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Samenvatting en toekomstperspectief

SAmENvATTING
In Nederland krijgen meer dan 550 patiënten per jaar een orofarynxtumor. 
Belangrijke risicofactoren in de etiologie van orofarynxtumoren zijn roken 
en overmatig alcoholgebruik. De laatste drie decennia is het echter duidelijk 
geworden dat ook infectie met het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat 
cervixcarcinomen veroorzaakt, bijdraagt aan de ontwikkeling van orofarynxtumoren.  
HPV- geïnduceerde orofarynxtumoren (HPV- positieve orofarynxtumoren) worden 
gezien als een aparte tumorentiteit, gebaseerd op biologische, epidemiologische 
en klinische verschillen vergeleken met orofarynxtumoren die niet door HPV worden 
veroorzaakt. Epidemiologisch gezien zijn de meeste patiënten met een HPV- 
positieve orofarynxtumor jonger, en hebben ze minder vaak een voorgeschiedenis 
van roken of overmatig alcoholgebruik. Daarnaast lijkt een groot aantal seksuele 
partners, vooral orale sekspartners, een risicofactor voor het ontwikkelen van 
een HPV- positieve tumor. Het belangrijkste klinische verschil is gerelateerd aan 
de prognose. Het klinisch beloop is namelijk beter voor patiënten met een HPV-
positieve orofarynxtumor, ondanks het feit dat HPV-positieve tumoren zich vaak 
presenteren als slecht gedifferentieerde, agressief groeiende tumoren die vaak 
al gemetastaseerd zijn naar de lymfeklieren in de hals.
De prevalentie aantallen van HPV- positieve orofarynxtumoren die in diverse 
studies worden beschreven variëren van 20% tot 90%. Dit verschil in prevalentie 
kan worden veroorzaakt door het ontbreken van een gestandaardiseerde HPV 
detectie methode of door de tijdsperiode waarin de HPV prevalentie wordt 
gemeten. Recent onderzoek in de Verenigde Staten heeft namelijk uitgewezen 
dat het percentage HPV- positieve orofarynxtumoren aldaar de laatste decennia is 
gestegen. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift werd daarom aandacht besteed aan 
het valideren van een gestandaardiseerd HPV detectie algoritme en het bepalen 
van een eventuele toename van HPV- positieve orofarynxtumoren in Nederland. 
Het HPV- detectie algoritme dat gevalideerd werd, bestaat uit p16-immunohistochemie 
gevolgd door een GP5+/6+ HPV PCR op de p16-positieve orofarynxtumoren. Dit 
algoritme kan gebruikt worden voor HPV detectie in formaline-gefixeerd, in 
paraffine ingebed tumorweefsel. Uit validatie bleek dat de accuraatheid van dit 
algoritme 98% was. Vervolgens werd het algoritme gebruikt om te bepalen of de 
HPV prevalentie in orofarynxtumoren is toegenomen de afgelopen decennia. Het 
percentage HPV- positieve orofarynxtumoren in het VU Medisch Centrum bleek de 
laatste twintig jaar gestegen te zijn van 5% in 1990 tot 30% in 2010. Deze toename 
is erg zorgwekkend. We kunnen deze toename niet automatisch extrapoleren naar 
heel Nederland, dus er is meer onderzoek nodig in deze richting.
Zoals boven beschreven, lijkt het belangrijkste klinische verschil tussen patiënten 
met een HPV- positieve orofarynxtumor en een HPV-negatieve orofarynxtumor, 
gerelateerd te zijn aan de prognose. Meerdere retrospectieve en prospectieve 
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studies in de Verenigde Staten, Australië en West-Europa hebben aangetoond 
dat patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor een relatief goede prognose 
hebben. Echter, een beperking van deze studies is de selectie van de studie 
populatie. Het merendeel van deze studies is gebaseerd op klinische trials met 
goed gedefinieerde inclusie- en exclusiecriteria. Daarom bestaat er een selectie 
bias voor jonge en gezonde patiënten. Daarbij focussen de meeste trials zich 
op patiënten die in een gevorderd stadium van de ziekte zijn (stadium III/ IV) en 
die zijn behandeld met chemoradiatie. Patiënten met stadium I/ II ziekte worden 
anders behandeld en daardoor is er minder data over deze groep beschikbaar. 
In hoofdstuk 3 werden de verschillen in prognose beschreven tussen een groot, 
consecutief cohort Nederlandse patiënten met HPV-positieve versus HPV-
negatieve orofarynxtumoren. In deze studie werden alle patiënten geïncludeerd 
die in de periode 2000-2006 met een orofarynxtumor waren gediagnosticeerd 
in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en het VU Medisch Centrum 
in Amsterdam. Patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor hadden een 
betere 5-jaars overleving dat patiënten met een HPV-negatieve orofarynxtumor 
(73.5% versus 40.9%). Een prognostisch model werd ontworpen, gebaseerd op 
dit cohort patiënten. Dit model liet zien dat de belangrijkste prognostische factor 
voor patiënten met een orofarynxtumor de HPV-status is. Dit werd gevolgd door 
comorbiditeit voor HPV-positieve patiënten en N-stadium (mate van tumorgroei in 
de lymfklieren) voor HPV-negatieve patiënten. Aangezien HPV-status van dermate 
prognostisch belang is voor patiënten met een orofarynxtumor, adviseren wij 
HPV-status op te nemen in de volgende editie van de TNM-classificatie. 

