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SAMENVATTING EN TOEKOMSTPERSPECTIEF 
De laatste 20 jaar is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van 

plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied (HHPCC). Desalniettemin is de kans 

op overleving op de lange termijn slechts beperkt verbeterd. Grote verbeteringen 

kunnen alleen worden bereikt als de onderliggende biologie van het ontstaan van 

deze tumoren wordt opgehelderd. Hiervoor moeten de verantwoordelijke 

kankergenen en signaalpaden waarin ze actief zijn worden geïdentificeerd. De 

belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van HHPCC zijn het roken van 

tabak en overmatig alcoholgebruik. Recentelijk is ook beschreven dat het humaan 

papillomavirus (HPV) HHPCC kan veroorzaken. Het exacte percentage van tumoren 

waarbij HPV een rol speelt is onduidelijk. Dit komt doordat de gerapporteerde 

prevalenties van HPV-positieve HHPCCs sterk uiteenlopen. Deze variatie kan 

gedeeltelijk verklaard worden doordat verschillende tumorlocaties onderzocht zijn; 

het virus wordt namelijk vaker gevonden in tumoren van de keelholte dan in die van 

de mondholte. Een andere belangrijke oorzaak van de variatie in prevalentie is het 

soort monster dat wordt geanalyseerd (ingevroren of formaline-gefixeerd paraffine-

ingebed weefselmateriaal) en de methode waarmee HPV wordt gedetecteerd. Dit 

laatste wordt onderzocht in hoofdstuk 2. Hier worden de meest gebruikte HPV 

detectie methoden met elkaar vergeleken en zijn de verkregen resultaten 

gecombineerd om de meest gevoelige en specifieke HPV bepaling te verkrijgen die 

eenvoudig werkt op formaline-gefixeerd paraffine-ingebed weefselmateriaal. Dit 

laatste is van belang omdat weefsel wereldwijd zo opgeslagen wordt en zal worden. 

Wij hebben in deze studie kwantitatieve “reverse transcriptase-polymerase chain 

reaction” (RT-PCR), fluorescentie in situ hybridisatie (FISH), General Primer PCR 

(GP-PCR), p16-immunokleuring en detectie van HPV specifieke eiwitten in bloed met 

elkaar vergeleken. De aanwezigheid van viraal mRNA (expressie van de oncogenen 

E6/E7 bepaald met RT-PCR) in vers ingevroren materiaal werd als afspiegeling van 

de aanwezigheid van actief HPV beschouwd, de gouden standaard voor deze 

vergelijking. Geen enkele test bereikte een specificiteit en gevoeligheid van 100%. 

Dit kon alleen worden bereikt door een combinatie van twee standaard diagnostische 

technieken; alle HHPCCs worden dan eerst getest op p16 overexpressie, gevolgd 

door een GP5+/6+ DNA-PCR op de p16-positieve tumoren. Kanker ontstaat door 

een verzameling van genetische veranderingen in het DNA van de cel. De 

genetische veranderingen beïnvloeden de activiteit van genen die betrokken zijn bij 

onder andere celgroei, invasie, uitzaaiing en celdood. Genen die tumorgroei 

bevorderen zijn oncogenen en genen die een remmende werking hebben op de 
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tumorgroei noemt men tumorsuppressorgenen. Dit proefschrift richt zich op het 

identificeren van de genetische veranderingen in HHPCC in relatie tot klinische en 

moleculaire variabelen. Voor dit doel werd array CGH met een genomische resolutie 

van ~1 Megabase (Mb) opgezet. Met array CGH is het mogelijk om op een snelle 

wijze de numerieke genetische veranderingen over het gehele genoom van een 

tumor in kaart te brengen. Met behulp van array CGH wordt in een korte tijd een 

enorme hoeveelheid data geproduceerd die goede bioinformatica noodzakelijk maakt 

voor de analyses. In hoofdstuk 3 wordt een analyse-methode beschreven waarmee 

kan worden berekend welke genetische veranderingen tussen twee tumorgroepen 

significant verschillend zijn. Deze analyse is specifiek voor geordende data, zoals die 

