
 

 

 University of Groningen

Sjogren's syndrome
Meijer, Jiska Marianne

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2010

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meijer, J. M. (2010). Sjogren's syndrome: treatment and treatment evaluation. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/cb8a8e62-45ec-4437-bc29-93edc208dd49


Chapter 8 
Samenvatting



Ch
ap

te
r 8

 

146

Samenvatting

Het syndroom van Sjögren (SS) is een auto-immuunziekte die wordt gekarakteriseerd door 
een chronische ontsteking van onder andere de speeksel- en traanklieren. Deze ontsteking 
leidt bij 95% van de patiënten tot klachten van een droge mond (xerostomie) en droge 
ogen (keratoconjunctivitis sicca). Dit beeld wordt het primair syndroom van Sjögren (pSS) 
genoemd. Wanneer de aandoening gepaard gaat met een andere auto-immuunziekte zoals 
reumatoïde artritis (RA) of systemische lupus erythematosus (SLE) spreken we van een 
secundair syndroom van Sjögren (sSS). De mond- en oogproblemen worden vaak vergezeld 
door klachten buiten de klieren (extraglandulair) zoals nier- en long problemen, ontsteking van 
gewrichten (artritis), pijnlijke gewrichten (artralgie) en ontsteking van bloedvaten (vasculitis). 
Daarnaast ondervindt 85% van de patiënten klachten van ernstige vermoeidheid. Tenslotte 
heeft SS een grote impact op de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven. 

De huidige behandelingen voor SS onderdrukken alleen, in wisselende mate, de symptomen 
van de ziekte. Sinds een aantal jaren wordt therapie met biologicals toegepast voor auto-
immuunziekten, zoals RA. Bij therapie met biologicals wordt gepoogd op celniveau in te 
grijpen in de ontstaanswijze (pathofysiologie) van de ziekte. Voor SS zijn echter nog geen 
goedgekeurde therapieën met biologicals beschikbaar voor klinische toepassing. Inmiddels zijn 
wel een aantal fase I en II studies uitgevoerd of in uitvoering waarin het nut van een dergelijke 
therapie voor SS wordt onderzocht.

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift wordt de invloed van SS op de kwaliteit 
van leven geëvalueerd, worden de tot op heden toegepaste goedgekeurde en experimentele 
behandelingen voor SS beschreven, worden bestaande en nieuwe instrumenten voor het 
evalueren van de behandeling van SS besproken en worden de effecten van behandeling met 
rituximab, een antilichaam gericht tegen bepaalde witte bloedcellen (B cellen), in SS patiënten 
geëvalueerd.  

In hoofdstuk 2 wordt de aan de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven en de invloed op werk 
en arbeids(on)geschiktheid van pSS en sSS patiënten beschreven. De gegevens van SS patiënten 
werden vergeleken met data afkomstig uit de gemiddelde Nederlandse populatie. Aan het 
gehele cohort van SS patiënten, die regelmatig voor controle in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen werd gezien, werd een vragenlijst toegestuurd. 195 van de 235 patiënten 
(83%) bleken bereid te zijn aan dit onderzoek deel te nemen en stuurden de ingevulde 
vragenlijst terug. Analyse van de resultaten toonde aan dat SS een grote invloed had op de aan 
de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven en op werk en arbeids(on)geschiktheid. In vergelijking 
met de gemiddelde scores van de Nederlandse populatie scoorden SS patiënten lager op 
het Short Form-36 (SF-36; deze vragenlijst scoort het subjectieve welbevinden), bleek het 
percentage SS patiënten dat werkte lager te zijn en was het percentage arbeidsongeschiktheid 
onder SS patiënten beduidend hoger dan in de Nederlandse populatie. Patiënten met sSS 
scoorden slechter dan patiënten met pSS op de gebieden fysiek functioneren, lichamelijke pijn 
en algemene gezondheid van de SF-36 vragenlijst. De resultaten van dit onderzoek benadrukken 
de noodzaak tot het ontwikkelen van een meer causale behandeling voor SS.

