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Samenvatting 
Jaarlijks worden wereldwijd 600.000 mensen gediagnosticeerd met hoofd- of halskanker. Deze 
kankersoort is goed behandelbaar met radiotherapie en wordt soms gecombineerd met 
chemotherapie en chirurgie. Hoewel de patiënt na behandeling van de tumoren af is, treden er vaak 
wel bijeffecten op ten gevolge van radiotherapie. De straling is niet selectief en vaak worden de 
speekselklieren beschadigd wat leidt tot verminderde speekselproductie. Bij patiënten uit dit zich in 
xerostomie: het subjectieve gevoel van een droge mond. Een verminderde speekselproductie brengt 
vele gezondheidsrisico’s met zich mee waaronder een hogere kans op cariës, tanduitval en bacterie-
infecties. Voor de behandeling van xerostomie zijn onder andere symptoom bestrijdende therapieën 
beschikbaar. Als een patiënt nog functioneel speekselklierweefsel heeft, kan met behulp van 
stimulansen de productie opgevoerd worden. Alternatieve therapieën zoals acupunctuur en 
elektrostimulatie trachten hetzelfde resultaat te behalen. Een patiënt kan ook kiezen voor 
speekselsubstituten. Door inname van artificieel speeksel wordt geprobeerd de quality of life te 
verbeteren. Om functieherstel te bewerkstelligen kan er gekozen worden voor gentherapie en 
behandeling met stamcellen. Vooral het gebruik van lichaamseigen speekselklierstamcellen om de 
speekselklieren te repareren lijkt een interessante therapie te worden. Het voorkomen van schade 
aan de speekselklieren zou het aangenaamst zijn voor de patiënt. Dankzij de introductie van 
protontherapie lijkt dit scenario steeds realistischer te worden. 
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Inleiding 
Lange tijd resulteerde het hebben van kanker in de dood. Tegenwoordig zijn we steeds beter in 
staat om kanker te behandelen. Afhankelijk van het type kanker wordt er bijvoorbeeld gekozen voor  
chemotherapie, chirurgie, radiotherapie of een combinatie van behandelmethoden. Hoofd- en 
halskankers komen steeds veelvuldiger voor: in 2015 zullen alleen al in de Verenigde 
Staten 45.000 gevallen zich voordoen.1 In Nederland zijn het er zo’n 3000 per jaar en wereldwijd 
staat de teller op 600.000 nieuwe patiënten.2 De afgelopen tien jaar nam het aantal gevallen toe en 
daar is een aantal redenen voor.  
 
Eén van de oorzaken van hoofd- en halskanker is (mee)roken.3 Uit onderzoek is gebleken dat 
ongeveer 33% van de gevallen het resultaat is van jarenlang roken. Alcohol is ook een boosdoener en 
vormt de oorzaak van zo’n 4% van de gevallen. Combineer je roken en drinken echter dan is zo’n 75% 
van alle gevallen toe te wijzen aan deze risicofactoren. In welvaartslanden is het humaan 
papillomavirus (HPV) ook een stijgende oorzaak. HPV infecteert epitheelcellen en voelt zich bijzonder 
thuis in het epitheel van de mond en keel. HPV eiwitten E6 en E7 inactiveren de tumor suppressor 
eiwitten p53 en Rb en zorgen er simpel gezegd voor dat de cel niet zal stoppen met delen en zo een 
tumor kan vormen.4 Op bepaalde plekken (mondkeelholte, amandelen en de tong) wordt meer dan 
60% van de gevallen waarschijnlijk door het virus veroorzaakt.5  
 
Om hoofd- en halskanker te behandelen wordt praktisch altijd gebruik gemaakt van radiotherapie, 
soms in combinatie met chemotherapie en/of chirurgie. Radiotherapie is een doeltreffende therapie 
en in bijna 90% van de patiënten wordt kanker succesvol bestreden, maar gezond weefsel blijft niet 
gespaard met alle gevolgen van dien.6 In veel gevallen wordt ook speekselklierweefsel bestraald wat 
leidt tot hyposalivatie, het te weinig of niet produceren van speeksel. In patiënten uit dit zich in een 
aandoening genaamd xerostomie: het subjectieve gevoel van een droge  mond. 7 Verminderde 
speekselproductie brengt complicaties met zich mee zoals  cariës, tanduitval en bacterie-infecties in 
de mond. Hoewel de patiënt op dat moment misschien wel kankervrij wordt verklaard, zorgen de 
bijeffecten van straling voor een sterk gereduceerde quality of life.8 
 
Naast de bijwerkingen van stralingstherapie zijn er nog andere oorzaken van xerostomie. De auto-
immuunziekte Syndroom van Sjögren treft zo’n 0,2 tot 3% van de gehele wereldpopulatie.9 De witte 
bloedcellen van patiënten met deze aandoening vallen het klierepitheel van de traan- en 
speekselklieren aan waardoor droge ogen en een droge mond ontstaan. Geestelijke stoornissen zoals 
depressie, stress en angst blijken in vooral vrouwen ook xerostomie te kunnen veroorzaken. 
Daarnaast zorgt het gebruik van veel soorten medicatie voor het droge mond gevoel.10 
 
Door de jaren heen zijn er enkele medicaties ontwikkeld om xerostomie te behandelen. Eén van de 
eerste middelen was artificieel speeksel.11 Hoewel de middelen dicht in de buurt komen van echt 
speeksel, is het niet een ideale therapie omdat deze slechts bestaat uit symptoombestrijding. 
Daarnaast zijn er stimulansen op de markt die de verminderde productie een zetje in de rug moeten 
geven.12,13 Voor een correcte werking van deze stimulansen moet er echter nog wel functionerend 
speekselklierweefsel zijn. Acupunctuur is een eeuwenoude behandelmethode en is ook al vaak 
ingezet als therapie bij xerostomie maar functieherstel wordt niet bereikt.14 
 
Naar het herstel van weefselschade met stamcellen wordt momenteel veel onderzoek gedaan. Op 
het gebied van speekselklierstamcellen zijn wetenschappers er in geslaagd om de speekselklieren van 
muizen weer te repareren na een stralingstherapie.15 Momenteel wordt er onderzoek gedaan om de 
therapie naar de mens te vertalen. 
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In het geval van radiotherapie kan er ook preventief voor gezorgd worden dat de schade beperkt 
blijft. Eén manier is om de speekselkliercellen resistenter te maken tegen straling door het toedienen 
van amifostine.16 Deze stof bindt vrije radicalen die geproduceerd worden door radiotherapie en 
beschermt de cel zo voor DNA schade en apoptose.17 Ook wordt er veel verbeterd aan de bestralings-
techniek om zo precies mogelijk de straling toe te dienen. Met het gebruik van intensiteit 
gemoduleerde radiotherapie (IMRT) is al aangetoond dat veel van de speekselklierfunctie gespaard 
kan worden.18 Recentelijk werd ook geopperd om de veel nauwkeuriger protontherapie in te zetten 
waarvan bewezen is dat het gezond weefsel meer spaart.19 
 
Xerostomie is dus een aandoening die grote impact heeft op het dagelijks leven van de mens en waar 
nog geen eenduidige behandeling voor bestaat die de patiënt daadwerkelijk geneest. In deze scriptie 
worden de verschillende oorzaken van xerostomie belicht en krijgt xerostomie veroorzaakt door 
radiotherapie bij hoofd- en halskanker speciale aandacht. Beginnend bij de simpele vraag wat 
speeksel nou precies is, wordt er onderzocht welke behandelingen er bestaan in het geval van een 
niet toereikende speekselproductie. Na uitvoerige overweging van de omschreven opties zal  er een 
advies gegeven worden. De hoofdvraag luidt:  
 
 
 

Hoe behandelen of voorkomen we xerostomie ten gevolge van radiotherapie 
bij hoofd- en halskanker? 
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Anatomie, functie en pathologie van de speekselklier 
Om het principe van een verminderde speekselvorming te begrijpen is het eerst van belang om te 
kijken naar wat de speekselklier is en wat de functie van speeksel is. Een mens heeft in totaal zes 
grote speekselklieren: twee parotisklieren (oorspeekselklier), twee submandibularisklieren 
(onderkaakspeekselklieren) en twee sublingualisklieren (ondertongspeekselklieren). Daarnaast zitten 

er nog honderden kleine kliertjes in de mondholte die de 
speekselproductie ondersteunen.  
 