door array CGH worden gegenereerd. Bovendien is een statistische correctie voor 

meervoudige testen, zoals beschreven door Benjamini en Yekutieli, in het 

programma verwerkt. Deze methode is vervolgens toegepast op array CGH data van 

een groep HHPCCs die wel of geen HPV16 bevatten (hoofdstuk 4). HPV-negatieve 

tumoren bleken zeer specifieke chromosomale veranderingen te hebben, zoals het 

verlies van 9p21, amplificatie van 11q13.1 en de aanwezigheid van TP53 mutaties. 

Deze DNA veranderingen zijn geassocieerd met een blokkering van de p53 en pRb 

signaalpaden en zijn in overeenstemming met onze hypothese dat HHPCC zich 

ontwikkelt langs twee verschillende routes; één gedreven door de blootstelling aan 

kankerverwekkende stoffen (bijvoorbeeld tabak en alcohol) zonder HPV, en één 

gedreven door infectie met HPV16. Tevens ontdekten we dat de twee routes naar 

kanker genetisch ook gedeeltelijk overlappen. Deze gemeenschappelijke genetische 

veranderingen kunnen genen bevatten die betrokken zijn bij het ontstaan van 

HHPCC, ongeacht de etiologische factor. Deze resultaten zijn tevens schematisch 

weergegeven in een genetisch progressie model voor ‘hoofd-hals carcinogenese’. In 

hoofdstuk 5 hebben we de hypothese onderzocht of er nog extra subgroepen binnen 

de HPV-negatieve carcinomen kunnen worden onderscheiden op basis van 

chromosomale afwijkingen. Van negenendertig HHPCCs werden de chromosomale 

veranderingen in kaart gebracht met behulp van array CGH en vervolgens in 

groepen ingedeeld met behulp van een recentelijk ontwikkeld cluster algoritme. Er 

konden drie groepen tumoren onderscheiden worden: (I) één gekarakteriseerd door 

zeer weinig chromosomale veranderingen (n = 8), (II) een ander door een relatieve 

hoge hoeveelheid chromosomale veranderingen (N = 26) en (III) een met een zeer 

hoge hoeveelheid chromosomale veranderingen (N = 5). Deze indeling correleerde 

significant met een aantal klinische en moleculaire variabelen. De patiënten met 

tumoren met zeer weinig chromosomale veranderingen hadden de beste 
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overlevingskans (p = 0,003). Verder bleek dat afwezigheid van chromosomale 

veranderingen in het tumorgenoom gerelateerd is aan het vrouwelijke geslacht, het 

ontbreken van een TP53 mutatie en het ontbreken van alcoholgebruik in de 

voorgeschiedenis. Tevens werd uitgesloten dat microsatelliet instabiliteit een factor 

van belang is in deze tumoren en ze waren ook allemaal diploid. Het bestaan van 

groepen HHPCC met zulke grote verschillen in aantal chromosomale veranderingen 

hebben we bevestigd met behulp van classificatie analyse van een eerder 

beschreven onafhankelijke set van 89 orale carcinomen. De ontdekking van deze 

nieuwe indeling van HHPCC met unieke genetische en klinische kenmerken kan 

belangrijke gevolgen hebben voor toekomstige biologische en klinische studies. De 

belangrijkste conclusie is, met inachtneming van de groep van HPV-positieve 

HHPCC, dat minstens drie genetisch verschillende subgroepen van HHPCC bestaan 

met mogelijk hun eigen specifieke route naar kanker. Het is nog te vroeg om te 

speculeren over het precieze belang van deze classificatie voor het klinisch 

handelen. Er is in ieder geval consensus over het feit dat HPV-positieve HHPCC als 

verschillend moeten worden beschouwd en voor deze specifieke groep is de 

discussie omtrent een specifieke behandeling in volle gang. Er is helaas nog geen 

consensus over de meest betrouwbare HPV-detectie methode. Hierna kan namelijk 

pas de juiste prevalentie en de veronderstelde gunstigere prognose van patiënten 

met HPV positieve tumoren met zekerheid bepaald worden. Onderzoek op grote 

retrospectieve series HHPCC met behulp van ons detectie algoritme zou kunnen 

helpen om de rol van HPV en de klinische gevolgen hiervan nauwkeurig te bepalen.  