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gepresenteerd van de tot en met 2006 gepubliceerde 
resultaten van onderzoek verricht naar de effecten van therapie met biologicals in de 
behandeling van SS. Tevens worden in dit hoofdstuk de toekomstperspectieven betreffende 
de behandeling van SS met deze therapieën geschetst. Toegenomen inzicht in de werking op 
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celniveau van witte bloedcellen (cellulaire mechanismen van T en B cel activiteit), toegenomen 
kennis van de pathofysiologie van SS en het beschikbaar zijn van een aantal therapieën met 
biologicals (anti-TNF-α, anti-CD20, anti-CD22) hebben geresulteerd in nieuwe mogelijkheden 
voor therapeutische interventie. Inmiddels zijn een aantal fase I en II onderzoeken uitgevoerd 
om de effectiviteit en veiligheid van therapieën met biologicals voor SS te evalueren. 
Momenteel lijken B cel gerichte therapieën, in het bijzonder de therapie waarbij anti-CD20 
antilichamen worden toegepast, veelbelovend te zijn. Aangezien de uitkomsten van de tot 
op heden gerapporteerde inventariserende studies met B cel gerichte therapieën hoopvol 
zijn, is het de inschatting dat in de nabije toekomst therapieën met biologicals een belangrijke 
rol zullen gaan spelen bij de behandeling van SS. Alvorens deze therapieën algemeen kunnen 
worden toegepast, moeten eerst grotere fase II en III studies worden verricht om de 
gerapporteerde resultaten te bevestigen.

Evaluatie van een nieuwe therapie vereist goed gedefinieerde en gebruiksvriendelijke 
instrumenten om het effect van de behandeling te beoordelen. In hoofdstuk 4a wordt een 
overzicht gegeven van de bestaande instrumenten waarmee het effect van een therapie 
gericht op speekselklier gerelateerde ziekten kan worden geëvalueerd. Evaluatie van de 
speekselklierfunctie (hoeveelheid speeksel (sialometrie) en samenstelling (sialochemie)) en 
onderzoek van de biopten op weefselniveau (histopathologie) van de speekselklieren lijken 
zeer geschikte instrumenten om zowel speekselklier gerelateerde ziekten te diagnosticeren 
als de progressie en behandeling van de onderliggende aandoening te evalueren. Daarnaast 
is het zinvol om meer algemene instrumenten, zoals subjectieve vragenlijsten (bijvoorbeeld 
visual analogue scale (VAS) scores, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) score en SF-36) 
en serologische parameters, zoals gehaltes van autoantilichamen in het bloed, bij de evaluatie 
van het effect van een bepaalde therapie op SS te betrekken.

In hoofdstuk 4b wordt de ontwikkeling van een nieuw evaluatie instrument beschreven: 
analyse van het genetische en eiwitprofiel van totaal speeksel. In het in dit hoofdstuk 
beschreven onderzoek werden de genoemde speeksel profielen van SS patiënten vergeleken 
met die van gezonde mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat zowel het speeksel van specifieke klieren als totaal speeksel van pSS 
patiënten moleculaire profielen bevat die weergeven dat de speekselklier beschadigd is en 
het immuunsysteem geactiveerd is. De eiwit en genetische biomarkers die werden gevonden 
in het totaal speeksel kunnen mogelijk van belang zijn voor de vroegdiagnostiek van pSS. 
Hiervoor moeten de gevonden markers worden gevalideerd in grotere groepen patiënten 
en worden afgezet tegen het profiel van patiënten met andere auto-immuunziekten, zoals 
reumatoïde artritis, SLE en sSS. 

De in hoofdstuk 4 beschreven evaluatie instrumenten zijn gebruikt om de behandeling met 
rituximab (hoofdstuk 5) te evalueren.

In hoofdstuk 5a wordt een studie beschreven waarin de effectiviteit en de veiligheid 
van (her)behandeling met rituximab van patiënten met SS wordt geëvalueerd. De follow 
up bedroeg gemiddeld 57 weken. Acht patiënten met vroege pSS en 7 patiënten met een 
mucosa-associated lymphoid tissue (MALT)-type lymfoom en pSS (MALT/pSS) werden 
geïncludeerd. De behandeling met rituximab bleek ongeveer 6-9 maanden effectief voor 
vroege pSS patiënten en langer voor de MALT/pSS patiënten. Herbehandeling van de 5 pSS 
patiënten die geen serumziekte hadden ontwikkeld, resulteerde in een vergelijkbaar positief 
effect zoals werd gezien na de eerste behandeling. Het ontwikkelen van een serumziekte-
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achtig beeld, veroorzaakt door de ontwikkeling van antilichamen tegen rituximab, bij 3 van de 
8 behandelde patiënten zou kunnen beteken dat er een hogere dosis corticosteroïden nodig 
is tijdens de behandeling met rituximab. 