 
Van de grote speekselklieren dragen beide 
submandibularisklieren het meeste bij aan de 
speekselproductie in rust: ruim 65% van het totale 
speekselvolume vindt zijn oorsprong dan hier. Worden de 
klieren echter gestimuleerd, wanneer je gaat eten 
bijvoorbeeld, dan zijn het de parotisklieren die de productie 
grotendeels overnemen.20 Per klier verschilt de opbouw van 
het geproduceerde speeksel en het is voor de pathofysiologie 
van belang om te weten welke klieren nog wel werken en 
welke niet. 
 
 
 

In de speekselklieren tref je twee functioneel verschillende cellen aan: de acinar en de duct cellen. 
Acinar cellen kunnen weer onderverdeeld worden in muceus (slijmerig) en sereus (waterig) vloeistof 
producerende cellen en ook van de duct cellen worden er drie veschillende types onderscheiden die 
net andere iontransporters en celfuncties hebben. Het geheel is omvangen door bindweefsel en 
myo-epitheelcellen. Dit epitheel is in staat om samen te trekken en zo het speeksel de speekselklier 
uit te persen. De activiteit van acinar en duct cellen kan zowel sympathisch als parasympatisch 
aangestuurd worden.21 In een situatie van rust is het de parasympaticus dat de speekselproductie 
dirigeert. Acetylcholine signalering stuwt de productie van een waterige oplossing in de 
submandibularisklieren aan waarmee 
de speekselconcentratie in de mond 
constant gehouden wordt. Op het 
moment van eten wordt het 
sympathische deel actief en zorgt 
noradrenaline signalering voor een 
verhoogde exocytose van opgeslagen 
eiwitten en ionen richting de 
oplossing wat de samenstelling van 
het speeksel drastisch verandert. 
Dankzij deze sympathische activiteit 
stroomt er ook meer bloed door de 
bloedvaten rondom de 
speekselklieren wat de capaciteit om 
speeksel te produceren verhoogt. 
 
 
 
 
 

Figuur 1. De lokalisatie van de grootste 
speekselklieren.102 

Figuur 2. De lokalisatie van de functionele cellen in een speekselklier. Te 
zien zijn de twee verschillende types acinar cellen en er zijn ook 
duidelijke ducts zichtbaar. Foto is genomen op 40x vergroting.103 
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Om te begrijpen hoe speeksel precies geproduceerd wordt, is het handig om de speekselklieren als 
een trosje druiven te zien. De druiven zelf zijn de vloeistof producerende acinar cellen. Aan de 
basolaterale zijde van acinar cellen bevinden zich talloze ionentransporters die een gradiënt creëren 
waardoor er aan de apicale zijde water de klieren in geduwd wordt via aquaporin-5 transporters 
(AQP5). Zonder AQP5 produceren muizen amper 
speeksel. 22 Vanwege de werking van de 
transporters is het zojuist gevormde primair 
speeksel rijk aan natrium en chloride. De 
zijkanten van de takjes zijn bekleed met duct 
cellen die met andere ionentransporters de 
samenstelling van dit primaire speeksel zo 
aanpassen dat het uiteindelijk een hypotone 
oplossing vormt die de mondholte ingepompt 
wordt.23 Zie ook figuur 3 voor een versimpelde 
weergave van het proces.  
 
Zoals gezegd wordt er in rust constant speeksel 
geproduceerd wat zijn oorsprong voornamelijk in 
de submandibularisklieren vindt. De samenstelling 
van dit zogenaamde niet-gestimuleerde speeksel 
is weergegeven in tabel 1. Naast de 
submandibularisklieren zijn de sublingualisklieren ook actief tijdens de niet-gestimuleerde productie. 
Wat opvalt is dat beide klieren bijzonder hoge concentraties cystatin S en IgA produceren, eiwitten 
die betrokken zijn bij het immuunsysteem. Het lijkt er dus op dat op momenten van rust er 
voornamelijk speeksel geproduceerd wordt dat er voor moeten zorgen dat de mondholte zo gezond 
en onaangetast mogelijk blijft. 
 
Tabel 1 Een overzicht van de samenstelling van speeksel uit verschillende klieren.24 

 
 
In dezelfde tabel staan ook cijfers voor de parotisklieren en een verzameling van kleinere klieren 
(palatine). Er moet rekening mee gehouden worden dat deze concentraties gemeten werden in een 
gestimuleerde situatie, op het moment dat er gegeten wordt dus. Er vindt een grote verschuiving 
plaats van samenstelling waarbij nu het enzym amylase de overhand krijgt. Dit is een enzym dat 
op α-1,4-glycoside bindingen van zetmeel knipt en daarmee deze lange suikerverbinding reduceert 
tot moleculen zoals maltose of glucose. In de maag wordt amylase geïnactiveerd vanwege de lage 
pH. Ook bevat gestimuleerd speeksel het antibacteriële lactoferrine, dat twee ijzeratomen kan 
binden waarmee het een belangrijk nutritioneel component van bacteriën wegvangt. 25  
 
Er wordt vanuit evolutionair oogpunt gedacht dat de primaire functie van speeksel het aanvoeren 
van moleculen is die het inslikken van voedsel makkelijker maken. De familie mucin eiwitten in het 
speeksel hebben deze rol op zich genomen en vormen de smeerolie van de spijsvertering. 26 Vanwege 
een hoge graad van glycosylering zijn de eiwitten ontoegankelijk en dus resistent tegen de enzymen 
in het speeksel. Deze suikerlaag stelt mucins ook in staat bacteriën te binden en te aggregeren wat 
het opruimen voor het immuunsysteem makkelijker maakt.27 Dankzij het hydrofiele karakter hebben 
de eiwitten nog een andere functie, ze hydrateren namelijk de mondholte en voorkomen zo 
verdroging. Door deze smerende werking  kunnen voedselmoleculen zonder problemen langs 
weefsel door de oesophagus bewegen.   

Figuur 3. Een versimpelde weergave van de werking van 
acinar en duct cellen. In Stage 1 wordt primair speeksel 
geproduceerd en na modificaties blijft de hypotone 
oplossing in Stage 2 over.23 
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De uiteindelijke combinatie en concentratie van de ionen en andere moleculen zorgen voor een pH 
die de zuurgraad van de mond optimaal bijstelt voor een gezonde mondflora.28 Zo dringt het basische 
waterstofcarbonaat (HCO3-) zure bacteriële plaques binnen in de mond die de voedingsbron vormen 
voor bacteriën. Doordat de pH verhoogt, worden de plaques instabiel waardoor ze afgebroken 
kunnen worden door bijvoorbeeld tandenpoetsen. Zo worden cariës voorkomen. Overigens 
verschillen de ionconcentraties in speeksel enigszins afhankelijk van de doorstroomtijd in de duct  
cellen en op het moment van stimulatie worden vaak hogere concentraties waterstofcarbonaat in 
speeksel aangetroffen.20 Dit is dus een handige bijkomstigheid omdat in gestimuleerde situaties het 
speeksel lagere concentraties IgA en cytastatin S bevat. Daarnaast is het simpelweg doorslikken van 
speeksel al voordelig voor de mond, oral clearance genoemd.28 Opgeloste bacteriën en andere 
schadelijke stoffen worden zo mee vervoerd naar de maag en daar afgebroken.  
 
Ook bij de sensatie van smaak speelt speeksel een belangrijke rol. Een eerste functie van speeksel is 
het oplossen van smaakvolle substanties in het voedsel.29 Dit is belangrijk want smaaksubstanties 
kunnen niet zomaar in aanraking komen met de smaakreceptoren. Daarnaast worden 
smaaksubstanties gemodificeerd door speeksel. Neem bijvoorbeeld het zuur HCl, dat in het waterige 
speeksel afbreekt tot H+ en H3O+. Speeksel is rijk aan HCO3- en reageert graag met deze cationen. Als 
dit gebeurt voordat H+ en H3O+ met de smaakreceptoren in aanraking komen, resulteert dit in een 
minder zure smaak van het gegeten voedsel. Bovendien resulteert zuurder voedsel in een hogere 
speekseluitscheiding en dus meer buffercapaciteit.30 Zout voedsel wordt overigens minder zout 
ervaren dan het daadwerkelijk is. Het in speeksel aanwezige Na+ heeft invloed op hoe de zoute smaak 

van NaCl wordt ervaren. 
Omdat smaakreceptoren 
constant geactiveerd 
woorden door Na+ is er 
meer zout nodig om een 
zoutige smaak op te 
wekken dan wanneer er 
geen Na+ in het speeksel 
zou zitten.31  
 
Samenvattend zijn de 
functies van speeksel dus 
wijdverspreid en erg 
belangrijk. Dankzij de 
hoge speekselproductie 
zijn wij in staat bacteriën 

te weren op momenten van rust maar ook tijdens het eten, begint het afbraakproces van voedsel al 
in de mond, is er een goede doorstroom richting de maag dankzij mucins, worden onze tanden 
beschermd en kunnen we smaken beter ervaren. In de literatuur worden nog enkele andere rollen 
beschreven maar daar wordt hier niet op ingegaan. Er kan in ieder geval met zekerheid gezegd 
worden dat een verminderde speekselproductie grootse consequenties met zich zal meebrengen. 
 