In tegenstelling tot tumoren van de cervix uteri (baarmoederhals) waar de causale rol 

van hrHPV duidelijk is vastgesteld, is de precieze rol van HPV in HHPCC nog 

onduidelijk. Indien de werking van het virus in HHPCC vergelijkbaar is aan die in 

baarmoederhals tumoren, dan zouden de chromosomale veranderingen van HPV 

positieve HHPCC veel gelijkenis met die van baarmoederhals tumoren moeten 

vertonen. Om deze hypothese te toetsen werd in hoofdstuk 6 de array CGH data van 

HPV-positieve en -negatieve HHPCC (beschreven in hoofdstuk 4 en 5) vergeleken 

met die van baarmoederhalscarcinomen (allen HPV positief). Uit deze vergelijking 

werd bevestigd dat een aantal chromosomale veranderingen gevonden in HPV-

negatieve HHPCC zelden werden aangetroffen in HPV-positieve carcinomen 

(baarmoederhalsPCC en HHPCC), waaronder verlies van de chromosomale regio’s 

3p, 5q, en 8p evenals toename van 11q13.3 (CCND1 locus). Verlies van 

chromosoom 20 en 13q bleek specifiek voor HPV-positieve tumoren ongeacht de 

anatomische herkomst. Tenslotte is binnen de groep van HPV-positieve carcinomen, 
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ook een aantal weefsel-specifieke chromosomale veranderingen gevonden, zoals 

vermeerdering van 8q in HHPCCs en verlies van 17p in baarmoederhalstumoren. De 

hoge frequentie waarin deze HPV-specifieke chromosomale veranderingen voor 

komen, suggereren dat zij belangrijk zijn naast de kanker initiërende rol van HPV 

zelf. Het identificeren van deze chromosomale veranderingen zal nuttig blijken om de 

verantwoordelijke genen op te sporen.  

HHPCC carcinogenese wordt gedreven door enkele genetische veranderingen die 

leiden tot blokkade van de p53 en de pRb signaalpaden. Deze signaalpaden zijn 

betrokken bij de regulatie van o.a. de celcyclus en geprogrammeerde celdood 

(apoptose). Op basis van epidemiologische gegevens en onderzoek naar 

celtransformatie in in vitro modelsystemen is bepaald dat vier tot zes genetische 

gebeurtenissen nodig zijn om een normale humane cel in een kwaadaardige 

kankercel te veranderen. De huidige snelle methoden, waarmee zeer precies 

minimale chromosomale veranderingen en mutaties in kaart worden gebracht, 

hebben de identificatie van kandidaat kankergenen enorm versneld. Voor veel van 

deze genen is de rol en betekenis in het ontstaan van kanker nog onduidelijk. 

Tumoren zijn genetisch instabiel en vele DNA veranderingen moeten worden 

beschouwd als een gevolg van het carcinogenese proces en niet als een oorzaak. 