In hoofdstuk 5b wordt een studie beschreven waarin de resultaten van de histopatho-
logische evaluatie van weefsel van de oorspeekselklier (parotis) na rituximab behandeling 
werden gecorreleerd aan de parotisfunctie met als doel om een structuur-functie analyse van 
de behandeling met rituximab te kunnen verrichten. Sequentiële parotisbiopten, vóór en 12 
weken ná behandeling met rituximab van vroege pSS patiënten, toonden een afname van de 
ontsteking en herstel van de in het ontstekingsproces veranderde klierbuisjes. De toegenomen 
speekselvloed van de parotisklier en de normalisatie van de natrium concentratie in het 
parotisspeeksel zijn in overeenstemming met de op histopathologisch niveau waargenomen 
veranderingen. Deze bevindingen onderstrepen de effectiviteit van B cel depleterende 
therapie en duiden er op dat regeneratie van speekselklierweefsel mogelijk is bij SS. Het in dit 
hoofdstuk beschreven onderzoek werd verricht bij de 5 patiënten die werden herbehandeld 
met rituximab (zie hoofdstuk 5a). Analyse van grotere groepen patiënten waarbij een biopt 
is genomen voor en na behandeling met rituximab is nodig om deze eerste resultaten te 
bevestigen.

Gebaseerd op deze veelbelovende resultaten werd een dubbel-blinde placebo-gecontro-
leerde studie verricht (hoofdstuk 5c). In dit onderzoek werden 30 patiënten met een 
vroege vorm van pSS geïncludeerd, waarvan 20 patiënten werden behandeld met rituximab 
en 10 patiënten met een placebo. Alle 30 pSS patiënten kregen een hogere dosering 
corticosteroïden dan de pSS patiënten in de eerdere inventariserende studie (hoofdstuk 
5a) om het ontwikkelen van bijwerkingen, in het bijzonder een op serumziekte gelijkend 
klachtenpatroon, te voorkomen. In dit onderzoek leidde B cel depletie tot verbetering van 
zowel de objectieve als subjectieve parameters van de aan pSS gerelateerde ziekteactiviteit. 
De speekselklierfunctie verbeterde, de vermoeidheid verminderde en de extraglandulaire 
manifestaties namen af. De meeste verbeteringen werden 12 tot 36 weken na de start van de 
behandeling met rituximab gezien. Deze veelbelovende resultaten suggereren dat het zinvol is 
om een grotere fase III studie uit te voeren met als doel het verkrijgen van goedkeuring voor 
behandeling met rituximab bij SS. 

Hoewel SS wordt beschouwd als een ziekte waarbij met name T cellen betrokken zijn bij 
het ontstaan van de afwijkingen, bestaan er steeds meer aanwijzingen dat de rol van de B 
cellen niet moet worden onderschat. De beschrijving van de casus in hoofdstuk 6 vergroot 
het inzicht in de betrokkenheid van een B cel component bij SS. In dit hoofdstuk wordt een 
retrospectief onderzoek beschreven naar 8 patiënten met de combinatie van SS en een 
lokale huidaandoening waarbij er neerslag plaatsvindt van eiwitten (gelokaliseerde cutane 
amyloidose). In databases van 3 amyloidose centra (Italië: Universiteit van Pavia; Duitsland: 
Universiteit van Heidelberg; Nederland: Universitair Medisch Centrum Groningen) werd 
gezocht naar deze zeldzame combinatie. Meest waarschijnlijk was er sprake van AL type 
amyloidose bij alle 8 SS patiënten. Dit is een lichte keten immunoglobuline geassocieerde 
amyloidose waarbij deze ketens lokaal worden geproduceerd door plasma cellen in de huid 
die uitsluitend lichte ketens produceren. Cutane AL amyloidose lijkt samen te hangen met 
SS. Hiermee wordt een nieuw element toegevoegd aan het spectrum van lymfoproliferatieve 
ziekten dat gerelateerd is aan SS.

