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Het is een grote zorg dat de prognose van hoofd-halskanker maar beperkt verbeterd 
is ondanks de vooruitgang in de behandeling. De redenen hiervoor zijn dat patiënten 
zich laat presenteren bij de hoofd-halschirurg, de lastige behandeling van tumoren 
in vergevorderde stadia, het ontstaan van locoregionaal recidief als wel afstandsme-
tastasen, en een gebrek aan geschikte markers voor screening of therapie op maat. 
Het overgrote deel van de tumoren in het hoofd-halsgebied zijn plaveiselcarcinomen 
uitgaande van de slijmvliezen in mond en keel. Risicofactoren voor plaveiselcelcar-
cinomen in het hoofd-halsgebied (HHPCC) zijn blootstelling aan carcinogene stoffen 
(tabak en alcohol), infectie met het humaan papillomavirus (HPV) en genetische pre-
dispositie, zoals wordt gezien bij Fanconi anemie (FA). FA is een recessieve erfelijke 
aandoening in een DNA reparatie systeem wat leidt tot beenmerg falen en kankerpre-
dispositie, met name acute myeloïde leukemie en HHPCC.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat HHPCC vaak, zo niet altijd, ontstaat in pre-
neoplastische velden in de slijmvliezen van de bovenste lucht- en voedselweg. Soms 
zijn deze velden zichtbaar als een witte (leukoplakie) of rode (erythroplakie) laesie in 
de slijmvlieslaag, maar meestal zijn ze macroscopisch niet te zien. Deze onzichtbare 
velden blijven vaak achter als de tumor chirurgisch wordt verwijderd en veroorza-
ken een hoog risico op een lokaal recidief. Het is een grote uitdaging om een goede 
behandeling voor deze velden te vinden, of om de maligne transformatie hiervan te 
voorkomen. Deze velden veroorzaken zowel primaire tumoren als lokaal recidieven, 
en ze komen met name voor in leuko- en erythroplakie patiënten, FA patiënten en 
eerder behandelde HHPCC patiënten. 
In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat we 4 cellijnen hebben gegenereerd uit de pri-
maire HHPCC van FA patiënten. Deze cellijnen zijn moleculair gekarakteriseerd en 
de resultaten werden vergeleken met 7 cellijnen van sporadische HHPCC patiënten. 
Geen van de cellijnen bleek HPV te bevatten. De genetische veranderingen in de tu-
morcellijnen van zowel de FA als de sporadische patiënten waren vergelijkbaar, en 
typisch voor HHPCC die niet door HPV worden veroorzaakt. Het lijkt erop dat HHPCC 
in FA patiënten en sporadische patiënten eenzelfde carcinogenese route lijken te vol-
gen ondanks het grote verschil in etiologie.
Onze resultaten, gebaseerd op de cellijnen, zijn tegengesteld aan eerder gepubli-
ceerde data. Daar werd namelijk wel in veel gevallen HPV gevonden in FA-HHPCC. 
Omdat er veranderingen geïntroduceerd kunnen worden bij het in kweek brengen 
van deze cellen hebben wij in hoofdstuk 3 ook primair tumorweefsel van FA patiën-
ten onderzocht. In totaal zijn 21 tumoren van 19 FA patiënten (16 hoofd-hals, 5 ano-
genitaal) geanalyseerd. Zowel de aanwezigheid van HPV, surrogaat markers voor 
HPV-infectie en genetische karakteristieken zijn bestudeerd in de tumoren. In 2 van 
de 21 PCC werd het HPV gedetecteerd en deze tumoren zijn hoogstwaarschijnlijk 
geïnduceerd door infectie met HPV, mede gebaseerd op de surrogaatmarkers en het 
genetische profiel van de tumoren. In het ene geval ging het om HPV type 16, het 
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andere om type 33. Beide FA-PCC waren tumoren in het anogenitale gebied. Alle
FA-HHPCC in deze studie bleken HPV-negatief zijn, zowel met directe detectie van het 
HPV DNA als indirecte analyses met surrogaatmarkers. Een belangrijke tweede bevin-
ding in deze studie was dat we op basis van de genetische analyses kunnen concluderen 
dat FA-PCC geen aparte klasse van tumoren lijkt te zijn in vergelijking met sporadische  
HHPCC, ondanks het grote verschil in etiologie. Dit suggereert dat nieuwe diagnos-
tische methoden en behandelingen die geschikt zijn voor sporadische HHPCC, ook 
geschikt kunnen zijn voor FA-HHPCC.
Het 2e doel van dit proefschrift was het ontwikkelen van een behandeling voor pre-
neoplastische velden in de mond- en keelholte door het construeren van een speci-
fiek getarget oncolytisch adenovirus (CRAd). Oncolytische adenovirussen worden 
zodanig geconstrueerd dat ze alleen vermenigvuldigen in tumorcellen of preneoplas-
tische cellen, waardoor deze specifiek vernietigd worden. Het was reeds aangetoond 
dat mondspoelingen met het oncolytisch adenovirus ONYX-015 effectief waren om 
preneoplastische laesies te behandelen, maar er  was nog veel ruimte voor verbe-
tering. Onze hypothese was dat de effectiviteit zou kunnen worden verbeterd door 
de infectie van het slijmvlies in de mondholte te verhogen. Een methode hiervoor is 
retargeting waarbij het virus aan het slijmvlies bindt door middel van antilichamen. 