Het is daarom van het allergrootste belang om de 'bestuurder' van de 'passagier' 

genetische veranderingen functioneel te onderscheiden. Op dit moment zijn er geen 

geschikte transgene muismodellen beschikbaar voor HHPCC om kandidaat 

kankergenen te onderzoeken. De functionele karakterisering van kandidaat genen 

wordt daarom vooral gedaan in HHPCC cellijnen die alleen een vergevorderd 

stadium van kanker nabootsen. Om die reden hebben wij een celkweekmodel van 

conditioneel onsterfelijke primaire orale plaveiselcellen ontwikkeld. De ontwikkeling 

van dit model en het onderzoek naar het effect van p53 en pRb signaalpad blokkade 

in HHPCC is beschreven in hoofdstuk 7. Blokkade van de p53-pathway, hetzij door; 

(I) specifiek short hairpin RNA (shRNA) van het p53-gen, (II) overexpressie van een 

dominant-negatieve p53 mutant, of (III) overexpressie van het HPV oncoprotein E6, 

leidde alle tot een langere levensduur van de cellen. Ondanks de ogenschijnlijk 

identieke effecten op de levensduur van de cellen, toonde cellen met de dominant-

negatieve p53 mutant grotere moleculaire veranderingen, waaronder aktivatie van de 

hypoxia (HIF1) en WNT signaalpaden. Blokkade van het pRb signaalpad door 

vermindering van p16 expressie, vermeerdering van cyclin D1 of HPV E7 expressie 

bleken allen geen effect te hebben op de levensduur van de cellen. Echter, in 

combinatie met blokkade van het p53-pad leidde dit tot immortalisatie, een van de 
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belangrijke kanker-geassocieerde kenmerken. Onze resultaten suggereren eveneens 

dat de volgorde van genetische veranderingen in de HHPCC carcinogenese kritisch 

is, met blokkade van de pRB en p53 pathways als essentiële en waarschijnlijk eerste 

veranderingen. Dit celkweek model van conditioneel geïmmortaliseerde primaire 

orale plaveiselcellen vereenvoudigt de functionele analyse van andere 

kandidaatgenen, en maakt ook het uitvoeren van grootschalige functionele 

genetische screens mogelijk. 

 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Het Human Genome Project heeft enorm veel kennis over het menselijk DNA 

opgeleverd. Hierdoor werd het mogelijk de basenvolgorde van kankergenomen te 

bepalen en methoden te ontwikkelen voor grootschalige analyse van chromosomale 

veranderingen en genexpressie. Micro-array technologie en grootschalige 

basenvolgorde bepaling zijn daar nu de belangrijkste technieken voor. Deze 

methodieken hebben hun toegang tot de kliniek al gevonden, enerzijds in het beter 

voorspellen van de prognose, en anderzijds om gerichter te kiezen voor een 

behandeling waar de tumor gevoelig voor is. Verder heeft deze methodologie er toe 

geleid dat verschillende subgroepen van tumoren kunnen worden onderscheiden op 

basis van moleculaire verschillen, hetgeen belangrijke consequenties heeft voor het 

onderzoek naar de oorzakelijke kankergenen. Ook voor HHPCC hebben we door 

middel van array CGH analyse laten zien dat er subgroepen van tumoren bestaan. 

De identificatie van deze subgroepen en de gevonden associaties met specifieke 

klinische karakteristieken zijn een belangrijke waarneming in dit proefschrift. HHPCC 

die geïnfecteerd zijn met HPV hebben specifieke chromosomale veranderingen en 

specifieke genexpressie profielen. Dit inzicht in combinatie met de literatuurgegevens 

dat deze tumoren ook klinisch een gunstiger beloop lijken te hebben, maken duidelijk 

dat deze tumoren als een afzonderlijke groep dienen te worden beschouwd. Gebruik 

van betrouwbare detectiemethoden zoals RT-PCR, of het detectie algoritme uit dit 

proefschrift, zijn nodig om de HPV-positieve patiënten te identificeren. De vraag is of 

HPV-geïnduceerde HHPCC voorkomen zou kunnen worden door vaccinatie. 

