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Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het bestuderen 
van de relatie tussen de expressie van potentieel prognostische tumormarkers 
en de klinische uitkomst van patiënten met een plaveiselcelcarcinoom in het 
hoofdhalsgebied. Hiervoor zijn twee verschillende cohorten gebruikt. Het eerste 
cohort bestond uit patiënten met plaveiselcelcarcinomen van verschillende 
locaties in het hoofdhalsgebied, die behandeld waren met primaire chirurgie 
gevolgd door postoperatieve radiotherapie (POST-cohort). Het tweede cohort 
bestond uit patiënten met een vroeg stadium (T1-T2) glottisch larynxcarcinoom, 
die behandeld zijn met primaire radiotherapie (GL-cohort). 

In dit proefschrift is gekeken naar de expressie van twee groepen eiwitten, die 
vaak gedereguleerd zijn in plaveiselcelcarcinomen in het hoofdhalsgebied. De 
eerste groep betreft eiwitten waarvan de genen gelokaliseerd zijn op chromosoom 
11q13.3, een regio die vaak geamplificeerd in plaveiselcelcarcinomen in het 
hoofdhalsgebied [37]. De tweede groep betreft eiwitten die betrokken zijn bij de 
EGFR pathway [156], [157]. Om vast te stellen of er een directe relatie bestaat 
tussen de expressie van deze eiwitten en de respons op radiotherapie, is het effect 
op de stralingsgevoeligheid bestudeerd in cellijnen waarin de eiwitten, waarvan 
de expressie in de klinische studie geassocieerd waren met locoregionale tumor 
controle, tot overexpressie zijn gebracht. Aan de hand van een in vitro survival 
test is vervolgens de stralingsgevoeligheid gemeten in relatie tot de expressie van 
deze genen. 

In hoofdstuk 2 is gekeken naar de prognostische betekenis van de expressie van 
eiwitten uit de EGFR pathway bij patiënten uit het POST-cohort in relatie tot 
locoregionale tumor controle. De hypothese was dat de activatie van de EGFR 
pathway zou leiden tot een slechtere locoregionale controle aangezien activatie 
van deze pathway de overlevingsmechanismen in cellen activeert [30], [158], 
[159]. In de POST-cohort is gekeken naar eiwitten, waarvan de aanwezigheid een 
indicatie is voor activatie van de EGFR pathway (i.e. pEGFR, pAKT en pERK), als ook 
naar eiwitten die deze activatie kunnen beïnvloeden (EGFR, HER2, PI3K en PTEN). 
EGFR [156], [159], [160] en HER2 [161], [162], zijn beide positieve regulatoren 
van de pathway en zijn vaak geamplificeerd in verschillende type tumoren. De 
PI3K subunit PIK3CA heeft vaak activerende genmutaties [156], [163], [164], en 
het gen voor PTEN is vaak gedeleteerd [163]. Wij vonden echter dat een hoge 
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PTEN-expressie was gecorreleerd met de aanwezigheid van pAKT, en geassocieerd 
met een slechtere locoregionale tumor controle. Aangezien PTEN beschreven is 
als een negatieve regulator van de EGFR pathway, was de verwachting dat PTEN-
expressie zou samenhangen met een verminderde hoeveelheid geactiveerd 
AKT (pAKT), en dat de overexpressie van een bekend tumor suppressor gen als 
PTEN zou leiden tot een verbeterde klinische uitkomst. Recent hebben andere 
onderzoekers gevonden dat PTEN ook nog een andere functie heeft binnen 
de cel, waarbij het eiwit een interactie aangaat met Rad51 en CENP-C. CENP-C 
heeft een functie in het stabiliseren van de centromeren, en Rad51 is betrokken 
bij het repareren van dubbelstrengs-DNA-breuken in het genoom. Vooral de 
interactie tussen PTEN en Rad51 lijkt interessant, aangezien de voornaamste 
reden voor celdood na bestraling voortkomt uit dubbelstrengs DNA-breuken 
[168]. Verhoogde expressie van een eiwit dat deze breuken repareert, zou dus 
mogelijkerwijs kunnen leiden tot een verhoogde radioresistentie [168]. Om deze 
hypothese te toetsen is PTEN tot overexpressie gebracht in de Hek293 cellijn. 
Cellen met PTEN overexpressie lieten ook een verhoogde Rad51-expressie en een 
verhoogde resistentie tegen bestraling. De associatie tussen PTEN-expressie en 
een slechtere lokale controle in de klinische studie, zou dus gevolg kunnen zijn 
van een verbeterd reparatiemechanisme voor dubbelstrengs DNA-breuken via de 
interactie tussen PTEN en Rad51.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 is gekeken naar eiwitten waarvan de genen 
gelokaliseerd zijn op chromosoom 11q13.3. Dit gebied is vaak geamplificeerd 
bij plaveiselcelcarcinomen in het mondholtegebied. Amplificatie van een van de 
11q13-genen, het Fas Associated Death Domain (FADD) gen, is sterk geassocieerd 
met een verhoogde expressie van dit gen [38]. FADD speelt een belangrijke rol 
bij (TNFR-geïnduceerde) apoptose en als het gefosforyleerd wordt op Ser194 
(pFADD) bij de regulatie van de celcyclus [155]. 

