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Plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied (HHPCC) ontstaan in de slijmvliezen van 
de mond- en keelholte. Deze worden vaak pas ontdekt in een laat stadium van de ziekte, 
d.w.z. wanneer de tumor groter is dan 4 cm en/of zich heeft verspreid naar één of meerdere 
lymfeklieren in de hals. Voor patiënten met een tumor in een vergevorderd stadium wordt 
altijd een combinatie van chirurgie, bestraling en chemotherapie toegepast. Dit zijn intensieve 
behandelingen met consequenties voor de kwaliteit van leven. Ondanks voortschrijdende 
inzichten in therapiemogelijkheden, is de 5-jaars overleving van HHPCC al jaren slechts rond 
de 50%(1,2). 
Om de kans op overleving van HHPCC te vergroten en de neveneffecten van de behandeling 
te minimaliseren, is er duidelijk behoefte aan verbetering van gebruikelijke therapieën of het 
toepassen van nieuwe therapieën. Dit kan door additionele behandelingen te ontwikkelen die 
de tumor (opnieuw) gevoelig maken voor chemotherapie of bestraling. Een andere mogelijkheid 
is dat er nieuwe therapieën worden ontwikkeld die gericht zijn tegen eiwitten die speci iek van 
belang zijn voor de viabiliteit van tumorcellen, en niet voor gezonde cellen. In dit proefschrift 
wordt getracht dergelijke eiwitten te identi iceren door mRNA niveaus in HHPCC cellen te 
verlagen en door speci ieke subpopulaties van cellen uit HHPCCs te isoleren en te karakteriseren. 
Daarnaast wordt het mechanisme van cisplatinum-resistentie onderzocht om beter te kunnen 
begrijpen welke processen essentieel zijn voor de ongevoeligheid voor de therapie. 
Er is een overweldigende hoeveelheid data beschikbaar over hoe behandeling met cisplatinum 
kan leiden tot celdood(3,4). Echter, het is nog geheel onduidelijk waarom sommige tumorcellen 
resistent zijn tegen cisplatinum. Ook voor HHPCC zijn er geen publicaties te vinden met 
eenduidige verklaringen voor cisplatinum-resistentie. In Hoofdstuk 2 hebben we in 19 
verschillende HHPCC cellijnen gekeken naar de mate van expressie van een aantal genen die een 
rol lijkt te spelen in cisplatinum activiteit. Daarnaast hebben we in deze cellijnen de accumulatie 
en retentie van cisplatinum in een bepaalde tijdspanne bepaald, alsmede hoeveel platinum-DNA 
adducten er ontstaan. De enige factor die signi icant correleerde met cisplatinum-sensitiviteit 
was de hoeveelheid platinum-DNA adducten (p=0.006, Spearman’s rank correlation coef icient). 
Het blijkt dat de hoeveelheid platinum adducten in het DNA een belangrijke factor is bij het 
verklaren van de gevoeligheid voor het chemotherapeuticum.
In de bovengenoemde inventarisatie hebben we gericht gekeken naar een kleine selectie 
van genen en cellulaire processen die volgens de literatuur betrokken zijn bij de respons op 
cisplatinum. Hiervoor zijn we a hankelijk geweest van welke gegevens er gepubliceerd zijn en 
in welke tumormodellen het onderzoek is uitgevoerd. Het is goed mogelijk dat de resistentie-
mechanismen per tumortype verschillen. Om deze reden hebben we in Hoofdstuk 3 gebruik 
gemaakt van een functionele siRNA screen om in een HHPCC cellijn alle genen in het humane 
genoom te analyseren. Hierbij hebben we speci iek gezocht naar alle genen die van invloed 
zijn op de cisplatinum-respons. In de toplijst met genen die verantwoordelijk kunnen zijn voor 
cisplatinum-resistentie hebben we een aantal genen gevonden uit het Fanconi-BRCA signaalpad 
welke betrokken is bij het herstellen van DNA crosslinks. Dit geeft opnieuw aan dat de DNA 
adducten, die door cisplatinum worden gevormd, een grote invloed hebben op de cisplatinum-
gevoeligheid van een cel. Immers, DNA schade die niet wordt hersteld, zal uiteindelijk veelal 
leiden tot celdood. Daarnaast vonden we dat SHFM1, een gen dat gemuteerd is in het “split-
hand/split-foot malformation” syndroom(5), een belangrijke rol heeft in de gevoeligheid voor 
cisplatinum, waarschijnlijk door het stabiliseren van BRCA2. Beide genen lijken cruciaal voor 
het herstellen van door cisplatinum-geïnduceerde DNA schade.
Naast de genen die betrokken zijn bij de respons op cisplatinumbehandeling, resulteerde de 
siRNA screen ook in een lijst met genen die blijkbaar essentieel zijn voor het voortbestaan van 
de tumorcel. Verlaagde expressie van elk van deze genen had celdood tot gevolg, zelfs zonder 
toevoeging van cisplatinum. Dergelijke genen zijn veelbelovende kandidaten om te dienen als 
aangrijpingspunt voor nieuwe therapieën. In Hoofdstuk 4 wordt de clusteranalyse beschreven 
die laat zien dat een deel van de geïdenti iceerde tumor-essentiële genen betrokken is bij de 
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regulatie van de G2/M fase van de celcyclus. In daaropvolgende experimenten kon in meerdere 
cellijnen worden bevestigd dat expressie van deze genen inderdaad noodzakelijk is om een 
tumorcel in leven te houden. Vervolgens hebben we ons gericht op KIF11, een gen met een 
belangrijke rol in het correct opzetten van de mitotische spindle(6). Door gebruik te maken van 
ispinesib, een krachtige synthetische remmer van de functie van KIF11(7), hebben we in vivo 
kunnen laten zien dat functioneel KIF11 zeer belangrijk is voor de groei van HHPCC xenograft 
tumoren. Hiermee hebben we bewezen dat de hitlijst verkregen met de siRNA screen bruikbaar 
is om doelwitten voor nieuwe therapieën te vinden.