Voor patiënten met xerostomia is het constante gevoel van een droge mond irritant en het kan zelfs 
pijnlijk zijn. Slikken is veel lastiger omdat de nodige wrijving ontbreekt. Vanwege de lagere pH zal de 
patiënt meer te maken krijgen met bacteriële infecties van onder andere Streptococcus mutans en 
families van de Lactobacillus, bacteriën die erom bekend staan cariës te veroorzaken. Deze infecties 
kunnen zich ook uitbreiden tot dieper in de mondholte en de oesophagus.32 Patiënten klagen vaak 
ook over een veranderde smaak of het verlies van smaak en praten kan ook lastiger zijn.  
 
 

Figuur 4. De invloed van speeksel op verschillende smaaksubstanties. NaCl (zout) heeft 

uiteindelijk minder invloed op de smaakreceptor dan het daadwerkelijk zou moeten 
hebben, de smaak van zoete substanties wordt sterker ervaren en zuur en tannins 

(bitter) of vetdeeltjes worden zo gemodificeerd dat de substanties over het algemeen 
minder effect hebben.29 
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Het is nog onbekend hoe radioactieve straling precies schade aan speekselkliercellen aanricht en 
waarom patiënten al vroeg na therapie te maken krijgen met xerostomie. Men weet dat stamcellen 
in de speekselklieren erg langzaam delen, eens in de 60 a 120 dagen. Radiotherapie richt veel 
oxidatieve schade aan aan de cel wat leidt tot fatale DNA mutaties. Als dit de enige vorm van schade 
zou zijn door straling, zou de patiënt pas zo’n 60 dagen na de bestraling symptomen van xerostomie 
ervaren: op het moment dat defecte stamcellen zouden delen. Na 24 uur hebben patiënten echter al 
last van een droge mond wat dus niet verklaard kan worden door schade aan 
speekselklierstamcellen. Een mogelijkheid is dat er zoveel oxidatieve schade aan acinar cellen 
toegediend wordt dat de cellen op slag doodgaan. Histologische analyse van speekselklieren zes 
dagen na radiatie toonde echter dat er geen apoptose had plaatsgevonden.33 Ook is in een klinische 

scintigrafie studie gevonden dat hoewel de speekselproductie sterk 
verminderd was na radiotherapie, er geen gewijzigde opname van 
Technetium-pertechnetate was in parotisklieren.34 Technetium is een 
radioactieve stof die gebonden aan het water oplosbare pertechnetate 
toegediend wordt aan een patiënt. Met een scan kan gemeten worden 
hoeveel van het technetium de cel is binnengekomen. Het resultaat 
suggereert dat het volume van de cel na radiotherapie niet gewijzigd is, 
maar dat de cel minder in staat is exocytose uit te voeren. Als een cel 
doodgaat, lekt alle celinhoud naar het externe milieu en zou op de 
scans dus een verminderde technetiumopname waargenomen moeten 
worden. Er bestaat wel controverse over dit resultaat. Zo werd in 
muisonderzoek wel degelijk verhoogde apoptose gesignaleerd na 
radiatie.35 Blijkbaar verschilt de reactie op radiotherapie van soort tot 
soort en zal er dus vooral op de mens gefocust moeten worden.  
 
Apoptose is dus mogelijk niet de oorzaak van een verminderde 
speekselproductie vlak na radiotherapie. Er wordt geopperd dat 
defecten in signaaltransductie tot verminderde functie leiden. Eén 
verklaring van een lagere productie is de downregulatie van AQP5. In  
submandibularisklieren van ratten viel het op dat op dag 3 na 
radiotherapie er een afname was van AQP5 transporters op acinar 
cellen.36 Op dag 30 bleken de transporters bijna volledig verdwenen. 
Een verklaring hiervoor werd niet gegeven, maar er wordt gedacht dat 
beschadigingen in de cellulaire machinerie hier ten grondslag aan 
liggen. Definitief bewijs moet nog gevonden worden. 

 
 
Een defect in de calciumsignalering van de cel zou 
ook verminderde speekselproductie kunnen 
verklaren. Zoals te zien in figuur 6 wordt na 
activatie van M3-AChR of α1-AR de cellulaire 
calciumconcentratie verhoogd wat uiteindelijk leidt 
tot uitscheiding van water. Het blijkt dat de cel kort 
na radiatie minder in staat is calcium vrij te maken 
uit intracellulaire opslagplaatsen waardoor 
wateruitscheiding vermindert.37 In hetzelfde 
onderzoek kon PKCα niet meer met het 
celmembraan in contact komen waarmee ook de 
eiwit-exocytose pathway aangetast is. 
 
 
 

Figuur 5. Een staining uitgevoerd voor AQP5 
eiwitten. Bij een bruine kleur zijn eiwitten 

gedetecteerd; 30 dagen na radiatie zijn er 
geen transporters meer te vinden.36 

Figuur 6. Een weergave van de 

signaaltransductie verantwoordelijk voor de 
water- en eiwituitscheiding in acinar cellen.98 
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Recentelijk deed een groep onderzoek naar het TRPM2 kanaal in bestraalde muizen. TRPM2 is een 
calcium doorlaatbaar kanaal dat geactiveerd wordt wanneer de cel veel oxidatieve stress ondergaat. 
Er wordt gedacht dat het kanaal een redox sensor is in fagocyten en dat het door depolarisatie van 
het celmembraan de vrije radicalenproductie van NADPH oxidase tegengaat.38 Het blijkt dat het 
kanaal ook voorkomt in acinar cellen en dat het geactiveerd wordt na bestraling om te compenseren 
voor de geproduceerde vrije radicalen.39 TRPM2 knockout muizen toonden na bestraling een korte 
verminderde speekselflow welke na 30 dagen weer tot 60% hersteld was, terwijl muizen waarin 
TRPM2 normaal tot expressie kwam irreversibel afname toonden. Werden deze muizen voor 
bestraling behandeld met tempol, een stof met vergelijkbare werking als amifostine en dus vrije 
radicalen wegvangt, dan herstelde de speekselflow. Deze resultaten suggereren dat de vrije radicalen 
die vrijkomen bij radiotherapie TRPM2 kanalen activeren en de intracellulaire calciumvoorraad legen 
waardoor acinar cel functie verloren gaat.  
 