In hoofdstuk 7 worden de algemene conclusies uit de verschillende onderzoeken gecombineerd, 
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besproken en in een breder kader geplaatst. Tevens worden toekomstperspectieven geschetst 
ten aanzien van de causale behandelmogelijkheden van SS.

Tegenwoordig wordt SS steeds vaker in een vroeg stadium van het ziekteproces gediag-
nosticeerd. Screening op SS zou in de toekomst kunnen worden vereenvoudigd wanneer 
hiervoor bijvoorbeeld het eiwitprofiel van speeksel kan worden gebruikt.

Tot op heden is geen causale behandeling beschikbaar voor SS. Wel is aangetoond 
dat het hebben van SS een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven, op werk en 
arbeidsgeschiktheid. Daarom is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe 
behandelingen voor SS, ook al zijn deze behandelingen duur en intensief.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat behandelingen die gericht zijn op depletie van B 
cellen het meest succesvol zijn. Ook de resultaten van een placebo gecontroleerde studie 
(hoofdstuk 5c) lieten positieve effecten zien van behandeling met rituximab, een B cel 
depleterende behandeling. Een probleem van een behandeling met rituximab is dat bij SS 
patiënten veel vaker een serumziekte-achtig beeld wordt gezien dan bij patiënten met andere 
auto-immuun aandoeningen, bijvoorbeeld RA en SLE. Een aantal hypotheses die dit verschil 
zouden kunnen verklaren, worden uiteengezet in hoofdstuk 7. Toediening van prednisolon 
lijkt de kans op het ontwikkelen van dit serumziekte-achtige beeld te verkleinen. 

Herbehandeling van SS met rituximab lijkt even effectief te zijn als een eerste behandeling. 
Momenteel loopt een studie waarbij alle 30 in hoofdstuk 5c beschreven pSS patiënten 
worden herbehandeld met rituximab en waarbij een langere follow up periode (ruim 1 
jaar) in acht wordt genomen. In deze studie krijgen alle patiënten, dus zowel de patiënten 
die aanvankelijk rituximab kregen als ook de patiënten die een placebo hebben gekregen, 
rituximab toegediend. Naast een beoordeling van het klachtenpatroon, en serologisch- en 
speekselklierfunctieonderzoek, worden bij deze 30 pSS patiënten opnieuw parotisbiopten 
genomen (vóór en/of 12 weken ná behandeling met rituximab). Deze biopten zullen 
histopathologisch worden geanalyseerd. Met deze studie hopen we de in hoofdstuk 5b 
beschreven resultaten te bevestigen. 

Naast de al uitgevoerde fase II studies moeten grotere fase III studies worden verricht om 
toestemming te krijgen voor routine behandeling van SS patiënten met rituximab. In deze 
grote fase III studies zal aandacht moeten worden geschonken aan de lange termijn effecten 
van rituximab, aan de mogelijkheid tot herbehandeling en aan het optimale doseringsschema 
van prednisolon in de dagen van en na het toedienen van rituximab. 

Op basis van de resultaten van het in dit proefschrift beschreven onderzoek kan gesteld 
worden dat behandeling met rituximab effectief is bij pSS patiënten met een actief ziektebeeld 
en/of met een restfunctie van de speekselklieren. Daarnaast is rituximab effectief voor de 
behandeling van extraglandulaire manifestaties. Om deze stelling te bevestigen zullen bij 
toekomstige grote(re) studies minder strikte inclusiecriteria moeten worden gehanteerd, dat 
wil zeggen dat ook patiënten met een langere ziekteduur en/of een lagere speekselsecretie bij 
aanvang van de studie moeten worden geïncludeerd. Voorts moeten, om behandelprotocollen 
te kunnen opstellen, eerst algemeen geaccepteerde responder/non-responder criteria worden 
opgesteld. Binnen dit kader worden momenteel studies uitgevoerd waarbij wordt gekeken 
naar scores die ziekteactiviteit meten.

Naast de fase III studies met rituximab zouden ook andere op B cel gerichte therapieën 
moeten worden onderzocht, zoals gehumaniseerd anti-CD20, anti-CD22 en anti-BAFF. In de 
toekomst lijkt een grote rol weggelegd voor de therapie met biologicals in de behandeling van 
SS. Dergelijke therapieën zouden substantieel kunnen bijdragen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van de patiënten met SS.