Omdat patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor een relatief goede 
prognose hebben, bestaat er de overweging een minder intense behandeling te 
geven. Zo’n behandeling moet de overleving niet compromitteren maar wel het 
risico van potentieel verzwakkende bijwerkingen verlagen. Het merendeel van de 
patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor is jong en in goede conditie. 
Daarom is een hoog niveau van kwaliteit van leven en daarom een zo laag mogelijk 
aantal behandelingscomplicaties van groot belang. 
Op dit moment lopen er klinische trials die als doel hebben de effecten van een 
minder intense behandeling voor patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor 
te bekijken. Daarom is het gebruik van een betrouwbare HPV-detectie methode van 
groot belang voor de selectie van patiënten voor zulke klinische trials. De klinische 
consequenties kunnen immers ernstig zijn in geval van een vals positieve HPV test. 
Echter, op dit moment worden patiënten alleen geïncludeerd op basis van een 
positieve p16-immunokleuring aangezien een aantal studies een hoge correlatie 
hebben aangetoond tussen deze marker en de aanwezigheid van oncogeen HPV.
In hoofdstuk 3 werd de overleving beschreven van patiënten met een p16-positieve 
maar HPV DNA negatieve tumor (‘discordante groep’). De overleving van deze 
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groep patiënten was bijna identiek aan de overleving van HPV-negatieve patiënten. 
In hoofdstuk 4 werd het genetisch profiel (LOH; ‘verlies van heterozygositeit’) van 
deze groep tumoren geanalyseerd. Het bleek dat LOH in de discordante groep 
veelvuldig voorkwam. Wat betreft LOH frequentie, kwamen negen van de tien voor 
LOH geanalyseerde tumoren overeen met HPV-negatieve tumoren. Concluderend 
lijkt deze groep p16-positieve maar HPV DNA negatieve orofarynxtumoren wat 
betreft prognose en genetisch profiel meer overeenkomsten te vertonen met 
HPV-negatieve dan met HPV-positieve orofarynxtumoren. Dit impliceert dat een 
aantal patiënten onterecht geselecteerd worden voor een klinische trial waarin 
een minder intense behandeling wordt gegeven. Om die reden onderstrepen 
wij het belang van het uitvoeren van HPV DNA specifieke testen naast een p16-
immunokleuring. 
In HPV-negatieve orofarynxtumoren is het p16 eiwit niet detecteerbaar omdat 
het vaak wordt geïnactiveerd door mutaties, homozygote deleties en promoter 
methylatie. Dat realiserende rijst de vraag waarom p16 wel verhoogd aanwezig is 
in de discordante groep tumoren. Een mogelijke verklaring voor p16-overexpressie 
in de discordante groep zou een onderbreking van de pRb pathway kunnen zijn 
door molecualire mechanismen zoals CDK4 of CDK6 mutaties, gecombineerd 
met premature senescence van de cellen. In de toekomst zou het interessant zijn 
om het verdere mechanisme achter p16-overexpressie in de afwezigheid van HPV 
verder te onderzoeken.

