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Samenvatting

Ondanks belangrijke vooruitgang in de behandelingsmogelijkheden van een 

plaveiselcelcarcinoom van het mondslijmvlies, is de lange-termijn overleving van deze 

patiëntengroep de afgelopen decennia nauwelijks gestegen (1) (Hoofdstuk 1). Er bestaat een 

aanzienlijk verschil in prognose wanneer de patiënt zich in een vroeg stadium presenteert versus in 

een gevorderd stadium (2). Derhalve is het vroegtijdig identificeren van patiënten met een verhoogd 

risico op het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom van de mond belangrijk. In de afgelopen jaren 

is men steeds meer te weten gekomen over de genetische oorzaken in de ontwikkeling van kanker, 

de carcinogenese (3, 4, 5).  Kanker ontstaat door een accumulatie van genetische veranderingen 

in tumorsuppressorgenen en oncogenen. De hypothese is, dat een plaveiselcelcarcinoom van de 

mond wordt voorafgegaan door gebieden met genetisch veranderde cellen, de ‘voorlopervelden’. 

Sommige van deze gebieden zijn bij onderzoek zichtbaar als een witte of rode slijmvlieslaesie, 

respectievelijk leukoplakie en erythroplakie; de meeste velden zijn echter niet met het blote oog 

zichtbaar. Door deze velden vroegtijdig op te sporen zou de lange-termijn overleving mogelijk 

verbeterd kunnen worden. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker bij vrouwen vanaf 30 jaar door middel van een uitstrijkje (6). 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was het ontwikkelen van een 

niet-invasieve genetische test om zowel mensen met verhoogd risico op de aanwezigheid van 

voorlopervelden te kunnen screenen, alsmede reeds aanwezige zichtbare slijmvlieslaesies te kunnen 

monitoren en controleren op het ontstaan van kanker. Deze groep bestaat uit leukoplakiepatiënten, 

patiënten reeds eerder behandeld voor een plaveiselcelcarcinoom van de mond en patiënten 

met Fanconi Anemie (FA). Fanconi anemie is een zeldzame, erfelijke vorm van aplastische anemie 

(bloedarmoede) met een ernstige en soms levensbedreigende afname van witte en rode bloedcellen 

en bloedplaatjes. Kenmerken van FA zijn onder andere aangeboren misvormingen en een 

verhoogde kans op ontwikkeling van kanker, met name in het hoofd-hals gebied (7). Daarnaast kan 

men verwachten dat onder de populatie ouderen met een voorgeschiedenis van roken en alcohol 

consumptie zich mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van plaveiselcelcarcinoom van 

de mond bevinden. Echter, screening van deze populatie is naar verwachting niet kosteneffectief. 

In hoofdstuk 2 is de start van onze zoektocht naar een bruikbare niet-invasieve genetische test 

voor het detecteren van orale precancereuze laesies beschreven. Voor het verzamelen van cellen 

van het slijmvliesoppervlak in de mond, waaruit vervolgens het DNA geanalyseerd kan worden (8), 

is een kleine disposable borstel geselecteerd. Vervolgens is een nieuwe genetische test onderzocht, 

welke in staat is uit een kleine hoeveelheid DNA multipele genetische afwijkingen te detecteren: 

de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) test (9). Deze test is uitgevoerd op 

DNA uit weefsel van normaal en dysplastisch (afwijkend) mondslijmvlies, en op DNA uit geborstelde 

cellen bij een controlegroep. De studie heeft aangetoond dat MLPA een sensitieve, betrouwbare en 

gemakkelijk uit te voeren techniek is, welke het mogelijk maakt genetische veranderingen uit kleine 

niet-invasieve monsters te detecteren.
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 De volgende stap in onze zoektocht naar een geschikte genetische test voor het detecteren en 

monitoren van orale precancereuze laesies is in hoofdstuk 3 beschreven. De volgende genetische 

testen zijn geanalyseerd: MLPA, ‘loss of heterozygosity’ (LOH) en DNA ploidy. Het te analyseren 

weefsel bestond uit 10 resectieranden van verschillende tumoren uit de mondholte, welke een 

normaal aspect van het slijmvliesoppervlak toonden. Deze randen zijn reeds in een eerdere 

studie genetisch geanalyseerd en bleken dezelfde TP53 mutatie te bevatten als de bijbehorende 

tumoren (10, 11, 12). Dit is bewijs voor een klonale relatie tussen tumor en precancereus gebied in 

de resectierand, met andere woorden voor het ontstaan van de tumor vanuit dat voorloperveld. 