Radiotherapie richt dus waarschijnlijk schade aan die de cel niet direct doodmaakt, maar wel functies 
verwoest. Deze kennis levert voor de kliniek nieuwe potentiële therapieën op waar later in deze 
scriptie nog verdere aandacht aan besteed wordt.  
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Behandelmogelijkheden 

Stimulansen 
Als een patiënt bij de dokter komt met klachten over een droge mond, dan zal hij meestal eerst 
willen kijken of hij met stimulansen de speekselproductie een duwtje in de rug kan geven. Op de 
markt zijn meerdere medicijnen beschikbaar met als meest voorgeschreven middelen pilocarpine, 
bethanechol, carbachol en cevimeline. Allemaal zijn het parasympathicomimetica maar ze binden 
wel aan verschillende receptors. Pilocarpine is een non-selectieve muscarine receptor agonist, 
cevimeline en bethanechol binden vooral aan M3 muscarine receptoren en minder aan M1 en 
carbachol bindt zowel aan muscarine en nicotinerge receptors. Deze onspecifieke binding betekent 
wel dat de middelen vrij veel bijwerkingen met zich meebrengen, waaronder excessief zweten, 
misselijkheid, diarree en hartkloppingen door interactie met M2 receptoren op het hart.40 
 
Een studie toonde aan dat pilocarpine de speekselproductie opvoert en dat patiënten na 12 weken 
hun quality of life een hoger cijfer gaven.41 Helaas worden er in deze studie geen cijfers gegeven van 
de hoeveelheid speeksel, de auteurs geven alleen aan of een groep een responder of niet was zonder 
specificatie van hoe je ingedeeld wordt in zo’n groep. Vooral de niet-gestimuleerde parotisklier 
speekselproductie lijkt bij pilocarpine gebruikers significant te verschillen van de placebo groep. Zoals 
eerder gezegd levert de parotisklier in niet-gestimuleerde situaties maar een klein aandeel van het 
speeksel. Of er dus daadwerkelijk verbetering heeft plaatsgevonden in speekselproductie valt te 
betwijfelen. Een andere studie concludeerde namelijk dat er slechts een insignificante toename van 
niet-gestimuleerd speeksel was en dat er geen verschil was in gestimuleerde speekselproductie.42 De 
patiënten merkten wel een stijging in quality of life maar of de minimale toename ook echt invloed 
heeft op orale gezondheid is niet bekend. In een review was de conclusie dat in ongeveer de helft 
van de patiënten het subjectieve gevoel van droge mond verminderde maar dat er niet per se 
verhoogde speekselproductie gemeten werd.40 Bovendien werkt het middel hooguit drie uur waarna 
het opnieuw toegediend moet worden. Pilocarpine is dus in staat om de meest merkbare maar ook 
subjectieve symptomen zoals een droge mond gevoel te verminderen maar dat dat het gevolg is van 
functieherstel lijkt niet het geval.  
 
Dat is opmerkelijk omdat de werking van parasympathicomimetica bekend is en hypothetisch zouden 
deze middelen moeten kunnen dienen als ligand van de M3 receptor op speekselkliercellen. Als de 
M3 receptor van speekselkliercellen geactiveerd wordt stijgt intracellulair calcium wat moet leiden 
tot een verhoogde speekseluitscheiding. Van pilocarpine en cevimeline is laten zien dat beiden na 
toediening de intracellulaire concentratie van calcium doen stijgen en dat verhoogde 
speekselproductie volgt.43 Van cevimeline was wel een veel hogere dosis nodig om hetzelfde effect 
op te wekken. Deze studie is echter wel uitgevoerd in ratten en dus ook in een veel meer 
controleerbare setup. Het zou best kunnen dat bepaalde voedingsmiddelen een invloed hebben op 
de speekselklieren waar de onderzoekers niet voor konden controleren in eerder genoemde studies. 
Maar nog veel belangrijker is dat laatstgenoemde studie is uitgevoerd in gezonde ratten; deze 
hebben dus geen radiotherapie ondergaan. Dit is een essentiële fout in de opzet omdat, zoals 
besproken in vorig hoofdstuk, radiotherapie cellulaire functies beschadigt waardoor 
signaaltransductie niet meer normaal verloopt en receptoren misschien kapot zijn.  
 
Stimulansen hebben dus weinig impact op een patiënt met xerostomie na radiotherapie. Hoewel ze 
een subjectief gevoel van vooruitgang ervaren, zal de verminderde speekselproductie  mogelijk later 
toch tot problemen leiden. Dat is ongewenst want van stimulansen is bekend dat ze wel werken. In 
het Syndroom van Sjögren geven pilocarpine en cevimeline namelijk een goed resultaat en verhogen 
de speekselproductie significant.44,45 Het is nu belangrijk dat de celfunctie van patiënten die 
radiotherapie ondergaan, behouden wordt en dat na radiatie gekeken wordt wat dan de impact is 
van speekselstimulansen. Voor dit functiebehoud zijn al enkele middelen beschikbaar waar later in 
deze scriptie op ingegaan zal worden. 



11 
 

Substituten  
Als stimulansen niet werken omdat er bijvoorbeeld geen functioneel speekselklierweefsel meer over 
is, kan er gebruikt gemaakt worden van speekselsubstituten. Deze zijn beschikbaar in verschillende 
vormen variërend van gels en mondspoelingen tot dierlijke producten en xanthan kauwgom.46 Een 
grote tekortkoming van substituten is dat ze maar korte tijd werkzaam zijn en dat patiënten het 
middel dus vaak opnieuw moeten toedienen. Daarnaast komt de samenstelling van de middelen vaak 
niet in de buurt van echt speeksel en is de enige functie het nat maken van de mond: de 
formuleringen bevatten bijvoorbeeld meestal geen immunologisch werkzame stoffen.47 
 
Een product dat wel immunologisch werkzame stoffen bevat en qua opbouw erg in de buurt komt 
van echt speeksel is BioXtra. Patiënten krijgen tandpasta, mondwater en een gel mee naar huis en 
mogen de gel zoveel gebruiken als ze willen. Een week na gebruik ervaren patiënten al een flinke 
stijging in de quality of life en subjectieve symptomen zoals monddroogte en mondpijn verminderen 
sterk.48 Hoewel de claims van de fabrikant mooi zijn, is er nog geen onderzoek gedaan of de 
mondflora daadwerkelijk gezonde bacteriën bevat door gebruik van BioXtra.49 Er zijn ook losse 
tandpasta’s beschikbaar met antimicrobiële stoffen zoals lactoferrine en immunoglobines en hoewel 
die in vitro werkzaam zijn, is het nog maar de vraag wat het effect is in de complexe mondholte.50 
Bovendien geeft therapie met tandpasta, mondwater en gel zoals BioXtra betere 
symptoomvermindering dan alleen tandpasta.51 
 
Kauwgomkauwen wordt vaak als minst invasieve behandeling gezien en kauwgom is overal 
verkrijgbaar. Voor patiënten is het wel belangrijk dat er suikervrije soorten gekozen worden vanwege 
het gevaar dat suiker kan brengen aan de droge mond. Voor maar een enkele patiënt met 
xerostomie neemt het gevoel van een droge mond af. Dit komt waarschijnlijk omdat de 
speekselkliercellen van de meeste patiënten niet meer functioneel zijn en er dus ook geen reactie 
vanuit de speekselklieren komt op het kauwgomkauwen.51 
 
Speekselsubstituten tonen dus resultaat en verbeteren de quality of life van patiënten met 
xerostomie maar het is slechts symptoombehandeling: aan het niet-functioneren van 
speekselkliercellen wordt dus niets veranderd. Ook is er nog geen studie gedaan waarbij gekeken 
werd wat het effect van dit soort producten is op bijvoorbeeld de mondflora op de lange termijn. Het 
is aan de patiënt of hij de rest van zijn leven substituten wil gebruiken. Een ideale therapie is het nog 
niet. 
 

Acupunctuur en elektrostimulatie  
Acupunctuur is een eeuwenoude Chinese behandelmethode en wordt inge zet voor de behandeling 
van de meest uiteenlopende ziektes. Het traditionele Chinese idee is dat het zieke lichaam een 
onbalans in het innerlijke klimaat ervaart en dat door middel van acupunctuur het klimaat hersteld 
kan worden. Op het lichaam worden zo’n 365 punten herkend waarvan elke net een andere functie 
heeft. In elk punt worden vijf tot vijftien naalden gestoken om het innerlijke klimaat weer op orde te 
brengen.52De hele Chinese traditie is niet wetenschappelijk onderbouwd maar er is door 
wetenschappers wel een meer op onderzoek gebaseerde acupunctuur methode ontwikkeld. Deze 
gebruikt punten in het lichaam die dichtbij het centrale zenuwstelsel liggen.53  
 
Als behandeling van xerostomie wordt acupunctuur al enige tijd ingezet. Om de speekselproductie 
op te voeren worden drie naalden gestoken in het oor, gebaseerd op auriculotherapie. Deze therapie 
gaat ervan uit dat het oor een representatie geeft van het gehele lichaam en als je specifieke punten 
selecteert, je een reactie op die punten in het lichaam kunt verwachten. Ook moeten er twee 
naalden in de hand op een specifieke plek gestoken worden, zie figuur 7. Maar omdat acupunctuur 
veel op interpretatie gebaseerd is, variëren de gekozen punten nogal. 
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Figuur 7. De posities op het oor en een hand voor de naalden voor acupunctuur van xerostomie.

