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Hoofdstuk 8
Het syndroom van Sjögren
M.A. Versnel, Z. Brkic, C.G. van Helden-Meeuwsen en J.P. van de Merwe
Afdeling Immunologie, Erasmus MC,
Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Rotterdam

Inleiding
Het syndroom van Sjögren (SjS) is een systemische auto-immuunziekte, maar
gekenmerkt door de klachten van de ogen en van de mond. Deze klachten worden
veroorzaakt door een afwijkende samenstelling en/of verminderde vorming van
traanvocht en speeksel, vaak met tekenen van ontsteking in de traan- en
speekselklieren. Algemene klachten komen ook vaak voor, maar deze zijn niet
kenmerkend voor het syndroom van Sjögren, enerzijds omdat ze niet bij iedere
patiënt aanwezig zijn, anderzijds omdat ze ook vaak bij andere ziekten voorkomen.
Dit betreft bijvoorbeeld moeheid, gewrichtspijn- en ontsteking, het fenomeen van
Raynaud en bloedvatontsteking in de huid. Zie ook Tabel 1 waarin is aangegeven
hoe vaak de verschillende ziekteverschijnselen voorkomen.
Afwijkingen in de hoeveelheid en de samenstelling van het traanvocht en speeksel
kunnen ook andere oorzaken hebben dan het syndroom van Sjögren. Een belangrijke
oorzaak zijn geneesmiddelen, vooral diuretica en tricyclische antidepressiva.
Ontstekingen van de traan- en speekselklieren kunnen ook worden veroorzaakt door
bijvoorbeeld infecties of ziekten zoals sarcoïdose.
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden een aantal klinische aspecten
besproken. Het tweede deel gaat over ons wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van de ziekte.

Klinische aspecten
Hoe vaak komt de ziekte voor?
De uitkomst van onderzoek naar hoe vaak een ziekte voorkomt in de bevolking
(prevalentie), wordt sterk bepaald door de gebruikte criteria voor de diagnose en de
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samenstelling van de onderzochte groep uit de bevolking. Haugen en collega’s1
gebruikten de recentste versie van de Amerikaans-Europese criteria en vonden een
prevalentie van 0,2% bij vrouwen van 40-44 jaar en van 1,4% bij vrouwen van 70-74
jaar. In vrijwel alle studies komt de ziekte bij mannen 10x minder vaak voor dan bij
vrouwen.
Gevolgen van de ziekte
Enkele belangrijke gevolgen van de ziekte worden hier kort genoemd.
Tabel 1. Verschijnselen ingedeeld naar hoe vaak ze voorkomen bij patiënten met het syndroom
van Sjögren.
bij >50% van de patiënten