De MLPA en LOH testen vonden in alle resectieranden genetische afwijkingen, de DNA ploidy 

test slechts in 4 resectieranden. Op basis van verschillende eigenschappen, zoals onder andere 

betrouwbaarheid en mogelijkheid tot automatisatie, werd de LOH test beschouwd als de best 

bruikbare genetische test voor het detecteren van orale precancereuze laesies. 

 Vervolgens is in hoofdstuk 4 onderzocht of de bovengenoemde LOH test eveneens geschikt 

is voor niet-invasieve monsters. Hiertoe zijn geborstelde monsters, genomen op verschillende 

gestandaardiseerde locaties, van 25 leukoplakiepatiënten en van 20 controles geanalyseerd 

voor LOH op chromosomen 3p, 9p, 11q en 17p. Bij de controles is geen LOH gevonden, en bij de 

leukoplakiepatiënten in 40% van de leukoplakielaesies. Eveneens zijn buiten de leukoplakielaesies 

genetische veranderingen gevonden, wat mogelijk duidt op een veld groter dan de leukoplakie zelf. 

De LOH resultaten van de geborstelde monsters van de leukoplakielaesies zijn vervolgens vergeleken 

met LOH resultaten van biopten (de gouden standaard) van de corresponderende leukoplakielaesies. 

De laesies welke in de biopten geen LOH toonden, lieten in de geborstelde monsters evenmin LOH 

zien, duidend op een specificiteit van 100%. In zeven van de negen leukoplakielaesies met LOH in 

de biopten is hetzelfde LOH patroon teruggevonden in de geborstelde monsters, duidend op een 

sensitiviteit van ~80%. Gezien de aanwezigheid van fout-negatieve resultaten, is verbetering van 

de test wenselijk. Geconcludeerd werd, dat bovengenoemde test geschikt is voor de identificatie 

en genetische analyse van zichtbare en mogelijk niet-zichtbare precancereuze gebieden. Echter in 

geval van leukoplakielaesies werd gesteld dat vooralsnog histopathologisch onderzoek van een 

biopt de gouden standaard is, mogelijk met een toegevoegde waarde voor genetische analyse. 

 Gezien het feit dat in een tweetal recente publicaties bij DNA aneuploide orale dysplastische 

laesies een hoger risico op maligne ontaarding is aangetoond (13, 14), is in hoofdstuk 5 de 

prognostische waarde van DNA ploidy bepaling bij leukoplakiepatiënten onderzocht. De 

resultaten zijn vergeleken met histopathologisch onderzoek op hetzelfde weefsel. Een cohort van 

62 leukoplakiepatiënten is bestudeerd, waarbij de standaard histopathologische resultaten zijn 

vergeleken met ‘DNA image cytometry’. Bij 27 van de 62 laesies is een abnormale DNA hoeveelheid 

aangetoond. In een gemiddelde follow-up periode van 69 maanden ontwikkelden 13 patiënten 

een plaveiselcelcarcinoom van de mond. Bij 7 van deze 13 patiënten is in het eerste biopt een 

abnormale DNA hoeveelheid aangetoond. Statistische analyse toonde een significante relatie 

tussen DNA ploidy en maligne ontaarding, en enige voorspellende waarde voor de individuele 
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patiënt. Histopathologische gradering toonde een vergelijkbaar significant risico op maligne 

ontaarding, maar een betere voorspellende waarde. Geconcludeerd werd dat DNA aneuploide 

leukoplakielaesies een significant hoger risico op maligne ontaarding hebben, echter met de 

kanttekening dat DNA diploide laesies eveneens maligne kunnen ontaarden. Voor de individuele 

patiënt blijkt uit deze studie dat DNA ploidy bepaling een beperkte voorspellende waarde heeft 

voor maligne ontaarding. Bepaling van dysplasie lijkt beter te voorspellen, echter deze bepaling 

blijft enigszins subjectief. Genoemd moet worden, dat deze analyses uitgevoerd zijn op het eerste 

biopt; wellicht dat een longitudinale studie betere uitkomsten zou laten zien.

