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Hoofd-hals kanker is de zesde meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd. De meerderheid van 

de patiënten met hoofd-hals kanker wordt behandeld met radiotherapie. Hoewel radiotherapie de 

overleving van de patiënt aanzienlijk verbetert, blijft het risico op bijwerkingen hoog doordat het 

normale weefsel, zoals de speekselklieren, ook onvermijdelijk een dosis straling krijgt. Het bestralen 

van de speekselklieren kan zorgen voor een vermindering van speekselproductie (hyposalivatie). Dit 

kan leiden tot een subjectief gevoel van een droge mond (xerostomie) en een ernstige vermindering van 

de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt. Deze patiënten lijden aan een vermindering van 

spraakvermogen en smaakbeleving, hebben problemen met kauwen en slikken en hebben een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van mondholte infecties en tandbederf. Helaas zijn er tot op vandaag geen 

middelen beschikbaar om door straling geïnduceerde hyposalivatie te behandelen en wordt vooral 

gepoogd om de stralingsdosis op de speekselklier zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast wordt er 

gezocht naar manieren om de door straling ontstane schade zo goed mogelijk te repareren, door het 

regeneratievermogen van de klieren te verbeteren, bijvoorbeeld door stamceltherapie. 

Straling geïnduceerd verlies van speekselklierfunctie is wordt mede veroorzaakt door het gebrek aan 

goed functionerende speekselklierstamcellen die nodig zijn om homeostase te handhaven en eventuele 

schade aan de klier te herstellen. Naast het verlies van stamcellen, kunnen andere door straling 

veroorzaakte mechanismen ook bijdragen aan de speekselklierdisfunctie, zoals; verminderde werking 

van de speeksel producerende acinaire cellen, cel verlies door apoptose, lokale ontstekingen, 

littekenvorming en een vervroegde cellulaire veroudering (senescentie). Inderdaad blijkt uit recent 

verworven kennis dat senescentie een belangrijke oorzaak kan zijn van door straling geïnduceerde 

hyposalivatie. Interessant genoeg bevinden na bestraling de meeste senescente cellen zich in de 

gestreepte speeksel afvoerkanalen alwaar gedacht wordt dat de speekselklier stamcellen zich bevinden.  

Alhoewel er veel bewijs is voor de aanwezigheid en regeneratieve functie van speekselklier stamcellen 

is er weinig bekent over de interactie die deze cellen hebben met hun omgeving (de stamcel niche). 

Tevens is uit recente onderzoek met hematopoietische en spierstamcellen gebleken dat het selectief 

verwijderen van senescente cellen de overblijvende weefselstamcellen kan verjongen en de levensduur 

van muizen kan verlengen. Of dit ook geldt voor het verwijderen van senescente cellen na bestraling en 

of dit dan ook de speekselproductie kan verbeteren, moet nader worden onderzocht.  

Het hoofddoel van dit proefschrift is te onderzoeken wat de rol is van door straling geïnduceerde 

senescente speekselkliercellen en hoe door overlevende stamcellen te stimuleren en/of door de 

senescente cellen te elimineren het regeneratieve vermogen van de speekselklier kan worden verbeteren. 

Dit hoofdstuk vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven in mijn proefschrift samen 

en plaatst deze in perspectief. 



In hoofdstuk 1 worden de beschikbare gegevens over door straling veroorzaakte veroudering 

geïntroduceerd. Hiernaast worden de bekende moleculaire signaal routes die betrokken zijn bij door 

straling geïnduceerde senescentie beschreven, zoals de DNA-schade en celcyclus en daarmee 

gerelateerde autofagie-as response en de met senescentie geassocieerde afscheidende (secretoire) 

fenotype (Senescence-Associated Secretory Phenotype (SASP)) en de regulering door cGAS-STING. 

Vervolgens word de rol die het SASP mogelijk speelt in door straling geïnduceerde senescentie in 

normaal weefsel behandeld ook in relatie tot kanker. Ten slotte worden therapeutische interventies voor 

door straling geïnduceerde senescentie en de mogelijke toepassing in de kliniek beschreven. Tevens 

word de rol van GDNF in de regeneratie van speekselklierweefsel en de relatie met door straling 

geïnduceerde veroudering besproken.  