Er zijn verschillende theorieën die de goede prognose en de goede respons op 
behandeling verklaren van patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor. 
Eén van deze hypotheses is de mogelijke afwezigheid van ‘field cancerization’. 
Het begrip field cancerization wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van één 
of meer mucosale velden die de tumor omgeven waarin tumor-geassocieerde 
genetische of epigenetische veranderingen te detecteren zijn. In HPV-negatieve 
patiënten zijn deze afwijkende velden verantwoordelijk voor het ontstaan van 
meer dan 30% van de lokaal recidieven. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe 
een mogelijke afwezigheid van field cancerization in HPV-positieve patiënten werd 
getoetst. Omdat HPV een rol speelt in de vroege stadia van carcinogenese, werd 
de aanwezigheid van HPV in de mucosale velden rondom een tumor beschouwd 
als een betrouwbare marker voor field cancerization. We lieten zien dat er geen 
transcriptioneel actief HPV aanwezig is in de velden rondom een HPV-positieve 
orofarynxtumor. De afwezigheid van field cancerization zou een mogelijke verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor 
minder lokaal recidieven en tweede primaire tumoren ontwikkelen. 
Een tweede hypothese voor de betere prognose van patiënten met een HPV-
positieve orofarynxtumor, is een betere respons op behandeling (in veel gevallen 
radiotherapie, gecombineerd met chemotherapie). Een mogelijke oorzaak voor het 
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falen van behandeling bij patiënten met een orofarynxtumor is de aanwezigheid 
van kanker stamcellen. Dit zijn cellen die de tumorgroei onderhouden door 
continu de uitbreiding van een maligne celpopulatie te stimuleren. In hoofdstuk 6 
demonstreerden we dat patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor minder 
expressie laten zien van de kanker stamcelmarkers CD44 en CD98. Daarbij bleek 
de vijf jaars overleving significant beter voor HPV-positieve patiënten met een 
lage expressie van de stamcelmarker CD98, vergeleken met een hoge expressie 
van CD98. Mogelijk zou CD98 in de toekomst kunnen worden gebruikt als een 
additionele prognostische marker voor HPV-positieve patiënten. Bovendien 
suggereren deze data dat het lager aantal kanker stamcellen in HPV-positieve 
patiënten een verklaring zou kunnen zijn voor de betere respons op behandeling.
Een derde hypothese voor de relatief goede prognose bij patiënten met een HPV-
positieve orofarynxtumor, lijkt de rol van het immuunsysteem te zijn. De relatie 
tussen het immuunsysteem en de aanwezigheid van HPV in een orofarynxtumor 
lijkt een interessant onderwerp voor toekomstig onderzoek. 

TOEkOmSTPERSPECTIEF

Screenings mogelijkheden voor HPV-positieve orofarynxtumoren
Het percentage patiënten dat overlijdt aan baarmoederhalskanker is opzienbarend 
gedaald in populaties die toegang hebben tot baarmoederhalskanker screening. 
Echter, voor tumoren in de orofarynx, blijken er geen gevalideerde screeningsopties 
te bestaan. De zone in de baarmoeder waar kanker ontstaat (de baarmoederhals), 
is relatief makkelijk te inspecteren en bereikbaar voor het nemen van een 
baarmoederhalsuitstrijkje. De meeste orofarynx tumoren daarentegen, ontstaan uit 
het crypteuze epitheel van de tonsil, en zijn niet goed zichtbaar aan de oppervlakte. 
Bovendien blijkt uit de afwezigheid van ‘field cancerization’ in HPV-positieve 
orofarynxtumoren, dat pre-neoplastische veranderingen in de velden rondom de 
tumor afwezig zijn. Een recente studie heeft geëvalueerd of een voorloperlaesie 
van een HPV-positieve orofarynxtumor kon worden geïdentificeerd met behulp 
van een Pap-test. De uitkomst van deze studie was dat ondanks een sterke 
associatie tussen HPV16 en tumorgroei in zichtbare laesies, er geen associatie 
bestond tussen HPV 16 en tumorgroei in de afwezigheid van zichtbare laesies. 
Een Pap-test, bruikbaar voor het detecteren van HPV-positieve orofarynxtumoren, 
zal dus waarschijnlijk niet realiseerbaar zijn, en daardoor worden studies naar 
secundaire preventie van orofarynxtumoren beperkt. 