bij 5-25% van de patiënten

oogirritatie

antifosfolipidensyndroom

droge mond

artritis

artralgie

carpale tunnelsyndroom

droge huid

coeliakie

droge vagina

interstitiële cystitis

erythemateuze orale

non-Hodgkinlymfoom

candidiasis

schildklierziekte

grieperig gevoel

trigeminusneuralgie

spierpijn

trombopenie

vermoeidheid
bij 25-50% van de patiënten

bij < 5% van de patiënten

bronchitis sicca

chronische atrofische gastritis

gehoorsvermindering

fibroserende alveolitis

fenomeen van Raynaud

glomerulonefritis

leukopenie

lymfocytaire interstiële

interstitiële nefritis

pneumonitis

sensorische polyneuropathie

myasthenia gravis

obstipatie

perniceuze anemie

prikkelbare darmsydroom

pancreatitis

hypersensitivity vasculitis

uveïtis
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Ogen en mond
Kenmerkende oogklachten zijn, niet zoals verwacht, droogte maar een branderig
gevoel en het gevoel alsof er zandkorrels of vuiltjes in de ogen zitten. De klachten
nemen toe bij lezen, tv-kijken en in een droge of stoffige omgeving.
Vrijwel alle SjS patiënten hebben last van een droge mond maar deze klacht is
weinig specifiek. De meest kenmerkende mondklacht bij het SjS is het moeten
drinken om het voedsel te kunnen doorslikken. De droge mond maakt het spreken
vaak moeilijk en de keel kan zeer doen. Soms is er het gevoel alsof er een prop in
de keel zit die niet kan worden doorgeslikt. De slechte kwaliteit van het speeksel
kan smaakverandering en ernstige bederf van de tandhalzen veroorzaken.
Mondklachten door een overgroei met de gist Candida albicans komt bij veel
patiënten bij herhaling voor. De klachten zijn een branderige mond en tong, meestal
met kapotte mondhoeken. De oorzaak is de droogte van de mond waardoor het
evenwicht tussen de (normaal aanwezige) gisten en de residente bacteriële
mondflora wordt verstoord.
Speekselklierzwellingen komen bij ongeveer 20% van de Sjögrenpatiënten voor,
vaak éénzijdig en periodiek, maar soms ook min of meer permanent.
Moeheid
Moeheid is voor veel Sjögrenpatiënten de ergste klacht,2 is vaak wisselend met
goede en slechte dagen en kan plotseling opkomen. De moeheid kan al bij het
opstaan aanwezig zijn en wordt meestal in de loop van de dag erger en na rusten
minder. Moeheid is bij een klein deel van de patiënten het gevolg van bijvoorbeeld
anemie, hypothyreoïdie, metabole acidose door interstitiële nefritis of slaapgebrek
door pijn of droge mond. Bij het overgrote deel van de patiënten is evenwel niet aan
te geven waar de moeheid precies op berust. Recent onderzoek geeft aan dat een
activatie van interferon type I mogelijk hierbij een rol speelt,3 zie verder in dit
hoofdstuk onder Pathogenese.
Spier- en gewrichtspijn
Pijn van spieren en gewrichten komt vaak voor en is meestal wisselend van ernst
en plaats. Als de gewrichten gezwollen, warm of rood zijn is er ontsteking (artritis).
Artritis is meestal symmetrisch en betreft vooral de kleine gewrichten van de handen
en voeten, zelden grote gewrichten zoals knieën of enkels. De artritis verdwijnt
gewoonlijk vanzelf binnen enkele weken en veroorzaakt geen schade, dit in
tegenstelling tot de artritis bij reumatoïde artritis.
Fenomeen van Raynaud
Het fenomeen van Raynaud houdt in dat de handen en voeten in de kou wit en
blauw verkleuren, al dan niet gevolgd door roodheid. Soms gebeurt dit al bij
kamertemperatuur of onder de douche. De handen kunnen pijnlijk en stijf zijn.
Het verschijnsel kan beperkt zijn tot de vingers (tenen), de gehele hand (voet) of tot
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aan de pols (enkel). De witte verkleuring ontstaat door de verminderde doorbloeding
(ischemie) door tijdelijke vernauwing (spasmen) van de bloedvaatjes. De blauwe
verkleuring ontstaat door plaatselijk zuurstofgebrek van het weefsel (cyanose).
Als de handen of voeten weer warm worden zijn ze rood door de vaatverwijding
(hyperemie). Soms ontstaan wondjes die slecht genezen aan de vingertoppen.
Het fenomeen van Raynaud kan jaren voorafgaan aan het SjS. Het komt ook vaak
voor bij andere gegeneraliseerde auto-immuunziekten en ook zonder bijkomende
auto-immuunziekte.
Zenuwbanen
Aantasting van de zenuwen betreft meestal de gevoelszenuwen (sensorische
polyneuropathie). Het veroorzaakt een doof gevoel van vooral beide voeten en soms
de handen. Het beloop van deze vorm van polyneuropathie is meestal mild. Als ook
de kleinste zenuwvezels zijn aangetast, kan ook pijn ontstaan.