54
 

Veel trials hebben acupunctuur al ingezet om de speekselproductie op te voeren bij xerostomie.14 
Over het algemeen leek er inderdaad weer productie op te treden bij patiënten maar al deze studies 
werden uitgevoerd in een ongecontroleerde en geen placebo bevattende setting. Ook werd er v aak 
gewerkt met vrijwilligers. Een review concludeerde dat er in de literatuur maar enkele onderzoeken 
zijn geweest in gecontroleerde settings maar dat de auteurs hierin alsnog tekort schoten door 
bijvoorbeeld niet kwantitatief het speeksel op te meten.14 Bovendien is de praktijk van acupunctuur 
door de wetenschap ontkracht. Keer op keer is gebleken dat de positie van een naald niets uitmaakt 
en dat zelfs hetzelfde resultaat geboekt wordt als er geen naald ingebracht wordt (maar de patiënt 
dat wel denkt).55 Acupunctuur berust dus volledig op een placebo-effect. Zolang de patiënt 
symptoomvermindering ervaart is dat niet erg, maar een geneesmiddel voor xerostomie is het niet. 
 
Een andere niet op medicatie gebaseerde therapie is elektrostimulatie van de speekselklieren. Wat 
begon met het implanteren van elektrodes over de parotisklieren heen heeft inmiddels geleid tot 
een veel minder invasieve therapie in de vorm van een bitje. De elektronica is vrij simpel en het bitje 
is aan en uit te zetten met een afstandsbediening. De elektrodes zijn zo gepositioneerd dat ze met 
een niet voelbaar schokje de nervus trigeminus activeren wat ertoe leidt dat de speekselklieren 
aangezet worden. In twee gecontroleerde trials waren de resultaten veelbelovend en was er niet 

alleen subjectieve symptoomvermindering 
bij patiënten; speekselvolume was ook 
hoger bij de groep met een echt bitje 
vergeleken met de placebogroep.56,57 In de 
resultaten valt echter op dat het overgrote 
deel van de deelnemers het Syndroom van 
Sjögren hadden en dat maar een klein 
aantal patiënten die radiotherapie 
ondergaan waren deelnamen. Kijkend naar 
andere therapieën is dat ook logisch want 
zoals al bleek hebben radiatiotherapie 
patiënten geen functionele 
speekselkliercellen en valt er dus weinig te 
stimuleren met elektriciteit.  
 

 
 

Figuur 8. Het stimulerende bitje.
101
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Gentherapie 
Toen het humane genoom voor het eerst gesequenced werd, leek het pad naar de genezing van elke 
ziekte open te liggen. Dat is althans wat wetenschappers destijds dachten maar tegenwoordig is 
duidelijk geworden dat veranderingen aanbrengen in het DNA nog niet zo simpel is. Veel trials 
hebben niet het beoogde resultaat behaald maar daar is wel van geleerd. Zo zijn er meerdere tools 
uitgevonden om genen te manipuleren. Eén van de eerste waren de zinc finger nucleases.  Zinc 
fingers kunnen gebruikt worden om specifieke DNA targets te vinden en door fusie met een DNA 
cleavage domein kunnen stukken DNA verwijderd worden waar je je therapeutische gen op richt en 
laat inbouwen.58 Het gebruik van TALENs is nog een vrij nieuw fenomeen maar werkt volgens 
eenzelfde principe hoewel er specifieker mee getarget kan worden. Nog recenter was de doorbraak 
van het CRISPR/Cas9 systeem dat oorspronkelijk het immuunsysteem van de bacterie vormt, maar is 
gemanipuleerd om zeer specifiek genen te verwijderen of toe te voegen in het DNA van de host. 
Voor de wetenschap was CRISPR een doorbraak omdat het een ontzettend simpel systeem is met 
een hoge efficiëntie. In het begin waren er nog problemen met off -target effecten waardoor op een 
verkeerde plek in het DNA het gen ingebouwd werd maar tegenwoordig zijn die grotendeels 
verholpen.59 
 
Tabel 2. Overzicht van verschillende technieken om genen te manipuleren.59 

 
 
 
Het gefabriceerde gen moet nog wel de cel in gebracht worden en daar zijn enkele mogelijkheden 
voor. Zo zijn er enkele virale vectors geoptimaliseerd om DNA in de hostcel te brengen. Vooral 
adenovirussen worden vaak gebruikt. Dit virus draagt op een dubbele strand DNA z’n genetische 
materiaal met zich mee. Het is vaak lastig om het in te brengen gen op de juiste plaats te krijgen in 
het genoom van de host. Een voordeel van het adenovirus is dat het zijn DNA niet i ntegreert met het 
DNA van de host; het drijft simpelweg los in de nucleus en kan gewoon afgeschreven worden. Qua 
veiligheidsredenen brengt dit ook voordelen met zich mee omdat het ingebrachte DNA niet 
gerepliceerd wordt wanneer de cel gaat delen. Dit betekent echter wel dat de therapie af en toe 
herhaald moet worden om de genen weer in de vernieuwde cellen van de  host te introduceren.60  
 
Retrovirussen worden ook wel ingezet om gentherapie te bewerkstelligen. Ze dragen hun genetische 
materiaal in de vorm van RNA met zich mee en eenmaal in de cel zijn de virussen in staat hier een 
DNA kopie van te maken met reverse transcriptase. Met het enzym integrase wordt het DNA 
geïntegreerd in het DNA van de host en wordt het bij elke celdeling dus ook meegedragen naar de 
dochtercel. Het was lang een probleem om het ingebrachte DNA op de juiste plek in het host DNA te 
plakken wat grote gevolgen kan hebben.61 Maar sinds de introductie van zinc fingers en daarna 
TALENs en CRISPR/Cas9 is dat een stuk eenvoudiger geworden. 
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Het is ook mogelijk om zonder het gebruik van een gemodificeerd virus het therapeutische gen in de 
cel te krijgen. Naast het gegeven dat, hoewel de virussen onschadelijk gemaakt zijn, ze toch nog wel 
eens een immuunrespons veroorzaken is een therapie zonder gebruik van virusvectors ook 
makkelijker te verkopen aan de patiënt. Soms wordt ‘naakt’ DNA in tissue gespoten in de vorm van 
een plasmide en zelfs als dsDNA. Cellen nemen echter niet gemakkelijk DNA op dus zijn er methoden 
bedacht om het met kracht de cel in te persen. Zo wordt er wel gebruik gemaakt van een gene gun, 
waarbij DNA in een goudballetje ingebracht wordt en de cel ingeschoten wordt.62 Ook wordt er 
gebruik gemaakt van een zeer korte, krachtige elektriciteitsschok die een tijdelijke porie in de 
celwand creëert wat de weg vrij maakt voor DNA om binnen te dringen. 63 Dit kan wel leiden tot 
celdood maar door optimalisatie van de techniek kan de schok steeds nauwkeuriger en korter 
toegediend worden om schade te minimaliseren. Verder wordt magnetofectie ingezet waarbij DNA in 
magnetische bolletjes gebracht wordt. Met een magneet kan zo het DNA door de celwand 
heengetrokken worden en binnenin de cel wordt het bolletje afgebroken zodat het DNA daar 
blootligt.64 Eén van de meest gebruikte methodes is lipofectie, waarbij DNA in een vetbolletje 
gebracht wordt. Het celmembraan neemt dit bolletje gemakkelijk op en lipofectie is een hoog 
reproduceerbare methode gebleken.65 
 
