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Samenvatting en conclusies  

 

Cyclo-oxygenase-2 (COX-2) expressie is in verschillende tumoren verhoogd, in het bijzonder in 

tumoren van de slokdarm, maag, borst, pancreas, long, dikke darm, huid, blaas, prostaat en het 

hoofd-halsgebied. Waarom COX-2 bij deze tumoren verhoogd tot expressie komt, is niet goed 

bekend; mogelijk gaat het om mechanismen die in verschillende fasen van de tumor een rol 

spelen. Uit de literatuur komt naar voren, dat overexpressie van COX-2 een belangrijke rol 

speelt bij de groei en verspreiding van tumoren door verstoring van verschillende processen 

zoals celproliferatie, celadhesie, homeostase, apoptose en angiogenese
1-6

. De expressie van 

COX-2 werpt mogelijk enig nieuw licht op de fysiopathologie en het klinische gedrag van 

tumoren van het hoofd-halsgebied met inbegrip van de goedaardige dentogene tumoren met 

een agressief karakter. 

In de classificatie van de hoofd-halstumoren, in 2005 gepubliceerd door de 

Wereldgezondheidsorganisatie, is de in het verleden als parakeratotische dentogene 

keratocyste aangeduide afwijking gereclassificeerd als een goedaardig gezwel. Als gevolg 

daarvan wordt thans gesproken over de "keratocystic odontogenic tumor" in het Nederlands 

aangeduid als keratocysteuze dentogene tumor (KCDT). De reden voor deze reclassificatie was 

onder andere gelegen in het soms agressieve gedrag van deze aandoening en een hoog 

recidiefpercentage. Cysteuze dentogene lesies bekleed met orthokeratotisch plaveiselepitheel 

worden niet gerekend tot de KCDTs. Deze variant van de vroegere dentogene cyste wordt nu 

aangeduid als "orthokeratinized odontogenic cyst" ofwel orthokeratotische dentogene cyste
7
. 

Het recidiefpercentage na conservatieve chirurgische behandeling, zonder adjuvante 

behandeling, van de KCDT is onderzocht bij 68 patiënten van de afdeling mondziekten, kaak- 

en aangezichtschirurgie/orale pathologie van het VUmc/ACTA. Het betrof eerder niet 

behandelde patiënten bij wie de histopathologische criteria van de aandoening pasten bij die 

van de in 2005 door de WHO opgestelde classificatie. Het betrof patiënten die tussen 1975 en 

2009 zijn behandeld. De behandeling heeft bestaan uit enucleatie of marsupialisatie; de 

gemiddelde controleperiode bedroeg 65 maanden. De bij de KCDT eventueel betrokken 

gebitselementen werden als regel niet verwijderd, alleen wanneer het om een verstandskies 

ging of wanneer sprake was van een carieus gebitselement. Na enucleatie bedroeg het 
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recidiefpercentage 20.7% in een gemiddelde controleperiode van 46 maanden; bij 40% van de 

patiënten met een gemarsupialiseerde KCDT trad recidief op in een gemiddelde 

controleperiode van 58 maanden. Bij geen van de patiënten trad blijvende uitval op van één of 

meer zenuwfuncties.  

Mede naar aanleiding van het recidiefpercentage in de huidige studie en het mogelijk nuttige 

effect van Carnoy's fixatievloeistof, is een overzicht van de literatuur gepresenteerd over de 

verschillende behandelingsmethoden, variërend van eenvoudige enucleatie tot radicale 

chirurgie. In het bijzonder is ook gekeken naar de mogelijke betekenis van de Carnoy's 

fixatievloeistof voor wat betreft het recidiefpercentage. Uit het literatuuroverzicht is niet 

gebleken, dat de Carnoy's fixatievloeistof daadwerkelijke meerwaarde heeft; deze opvatting 

werd bevestigd in een recent verschenen studie van de Cochrane groep
8
. Verder bleek uit het 

literatuuroverzicht, dat er op dit moment geen clinicopathologische of immuunhistochemische 

karakteristieke bevindingen zijn die een voorspellende waarde hebben op het al of niet optreden 

van recidief van een KCDT. 

