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Nederlandse Samenvatting 
 
Disfunctie van de speekselklieren en de daarmee gepaard gaande onomkeerbare 

afname van de speekselproductie (hyposalivatie) kan leiden tot het droge 

mondsyndroom (Xerostomie). Xerostomie kan veroorzaakt worden door straling 

geïnduceerde hyposalivatie, zoals kan optreden bij patiënten met hoofd-halskanker 

na radiotherapie. Wanneer de speekselklieren tijdens radiotherapie in het bestraalde 

gebied liggen kan dit leiden tot verstoring van de micro-omgeving, de cellulaire niche, 

van de in het weefsel aanwezige speekselklier cellen. Een verlies van balans tussen 

cel verlies en cel vorming (homeostase) kan vervolgens leiden tot een progressieve 

en onomkeerbare achteruitgang van het aantal acinaire voorlopercellen. Dit resulteerd 

vervolgens in een afname van acinair weefsel dat verantwoordelijk is voor de productie 

met hyposalivatie als gevolg. Hoewel xerostomie op zich geen levensbedreigende 

aandoening is, zullen van de 500.000 patiënten bij wie elk jaar hoofd-halskanker wordt 

vastgesteld en die met moderne radiotherapie behandeld worden, 40% een ernstige 

vermindering van hun kwaliteit van leven ervaren. 

In de afgelopen twee decennia is er veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 

middelen om xerostomie te behandelen. De huidige beschikbare, door de 

Amerikaanse “Food and Drug Administration (FDA)” goedgekeurde, klinische 

strategieën zorgen echter alleen voor een tijdelijke verlichting van de ongemakken 

veroorzaakt door aan xerostomie gerelateerde symptomen. Er zijn dus compleet 

nieuwe benaderingen, zoals die afgeleid van regeneratieve geneeskunde, nodig om 

deze aandoening afdoende te behandelen. Het verkrijgen en verbeteren van inzichten 

in speekselklierbiologie, de mechanismen betrokken bij regeneratie en de mate waarin 

de volwassen speekselklieren kunnen regenereren, is daarom essentieel voor de 

ontwikkeling van nieuwe regeneratieve therapeutische strategieën gericht op een 

langdurig herstel van de beschadigde speekselklier. 

Het is bekend dat de speekselklieren tot op zekere hoogte het vermogen behouden 

om te kunnen regenereren. Echter wordt de mogelijkheid om gebruik te maken van 

regeneratieve geneeskunde voor de behandeling van door straling beschadigde 

speekselklieren beperkt door het gebrek aan kennis over de identiteit van de 

betrokken cellen en signaalroutes die verantwoordelijk zijn voor regulatie van de 

weefselintegriteit van de speekselklieren. 



216 
 

Het werk in dit proefschrift beschreven laat zien dat pre-klinisch en klinisch onderzoek, 

gebruik makend van een diermodel voor stralingsschade aan de speekselklieren en 

muizen en humane speekselklier organoïden technologieën, gecombineerd kunnen 

worden om de cel types betrokken bij speekselklier homeostase en regeneratie na 

schade en de betrokken onderliggende regulatoren te identificeren. 

Dit werk draagt daarom bij aan de ontwikkeling van potentiële klinisch relevante 

regeneratieve therapie om door straling geïnduceerde hyposalivatie te behandelen. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de definitie van adulte stamcellen over de afgelopen 30 

jaar veranderd is en hoe dit de manier waarop het behoudt van weefsel integriteit van 

de speekselklier onderzocht en begrepen wordt heeft beïnvloed heeft.  

Het professionele dogma over stamcellen die gebaseerd is op het hematopoëtische 

stamcelsysteem wordt geïntroduceerd en vergeleken met de beschikbare gegevens 

over speekselklierstam en/of voorlopercellen, waarbij de toepasbaarheid van een 

dergelijk paradigma als sjabloon voor speekselklierbiologie (en andere snel delende 

weefsels) in twijfel getrokken wordt. Vervolgens wordt besproken welke speekselklier 

stamcelfuncties uitgevoerd kunnen worden door verschillende cellen onder 

verschillende omstandigheden, zoals tijdens homeostase of herstel van schade. Er 

wordt gespeculeerd dat wellicht niet een goed gedefinieerde zeldzame cel in rust zich 

aan de top van de hiërarchie bevindt, zoals in het hematopoëtische systeem, maar 

dat een dynamisch mechanisme van plasticiteit van cellen in het klierepitheel 

verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de regeneratie van speekselklieren.  