Tevens verwachtten we dat door selectie van een geschiktere adenovirale backbone 
de preneoplastische velden beter verwijderd konden worden met minder schade aan 
de normale slijmvliezen.
Een probleem was echter dat we wel de beschikking hadden over allerlei HHPCC cel-
lijnen, maar niet over preneoplastische cellijnen, de cellen die werkelijk behandeld 
zouden moeten worden. Daarom werd getracht om preneoplastische cellijnen te 
ontwikkelen om adenovirussen of andere behandelingen te testen. In hoofdstuk 4 
wordt dit beschreven. Er werden door de patholoog slijmvliesbiopten afgenomen van 
chirurgische HHPCC preparaten en door ons in kweek gebracht om preneoplastische 
cellijnen te maken. Er zijn 18 cultures in detail bekeken waarbij in 3 cultures sprake 
was van een verlengde levensduur en genetische veranderingen. Uiteindelijk is  van-
uit deze drie cultures 1 preneoplastische cellijn ontstaan, die bleek chromosomale         
veranderingen te hebben op chromosoomarmen 3p en 9p benevens een mutatie in 
het TP53 gen. We nemen aan dat verlies van slechts een of enkele kleine stukken 
DNA niet voldoende is voor het ontstaan van een onsterfelijke cellijn, en daarmee zou 
verklaard zijn dat slechts 1 van de 3 echt uitgroeide. De cellijn die gegenereerd is (VU-
preSCC-M3) is gebruikt als een preneoplastisch model in de volgende hoofdstukken. 
Ondanks dat deze cellijn al relatief veel DNA veranderingen had en onsterfelijk was, 
liet die toch een groeipatroon zien in organotypische modellen dat erg overeenkwam 
met echt slijmvlies. 
Het doel van het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 was het optimaliseren van de 
virotherapie voor de behandeling van preneoplastisch slijmvlies door het verbeteren 



134

van de infectie. In een aantal eerdere publicaties was al gesuggereerd dat infectie van 
het mondholteslijmvlies werd gehinderd door de weefselstructuur en dat konden we 
in dit hoofdstuk bevestigen. Tijdens de differentiatie van de keratinocyten wordt de 
expressie van de adenoviral receptor (CAR) verlaagd en verdwijnt op de meest op-
pervlakkig gelegen cellen waardoor de infectie aanzienlijk gereduceerd wordt. Om 
de infectie van het mondholteslijmvlies te verbeteren hebben we gezocht naar een 
andere celoppervlakte eiwit dat wel in hoge mate aanwezig is op de bovenste cella-
gen van zowel gezond als mild/matig dysplastisch mondholteslijmvlies en dat geschikt 
lijkt om het adenovirus te retargeten. Het antigeen Ly6-D, dat herkend wordt door het 
monoklonale antilichaam E48, bleek de beste kandidaat te zijn voor de retargeting 
van het adenovirus. Vervolgens werd een bispecifiek antilichaam gemaakt (E48-S11) 
dat zowel het adenovirus herkent (knob) als het Ly6-D antigeen op de cel. Dit bispeci-
fieke antilichaam werd getest in normale celcultures als in organotypische celcultures 
van tumorcellen en liet verbetering van adenovirale infectie zien.
Uiteindelijk is het doel het adenovirus alleen te laten vermenigvuldigen in (pre)neo-
plastiche cellen en niet in gezonde slijmvliescellen (keratinocyten) of bindweefsel-
cellen (fibroblasten). Verschillende strategieën zijn gebruikt om CRAds te ontwer-
pen. Dit waren onder andere het inbrengen van deleties of mutaties in adenovirale 
genen, inserties van transgenen, of het gebruik van tumorselectieve promoters die de              
adenovirale genen aansturen. Het effect van al deze verschillende veranderingen in 
het adenovirale genoom op normale en maligne plaveiselcellen was echter nog niet 
in kaart gebracht, maar dit wordt beschreven in hoofdstuk 6. We hebben daarvoor elf 
CRAds getest in HHPCC cellijnen van zowel sporadische als FA patiënten, en vergele-
ken met normale mondholte keratinocyten en fibroblasten. Een opvallende observa-
tie was dat normale mondholte keratinocyten in kweek heel erg gevoelig bleken voor 
adenovirus infectie, in tegenstelling tot fibroblasten, die relatief resistent zijn. Het 
ONYX-015 virus dat al eerder gebruikt is in klinische studies met HHPCC patiënten, 
was ook geïncludeerd in deze vergelijkende studie en dit ONYX-015 bleek ook rela-
tief toxisch voor keratinocyten in vitro, hoewel minder dan sommige andere CRAds. 
In onze studie bleek het meest selectieve virus een CRAd te zijn waarbij de aflezing 
van het E1A eiwit gereguleerd wordt door de promoter van het survivin gen. Tevens 
bevat deze CRAd  een compleet E3 gen en een RGD motief in de fiber. In hoofdstuk 
7 wordt de gepresenteerde data in dit proefschrift bediscussieerd en in een breder 
perspectief geplaatst.
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