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de van gliale cellijn-afgeleide neurotrofe factor (GDNF) het 

aantal speekselklierstamcellen zou kunnen verhogen en de speekselproductie van bestraalde 

speekselklieren zou kunnen verbeteren. In hoofdstuk 2, wordt de rol die GDNF in de response van 

speekselklierstamcellen op bestraling speelt en de daaropvolgende speekselklierregeneratie verder 

onderzocht. Om het effect van endogene GDNF-niveaus op potentie van stamcellen te analyseren, werd 

een muismodel gebruikt waarbij het endogene niveau van GDNF verhoogd kan worden (GDNF 

hypermorf (Gdnfwt/hyper)). Eerst werd de overlevende fractie van bestraalde van Gdnfwt/hyper 

speekselklieren gemeten. Hier werden geen verschillen waargenomen tussen Gdnfwt/hyper en normale 

wildtype muizen. Alleen waren de organoïden afkomstig van de stamcellen van Gdnfwt/hyper-muizen veel 

groter dan die van het wildtype. Deze bevindingen geven aan dat GDNF niet werkt als een beschermer 

tegen de effecten van straling op stamcellen, maar dat het lijkt dat GDNF de speekselklierstamcellen die 

de straling overleven aanzet tot sneller delen en zo het herstel na bestraling bevorderd. Om dit verder te 

onderzoeken werd het effect van endogene GDNF op CD24/CD29 positieve speekselklierstamcellen 

getest.  In grote lijnen geven de resultaten aan dat endogene niveaus van GDNF de homeostase van de 

speekselklier of het aantal stamcellen niet veranderen, maar wel hun zelfvernieuwingsvermogen kunnen 

verhogen, hetgeen eerdere observaties bevestigd. Ten slotte werd het effect van bestraling op de GDNF-

genexpressie getest. Verassend genoeg was de GDNF-expressie na bestraling sterk verhoogd, terwijl 

deze na speekselklier herstellende stamceltransplantatie op hetzelfde niveau van niet bestraalde klieren 

terug was. Samen suggereerden deze resultaten dat GDNF de speekselklierstamcellen niet beschermt 

tegen straling maar proliferatie van stamcellen, wat de regeneratie lijkt te bevorderen. De functie van de 

verhoogde GDNF-expressie na bestraling blijft echter onbekend en werd onderzocht in hoofdstuk 4. 

Uit onze eerdere bevindingen en zoals beschreven in de literatuur blijkt dat het afvoergangstelsel van de 

speekselklier, alwaar de speekselklierstamcellen zich bevinden, relatief intact blijft na bestraling, terwijl 

meer dan 99% van de speeksel producerende acinaire cellen verloren zijn gegaan. Na genotoxische 

stress, zoals veroorzaakt door straling, repareren cellen de schade aan het DNA, stoppen de celcyclus, 



sterven of ondergaan cellulaire veroudering. Het is echter niet bekend in hoeverre deze cellulaire 

senescentie bijdraagt aan het gebrek aan regeneratief vermogen van speekselklier na bestraling. 

Daarom werd in Hoofdstuk 3 de rol van senescentie in bestraalde speekselklieren en speekselklier 

organoiden bestudeerd.  Eerst toonden we aan dat senescente cellen accumuleren in de gestreepte 

afvoergangen van de speekselklierklier en in van speekselklier afkomstige organoiden na bestraling, 

waarbij ook een verhoogde SASP-genexpressie gevonden werd. De rol van de SASP werd verder 

bevestigd door het medium waarin bestraalde organoiden geweekt werden toe te voegen aan niet 

bestraalde organoiden. Dit resulteerde in een verlaagd vermogen van de stamcellen om nieuwe 

organoids te vormen. Omgekeerd bleek dat het selectief verwijderen van de senescente cellen het 

vermogen om nieuwe organoiden te vormen juist verbeterde. Deze resultaten geven aan dat senescente 

cellen en hun SASP een negatieve invloed zouden kunnen hebben op regeneratieve vermogen van de 

speekselklier na bestraling. Ten slotte werd dit bevestigd doordat een middel dat senolytische cellen 

selectief verwijderd (ABT-263) de straling geïnduceerde speekselklierdisfunctie in muizen kan 

verbeteren. 