 

Verder wordt gesuggereerd dat om verloren of beschadigd weefsel te vervangen 

omgevingssignalen uit de niche een rol spelen bij een het induceren van een 

stamcelachtige functie van cellen tijdens regeneratie, in plaats van dat op het 

celoppervlak aanwezige fenotypische factoren bij specifieke cellen de stamcelfunctie 

bepalen. Tevens wordt er gespeculeerd over hoe het begrijpen van de 

tijdsafhankelijke cel-cel interactie dynamieken kunnen helpen bij het ontrafelen van 

signaal routes die betrokken zijn bij de regulatie van het lot van een cel tijdens 

speekselklier regeneratie en hoe een integratieve “multi-omic” benaderingen hierbij 

gebruikt kan worden. Ten slotte wordt besproken hoe de kennis verkregen met deze 

integratieve “multi-omic” aanpak mogelijkheden zou kunnen bieden om nieuwe 
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therapeutische strategieën voor door straling geïnduceerde hyposalivatie te 

ontwikkelen. 

 

In Hoofdstuk 3 wordt de Wnt-signaal route geïdentificeerd als een essentieel 

onderdeel van het complexe signaalnetwerk dat de integriteit van het 

speekselklierweefsel tijdens homeostase en regeneratie reguleert. Door het 

immunofluorescentie co-labelen van de algemene epitheliale cel marker EpCAM met 

de Wnt-reporter β-catenin op de speekselklier afvoergangcellen hebben we laten zien 

dat voornamelijk speekselklier afvoergangcellen (ducten) ontvankelijk zijn voor Wnt 

geïnduceerde activatie. Vervolgens werden EpCAM positieve cellen met behulp van 

“Fluorescent Activate Cell Sorting (FACS)” geïsoleerd en vervolgens gekweekt in 

Matrigel en een specifiek media aangevuld met Wnt3a en Rspo1, beide bekende 

stimulatoren van de Wnt-signaal route. Hieruit bleek dat alleen hoog positieve EpCAM 

cellen na kweken onder Wnt-stimulatie organoïden konden genereren die instaat 

waren om zichzelf langdurig te vernieuwen (zelfvernieuwing, een eigenschap van 

stamcellen die asymmetrisch delen in een nieuwe stamcel en in een vaak meer 

gedifferentieerde cel) en alle cel types van de speekselklier konden vormen. 

Toevoeging van remmers van de Wnt-signaal route aan het medium, leidde tot een 

sterke vermindering van de efficiëntie waarin organoïden gevormd werden. Dit 

resultaat bevestigt de belangrijke rol die van buiten toegevoegde Wnt speelt bij de 

vorming en in stand houden bij van speekselklier-afkomstige organoïden. Ten slotte 

werd aangetoond dat transplantatie van cellen verkregen uit deze door Wnt-

aangedreven speekselklier organoïden, in muizen speekselklieren die lokaal bestaald 

waren,  de door straling geïnduceerde hyposalivatie in grotere mate kon verminderen 

dan wanneer cellen gebruikt werden die afkomstig waren uit organoïden die gekweekt 

waren in medium zonder Wnt. 

 

Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 aangetoond dat de Hippo signaal route regulator 

YAP functioneert als een sensor van weefselintegriteit in reactie op 

speekselklierschade.  