Tot nu toe hebben we gebruik gemaakt van siRNAs, die de expressie van één enkel gen 
kunnen beïnvloeden. In de literatuur is echter beschreven dat het verlies van expressie van 
één gen gecompenseerd kan worden door een verandering in expressie van andere genen(8,9). 
Het is goed mogelijk dat een bepaald fenotype duidelijker wordt wanneer meerdere genen 
tegelijkertijd worden geremd, bijvoorbeeld door het gebruik van microRNAs(10). In Hoofdstuk 
5 hebben we onderzocht wat het effect van overexpressie van microRNAs is op de viabiliteit 
van een HHPCC cellijn. Tevens zijn dezelfde microRNAs tot overexpressie gebracht in 
conditioneel geïmmortaliseerde orofaryngeale keratinocyten (ciOKCs), een soort pseudo-
normale slijmvliescellen. In deze cellen is eveneens de overleving bepaald. Door de resultaten 
die verkregen zijn in de verschillende celmodellen te vergelijken, vonden we zes microRNAs die 
de proliferatie van tumorcellen verminderden, terwijl ciOKCs normaal konden doorgroeien. De 
genen die gereguleerd worden door deze zes microRNAs zijn potentiële doelwitten voor nieuwe 
therapieën. Microarray resultaten hebben laten zien dat een aantal van de gevonden microRNAs 
invloed heeft op de expressie van ATM. Hieruit blijkt dat ATM belangrijk is voor de viabiliteit van 
HHPCC cellen.
Een decennium geleden is de hypothese ontwikkeld dat binnen een tumor een kleine 
celpopulatie bestaat, welke er voor zorgt dat de tumor blijft groeien. Tevens worden deze cellen 
verantwoordelijk gehouden voor het ontstaan van uitzaaiingen en resistentie tegen therapie(11). 
Het uitroeien van deze populatie tumorcellen, ook wel kankerstamcellen (CSC) genoemd, 
zou mogelijk kunnen leiden tot het volledig elimineren van een tumor. Hiervoor is genetische 
karakterisering van de CSC populatie noodzakelijk. Recent is CD44 geïdenti iceerd als CSC 
marker voor HHPCC(12). Echter, deze marker komt niet speci iek tot expressie op cellen in de 
basale laag van het normale epitheel en de goed-gedifferentieerde tumoren, de plaats waar wij 
nu juist stamcellen verwachten. Daarnaast is de marker niet stabiel wanneer de cellen worden 
behandeld met enzymen die gebruikt worden om de cellen uit weefsel te isoleren. In Hoofdstuk 
6 beschrijven we hoe wij CD98 identi iceren als een meer speci ieke en gebruiksvriendelijkere 
marker om CSCs te isoleren. Tumoren die gekweekt zijn in muizen bevatten CD98hoog en CD98laag 
cellen. Deze populaties konden apart geïsoleerd en teruggespoten worden in immuunde iciënte 
muizen. De CD98hoog cellen veroorzaakten in 60% van de injecties een nieuwe tumor, terwijl 
CD98laag cellen nooit uitgroeiden tot een nieuwe tumor. Microarray analyse van de CD98hoog 
cellen liet zien dat deze cellen een verhoogde expressie hebben van genen die betrokken zijn bij 
de regulatie van de celcyclus en bij het behoud van de DNA-integriteit.
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat HPV-positieve HHPCCs een betere prognose hebben 
dan HPV-negatieve tumoren(13). De reden voor dit verschil is nog niet volledig duidelijk. 
Een mogelijke verklaring is dat de HPV-positieve tumoren beter reageren op de bestaande 
behandelingen en dat dit wellicht samenhangt met het aantal CSCs in deze tumoren. Door 
middel van immunohistochemische kleuringen voor CD44 en CD98 hebben we in Hoofdstuk 
7 biopten van 711 orofaryngeale tumoren (OPCCs) onderzocht op het aantal aanwezige CSC-
achtige cellen. Van alle OPCCs is tevens de HPV-status bepaald. Uit het grote aantal tumoren met 
een hoog percentage cellen dat positief kleurde voor CD44, hebben we wederom geconcludeerd 
dat CD44 niet een heel bruikbare marker is voor HHPCC CSCs. Niettemin was het percentage 
van zowel CD44-positieve als CD98-positieve cellen signi icant lager in HPV-positieve tumoren 
in vergelijking met HPV-negatieve tumoren (p<0.001, voor beide markers, Pearson χ²-test). Dit 
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suggereert dat het relatief hogere aantal CSCs de slechtere klinische vooruitzichten van HPV-
negatieve tumoren mede zou kunnen verklaren. In de patiëntengroep met een HPV-positieve 
OPCC hadden de tumoren met een hogere expressie van CD98 een signi icant slechtere 
5-jaarsoverleving, alsmede een slechtere progressie-vrije overleving (p=0.006 en p<0.001, 
respectievelijk). Deze data suggereren dat het aantal CSCs inderdaad van invloed is op de 
respons op behandeling, maar merkwaardig genoeg alleen in de HPV-positieve tumoren. In HPV-
negatieve tumoren zijn de moleculaire karakteristieken van de CSCs vermoedelijk belangrijker.
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