Ontsteking van bloedvaatjes in de huid
Ontsteking van bloedvaatjes (vasculitis) betreft meestal die in de huid, herkenbaar
aan roodblauwe bloeduitstortingen aan de onderbenen.
Non-Hodgkinlymfoom
Een non-Hodgkinlymfoom komt bij 5-8% van de SjS patiënten voor, veelal in het
speekselklierweefsel en/of aangrenzende lymfeklieren. Het betreft vooral
zogenaamde MALT-lymfomen. Dit is gewoonlijk een relatief gunstig verlopende vorm
van lymfoom.
Interstitiële cystitis (blaaspijnsyndroom)
Interstitiële cystitis is een blaasontsteking die niet, zoals meestal, door bacteriën
wordt veroorzaakt. Mogelijk is het een auto-immuunziekte van de blaas.4 Het komt,
evenals het syndroom van Sjögren, 10x vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
Kenmerkende klachten zijn pijn bij een volle blaas die vermindert door plassen, vaak
plassen (ook ‘s nachts) en aandrang. Antibiotica helpen uiteraard niet. Het eerste
wat nodig is bij verdenking op interstitiële cystitis is het kweken van de urine als de
patiënt de genoemde blaasklachten heeft. Bij een negatieve kweek is doorverwijzing
naar een uroloog nodig.
De oorzaak
Het SjS wordt beschouwd als een auto-immuunziekte, een ziekte die wordt
veroorzaakt door het eigen immuunsysteem. Het is niet bekend waarom het
immuunsysteem op deze wijze reageert. Er is tot nu toe geen bewijs dat de ziekte
het gevolg is van een infectie met een virus of bacterie, of wordt veroorzaakt door
bepaalde leefgewoonten, of een reactie op voeding of op iets anders uit de omgeving.
De aanwezigheid van een interferon “handtekening” (zie verder onder deel
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Pathogenese) is evenwel een aanwijzing voor betrokkenheid van een virus.3
De enige thans bekende factoren die de kans op de ziekte vergroten zijn: het
vrouw zijn, het hebben van bloedverwanten (bijvoorbeeld moeder, tante of zus) met
de ziekte en het hebben van een andere, gerelateerde auto-immuunziekte. Daarnaast
hebben bepaalde HLA-antigenen een gering effect op de kans de ziekte te krijgen.
Ontstaan van ziekteverschijnselen
Hoewel de oorzaak van het SjS niet bekend is, zijn een aantal mechanismen
waarop ziekteverschijnselen ontstaan wel bekend. Bekende mechanismen zijn
antistoffen tegen lichaamseigen bestanddelen (zie Hoofdstuk 2), immuuncomplexen
(complexen van antistoffen, complementeiwitten en antigenen), focale
lymfocyteninfiltratie (plaatselijke ophoping van lymfocyten), vorming van een
lymfoom, verstoring van de electrolytenhuishouding zoals acidose (verzuring van
het lichaam) en een tekort aan kalium met als gevolg spierzwakte en/of tijdelijke
verlammingsverschijnselen.
Diagnose
Voor het stellen van de diagnose SjS wordt sedert een aantal jaren vooral gebruik
gemaakt van de zogenaamde Amerikaans-Europese criteria uit 2002.5 Ze bestaan
uit 6 onderdelen, samengevat als: 1) oogklachten; 2) mondklachten; 3) oogtesten;
4) lipbiopt; 5) afbeeldend of functie-onderzoek van de speekselklieren; en 6) bepaalde
auto-antistoffen in het bloed. De diagnose SjS kan worden gesteld als er 4 van de
6 onderdelen aanwezig zijn of 3 van de onderdelen nummer 3 t/m 6 waarvan in ieder
geval nummer 4 of 6. Onderdelen mogen alleen meetellen als er geen andere
verklaring voor is. Er worden primair en secundair SjS onderscheiden. Met secundair
wordt bedoeld dat er een tweede gegeneraliseerde auto-immuunziekte aanwezig
is. De diagnose secundair SjS kan worden gesteld als er slechts 3 van de
6 onderdelen aanwezig zijn naast de andere auto-immuunziekte. Deze “2002 criteria”
zijn een aanpassing aan de voorlopige criteria uit 1993.6 Het verschil is dat in de
“1993 criteria” bij nummer 6 (auto-antistoffen) ook een positieve ANA of reumafactor
meetellen en dat niet aan de eis “in ieder geval nummer 4 of 6” hoeft te zijn voldaan.
Bij veel patiënten die ervan worden verdacht het SjS te hebben, kan deze
diagnose toch niet worden gesteld met de Amerikaans-Europese criteria.
Dit probleem wordt enerzijds veroorzaakt doordat de criteria een zwart-wit antwoord
geven voor de diagnose (wel of geen Sjögren) bij een ziekte met een continu
spectrum dat loopt van vrijwel gezond tot aan gecompliceerde Sjögren7, en anderzijds
omdat er bewust voor een hoge specificiteit van de criteria is gekozen ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek, met als consequentie een lage sensitiviteit.
Brun et al.8 vonden dat van de patiënten met een klinische diagnose SjS van de