Discussie en perspectieven 

Vroegdiagnostiek van orale precancereuze laesies is, zoals reeds eerder aangegeven, belangrijk, 

gezien de matige prognose van tumoren in een vergevorderd stadium. Gezien het feit dat de 

meerderheid van precancereuze laesies, buiten leukoplakie en erythroplakie, niet zichtbaar is 

(10), bestaat er een behoefte aan verbetering van de detectie. Verschillende detectiemethoden, 

waaronder kleuring met toluidine blauw (15) en auto-fluorescentiespectroscopie, zijn tot dusver 

weinig efficiënt en betrouwbaar gebleken. 

Gezien het feit dat orale precancereuze laesies zich karakteriseren door genetische veranderingen, 

is dit onderzoek uitgevoerd teneinde een niet-invasieve test gebaseerd op genetische markers te 

ontwikkelen. Bekend is, dat infectie met het humaan papillomavirus (HPV) een rol kan spelen bij 

het ontstaan van hoofd-hals tumoren (16), waardoor het gebruik van HPV DNA markers eveneens 

overwogen zou kunnen worden. Recente studies hebben niet tot eenduidige conclusies geleid over 

de rol van HPV bij orale precancereuze laesies en tumoren (17, 18). 

 Dit proefschrift heeft geleid tot de ontwikkeling van een niet-invasieve methode voor de 

detectie van orale precancereuze laesies, gebruikmakend van LOH markers op de locaties 3p, 9p, 

11q en 17p. In een grotere serie is echter onlangs een lagere sensitiviteit aangetoond van ongeveer 

50%, bij een specificiteit en positief voorspellende waarde van beide 100% (Graveland et al., in 

voorbereiding). In geval van screenen bij laag-risico groepen is dit acceptabel; dit geldt echter niet 

voor de hoog-risico groepen. Een verklaring voor de lagere sensitiviteit zou kunnen liggen in het 

nemen van monsters van vooral kleine laesies, waarbij normale cellen gelegen rondom de laesies 

in het monster ingesloten zouden kunnen worden. Een andere verklaring kan zijn, dat DNA uit 

lymphocyten, welke het epitheel binnendringen, de LOH meting kunnen beïnvloeden (Smetsers 

et al. in preparation). De sensitiviteit kan mogelijk verbeterd worden door het aanpassen van het 

cut-off punt in de LOH analyse van 50% naar 25% verschil in ratio tussen beide allelen; echter, dit zal 

ten koste gaan van de specificiteit. Voor diagnostiek van zichtbare laesies is vooralsnog een biopt 

de gouden standaard. Voor niet-zichtbare gebieden zal bij voorkeur gezocht moeten worden naar 

meer sensitieve markers, mogelijk methylatiemarkers (19).



Chapter 7

88

Naast de detectie van hoog-risico precancereuze laesies, is de ontwikkeling van 

behandelingsmogelijkheden van belang. De meest gangbare behandeling voor een zichtbare 

laesie bestaat uit chirurgie of lasertherapie. In geval van niet-zichtbare laesies zal naar andere 

behandelingen gezocht moeten worden. Het gebruik van retinoiden, lokaal of systemisch, heeft 

tot op heden geen therapeutische waarde aangetoond (20, 21). Therapie in de vorm van een 

mondspoelmiddel welke een verzwakt adenovirus bevat, zoals het ONYX adenovirus, is in een 

klinische trial onderzocht en onvoldoende effectief gebleken (22). Niettemin is de verwachting dat 

de ontwikkeling van biologische therapieën in de toekomst zal leiden tot een methode om maligne 

ontaarding van orale precancereuze laesies tegen te gaan, of om deze voorlopervelden geheel te 

doen verdwijnen.