Gentherapie voor de behandeling van xerostomie is nog een betrekkelijk nieuw veld en er is nog 
maar weinig resultaat geboekt. De therapie gaat uit van het idee dat acinar cellen na radiotherapie 
niet of nauwelijks meer in staat zijn om speeksel te produceren. Het beetje speeksel dat 
geproduceerd wordt, moet nog wel de weg langs duct cellen afleggen en omdat de functie van de 
ducts vaak nog intact is, blijft er nog minder speeksel over als het eenmaal de speekselklier 
uitgepompt wordt. Door de duct cellen water doorlaatbaar te maken, stroomt er door osmotisch 
gradiënt toch water de duct cellen uit wat leidt tot een groter volume speeksel. 66 Om dit te 
bewerkstelligen wordt het humaan aquaporin-1 (hAQP1) cDNA in cellen geïntroduceerd door gebruik 
te maken van een recombinant adenovirus (AdhAQP1). In ratten werd eerst aangetoond dat de 
therapie leidde tot een verhoogde speekselflow en een nog beter resultaat werd gevonden in 
minivarkens.67,68 Daarnaast is de toxiciteit uitvoerig beschreven in een ratmodel.69 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2012 zijn de eerste resultaten bekend gemaakt van een kleinschalige en korte studie bij 11 
patiënten.70 Het adenovirus bleek veilig toegediend te kunnen worden en er werd geen systemische 
immuunreactie opgewekt. De uitkomsten staan in de flowchart hierboven. Dit is tot nu toe de enige 
studie die een functieherstel van speekselklieren laat zien met gentherapie maar wel met de nodige 
kanttekeningen. De onderzoeksgroep is natuurlijk nog veel te klein en er is ook nog niet gewerkt met 
een placebo. Het was interessant geweest als de auteurs een biopt van de speekselklieren hadden 
genomen en met een kleuring hadden kunnen aantonen dat AQP1 zich daadwerkelijk in de duct 
cellen gevestigd had. Ook is het belangrijk om te kijken hoe de samenstelling van speeksel is na de 
gentherapie. Als die grote afwijkingen vertoont met gezond speeksel kan dat gevolgen hebben voor 
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de orale gezondheid. Tenslotte zou het belangwekkend kunnen zijn om te kijken of gentherapie ook 
kan zorgen voor functieherstel van acinar cellen. Maar voor een eerste klinische trial zijn de 
resultaten interessant en is het afwachten of de therapie ook aanslaat in een grotere groep 
patiënten. 

Engineering van speekselklieren 
 De biotechnologie maakt een grote opmars in het biomedisch onderzoek en bijvoorbeeld het 3d-
printen van organen spreekt zeer tot de verbeelding. Hoewel het printen van een functioneel hart 
nog ver weg is, zijn er al wel resultaten behaald met het printen van celculturen, ooglenzen en 
vasculaire netwerken.71 Tekortkomingen momenteel zijn nog een beperkt scala aan materialen die 
gebruikt kunnen worden, cellen die de mechanische stress van het printen niet overleven en  een 

tekort aan bloedvoorziening in het geprinte tissue. Er 
wordt ook voorzichtig onderzoek gedaan naar een 
artificieel gebouwde speekselklier maar vanwege de 
ingewikkelde opbouw en werking van de klieren is er 
nog weinig succes geboekt. Eén groep in Italië was in 
staat om een gedetailleerde scan van de 
submandibularis- en sublingualisklieren van muizen te 
maken.72 Met deze scans konden ze een kunststof 
replica maken zoals te zien in figuur 9. Dit is dus nog 
absoluut niet bedoeld voor therapie en of het ooit zo 

ver komt is nog maar de vraag. Naast een gedegen 
vasculatuur moet er ook rekening gehouden worden 

met incorporatie van het zenuwstelsel en moet er nog een techniek ontwikkeld worden die de cellen 
minder mechanische stress laat ervaren tijdens het printen. Het volledig kunnen printen van een 
orgaan kan echter wel een interessante techniek worden om onder andere de systemische reactie 
van een medicijn te testen ex vivo. 
 

Stamceltherapie 
Bij de behandeling van xerostomie begint het nu mogelijk te worden om stamcellen in te zetten om 
daadwerkelijk functieherstel van de speekselklieren te bewerkstelligen. Alle eerder genoemde 
therapieën met uitzondering van gentherapie kunnen prima de symptomen van patiënten 
verminderen maar de speekselklieren blijven kapot en deze mensen zitten de rest van hun leven vast 
aan medicatie. Stamceltherapie kan de uitkomst gaan bieden om het lichaam zelf weer de productie 
van speeksel op zich te nemen. 
 
Er zijn meerdere invalshoeken om met stamceltherapie de speekselklier te herstellen. Biologisch 
gezien is het het simpelst om gebruik te maken van embryonale stamcellen, omdat deze volledig 
ongedifferentieerd zijn en in staat zijn elke cel te vormen die het lichaam rijk is. In een recent 
onderzoek zijn de speekselklieren van muisembryo’s in ontwikkeling verwijderd en is aangetoond dat 
deze na drie dagen groei in vitro speeksel konden produceren.73 De speekselklieren van adulte 
muizen werden verwijderd en de cellen afkomstig van het embryo werden ingespoten. Deze waren 
in staat om speekselklieren te vormen en ook een connectie te maken met de afvoerbuizen. Hierdoor 
was de speekselproductie gelijk aan die van normale muizen. De embryonale cellen waren dus in 
staat speekselklieren te vormen maar behalve dat het een interessant onderzoek is, zal het 
waarschijnlijk niet vertaald worden naar de kliniek. Het moeten opofferen van een embryo ligt 
ethisch zwaar en embryonale stamcellen brengen teratogene gevaren met zich mee wat betekent 
dat ze misvormingen in het weefsel kunnen veroorzaken. Een alternatief is om te kijken of iPS-cellen 
ook in staat zijn speekselklieren te vormen wanneer hetzelfde protocol gevolgd wordt.  
 

Figuur 9 Geel sublingualis  rood submandibularis72 
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Een andere bron van stamcellen is het 
beenmerg, waarin mesenchymatische 
stamcellen (MSC) en hemapoëtische 
stamcellen (HSC) gevonden worden. 
MSC’s zijn multipotent en zijn in staat 
te differentiëren in tal van andere 
cellen waaronder speekselkliercellen.74 
De potentie van deze cellen bij 
reparatie van speekselklieren is 
kleinschalig onderzocht. Eén studie 
toonde aan dat de helft van de MSC’s 
in het bijzijn van acinar cellen in vitro 
differentieerden tot acinar cellen. Na 
transplantatie waren muizen die 
radiotherapie ondergaan hadden weer 
in staat speeksel te produceren en 
histologische analyse toonde aan dat 
de MSC’s een acinar achtig karakter 
aangenomen hadden.75 Even later 
toonde een andere groep aan dat 

MSC’s die direct in de speekselklieren van muizen ingespoten werden, ook voor significant 
functieherstel zorgde.76  
 
Omdat MSC’s nog geïsoleerd moeten worden uit beenmergvloeistof, wordt vaak ook simpelweg alle 
vloeistof gebruikt waarin HSC’s  gevonden worden maar ook andere voorlopercellen.  In figuur 10 
staat een viertal mogelijkheden samengevat die het functieherstel kunnen verklaren aan de hand van 
cellen die gevonden worden in het beenmerg. Omdat MSC’s onderdeel van een functieherstellende 
therapie kunnen worden, zal vooral daarop gefocust worden.  
 
Voor celfusie is weinig bewijs en lijkt het erop dat dit niet het mechanisme is.77 Over het feit of 
differentiatie van MSC’s leidt tot functieherstel bestaat enige controverse. Eerder genoemde 
onderzoeken volgden met markers de MSC’s in vivo en vonden dat kleine aantallen stamcellen zich 
gevestigd hadden tussen acinar cellen en in staat waren speeksel te produceren.75,76 Een andere 
studie lyseerde in beenmerg groeiende cellen en gebruikte slechts de vloeibare intracellulaire 
componenten voor therapie in bestraalde muizen.78 Verbazingwekkend genoeg herstelde 
speekselproductie tot normaal niveau. De reden hiervoor is niet volledig duidelijk maar uit een 
genexpressieprofiel van de speekselkliercellen bleek dat na toediening van deze mix talloze genen 
belangrijk bij de ontwikkeling, proliferatie en herstel een hogere expressie hadden vergeleken met 
control en onbehandelde, bestraalde muizen. In de literatuur is aangetoond dat een van deze hoger 
tot expressie komende genen, IGF-1, na toediening kan leiden tot functieherstel.79 Het zou 
interessant zijn om aan de hand van het verkregen genexpressieprofiel een mix van groeifactoren te 
produceren en te kijken wat het effect daarvan is op bestraalde speekselklieren. Maar blijkbaar zijn 
MSC’s niet per se van belang en gaat het vooral  om het totaalplaatje van de cellen in het beenmerg. 
Mogelijk is het effect ook kortstondig en bovendien kan werken met groeifactoren in vivo 
kankerontwikkeling uitlokken.  
 