Preventie door profylactische HPV vaccins wordt al toegepast om 

baarmoederhalskanker te voorkomen en zou in theorie ook toegepast kunnen 

worden om HPV-positieve HHPCC te voorkomen in de gehele populatie. De 

introductie van grootschalige HPV vaccinatie bij meisjes in Nederland verliep echter 

bepaald niet zonder slag of stoot en de vraag is of op dit moment het draagvlak 

bestaat om ook jongens te gaan immuniseren. Het zal ook nog jaren gaan duren 
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voordat een effect van vaccinatie op de baarmoederhalskanker incidentie kan 

worden aangetoond. Tot op heden is alleen bewezen dat infectie wordt voorkomen. 

Omdat er op dit moment geen bijwerkingen van het vaccin worden gerapporteerd lijkt 

het toch in de rede te liggen om niet langer te wachten. 

Ook binnen de HPV-negatieve HHPCC blijken er nog additionele subgroepen met 

specifieke patronen van chromosomale veranderingen te bestaan. Verder onderzoek 

met grotere aantallen tumoren is echter nodig om deze eerste resultaten te 

bevestigen. Het onderscheiden van de patiënten in verschillende subgroepen naar 

etiologische factoren, specifieke chromosomale veranderingen en de relatie die deze 

hebben met de prognose heeft een belangrijke klinische implicatie. Ten eerste kan 

het effect van een bepaald geneesmiddel verschillen per subgroep. Ten tweede 

zouden de tumoren met een duidelijk gunstige prognose minder intensief behandeld 

kunnen worden in verhouding tot tumoren met een ongunstige prognose. Een op het 

eerste gezicht logische consequentie die echter niet zo snel ingang zal vinden om 

mogelijke onderbehandeling te voorkomen. Eerder zal men geneigd zijn zwaardere 

behandelingen zoals postoperatieve chemoradiatie te beperken tot de 

patiëntengroep met de meest ongunstige prognose. Ten derde kunnen nieuwe 

therapieën worden ontwikkeld gericht op de afwijkende signaalpaden die specifiek 

zijn voor een bepaalde subgroep. Verder zullen in klinisch vervolgonderzoek deze 

variabelen moeten worden bepaald omdat ze net als de TNM stadiëring van invloed 

kunnen zijn op het beloop en dus moeten worden meegewogen in de analyse. 

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn nog geen nieuwe kandidaat 

kankergenen geïdentificeerd. Een van de oorzaken is de beperkte resolutie van het 

toegepaste array CGH platform, dat slechts grote chromosomale afwijkingen 

detecteert en dus niet zomaar tot de ontdekking van specifieke kandidaat 

kankergenen leidt. Niettemin geven de differentiële analyses wel aan op welke 

chromosomale gebieden we ons voorlopig moeten concentreren, in het bijzonder op 

3q26, 8q24 en 11q. Momenteel is de resolutie en de nauwkeurigheid van de array 

CGH enorm verbeterd en is het detecteren van zeer kleine chromosomale 

veranderingen mogelijk. Bovendien maakt geavanceerdere data analyse de 

integratie van array CGH data met expressie profielen, single nucleotide 

polymorfismen (SNPs), methylatie patronen en proteomics data mogelijk. Deze en 

andere aankomende toepassingen met hoge resolutie, zoals massale parallelle 

sequencing (MPS), zullen leiden tot de identificatie van kandidaat kankergenen. 

Functionele karakterisering van al deze genen en hun relevantie voor HHPCC vereist 

goede functionele modellen. Het door ons opgezette celkweekmodel van 
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conditioneel geïmmortaliseerde plaveiselcellen uit de mondholte is hiervoor zeer 

geschikt. Grote functionele genetische screens met behulp van cDNA, shRNA of 

microRNA, zijn hiermee eveneens mogelijk om nieuwe kandidaat genen te 

identificeren. De ontregeling van de signaalpaden in een tumor zijn tegelijkertijd ook 

hun achilleshiel, en we zullen derhalve moeten proberen de relevante signaalpaden 

voor hoofdhalskanker te ontrafelen. Daarmee zullen we beschikken over de meest 

betrouwbare biomerkers voor diagnostische toepassingen en een ingang voor 

nieuwe behandelingen. 


	CHAPTER 10