In hoofdstuk 4 hebben we sterk verhoogde GDNF-expressie in bestraalde speekselklieren verder 

bestudeerd. Interessant genoeg is in de literatuur eerder beschreven dat de genexpressie van GDNF in 

fibroblasten, keratinocyten en melanocyten sterk verhoogd is na bestraling en kan fungeren als een 

kenmerk van door straling geïnduceerde senescentie. Dit samen met de eerder aangetoonde relatie tussen 

cellulaire veroudering en het verlies van speekselklierfunctie na bestraling suggereert dat GDNF een rol 

kan spelen in door straling geïnduceerde senescentie. 

Inderdaad werd de verhoogde expressie van GDNF op mRNA- en eiwitniveau in bestraalde 

speekselklieren bevestigd. Tevens bleek dat cellen met hoge niveaus van GDNF na bestraling inderdaad 

vooral in het afvoergangen stelsel te vinden was alwaar de stamcellen zich bevinden. Daarnaast bleek 

dat GDNF in dezelfde cellen tot expressie komt als degene die ook de senescentie marker β-

galactosidase lieten zien, zowel in speekselklieren als in speekselklier organoïden als in schaaltjes 

gekweekte speekselkliercellen. Interessant is dat GDNF ook tot expressie kwam in delende 

onbehandelde cellen. Vervolgens werden GDNF reporter muizen gebruikt om het expressiepatroon van 

GDNF in delende cellen te onderzoeken. Organoïden afkomstig van speekselklieren van deze dieren en 

de van organoiden afkomstige in kweek gebrachte cellen lieten zien dat GDNF expressie dynamisch 

verandert tijdens de normale celcyclus, waar het toeneemt tijdens het delingsproces en weer afneemt 

nadat de deling heeft plaatsgevonden. Wanneer de cellen echter door straling senescent worden, neemt 

de expressie verder toe en hoopt het GDNF zich vooral op in de lysosomen. Deze resultaten suggereren 

dat GDNF zou kunnen fungeren als een aanvullende marker van door straling geïnduceerde veroudering 

in speekselklieren, hoewel de exacte cellulaire functie ervan nog onbekend is. 



Zoals beschreven in de eerdere hoofdstukken lijkt het erop dat het straling geïnduceerd verlies van 

speekselklierfunctie tenminste deels wordt veroorzaakt door cellulaire veroudering. Uit eerder 

onderzoek is gebleken dat de kans op normaal weefselschade niet alleen af hangt van de gemiddelde 

dosis op de speekselklieren, maar vooral afhankelijk is van de dosis op het gebied waar zich de 

speekselklierstamcellen bevinden. Zeer precieze deeltjestherapie zou gebruikt kunnen worden gebruikt 

om de dosis gegeven aan dit precieze gebied te beperken. Tevens weten we dat deeltjes met een hoge 

lineaire energieoverdracht (LET) een verhoogde biologische effectiviteit hebben en dus meer schade 

zouden kunnen veroorzaken dan straling met lage LET. De vraag is nu of cellulaire senescentie toeneemt 

met een hoge LET. Daarom werd in hoofdstuk 5 de inductie van cellulaire veroudering na blootstelling 

aan lage en hoge LET-straling vergeleken. Lage LET-röntgen- en hoge LET-koolstofionen-straling 

induceerde vergelijkbare niveaus van senescentie bij biologisch equivalente stralingsdoses bepaald op 

basis van cel overleving. Dit geeft aan dat de biologische effectiviteit van de verschillende 

stralingsvormen voor het induceren van senescentie vergelijkbaar is met die voor stamceloverleving. 

Vervolgens werd waargenomen dat de genexpressie van celcyclus- en SASP-gerelateerde genen 

toeneemt na bestraling, maar dat deze niet op een dosis- of LET-afhankelijke manier aan elkaar 

gerelateerd konden worden. Hierdoor blijft het onduidelijk wat de gevolgen van hoge LET-straling en 

gerelateerde SASP kunnen zijn voor het normale weefsel. 

Ter conclusie, de resultaten beschreven in deze thesis laten zien dat cellulaire senescentie, de markers 

hiervan en hun SASP een belangrijke rol kunnen spelen in de regeneratieve respons na bestraling van 

speekselklieren. De modulatie van deze respons zou mogelijk in de toekomst hyposalivatie na 

radiotherapie voor hoofd-hals kanker, en de daaruit voortvloeiende xerostomie en gerelateerde 

vermindering in kwaliteit van leven van de patiënt kunnen verbeteren.  

 

 
 