Een literatuuroverzicht van de histopathologische aspecten, het biologische gedrag van de 

KCDT, de moleculaire (groeifactoren, p53, PCNA, Ki-67, bcl-2) en genetische (PTCH, SHH) 

veranderingen die met deze dentogene tumor samenhangen, heeft nader inzicht in het 

fysiopathologische mechanisme verschaft dat bij de ontwikkeling van deze kaaktumor 

betrokken is. Er zijn inderdaad significante verschillen op moleculair niveau tussen KCDT en 

andere dentogene cysteuze afwijkingen, die wijzen op een verschillend biologisch gedrag
7,9

. 

De huidige kennis van de mogelijke rol die COX-2 bij het ontstaan van tumoren speelt, maakt 

dat expressie van COX-2 mogelijk een belangrijke merker is van het biologische gedrag van 

KCDTs. Om die reden werd een onderzoek uitgevoerd naar de expressie van COX-2 bij 116 

patiënten van de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie/orale pathologie van het 

VUmc/ACTA. Geringe tot sterke expressie van COX-2 werd bij 83 (71,6%) van de gevallen 

aangetroffen, waarvan 34 (29,3%) gering positief en 49 (42,2%) sterk positief waren. COX-2 

expressie werd voornamelijk gezien in de epitheelbekleding. De expressie van COX-2 in 

KCDTs en de huidige kennis over de rol van COX-2 bij het ontstaan van tumoren versterken de 

hypothese dat een KCDT als een neoplasma moet worden beschouwd. 
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Expressie van COX-2 is zelden onderzocht bij KCDTs. In ons onderzoek werden statistisch 

geen significante verschillen gevonden tussen de expressie van COX-2, p53 en Ki-67. 

In het huidige onderzoek is ook gekeken naar de expressie van COX-2 in 10 folliculaire cysten; 

bij zes van de tien bleek COX-2 expressie voor te komen. Deze niet-gepubliceerde bevinding 

ondersteunt de hypothese, dat SHH een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van dentogene 

ontwikkelingscysten. De daarbij voorkomende afwijkende expressiepatronen van moleculaire 

merkers zijn niet het resultaat van genetische veranderingen maar van een versterkt 

fysiologisch proces. 

Zhang et al. hebben recent laten zien, dat er sprake is van immunoreactiviteit voor SHH, PTCH, 

SMO and GLI1 in het cytoplasma van het epitheel van folliculaire en glandulaire dentogene 

cysten
10

. Pavelic et al. hebben eveneens PTCH expressie aangetoond in de epitheelbekleding 

van folliculaire cysten, met daarbij verlies van heterozygositeit voor de D9S287 en/of de 

D9S180 merker in ongeveer 50% van de gevallen
11

. Daarentegen vonden Barretto et al. geen 

correlatie tussen immunoreactiviteit voor PTCH in de epitheelbekleding van dentogenen cysten 

en een daadwerkelijke mutatie van PTCH
12

. Bovendien is overexpressie van zowel p53 als Ki-

67 gerapporteerd in ontwikkelingscysten zoals de folliculaire cyste
9
. Naast een belangrijke rol 

die SHH speelt in het moleculaire netwerk bij het ontstaan van dentogene tumoren, speelt SHH 

ook een belangrijke rol bij de tandontwikkeling. Dit kan de hypothese van Pavelic ondersteunen, 

dat een niet goede normale ontwikkeling de oorzaak kan zijn van een folliculaire cyste of van 

een KCDT
11

. Deze bevindingen kunnen de verklaring zijn voor de carcinomateuze 

veranderingen in het epitheel van vooral folliculaire cysten en KCDTs
13-21

. 

De veelheid aan merkers die in KCDTs tot overexpressie komen, is suggestief voor wat 

genoemd wordt een "network addiction" patroon en niet zozeer een afwijkend mechanisme dat 

afhankelijk is van een specifieke geactiveerd of onderdrukt gen, waardoor het agressieve 

gedrag kan worden verklaard. Bij de toekomstige behandeling van KCDT zal de sleutel 

waarschijnlijk liggen in verder inzicht in het biologisch gedrag van deze tumor, die het mogelijk 

moet maken een meer op maat toegepaste behandeling uit te voeren. Zo zijn er al tamelijk 

toxische geneesmiddelen gericht tegen p53, SMO of EGFR bij de behandeling van 

kwaadaardige tumoren. Vermoedelijk kunnen er in de toekomst middelen worden ontwikkeld, 
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gericht tegen COX-2, als een adjuvante behandeling. Daardoor kan mogelijk aanvullende 

agressieve chirugische behandeling worden voorkomen. 
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