische eiwit of het defecte gen. De cel zal zo niet meer 
hett virus vermenigvuldigen, maar produceert een "biologisch" geneesmiddel. Hetzelfde 
principee is ook toepasbaar voor de correctie van een gen-defect in de cel. De ontdekking 
vann de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van deze techniek leidde aanvankelijk tot 
snellee vertaling van laboratoriumsuccessen naar de kliniek. Echter, de tragische dood in 
dee Verenigde Staten van Jesse Gelsinger, die leed aan een erfelijke stofwisselingsziekte, 



zorgdee voor veel opschudding en bezinning in en buiten dit onderzoeksgebied. Naast het 
feitt dat protocollaire voorschriften waren overtreden, maakte het debat ook duidelijk dat 
meerr basaal onderzoek gedaan moest worden naar de veiligheid van gentherapie. 

Inn het eerste deel van dit proefschrift zal uiteen worden gezet wat de opties zijn 
voorr gentherapeutische behandeling van SS. In deel twee zal een aantal belangrijke 
eigenschappenn van AAV worden onderzocht en in het laatste deel zal het, in het eerste 
deell voorgestelde therapeutische model worden getest en uitgewerkt aan de hand van 
tweee mogelijke immuunmodulerende eiwitten. 

DEELL I: GENTHERAPIE EN DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE BEHANDELING 
VANN HET SYNDROOM VAN SJOGREN. 

Voorr een succesvolle therapie is inzicht in de pathogenese van de ziekte van groot 
belang.. Bij SS staat de aanwezigheid van een lokaal ontstekingsinfiltraat in de speeksel-
enn traanklieren op de voorgrond. Uit onderzoek komt naar voren dat het beïnvloeden 
vann de lokale (immunologische) afwijkingen een veelbelovende aanpak is bij diverse 
immuun-gemedieerdee ziekten. De recente successen met cytokine receptor blokkade 
bijj reumatoïde artritis en artritis psoriatica, alsmede de in hoofdstuk 2onderzochte 
aanwijzingenn dat cytokines ook bij SS een belangrijke rol spelen, rechtvaardigt onderzoek 
naarr de toepassing van deze eiwitten voor de behandeling van SS. Aanpassing van 
niett functionerende cellen in de speekselklier, door middel van cytokines (bijvoorbeeld 
interleukinee 10) of blokkade van cytokines (zoals tumor necrosis factor- a), zou de 
disbalanss in de speekselklier kunnen herstellen. De lokale productie van therapeutische 
eiwittenn na gentransfer, kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor systemische 
behandelingg Speekselklieren, zijn een ideaal doelwit voor gentherapie. Naast het feit dat 
zee de aangedane organen in SS zijn, bevatten zij gespecialiseerde eiwitproducerende 
cellen. . 

Omm de gentherapeutische technieken te testen op hun werkzaamheid en veiligheid, is 
gekozenn voor onderzoek met gebruik van de NOD muis. Dit muizenmodel is veelgebruikt 
omm insuline afhankelijke diabetes (IDDM) te bestuderen. Deze muis ontwikkelt 
naastt diabetes, ook de voor SS zo kenmerkende lokale ontstekingsinfiltraten in de 
speekselklieren.. Naast deze exocrinopathie, neemt ook de speekselproductie af naarmate 
dee ziekte vordert. Met name deze unieke combinatie van eigenschappen maakt dat de 
NODD muis het meest geschikte model is om therapieën ten behoeve van de behandeling 
vann SS te onderzoeken. 



DEELL I I : ADENO-GEASSOCIEERD VIRUS VOOR HET TOEPASSEN VAN 
GENTHERAPIE E 

Gentransferr in de speekselklier 
Lokalee gentransfer in de speekselkliercellen maakt gebruik van een techniek die ook 
gebruiktt wordt voor het radiografisch in beeld brengen van de parotis speekselklier. Er 
wordtt na een milde algehele narcose een haardunne canule in de speekselkliergang 
vann de muis ingebracht. Vervolgens wordt via deze canule het virus retrograad 
geïnjecteerd.. Naast de eiwitproducerende eigenschappen van de speekselklier, is het 
eenn goed omsloten orgaan, dat kan worden verwijderd in levensbedreigende situaties. 
Dezee eigenschappen maken de speekselklier een ideaal orgaan voor gentransfer met 
biologischh actieve eiwitten. 