reumatologie-afdeling van een Noors universiteitsziekenhuis, er 57,1% aan de “1993
criteria” en slechts 40,9% aan de “2002 criteria” voldeden. Ramos-Casals et al.9
analyseerden 507 patiënten die aan de “1993 criteria” voldeden en vonden dat
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hiervan 44% niet aan de “2002 criteria” voldeed. Deze patiënten werden vervolgens
vergeleken met degenen die wel aan de “2002 criteria” voldeden. Er waren enkele
verschillen in de frequentie van klinische verschijnselen tussen beide groepen maar
er waren geen verschillen in systeemverschijnselen, ontwikkeling van B-cel lymfomen
of overleving. Voor het grote aantal patiënten dat aan de “1993 criteria” voldoet en
niet aan de “2002 criteria” is er thans geen formele diagnose, een onacceptabele
situatie.
Behandeling
Door de grote variatie in klachten en afwijkingen kan de behandeling per patiënt
grote verschillen vertonen, daarnaast komen er grote individuele verschillen voor in
het effect van medicamenteuze behandeling. De noodzaak en mogelijkheid te
behandelen hangt af van de afwijkingen, klachten en risico’s. Mogelijke behandelingen
worden hier kort genoemd, meer informatie is elders aanwezig.10
Droogte
Voor sommige organen is lokale behandeling mogelijk zoals voor de ogen
(kunsttranen), de mond (kunstspeeksel), de neus (zalf) en de huid (crème). Lokale
behandeling kan, zeker bij milde klachten, voldoende effectief zijn. Geneesmiddelen
die voor systemische behandeling van droogte met succes worden gebruikt zijn
vooral de muscarine M3-receptor agonisten pilocarpine en cevimeline.
Ontstekingen
Ontstekingen dienen in het algemeen te worden behandeld als ze beschadiging
van een orgaan kunnen geven. Als dat pas op lange termijn is te verwachten, kan
worden behandeld met hydroxychloroquine, gewoonlijk 3 maanden 400 mg/dag,
daarna 200 mg/dag. Als onherstelbare orgaanbeschadiging op korte termijn dreigt,
kan tijdelijke behandeling met corticosteroïden nodig zijn, bij voorkeur in combinatie
met hydroxychloroquine om een aantal maanden later de behandeling met
corticosteroïden weer te kunnen stoppen.
Prognose
Het beloop van de ziekte verschilt per persoon. De klachten en afwijkingen
vertonen vaak, zonder herkenbare aanleiding, een golvend beloop. De meest
ingrijpende klacht is vaak de moeheid, gevolgd door irritatie van de ogen en droge
mond. In grote lijnen is het beloop van de ziekte na een aantal jaren stabiel.
De ziekte is gewoonlijk niet levensbedreigend en de levensverwachting is daarom
normaal. De moeheid, oogirritatie en mondproblemen hebben echter een grote
negatieve invloed op de “quality of life”.11,12 Deze gevolgen van de ziekte worden
vaak onderschat. Soms komen ernstige complicaties voor zoals het non-Hodgkinlymfoom, lymfocytaire interstitiële pneumonitis of glomerulonefritis.
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Pathogenese
Monocyten bij het syndroom van Sjögren
Uit onderzoek naar de pathogenese van het SjS in een proefdiermodel is gebleken
dat dendritische cellen (DC) de eerste cellen zijn die zich in een speekselklier
ophopen.13 Vervolgens komen de lymfocyten de speekselklier binnen en worden de
zowel in mensen als muizen karakteristieke focale lymfocytaire infiltraten gevormd.
DC behoren tot het mononucleaire fagocyten systeem (MPS). Cellen van het MPS
ontstaan uit voorlopercellen in het beenmerg en migreren als monocyten door het
bloed naar de weefsels. In de weefsels kunnen deze cellen differentiëren tot DC en
macrofagen. DC en macrofagen zijn aanwezig in alle weefsels en spelen een
belangrijke rol bij weefselhomeostase, het opruimen van debris en de regulatie van
de immuunrespons. Onder normale omstandigheden zijn DC en macrofagen in een
tolerogene staat en zorgen via de preferentiële vorming van regulatoire T-cellen
ervoor dat er geen auto-immuunrespons wordt geïnitieerd. Bij een ontsteking worden
door DC T-effector cellen geactiveerd. Vervolgens vindt eliminatie van het pathogeen
plaats. Uit onderzoek in een muismodel voor diabetes is gebleken dat DC niet alleen
de eerste cellen zijn die ophopen in de pancreas maar dat verwijdering van de DC
het ontstaan van diabetes kan voorkomen.14 Er wordt verondersteld dat dit ook geldt
voor andere auto-immuunziekten zoals het syndroom van Sjögren.
Monocyten in het perifere bloed kunnen met behulp van de cellulaire
oppervlaktemarkers CD14 en CD16 worden onderverdeeld in twee subgroepen.
Het merendeel van de monocyten is CD14+CD16-. Ongeveer 10% van de monocyten