Een andere screenings optie voor detectie van HPV-positieve orofarynxtumoren, zou 
de aanwezigheid van een orale HPV infectie kunnen zijn. Recente studies hebben 
een verhoogd risico aangetoond voor het ontwikkelen van een HPV-positieve 
orofarynxtumor indien HPV16 in het speeksel kan worden gedetecteerd. Het 
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risico van het oplopen van een HPV infectie lijkt toe te nemen rondom het sexuele 
debuut; een orale HPV infectie werd gedetecteerd in 1.2% van de 12-15 jarigen en 
in 3.3% van de 16-20 jarigen. Onder de jong volwassenen blijkt 4.5% een orale HPV 
infectie te hebben. Een hogere orale HPV prevalentie is beschreven bij vrouwen 
met baarmoederhalskanker en bij HIV- positieve patiënten. Een infectie met HPV16 
(het type HPV dat verantwoordelijk is voor meer dan 90% van alle HPV-positieve 
orofarynxtumoren) is aanwezig in 1.3% van alle gezonde volwassenen. Echter, de 
meerderheid van deze volwassenen (met HPV16 in het sputum), ontwikkelen geen 
orofarynxtumoren. De meeste wetenschappelijke studies suggereren dat een orale 
HPV infectie meestal binnen een jaar wordt geklaard. Meer onderzoek is nodig 
om de transmissie van een orale HPV infectie beter te begrijpen en te bepalen 
welke factoren geassocieerd zijn met het persisteren van een orale HPV infectie.

Profylactische HPV vaccinatie
Het feit dat detectie van voorloperlaesies voor HPV-positieve orofarynxtumoren 
niet mogelijk is, onderstreept het belang van primaire preventie door middel van 
profylactische HPV vaccinaties. Gerandomiseerde, prospectieve studies hebben 
aangetoond dat HPV-vaccinaties een hoge effectiviteit hebben in de preventie van 
hooggradige cervicale dysplasiën. Op dit moment zijn er twee type vaccinaties 
verkrijgbaar; Gardasil® beschermt tegen infectie met HPV typen-6, -11, -16 en 
18. Deze vaccinatie heeft een rol in de preventie van cervicale, vaginale en vulva 
tumoren. Recente studies hebben ook aangetoond dat de vaccinatie effectief is 
in het voorkomen van anale voorloperlaesies. Het tweede vaccin, Cervarix®, biedt 
bescherming tegen HPV-16 en-18. Dit vaccin werd in 2009 in de Verenigde Staten 
gelicenseerd voor de preventie van baarmoederhalskanker. De effectiviteit tegen 
vaginale, vulva en anale tumoren is echter nog niet bewezen.