Inn hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat de verspreiding van AAV, na injectie in de 
speekselklier,, minimaal is. Om de expressieduur en de verspreiding van het virus te 
onderzoekenn werd gebruik gemaakt van een AAVhEpo. Dit virus bevat het epoëtine (Epo) 
gen.. Epoëtine stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. We zagen 
datt na lokale toediening van AAVhEpo, epoëtine ruim één jaar na AAVhEpo-injectie, nog 
detecteerbaarr en biologisch actief was. 

Immuunreactiee na locale AAV toediening 
Chronischee ziekten, zoals SS, hebben vaak langdurige langdurige behandeling nodig. De 
langdurigee expressie van het transgen, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zou het gevolg 
kunnenn zijn van de milde of afwezige afweerreactie van het lichaam tegen AAV. 

Theoretischh gaat het transgen na een celdeling verloren omdat AAV niet in het erfelijk 
materiaall van de cel integreert. Dit heeft als consequentie dat ondanks zeer lange 
expressie,, uiteindelijk waarschijnlijk hernieuwde toediening van AAV nodig is. 

Inn tegenstelling tot de situatie die ontstaat na toediening van adenovirus zijn cytotoxische 
immunologischee afweerreacties tegen de "envelop" of het transgen na AAV toediening 
zeldzaam.. Recombinant AAV bevat een cassette, waarin alle originele replicatiegenen en 
eenn groot deel van de "envelop"-genen zijn vervangen. Het transgen en de overgebleven 
"envelop"" genen die noodzakelijk zijn voor het binnendringen van de doelcel, vormen de 
enigee lichaamsvreemde antigenen. In hoofdstuk 4 is de vroege en de late immuun-
responss over een periode van 56 dagen onderzocht. Er was geen vroege afweerreactie 
aantoonbaarr en met name de speekselklierfunctie was niet veranderd na toediening van 
AAV.. Een late immuunrespons, in de vorm van ontwikkeling van neutraliserende anti-
lichamenn (NAB), werd wel gevonden na toediening van het virus. Hernieuwde toediening 
vann hetzelfde serotype AAV was dan ook niet mogelijk. Deze NAB vertoonden echter geen 
kruisreactiviteitt met andere AAV serotypes (hoofdstuk 5). Hernieuwde toediening, gebruik 
makendd van een ander serotype (AAV serotype 4), was daardoor mogelijk. 



Testenn van twee alternatieve AAV serotypes. 
Omdatt hernieuwde toediening met hetzelfde serotype moeilijk bleek, en omdat er 
recentelijkk verschillende andere AAV serotypes beschreven waren, hebben wij in 
hoofdstukhoofdstuk 5 de eigenschappen van AAV-serotype 4 en 5 verder onderzocht. De 
"enveloppen"" van AAV- 4 en 5 verschillen op diverse punten van elkaar en van de eerder 
gebruiktee AAV2. Dit deed vermoeden dat deze serotypes aan andere celtypen kunnen 
bindenn en binnendringen. 

Beidee serotypen kunnen op effectieve wijze speekselkliercellen infecteren, waarbij 
AAV44 en AAV5 respectievelijk 2.3 en 7.3 X meer expressie van het gecodeerde transgen 
gevenn dan AAV2. AAV5 infecteert net als AAV2 voornamelijk, de ductale cellen in de 
speekselklier,, terwijl AAV4 ook de tubulaire cellen infecteert. In SS zijn voornamelijk 
dee ductale cellen, die de speeksel-ingrediënten produceren, aangedaan. Het feit 
datt de expressie hoger is en dat de gevormde antilichamen, na AAV4 toediening, 
niett kruisreageren tegen AAV2, maakt deze vectoren geschikt voor bijvoorbeeld her-
administratiee van het transgen 

DEELL III: BEHANDELING VAN DE SPEEKSELKLIERCOMPONENT VAN HET 
SYNDROOMM VAN SJOGREN 

Omm de therapeutische consequenties en de haalbaarheid van het door ons voorgestelde 
modell te testen, hebben we vrouwelijke NOD muizen geïnjecteerd met AAV vectoren. 
Dezee retrograad geïnjecteerde AAV's bevatten de genetische code voor een therapeutisch 
eiwit,, humaan IL-10. Deze vectoren zijn lokaal ingespoten middels de in hoofdstuk 2 
beschrevenn methode. 