is CD14+CD16+. Verdere fenotypering van deze subsets heeft aangetoond dat de
CD16+-monocyten een hoge expressie van de CX3CR1-receptor hebben en lage
expressie van CCR2 en CD62L.15 De CD14+CD16+-monocytenpopulatie wordt
gezien als de meer mature populatie in vergelijking tot de CD14+CD16--monocyten.16,17
Gedurende een ontsteking worden CD14+CD16--monocyten gerecruteerd, terwijl
de CD14+CD16+-monocyten meer worden gezien als voorlopers van de DC en
macrofagen in het weefsel. Samenvattend kan gesteld worden dat de familie van
de monocyten, macrofagen en DC een familie van cellen is die qua functie en
ontwikkeling sterk aan elkaar verwant zijn en die een belangrijke rol spelen bij de
inductie van tolerantie tegen autoantigenen of het induceren van een effectieve
immuunrespons tegen gevaarlijke pathogenen. Perifeer bloed monocyten kunnen
als voorlopers voor DC en macrofagen fungeren en bieden daarom de mogelijkheid
tot het bestuderen van het MPS in auto-immuunziekten en de identificatie van
abnormaliteiten in deze cellen die een rol spelen in de pathogenese van de
ziekte.
Afwijkingen in monocyten bij het syndroom van Sjögren
Analyse van de monocytensubpopulaties in het perifeer bloed van patiënten met
het SjS heeft aangetoond dat de rijpe CD14+CD16+-monocytenpopulatie verhoogd
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aanwezig is ten opzichte van de CD14+CD16--subpopulatie.18 De aanwezigheid van
CX3CL1 (fractalkine), dat een belangrijk chemoattractant is voor CD14+CD16+monocyten, in de speekselklieren van patiënten met SjS geeft aan dat CD14+CD16+monocyten een bijdrage kunnen leveren aan de ophoping van DC die in de
speekselklieren aanwezig is.19 Tevens werd aangetoond dat CD14+CD16+-monocyten
in een in vitro modelsysteem zich ontwikkelden tot geactiveerde DC met CD83 en
DC-LAMP op hun oppervlakte. Deze moleculen werden ook gevonden op DC in de
speekselklieren van SjS patiënten. Dit wijst er op dat de lokale DC geactiveerd zijn
en dus mogelijk een rol spelen in het stimuleren van de auto-immuunreactie in de
speekselklier.18
Onderzoek naar het fenotype van de perifeer bloedmonocyten bij SjS heeft
aangetoond dat de CD14+CD16+-monocyten (CCR2laag CD62LlaagCX3CR1hoog) en de
CD14+CD16--monocyten (CX3CR1laag CCR2hoogCD62Lhoog) niet verschillen ten
opzichte van gezonde controles in de voor de subsets karakteristieke markers.
Echter analyse van CCR5-expressie op de monocyten van SjS-patiënten toonde
aan dat deze significant is verlaagd ten opzichte van de CCR5 expressie op
monocyten van controles.18 CCR5, dat de de chemokinen CCL3,CCL4 en CCL5 kan
binden, is belangrijk voor de migratie van monocyten. In DC geisoleerd uit
speekselklieren van het NOD-muismodel voor primair SjS bleek CCR5 niet op het
oppervlak te detecteren te zijn, terwijl in controlemuizen wel CCR5 op speekselklier
DC aanwezig was.20 Onderzoek bij muizen die geen CCR5 hebben geeft aan dat
CCR5 niet essentieel is voor migratie van cellen gedurende een ontsteking.3, 21-23
Mogelijk nemen onder deze omstandigheden andere chemokinereceptoren zoals
CCR1 en CCR2 deze taak over. Afwezigheid danwel verlaging van de CCR5
expressie in de speekselklier kan echter wel bijdragen tot een meer inflammatoire
omgeving doordat de liganden voor CCR5 niet worden gebonden en langer aanwezig
zijn in het weefsel. Inderdaad bleek in de NOD-speekselklier de ratio tussen CCL3,
CCL4 en CCL5 ten opzichte van CCR5 relatief verhoogd te zijn. Tevens bleek CCR5afwezigheid te leiden tot een verhoging van het Th1-inducerende cytokine IL-12.20
Samenvattend kan gesteld worden dat onderzoek naar het fenotype van monocyten
bij SjS geresulteerd heeft in de identificatie van een aantal abnormaliteiten, die een
bijdrage aan de pathogenese zouden kunnen leveren.
Genexpressieprofielen van monocyten: een nieuwe biomarker
Het beschikbaar komen van een geavanceerde methode om genexpressieprofielen
van cellen te analyseren met behulp van een zogenaamde “microarray” geeft de
mogelijkheid om de expressie van duizenden genen in één experiment te meten en
vervolgens deze patronen te vergelijken met die bij gezonde controles.
Gezien de belangrijke rol van monocyten en van monocyten afkomstige cellen
in de pathogenese van auto-immuunziekten hebben we een microarray uitgevoerd
om CD14+-monocyten van SjS te vergelijken met CD14+-monocyten van gezonde
controles. Het bleek dat in monocyten van SjS-patiënten 22 door interferon (IFN)
120