Dat MSC’s uiteindelijk differentiëren tot bloedvaten is waarschijnlijk mogelijk. Eén studie volgde 
cellen vanuit het beenmerg nadat G-CSF, een stimulator voor cellen uit het beenmerg, was 
geïnjecteerd, en testte ook de aantrekkingskracht van FMS-like tyrosine kinase-3 ligand en stem cell 
factor.80 Het bleek dat de groep waarin een combinatie van de drie eerder genoemde cytokines 
toegediend werd de meeste angiogenese onderging. Dit is waarschijnlijk gecorreleerd met het feit 
dat deze combinatie de meeste migratie van cellen uit het beenmerg opwekte. Het is van belang te 

Figuur 10. Vier manieren van de regeneratieve werking van 
beenmergcellen. 1) Cellen fuseren met speekselkliercellen om de 
functie te hertellen. 2) De cellen differentiëren tot functionele acinar 
cellen. 3) Angiogenese wordt gestimuleerd wat leidt tot 

functieverbetering. 4) Middels paracrine wordt functieherstel 
gerealiseerd. 104 
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vermelden dat alle cellen van het beenmerg gevolgd werden in deze studie en het is niet te zeggen of 
dit het resultaat is van een MSC die op die plek een endothele cel heeft gevormd. Maar MSC’s zijn in 
vitro in staat om endotheelcellen te vormen81 en mogelijk vormen endothele voorlopercellen een 
tussenstap. Deze cellen bevinden zich ook in het beenmerg en waarschijnlijk vormen ze uiteindelijk 
het endotheel. Dat MSC’s wel in staat zijn om naar speekselklieren te migreren nadat die beschadigd 
zijn, is aangetoond.82 Er moet wel bij gezegd worden dat de MSC’s niet vanuit het beenmerg 
kwamen, maar intraveneus geïnjecteerd waren. Toch suggereert dit dat het lichaam schade aan 
speekselkliercellen probeert te repareren en dat het wellicht een steuntje in de rug nodig heeft.  
 
Mechanisme vier gaat ervan uit dat de paracrine signalen die gegeven worden door de 
beenmergcellen uiteindelijk leiden tot het functieherstel. MSC’s vertonen immunosuppressieve 
effecten en vooral het uitscheiden van IL-10 is belangrijk omdat dit onder andere zorgt voor 
suppressie van Th17 cellen die betrokken zijn bij inflammatie.83 IL-10 is ook belangrijk bij proliferatie 
en kan op die manier meehelpen aan functieherstel van speekselklieren. Het resultaat dat slechts de 
inhoud van beenmergcellen genoeg is om functieherstel te induceren suggereert ook dat paracrine 
signalering van groot belang is.78 
 
De therapie werkt dus goed maar hij wordt nog vrij weinig ingezet en het lijkt er ook niet op dat er 
veel onderzoek gedaan wordt naar functieherstel van speekselklieren met MSC’s. Mogelijk komt dat 
omdat het winnen van beenmergvloeistof bepaald geen pijnloze  procedure is zonder gevaren.84 Er is 
echter laten zien dat beenmergcellen ook kunnen migreren naar beschadigde speekselklieren door 
het toedienen van aantrekkende cytokines.80 Om deze methode interessanter voor de kliniek te 
maken is het belangrijk  te kijken naar de veiligheid van deze methode en of het mogelijk is om het 
toe te passen in patiënten. Overigens zou het zo kunnen zijn dat het vooral de paracrine signalering is 
die meehelpt aan functieherstel. Er zou gekeken kunnen worden naar welke groeifactoren en 
cytokines nou precies een rol spelen en of er een farmaceutische therapie ontwikkeld kan worden 
die de werking van MSC’s nabootst. Wel moet er rekening gehouden worden met mogelijke 
induceren van tumorontwikkeling.  
 
Stamceltherapie waarbij stamcellen uit de speekselklieren gebruikt worden om functieherstel te 
realiseren, groeit qua toepassing. Het was lang een probleem om stamcellen in leven te houden 
nadat ze uit het lichaam geïsoleerd waren. Radiotherapie neemt vaak zo’n zeven weken in beslag en 
je wilt voordat de patiënt bestraald wordt de gezonde stamcellen isoleren en ze zeve n weken later 
onveranderd terugbrengen in het lichaam. Bij stamcellen van de speekselklier van de muis is het al 
mogelijk om ze lange tijd in een petrischaal in leven te houden.15 Bovendien zijn deze stamcellen in 
staat speekselklieren te herstellen in bestraalde muizen. Daarnaast is aangetoond dat humane 
speekselklier stamcellen de beschadigde speekselkieren van ratten kunnen repareren. 85 
 
Bij knaagdieren werkt deze therapie dus al goed maar hij moet nu nog vertaald worden naar de 
mens. Zoals gezegd duurt een radiotherapiebehandeling gewoonlijk zo’n zeven weken en dat 
betekent dat de geïsoleerde stamcellen minstens zeven weken gezond en in leven gehouden moeten 
worden in vitro. Bij de transplantatie van humane speekselklier stamcellen waren de auteurs al in 
staat om de cellen vijf weken in leven te houden, dus het is interessant om te kijken wat er na die tijd 
gebeurt.85 Daarnaast is de cryopreservatie van rat speekselklier stamcellen onderzocht en bleek dat 
ze na drie jaar opslag nog altijd karakteristiek op de stamcel leken.86 Er is nog geen in vivo test 
gedaan en er moet gekeken worden of het protocol naar menselijke cellen vertaald kan worden. 
Overigens kan het toch een beter idee zijn om eerst in vitro de best functionerende stamcellen te 
selecteren om een zo goed mogelijke therapie te kunnen aanbieden. 
 
De laatste jaren wordt steeds vaker geopperd dat de zuurstofconditie waarin cellen gegroeid worden 
in vitro niet overeenkomt met die in het lichaam. Cellen in het lab worden blootgesteld aan een 
atmosferische zuurstofconcentratie van 20%. Maar in het lichaam zijn de fysiologische concentraties 
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van zuurstof vele malen lager.87 In beenmerg varieert de concentratie bijvoorbeeld tussen nul en vier 
procent, in de lever circuleert zo’n zes procent zuurstof en in de hersenen wordt ook niet meer dan 
zeven procent zuurstof geleverd.88-90 Zenuwstelsel precursors gegroeid in drie procent zuurstof doen 
het vele malen beter dan de cellen die in atmosferische conditie groeien.91 Op elk vlak scoorden de 
drie procent cellen beter: proliferatie, overleving en differentiatie verliepen allemaal substantieel 
beter. Een andere groep slaagde erin humane embryonale stamcellen gegroeid in fysiologisch 
zuurstof langer in leven te houden ten opzichte van atmosferisch zuurstof.92 Op atmosferisch 
zuurstofniveau schakelen belangrijke genen na een aantal delingen uit maar groei op 5 procent 
zuurstof lijkt beter te zijn voor de cellen.  
 
Het effect van groei op fysiologisch zuurstof moet nog wel nader geanalyseerd worden en zeker 
tumorvorming moet in de gaten gehouden worden. Het is bekend dat tumors in het lichaam groeien 
in een lagere zuurstofomgeving en dat Hif-1α de overleving, het metabolisme en de invasiecapaciteit 
van tumors verbetert.93 Dit eiwit komt tot expressie wanneer cellen zich in een lage 
zuurstofomgeving bevinden. In vitro doen tumoren het ook erg goed op lage zuurstofconcentraties.94 
Daarnaast is het niet simpel om cellen in een lage zuurstofconcentratie te laten groeien. Er is een 
speciale incubator voor nodig en elke handeling van het protocol zou in die incubator uitgevoerd 
moeten worden wat niet altijd mogelijk is. Ook is het nog de vraag hoe deze celculturen straks 
getransplanteerd moeten worden. Transplantatie vindt niet in de incubator plaats en het is niet 
bekend of en hoe snel cellen schade oplopen in atmosferische zuurstofconcentraties in die korte tijd 
voordat ze in het lichaam terechtkomen. Mogelijk treedt er al gelijk oxidatieve stress op maar hier 
moet nog onderzoek naar gedaan worden.  
 