Eenn eerste groep NOD muizen werd voor het begin van de ziekte ingespoten op een 
leeftijdd van 8 weken. Een tweede groep muizen werd na het begin van de ziekte 
ingespotenn op de leeftijd van 16 weken. Deze twee groepen werden vergeleken met 
eenn derde en vierde groep die op beide tijdspunten systemisch behandeld werden met 
AAVhILlO.. Een vijfde en zesde groep werd op beide tijdspunten retrograad geïnjecteerd 
mett een controlevirus. 

Inn alle AAVhILlO ingespoten groepen konden lage concentraties van het hILlO eiwit 
inn het bloed worden teruggevonden. De lange-termijn-functie van de speekselklier 
(opp 20 weken) was ongeveer drie keer beter in de met hILlO behandelde groepen 
inn vergelijking tot de groepen die behandeld werden met een controlevirus. De 
speekselklier-infiltratenn waren verminderd in de dieren die het therapeutische virus 
rechtstreekss in hun speekselklieren kregen toegediend. 

Omdatt het NOD muizenmodel een bekend model is om insulineafhankelijke diabetes 
tee onderzoeken hebben we ook de invloed van de therapie op het insuline- en 
glucosegehaltee in het bloed onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de dieren, waarbij 
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hett virus met hILlO in de speekselklier was toegediend, hogere insulinewaarden en 
lageree glucosewaarden hadden dan de overige dieren. Dit kan wijzen op positieve 
systemischee effecten van de toegepaste behandeling. 

HoofdstukHoofdstuk 7 beschrijft een pilot-studie, waarbij het effect van lokale gentherapie met 

TNF-aa blokkade wordt onderzocht. 

Eerderr verricht onderzoek suggereerde dat Tumor Necrosis Factor a (TNF-a)een 
belangrijkee rol speelt bij SS. De systemische behandeling van SS patiënten met 
behulpp van recombinant eiwitten met TNF blokkerende eigenschappen, was echter 
niett succesvol. Dit zou kunnen komen door te lage therapeutische spiegels van het 
toegediendee geneesmiddel in de speekselklieren. Gebruik makend van de methode die 
beschrevenn wordt in hoofdstuk 6, werd een AAV geconstrueerd dat het gen voor de 
TNFF receptor bevat (AAVsTNFR). Dit virus werd lokaal in de speekselklieren toegediend 
enn vergeleken met controles (AAVhILlO en AAVLacZ). De muizen kregen het virus op 
eenn leeftijd van 8 weken lokaal ingespoten en werden opgeofferd bij een leeftijd van 
166 weken. Muizen die met één van de twee therapeutische virussen (AAVsTNFR / 
AAVhILlO)) behandeld waren, vertoonden een significant betere speeksel productie 
dann muizen die met het controlevirus of alleen de buffer waarin het virus in was 
opgelost,, waren behandeld Ook was er minder infiltratie van de speekselklier door 
ontstekingscellenn bij muizen die behandeld waren met één van de twee therapeutische 
genconstructen. . 

Hett mechanisme waardoor de speekselklierontsteking vermindert is vooralsnog niet 

opgehelderd. . 

CONCLUSIEE EN VERDER ONDERZOEK 

Viralee gentherapie voor de behandeling van menselijke ziekten lijkt veelbelovend 
Onderzoekk dat zich richt op verbetering van vectoren en met name veiligheid en vector-
gastheerr intereacties is daarbij essentieel; De speekselklieren van de NOD muis vormen 
eenn uitstekend doelwit voor de ontwikkeling van gentherapie voor de behandeling van SS, 
gebruikmakenn van AAV vectoren. 

Omm deze strategie succesvol naar de humane situatie te vertalen, moeten er nog 
verschillendee zaken worden onderzocht. Eén van de meest belangrijke onderwerpen, 
vector-gastheerr interactie, wordt nu verder in het laboratorium onderzocht. Voor de 
toekomst,, is de ontwikkeling van een goede techniek om genexpressie te reguleren 
enn deze expressie meer weefselspecifiek te maken van belang. Het hier beschreven 
onderzoekk vormt de rationale om veilige en effectieve gentherapie voor de behandeling 
vann SS verder te ontwikkelen. 
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