Na het toebrengen van schade aan de speekselklieren, door een gedeelte daarvan af 

te binden waardoor dit degenereert, worden normaal in rust zijnde ductale cellen 

geactiveerd via een door YAP aangedreven weefsel reactie. Deze reactie wordt 

gekenmerkt door hoge mate van translocatie van Yap van het cytoplasma naar de 
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celkern en een gerelateerde verhoogde proliferatie deze cellen in de nabijheid van de 

plek van schade. Dus het lijkt erop dat YAP activiteit in de celkern vereist is voor de 

aanzet tot regeneratie. Deze reactie op lokaal letsel suggereert ook dat 

gedifferentieerde epitheelcellen kunnen functioneren als een bron van stamachtige 

cellen ter regeneratie van het weefsel. Met behulp van het boven beschreven 

speekselklier organoïden kweeksysteem, werd vervolgens aangetoond dat 

moleculaire en genetische modulatie van translocatie van YAP naar de celkern invloed 

heeft op het vermogen tot zelfvernieuwing van zowel muis- als menselijke 

speekselkliercellen. Inderdaad leidde remming van deze nucleaire activiteit van YAP 

vervolgens tot een vermindering van de mate waarin organoïden gevormd werden, 

terwijl stimulatie van de nucleaire translocatie van YAP de efficiëntie van vorming van 

organoïden verhoogde en de tevens de lange termijn expansie (zelfvernieuwing) van 

de speekselklier afkomstige cellen bevorderde. Ten slotte werd gebruik makend van 

organoïden als model voor regeneratie, aangetoond dat farmacologische remming 

van Mst1/2-kinasen en de daaruit voortvloeiende activering van YAP-nucleaire 

activiteit, de regeneratieve respons van menselijke speekselkliercellen na bestraling 

significant verbeterde.  

  

In Hoofdstuk 5 wordt gerapporteerd dat autofagie een belangrijke rol speelt bij de 

zelfvernieuwing van organoïden van de speekselklier en dat de farmacologische 

manipulatie van autofagie in potentie weefselregeneratie kan bevorderen. Door 

organoïden te gebruiken als model voor regeneratie, werd gevonden dat een toename 

van de autofagie-flux binnen de stamcelachtige cel populatie het vermogen om 

secundaire en tertiaire organoïden te vormen reflecteert. Tevens werd aangetoond 

dat voor een dergelijk zelf vernieuwend vermogen van stamcellen een constante 

aanvoer van energie, gedreven door autofagie, vereist. Het remmen van zowel de 

vroege als late stappen in het autofagy proces en het uitschakelen van het autofagie-

gerelateerde gen 5 (Atg5), leidde tot een significante vermindering van het zelf 

vernieuwingsvermogen en dus regeneratieve potentieel van speekselkliercellen. 

Verder werd aangetoond dat voor en na schade de niveaus van autofagische activiteit 

weerspiegelde eiwitten LC3, p62 en ATG16L1 allemaal constant laag blijven in 

gedifferentieerde acinaire cellen, terwijl deze juist significant toenemen in normaal in 

rust zijnde ductale, alwaar de stamcellen zouden zitten. Op basis van de expressie 

van cel oppervlakte markers werden in de afvoerkanaal aanwezige vermeende 
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stamcellen (CD24hi/CD29hi) en voorlopercellen (CD24med/hi/CD29med/hi) geïsoleerd en 

werd hun basale autofagie-activiteiten vergeleken. Het bleek dat CD24hi/CD29hi cellen 

een lage autofagische flux vertoonde in vergelijking met CD24med/hi/CD29med/hi cellen, 

hetgeen een reflectie is van het verschil in de basale autofagische activiteit van deze 

cellen in vivo, evenals de mogelijk verschillende rol die deze spelen tijdens 

homeostase en regeneratie. 

 

In Hoofdstuk 6 werden de mogelijke mechanismen onderzocht die de 

lotsbestemming van cellen tijdens regeneratie van de menselijke speekselklier zouden 

kunnen sturen. Met behulp van submandibulaire speekselklier organoïden als een 

model voor regeneratie en een onbevooroordeelde analyse gebaseerd op moleculaire 

netwerken, werden genexpressie patronen die gedifferentieerde cel stadia aangeven, 

geïdentificeerd. Gen co-expressie analyse onthulde dat vroege van speekselklier 

afkomstige organoïden gekenmerkt worden door een transcriptomisch profiel dat sterk 