Al met al vormt stamceltherapie een interessant onderzoeksveld en zijn er al goede resultaten 
geboekt met het functieherstel van de speekselklieren. Embryonale stamcellen zullen waarschijnlijk 
niet gerealiseerd kunnen worden in de kliniek maar iPS cellen kunnen een interessante alternatieve 
methode vormen. MSC’s zijn in staat speekselproductie te herstellen maar het verkrijgen van 
beenmergvloeistof is geen pijnloze procedure. Gelukkig lijken tissues ook vanuit het lichaam zelf 
getarget te kunnen worden waardoor beenmergcellen uit zichzelf naar die plek toegaan. Het zou 
zelfs mogelijk kunnen zijn dat een mix van actieve stoffen genoeg is voor therapie. Stamcellen 
gebruiken vanuit de speekselklieren levert al veel succes op in muizen en op dit moment wordt de 
therapie vertaald naar mensen. Er zou in vivo gemeten moeten worden hoeveel zuurstof de 
speekselklieren bereikt zodat bij de celgroei in vitro gevarieerd kan worden met 
zuurstofconcentraties om de meest optimale waarde voor speekselklier stamcellen te vinden.  
 
 

Preventieve therapie 
Als met preventieve behandeling de schade voorkomen kan worden, zijn alle eerder genoemde 
therapieën mogelijk niet meer of in mindere mate van belang. Amifostine werd eerder genoemd als 
middel om radioactieve schade te verminderen. In gezonde cellen komt het actieve metaboliet 
beschikbaar door hydrolyse van amifostine door alkaline phosphatase; dit gebeurt niet in 
kankercellen waardoor een tumor dus niet beschermd wordt. Het precieze mechanisme hiervan is 
niet bekend maar gedacht wordt dat door de lagere pH in kankercellen alkaline phosphatase minder 
actief is.95 Een recente review heeft alle trials met amifostine van de afgelopen jaren samengevat en 
kwam met de conclusie dat amifostine acute xerostomie bij een groot aantal patiënten tegenging en 
dat 40% van de late, chronische xerostomie voorkomen was.96 Dit zal waarschijnlijk te maken hebben 
met het feit dat amifostine DNA schade beperkt door het wegvangen van vrije radicalen en dat 
stamcellen zo in staat blijven gezonde dochtercellen te produceren. Er is geen bewijs gevonden dat 
amifostine kankercellen helpt overleven; het eerder genoemde mechanisme hiervoor lijkt dus te 
kloppen maar dit moet nog beter onderzocht worden. Zo’n vijf procent van de patiënten krijgt te 
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maken met bijwerkingen als misselijkheid en hypotensie en hoewel dit niet genegeerd mag worden, 
kunnen deze bijwerkingen met medicatie verholpen worden. 
 
Er zijn nog vele andere zogenaamde free radical scavengers die met eenzelfde werking de cel 
beschermen voor DNA schade. Een andere soort medicatie is de onlangs geïntroduceerde cycline 
afhankelijke kinase inhibitor roscovitine. Door toediening hiervan komen cellen vast te zitten in de 
G2/M fase omdat de werking van het cycline afhankelijke kinase geblokkeerd wordt. Hierdoor 
worden celdeling en apoptose geblokkeerd. De stof deed het heel goed in muizen; apoptose vond 
niet plaats en speekselflow bleef onveranderd na bestraling.97 Dit werd wel getest in muizen en zoals 
eerder vermeld in deze scriptie bestaat de kans dat apoptose niet de hoofdreden voor functieverlies 
is in ratten en mensen. Het zal dus interessant zijn om de werking van dit middel in andere 
organismen te observeren. 
 
Onderzocht moet worden of het mogelijk is om functiebehoud van speekselklieren te 
bewerkstelligen door belangrijke intracellulaire pathways te beschermen. Voor het in stand houden 
van de calciumsecretie zijn er al therapieën bedacht waarvan een samenvatting in tabel 3 staat.98 
Door toediening van M3-AchR en α1-AR agonisten werd speekselklierfunctie minstens 50% 
behouden. Alle metingen zijn wel gedaan na toediening van pilocarpine dus dit laat waarschijnlijk de 
maximale werking van de speekselklieren zien. De vondst dat TRPM2 channels leiden tot een 
gereduceerde speekselflow door exocytose van calcium, kan ook interessante nieuwe medicatie 
opleveren. Wat er gebeurt in het geval van aanwezigheid van een TRPM2 antagonist kan mogelijk 
belangwekkende resultaten leveren. 
 
 
Tabel 3. Een overzicht van de effecten die verschillende agonisten hebben op de speekselproductie. Een groot pijltje 

betekent 25% bescherming, een klein pijltje 10%.98 

 
 
 
Wellicht de doeltreffendste preventieve therapie kan gevonden worden in de toepassing van 
protontherapie. Dat een gerichtere stralingsdosis zorgt voor minder xerostomie gevallen is al 
aangetoond met IMRT.18 Echter uit de natuurkunde is bekend dat protonen een hele specifieke 
energieafgifte hebben en heel nauwkeurig afgesteld kunnen worden om tumoren te bestralen. 
Protonen volgen de zogenaamde Bragg piek. Dat betekent dat protonen hun energie afgeven op de 
vooraf bepaalde plek en dat ze verder geen schade zullen aanrichten.  Terwijl fotonen gebruikt bij 
klassieke radiotherapie hun energie afgeven aan al het weefsel dat ze passeren, geven protonen dus 
hun energie pas af op een nauwkeurig te berekenen afstand. Zo kan er precies berekend worden hoe 
diep de tumor zich in het lichaam bevindt en kan de protonenstraal daar nauwkeurig op gericht 
worden.99 De eerste trials waarbij protontherapie gebruikt wordt om hoofd- en halskanker te 
bestrijden zijn al gaande. Dat de protonen in staat zijn om de tumoren uit te schakelen is 
gebleken.19,100 Bijeffecten werden wel gemeten maar acute xerostomie werd niet waargenomen. 
Mogelijk liepen patiënten überhaupt geen risico om xerostomie te ontwikkelen omdat tumoren op 
afgelegen plekken bestraald werden waar speekselklieren weinig risico lopen. Bij deze studies zijn er 
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ook nog geen histologische analyses gedaan die aantonen dat er geen speekselkliercelschade heeft 
plaatsgevonden. Er wordt tevens niet direct vergeleken met bijvoorbeeld IMRT om het echte 
voordeel van protontherapie aan te tonen. Een gevaar dat zich mogelijk voordoet is dat de protonen 
misschien te nauwkeurig zijn. Soms vertakken tumoren zich en is dat niet altijd duidelijk te zien op 
scans. Met conventionele radiotherapie werden deze gebieden vaak toch per ongeluk meegepakt 
maar het is nog de vraag of de uitlopers straks niet ontkomen door onnauwkeurig werk van de 
radioloog. Desalniettemin zal de nauwkeuriger werking van protontherapie mogelijk veel xerostomie 
gevallen in de toekomst kunnen voorkomen.  
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Conclusie 
In deze scriptie is duidelijk geworden dat xerostomie als gevolg van radiotherapie bij hoofd- en 
halskanker een serieus probleem vormt en dat de quality of life van patiënten drastisch vermindert. 
Waarom functieverlies van speekselklieren optreedt, is nog niet volledig duidelijk  maar het lijkt erop 
dat apoptose in muizen de reden is en dat ratten vooral last hebben van schade aan cellulaire 
pathways. Het is belangrijk dat de specifieke oorzaak bij mensen gevonden wordt maar het lijkt erop 
dat ook hier schade aan de cellulaire pathways een grote rol speelt.  
 
Er zijn veel middelen voor symptoombestrijding beschikbaar maar voor deze middelen geldt dat het 
niet leidt tot functieherstel. Sommige patiënten hebben daar mogelijk geen problemen mee. Het is 
echter niet bekend wat de gevolgen op de mondflora op de langere termijn van dit soort middelen 
zijn. We moeten ernaar streven om functieherstel in patiënten te bewerkstelligen. Daarvoor kan 
gebruik gemaakt worden van stamcellen die uit het beenmerg gewonnen worden of stamcellen die 
in de speekselklieren voorkomen. Het is ook mogelijk om bestaande cellen een zetje in de rug te 
geven met enkele agonisten en het zou interessant zijn om te kijken wat combinatietherapie van dit 
soort agonisten plus stimulansen voor effecten hebben in mensen.  
 
De introductie van IMRT heeft er al voor gezorgd dat veel potentiële xerostomie gevallen voorkomen 
werden. Nu protontherapie klaar is voor gebruik is het van belang om te kijken of bijeffecten nog 
steeds in grote mate optreden bij hoofd- en halskanker patiënten. Als blijkt dat de protonen in staat 
zijn om effectief tumoren te doden zonder daarbij omliggend gezond weefse l te beschadigen, is 
mogelijk de heilige graal gevonden voor de behandeling van hoofd- en halskanker.  
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