Het syndroom van Sjögren

type I geïnduceerde genen verhoogd tot expressie kwamen.3 Deze zogenaamde
IFN type I handtekening was eerder gevonden in biopten van primair SjS-patiënten.25
Tevens was bekend dat er een verhoging van plasmacytoïde DC (pDC) in
speekselklieren van SjS-patiënten aanwezig was. pDC zijn cellen die grote
hoeveelheden IFN type I maken en op deze wijze een IFN type I-specifiek
expressiepatroon induceren. Echter de conclusie uit dat onderzoek gaf aan dat het
uitsluitend een lokaal expressiepatroon was.25 De bevinding dat monocyten uit het
perifeer bloed ook een IFN type I signatuur hebben geeft aan dat er bij SjS een
systemische activatie van type I IFN aanwezig is.3 IFN type I is door het grote aantal
isovormen lastig in serum te meten. Echter met behulp van een monocytaire cellijn
is wel IFN type I activiteit in het serum aantoonbaar. Tevens vonden we een verlaging
van het aantal pDC in het bloed.3 Deze pDC waren wel geactiveerd, hetgeen
aangeeft dat de pDC de bron van de IFN type I activiteit zouden kunnen zijn. pDC
maken IFN type I na contact met virussen, immuuncomplexen en/of apoptotisch
materiaal.26,27 Interessant is dat “B cell-activating factor” (BAFF) een van de genen
is, die door IFN type I wordt geïnduceerd. BAFF transgene muizen krijgen
verschijnselen die op SjS lijken.28 Ook is aangetoond dat BAFF verhoogd is in het
serum van SjS-patiënten.29-31 BAFF beïnvloedt de B-cel maturatie, plasmaceloverleving
en immuunglobuline “class switch” recombinatie. Dit effect op B-cellen geeft aan dat
BAFF-expressie een rol lijkt te spelen in de pathogenese van SjS en mogelijk een
geschikte factor is om in patiënten te gaan blokkeren. Ons onderzoek geeft aan dat
het meten van BAFF-mRNA in monocyten van patiënten met SjS een gevoeliger
bepaling lijkt te zijn dan een BAFF-ELISA op serum van patiënten. Verder correleert
de BAFF-expressie in monocyten met de andere IFN type I geïnduceerde genen
(Brkic et.al., manuscript in voorbereiding). Dit geeft aan dat IFN type I waarschijnlijk
de belangrijkste “inducer” van BAFF is. In Figuur 1 is in een schematisch overzicht
van de veronderstelde rol van IFN type I en BAFF bij SjS weergegeven.
Recent onderzoek bij een groep patiënten met SjS heeft aangetoond dat de IFN
type I signatuur in een subgroep van de patiënten met SjS aanwezig is en dat de
aanwezigheid van deze handtekening correleert met de ziekte-activiteit (Brkic,
ongepubliceerde data). De aanwezigheid van een door IFN type I geïnduceerd
expressiepatroon bij een subgroep van de SjS patiënten geeft aan dat IFN type I een
rol kan spelen bij de pathogenese van SjS in deze patiënten. Daarom is een logisch
vervolg op dit onderzoek patiënten met de IFN type I handtekening te behandelen
met een specifieke inhibitor van IFN type I. Bij systemische lupus erythematodes (SLE)
is ook een IFN type I handtekening gevonden in subgroepen van patiënten. Trials om
deze groepen specifiek te behandelen worden momenteel uitgevoerd.32
Verondersteld wordt dat de IFN type I negatieve patiënten met SjS één of
meerdere andere monocytenhandtekeningen hebben. Bepaling van deze
handtekeningen zal aanwijzingen geven voor een nieuwe classificatie van SjS en
voor een specifieke behandeling gebaseerd op het mechanisme dat ten grondslag
ligt aan de ziekte. Ons onderzoek zal zich in de toekomst hierop richten.
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Figuur 1. In dit schematische model wordt de mogelijke rol van de activatie van IFN type I bij het
syndroom van Sjögren getoond.
Een mogelijke virale infectie induceert schade in het weefsel, het vrijkomen van auto-antigenen zoals
SS-A en SS-B en de productie van IFN α (een vorm van IFN type I) door plasmacytoide DC (pDC).
Vervolgens induceert IFN type I de expressie van de IFN handtekening in monocyten. Deze monocyten
gaan onder invloed van IFN type I o.a. BAFF produceren. BAFF beïnvloedt vervolgens de overleving en
antistofproductie van B-cellen. Dit resulteert in de vorming van immuuncomplexen die vervolgens weer
de pDC tot de productie van meer IFN type I stimuleren.

