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Chapter 8: 

 

Algemene Samenvatting 

  



Speekselkliertumoren is een zeldzame groep van heterogene tumoren. Een diagnose van 

deze tumoren komt via verschillende diagnostische technieken (waaronder peroperatieve CT 

scan en histologisch onderzoek) tot stand. Het diagnosticeren van deze tumoren wordt 

bemoeilijkt doordat de verschillende subtypes overlappende histologische kenmerken 

hebben. Zoals met alle ziektes is het belangrijk dat de ziekte snel wordt gediagnosticeerd en 

behandeld. Hiervoor zijn (non-invasieve) biomarkers nodig. Biomarkers kunnen worden 

gevonden op verschillende moleculaire niveaus zoals DNA, RNA en eiwit. Het doel van deze 

studie was dan ook om moleculaire (non-invasieve) biomarkers te vinden die kunnen helpen 

in het diagnosticeren van speekselkliertumoren. 

Naast de heterogeniteit is een ander nadeel, de zeldzaamheid van deze tumoren. Daarom 

is in eerste instantie gekozen om het onderzoek te verrichten in een van de meest 

voorkomende speekselkliertumoren, de mucoepidermoid carcinoma. Mucoepidermoid 

carcinomas zijn opgebouwd uit epidermoïde, intermediaire en mukeuze cellen. Deze laatste 

produceren een glycoproteïne mucine genaamd. Mucine heeft een grote diversiteit aan 

koolhydraat zijketens en kan worden onderverdeeld in membraangebonden en gel-

vormende mucines. De expressie van sommige mucines en mucine-geassocieerde 

koolhydraat groepen is anders in tumoren dan in normaal weefsel (REFS). Voorbeelden 

hiervan zijn de herpositionering van membraangebonden mucines , de novo synthese van 

mucines en een slecht werkend glycosylering apparaat. 

Deze observaties zien we ook terug in ons onderzoek naar in de expressie van mucines in 

mucoepidermoid carcinoma. Een interessante observatie in ons onderzoek was de expressie 

van gel-forming mucines, MUC5AC en MUC5B, in mucoepidermoid carcinomas uit de parotis 

klier. MUC5B is een speeksel mucine en omdat de parotis klier geen mukeuze acini bezit 

komt deze niet tot expressie in de parotis klier. MUC5AC is een mucine die onder normale 

omstandigheden niet tot expressie komt in geen een van de speekselklieren. De de novo 

expressie van MUC5AC is geobserveerd in vele subtypes pancreatobiliare neoplasma en 

wordt gezien als een early marker voor deze neoplasma (ref). De expressie van MUC5B en 

MUC5AC kan, net als bij pancreatobiliare neoplasma, een early marker zijn voor 

mucoepidermoid carcinomas die voortkomen uit de parotis.  

Vele veranderingen die in een tumor tot stand komen, komen door veranderingen in het 

DNA zoals bijv. amplificatie of deletie van DNA, hyper-methylatie van promotoren, enz. dit 

kan leiden tot abnormale expressie van genen die tumorgroei stimuleren en de inhibitie van 

expressie van genen die tumorgroei tegengaan. Sommige diagnostische testen zijn 

gebaseerd op de amplificatie of deletie van specifieke regionen.  

In totaal zijn er in ons onderzoek veel recurrent copy number aberraties gevonden. Echter 

deze werden in niet meer dan 5 van de 27 mucoepidermoid carcinoma samples gevonden. 

Veel laaggradige tumoren, veelal t(11;19)(q21;p13) translocatie positief, hadden weinig tot 

geen aberraties, terwijl meest hooggradige tumoren, veelal t(11;19)(q21;p13) translocatie 

negatief, meer dan 20 aberraties hadden. Het ziet er naar uit dat niet zozeer (een) specifieke 



chromosomale regio(s) in mucoepidermoid carcinomas een diagnostisch waarde hebben als 

wel het aantal aanwezige aberraties.  