lijkt op door SOX2 aangestuurde acinaire cel ontwikkeling. Acinaire cellen worden 

verantwoordelijk gehouden voor het onderhoud van de speekselklieren van de muis 

gedurende homeostase. Dit gen transcriptie profiel wordt echter negatief reguleert in 

van menselijke speekselklier afkomstige organoïden die zijn verrijkt met stamcellen 

door een behandeling met de GSK3-remmer en Wnt-pathway-activator, CHIR, en de 

histondeacetylase-remmer, valproïnezuur. Het gen co-expressie patroon van deze 

met stamcellen verrijkte organoïden wijst richting de integratie van verschillende 

biologische routes die erop sturen om een proliferatief, ongedifferentieerd fenotype te 

behouden die meer lijkt op het fenotype van een pluripotente cel. Interessant is dat er 

een hoge expressie van een nutriëntensensor en enzym dat betrokken is bij lipiden 

metabolisme en vetzuuroxidatie (FAO) “peroxisome proliferator activated receptor d 

(PPARd)” gevonden werd. Dit gen speelt mogelijke rol bij processen betrokken bij de 

vorming van organoïden hetgeen verder benadrukt wordt door de bevinding dat na 

overexpressie van het PPARd gen er een verhoogde efficiëntie van menselijke 

speekselklier afkomstige organoïden vorming werd gevonden. Ten slotte, als we 

kijken naar de signaal routes en genen die actief zijn tijdens het langdurig kweken van 

speekselklier organoïden, zien we deze mogelijk afhankelijk zijn van integrine niveaus 

en mogelijk van de activering van de ITGA3-SRC-RAC2-signaal as die leidt tot een 

LATS1/2 onafhankelijke YAP-activering. Dit genexpressiepatroon zou 
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verantwoordelijk kunnen zijn voor de overgang van een stamcel achtige cel stadium 

bij vroege organoïden kweek naar een meer proliferatieve “transient amplifying” 

toestand van organoïden die we zien nadat ze meerdere keren gepasseerd zijn. De 

expressie van het vetzuur elongase ELOVL1 in biopsieën van volwassen menselijke 

speekselklieren bevestigd  een mogelijke rol van metabole routes in de 

zelfvernieuwing van organoïden van de speekselklier. Deze hypothese die wordt 

versterkt door de waarneming dat overexpressie van ELOVL1 een verhoogde 

efficiëntie van organoïden vorming induceert. De informatie van gen transcriptie 

patronen die in dit hoofdstuk verkregen werd, zal helpen bij het onderzoeken en 

begrijpen van nieuwe biologische mechanismen die mogelijk betrokken zijn bij de 

handhaven van het evenwicht tussen weefselhomeostase en regeneratie in de 

volwassen speekselklier. 

 

In Hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling van een “good manufacturing practice” (GMP) 

-conform protocol voor de isolatie en expansie van menselijke speekselklier 

organoïden beschreven. Dit protocol zou geschikt kunnen zijn voor een autologe 

celtherapie ter herstel van de functionaliteit van de speekselklier na radiotherapie. Het 

voorgestelde GMP-conforme protocol maakt de isolatie en vermeerdering van 

patiënten speekselklier biopsieën afkomstige cellen met een vergelijkbare efficiëntie 

van huidige niet-GMP-onderzoeksprotocol mogelijk. Doordat de cellen na 

cryopreservatie levensvatbaar blijven en instaat zijn om speekselkliercellen te vormen 

die deelnemen aan de klierfunctie, kan deze procedure worden aangepast aan het 

radiotherapie behandelschema van de patiënt. Ten slotte blijken de verkregen cellen 

genetisch stabiel te zijn en vertoonden ze bemoedigende resultaten wanneer ze 

werden (xeno-)getransplanteerd in een muizen speekselklier regeneratie model. Door 

ons nieuw ontwikkelde protocol te vergelijken met de huidige beschikbare 

behandelingsopties voor door straling geïnduceerde hyposalivatie, kunnen de sterke 

punten, beperkingen en toekomstige uitdagingen van een dergelijke benadering 

bestudeerd worden.  
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