Conclusie
Het SjS is een veel voorkomende ziekte. Het SjS is gekenmerkt door de
betrokkenheid van de traan- en speekselklieren maar vrijwel alle organen kunnen
daarnaast bij de ziekte zijn betrokken. De ziekte is daarom een gegeneraliseerde
of systemische auto-immuunziekte. Veel aspecten van de ziekte zijn goed te
behandelen.
Voor de diagnose worden algemeen de Amerikaans-Europese criteria gebruikt,
maar meer dan de helft van de patiënten die volgens deskundigen het SjS hebben,
voldoet niet aan deze criteria. Verwarring is mogelijk met systemische lupus
erythematodes, subacute cutane lupus erythematodes, reumatoïde artritis en
sarcoïdose.
De prognose van de ziekte is qua levensverwachting goed maar de kwaliteit van
het leven is ernstig aangetast bij een belangrijk deel van de patiënten. De belangrijkste
complicatie van de ziekte is een non-Hodgkinlymfoom bij 5-8% van de patiënten.
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SjS en andere reumatische aandoeningen worden momenteel gediagnosticeerd
door een combinatie van verschillende testen die niet specifiek zijn voor een enkele
ziekte en variëren binnen een ziekte. De behandeling van deze ziekten is vaak niet
specifiek en niet effectief in alle patiënten. Bovendien is er door het chronische
verloop met remissies en relapses behoefte aan goede biomarkers om de
ziekteactiviteit te bepalen.
Het bepalen van de monocytenhandtekening in grote aantallen patiënten zal
inzicht geven in de pathogenese van de ziekte en leiden tot een nieuwe
classificatiemethode. Afwijkende monocytenhandtekeningen zijn ook gevonden bij
type I diabetes, autoimmuun-thyreoditis en stemmingsstoornissen (zie Hoofdstuk
3). Aangezien monocytenhandtekeningen gebaseerd zijn op een mechanisme dat
waarschijnlijk betrokken is bij het ontstaan van de ziekte zullen nieuwe opties voor
specifieke behandeling van de verschillende subgroepen worden gevonden. Wij
voorspellen dat in de toekomst een monocytenhandtekeningbepaling ten behoeve
van het stellen van de diagnose en classificatie van het ziektebeeld zal worden
uitgevoerd en bepalend zal zijn voor de keuze van een specifieke
behandelingsmethode.
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