In hoofdstuk 3 is de prognostische waarde van FADD-expressie bestudeerd in een 
groep van 177 patiënten met een plaveiselcelcarcinoom in het hoofdhalsgebied 
uit het POST-cohort. De FADD-expressie werd vastgesteld aan de hand van 
immunohistochemische kleuring op het chirurgisch verwijderde tumor materiaal. 
Een hoge expressie van FADD was geassocieerd met de aanwezigheid van 
lymfekliermetastasen bij diagnose (p=0.001) en met een verhoogde kans op 
metastasen op afstand (HR: 3.3, 95%CI: 1.3-8.1, p=0.008). Het verband tussen 
FADD-expressie en metastasen op afstand was onafhankelijk van de aanwezigheid 
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van lymfekliermetastasen op het moment van diagnose. Deze data laten zien 
dat de expressie van FADD een onafhankelijke prognostische factor is voor 
de ontwikkeling van metastasen op afstand bij plaveiselcelcarcinomen in het 
hoofdhalsgebied die worden behandeld met primaire chirurgie gevolgd door 
postoperatieve radiotherapie. 

In hoofdstuk 4 is de prognostische waarde van FADD en pFADD bestudeerd in 
92 patiënten uit het GL-cohort. Een hoge pFADD-expressie was geassocieerd 
met een significant betere lokale controle (HR 2.40, 95% CI 1.04-5.55, p=0.040) 
en er werd een niet-significante trend gevonden tussen expressie van FADD en 
lokale controle (HR 3.66; 95% CI: 0.85-15.66, p=0.081). De multivariate analyse 
liet zien dat pFADD expressie een betere voorspeller was voor lokale controle dan 
klinische en pathologische factoren (zoals T-status, N-status en leeftijd) en dat de 
prognostische waarde van pFADD onafhankelijk was van FADD-expressie. 

In hoofdstuk 5 is gekeken naar de prognostische waarde van pFADD in 
plaveiselcelcarcinomen in de mondholte. Ook is hier gekeken naar de rol van 
pFADD op stralingsgevoeligheid in vitro. In het chirurgisch verwijderde tumor 
materiaal van 100 patiënten uit het POST-cohort werd de expressie van pFADD 
bepaald door middel van immunohistochemisch onderzoek. In de groep 
patiënten met een hoge expressie van pFADD werd een significant betere lokale 
controle gevonden dan in de groep met een lage pFADD expressie (HR: 5.3; 
95%CI: 1.6 – 18.0; p=0.007), zowel in de univariate als in de multivariate analyse. 
De gevoeligheid voor bestraling werd vastgesteld in cellijnen met gereguleerde 
expressie van pFADD. Cellen die pFADD tot overexpressie brachten bleken 
gevoeliger te zijn voor bestraling dan dezelfde cellen met weinig/geen FADD-
expressie. De betere lokale controle na chirurgie en postoperatieve radiotherapie 
bij patiënten met mondholte tumoren zou daarom verklaard kunnen worden 
door een verhoogde stralingsgevoeligheid in cellen die pFADD tot overexpressie 
brengen. De expressie van pFADD zou daarom een waardevolle prognostische 
factor kunnen zijn voor lokale controle na bestraling, zowel in het vroeg stadium 
glottisch larynxcarcinoom, als bij mondholtecarcinomen. 

Het doel van de studies in dit proefschrift was het verbeteren van het voorspellen 
van de klinische uitkomsten van patiënten met een plaveiselcelcarcinoom in het 
hoofdhalsgebied. Wij vonden een verband tussen FADD-expressie en metastasen 
op afstand, pFADD-expressie en betere lokale controle en tussen PTEN-expressie 
en slechtere locoregionale controle. Ook hebben we laten zien dat pFADD 
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overexpressie op cellulair niveau leidt tot een verhoogde stralingsgevoeligheid, 
terwijl PTEN overexpressie juist leidt tot een verminderde stralingsgevoeligheid 
op cellulair niveau. De resultaten verkregen uit de in vitro studies zouden een 
verklaring kunnen zijn voor de resultaten die werden gevonden in de klinische 
studies. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen of modulatie van deze eiwitten 
doormiddel van targeted agents kan zorgen voor een verbetering van de klinische 
uitkomsten van patiënten. 
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