Voor diagnostiek kunnen verschillende media (bijv. bloed, weefsel, urine en speeksel) 

worden gebruikt. Vooral speeksel diagnostiek is in de laatste jaren gegroeid. Het gebruik van 

speeksel als een diagnostisch medium heeft een aantal voordelen. Zo is verkrijgen van 

speeksel een non-invasieve handeling en bevat speeksel de meeste moleculen die ook 

aanwezig zijn in het bloed. Een ander voordeel is dat miRNAs rijkelijk en stabiel tot expressie 

komen in speeksel.  

Daarom is er in de loop van het onderzoek een kleine verzameling van speeksels 

opgebouwd van patiënten met een speekselkliertumor. Door miRNA profielen in speeksels 

van patiënten met een speekselkliertumor te vergelijken met miRNA profielen in speeksel van 

individuen zonder een speekselkliertumor werden verschillen in miRNA expressie ondekt. Een 

combinatie van 2 miRNAs (hsa-miR-1233 and hsa-miR-211) kan een scheiding maken tussen 

speeksels van gezonde individuen en speeksels van patiënten met een speekselkliertumor 

onderscheiden (specificiteit 86%; sensitiviteit 91%). De ondekte miRNAs waren niet 

detecteerbaar in het parotisspeeksel van de patiënt met een parotisklier tumor. Wat kan 

duiden op een intercellulaire crosstalk. Intercellulaire crosstalk is een manier voor cellen om 

op afstand te communiceren, hetgeen kan resulteren in een verandering van de 

eiwitexpressie in de ontvangende cel. Na een verdere analyse van speeksel miRNA profielen 

van patiënten met een benigne of een maligne speekselkliertumor kan er op basis van 4 

miRNAs (hsa-miR-132, hsa-miR-15b, mmu-miR-140 en hsa-miR-223) een onderscheidt 

tussen deze twee groepen worden gemaakt (specificiteit 95%; sensitiviteit 69%).  

Een andere set van vier miRNAs (hsa-miR-132, hsa-miR-15b, mmu-miR-140, en hsa-miR-

223) maakt het mogelijk om de tumor groep verder onder te verdelen in totaal speeksel van 

een patiënt met een maligne en een benigne speekselkliertumor.  

De resultaten uit hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn bemoedigend voor het ontwikkelen van een 

diagnostische speekseltest voor speekselkliertumoren. Verdere onderverdeling in maligne 

subtypes (mucoepidermoid carcinoma, acinuscelcarcinoom, adenoïd-cystisch carcinoom en 

adenocarcinoom) zou mooi zijn, maar aangezien speekselkliertumoren zeer zeldzaam zijn zou 

het moeilijk kunnen worden om het aantal speeksel samples bij elkaar te krijgen.  

Een oplossing hiervoor kan liggen in de ontwikkeling van nieuwe statistische methode 

zoals machine learning. Bij machine learning analyseren algoritmes de data voor group-

based connecties. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid data dat word gegenereerd van 

enkele megabytes tot enkele gigabytes of terabytes gegroeid. Om data nog steeds 

hanteerbaar te houden, gebruiken de klassieke statistische technieken een filter (p-waarde, 

fold-change enz.). Hierdoor gaat een deel van de informatie die in de data zit verloren. 

Machine learning daarentegen plaatst geen filter, maar bouwt multivariate modellen waarbij 

alle data wordt gebruikt. Verder is machine learning een uitermate goede techniek om te 

gebruiken bij zeldzame ziektes (zoals speekselkliertumoren), omdat bij deze ziektes vaak 



sample sets klein zijn, terwijl er een grote hoeveelheid aan features (in dit geval miRNAs) 

wordt onderzocht.  

Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift wijst erop dat het diagnosticeren van 

speekselkliertumoren nog steeds een uitdaging is. Toch zouden speeksel miRNAs misschien 

wel de beste manier kunnen zijn om speekselkliertumoren de diagnosticeren. Het verkrijgen 

van speeksel is gemakkelijk en non-invasief. Bijkomend is het feit dat miRNAs stabiel zijn en 

niet snel zullen worden afgebroken in speeksel. Een andere interessant gegeven is het 

gebruik van machine learning in het onderzoek. Machine learning kan helpen om een 

hypothetisch inzicht te geven in de pathologie van speekselkliertumoren en andere zeldzame 

ziektes.  

 

 