De klinische studies naar beide HPV vaccinaties hebben de ef fectiviteit 
geëvalueerd voor cervicale en/of andere anogenitale laesies als klinisch eindpunt. 
De ontwikkeling (carcinogenese) van baarmoederhalskanker via verschillende 
voorloperlaesies, is algemeen geaccepteerd. Deze ontwikkeling, in combinatie met 
de lange tijd tussen een HPV infectie en baarmoederhalskanker, maken dit type 
kanker goed bruikbaar als eindpunt in klinische trials. De typische ontwikkeling van 
voorloperlaesie naar kanker in HPV-positieve tumoren daarentegen, is veel minder 
bekend en ontwikkeld. Het gebrek aan een goed gedefinieerde voorloperlaesie, 
gecombineerd met een gebrek aan data wat betreft het klaren van een orale 
HPV-infectie, heeft de ontwikkeling van klinische studies naar het effect van HPV 
vaccinaties gehinderd. Indien de huidige vaccinaties net zo effectief blijken te zijn 
in de preventie van een orale HPV infectie als in de preventie van een cervicale 
HPV infectie, zou een groot deel van de HPV-positieve orofarynxtumoren met de 
huidige vaccinaties voorkomen kunnen worden.
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Een belangrijke overweging voor het introduceren van HPV vaccinaties voor het 
reduceren van het aantal HPV-positieve orofarynxtumoren, blijkt de vaccinatiegraad 
bij meisjes.
Vaccinatie tegen HPV voor 12-jaar oude meisjes is in het Nationale Vaccinatie 
Programma in Nederland geïntroduceerd sinds 2010. Echter, de vaccinatiegraad 
voor het geboortecohort uit 1997 was maar 56%. De vaccinatiegraad onder meisjes 
moet voldoende hoog zijn (>80%) om de transmissie van een orale HPV infectie 
naar jongens te voorkomen. Populaties met een vaccinatiegraad die voldoende 
is voor de immuniteit van de populatie (zogenaamde ‘kudde immuniteit’) zullen 
als consequentie gereduceerde aantallen van HPV-positieve orofarynxkanker 
zien vanwege gereduceerde aantallen genitaal-orale HPV transmissies. Echter, in 
populaties waar de vaccinatiegraad onder de 80% is, lijkt vaccinatie van jongens 
kosten-effectief. Daarom is de introductie van een HPV vaccin van jongens van 
groot belang.

Toekomstige behandeling van patiënten met een HPV- positieve 
orofarynxtumor
Op dit moment krijgen patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor nog 
steeds dezelfde behandeling als patiënten met een HPV-negatieve orofarynxtumor. 
Echter, patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor hebben een relatief goede 
prognose. Daarbij zijn ze vaak jonger en in een betere conditie. Deze combinatie 
heeft geleid tot het voorstel deze patiënten een minder intense behandeling te 
geven. Op dit moment lopen er meerdere studies die het effect van een minder 
intense behandeling onderzoeken. Eén daarvan is de ‘ECOG-E1308’ studie. In 
deze studie ontvangen patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor inductie 
chemotherapie met cisplatin, paclitaxel en cetuximab. Voor patiënten met een 
complete respons, wordt de hoeveelheid radiotherapie dan verlaagd naar 54 Gy 
in plaats van 70 Gy. Het doel van deze studie is om het effect van een lagere 
hoeveelheid bestraling te evalueren en toxische effecten en kwaliteit van leven 
te evalueren. 
Een tweede studie is de ‘RTOG-1016’ studie (een fase III studie). Deze studie 
verdeelt patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor in twee groepen; de 
controle groep ontvangt de conventionele therapie: radiotherapie gecombineerd 
met twee doseringen cisplatin. De patiënten in de te onderzoeken groep ontvangen 
radiotherapie gecombineerd met wekelijks cetuximab. Het doel van deze studie 
is het evalueren van cetuximab, een minder toxisch alternatief dan cisplatin.
Een anders fase III studie die conventionele chemoradiatie (radiotherapie plus 
cisplatin) vergelijkt met radiotherapie plus cetuximab, is de ‘DeESCALATE- HPV’ 
studie. In deze studie bestaat de controle groep uit HPV-positieve patiënten die 
radiotherapie krijgen met gelijktijdig drie doseringen cisplatin. Dit wordt dan 
vergeleken met de studiegroep, die één dosering cetuximab krijgt voordat de 
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radiotherapie begint, gevolgd door een wekelijkse dosering cetuximab gedurende 
de radiotherapeutische behandeling. 
In de toekomst zullen deze en andere klinische trials uitwijzen of een minder intense 
behandeling mogelijk is voor patiënten met een HPV-positieve orofarynxtumor. 

Concluderend lijken specifieke onderzoeksgebieden van belang om meer te 
kunnen begrijpen van de etiologie van orofarynxtumoren en HPV-infectie. Studies 
naar de etiologie en de detectie van een orale HPV infectie zijn noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van primaire (profylactische HPV vaccinatie) en secundaire 
preventie (vroege detectie) van HPV- positieve orofarynxtumoren. Wat betreft de 
behandeling van HPV-positieve orofarynxtumoren, moeten de resultaten worden 
afgewacht van de klinische trials die op dit moment lopen en die een minder 
intense behandeling voor patiënten met dit type tumor evalueren.


