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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-hals gebied (HHPCC) ontstaat uit de slijmvliescellen 
die de mond- en keelholte en het strottenhoofd bekleden. Bekende risicofactoren voor het 
ontstaan van HHPCC is blootstelling aan carcinogenen die voorkomen in tabak en alcohol, 
of een infectie met een hoog risico type van het humaan papillomavirus (hrHPV). Daarnaast 
hebben patiënten met het genetisch instabiliteitssyndroom Fanconi anemia (FA) een grote 
kans om HHPCC te ontwikkelen, ook op relatief jonge leeftijd. De gestandaardiseerde 
behandeling van HHPCC is gebaseerd op tumorstadium, locatie en histologie, en omvat 
voor de meer gevorderde stadia ofwel chirurgie gecombineerd met postoperatieve 
radiotherapie en eventueel cytostatische chemotherapie met cisplatinum, ofwel eerstelijns 
chemoradiotherapie met mogelijk resectie van tumor residu. Chemoradiatie veroorzaakt DNA 
schade en tevens ernstige toxiciteit voor de patiënt, omdat bij de behandeling ook gezonde 
lichaamscellen worden aangedaan. De toegevoegde waarde van cisplatinum op de 5-jaars 
overleving is slechts 6.5%, en gaat gepaard met forse verergering van de toxiciteit. Ondanks 
de intensieve behandeling van HHPCC is de overleving 5-jaar na diagnose van HHPCC 
patiënten ongeveer 60%, waardoor nieuwe strategieën voor behandeling noodzakelijk 
zijn. Deze therapieën moeten zo mogelijk specifiek zijn voor de tumor, beter aangeduid als 
doelgericht, waardoor de patiënt minder bijwerkingen ervaart. Bij doelgerichte therapieën 
wordt over het algemeen gebruik gemaakt van activerende mutaties in oncogenen. Echter, 
het in kaart brengen van de voorkomende genetische veranderingen in HHPCC door het 
TCGA consortium laat zien dat HHPCC wordt gekenmerkt door inactiverende mutaties in 
tumorsuppressorgenen, die nu juist niet benut kunnen worden voor de ontwikkeling van 
doelgerichte therapieën. Een kleine subgroep van HHPCC tumoren bevat een genmutatie in 
het oncogen PIK3CA, maar dat gaat om een heel beperkte groep. Er zullen andere methodes 
moeten worden ingezet om de kwetsbaarheden van HHPCC tumorcellen te identificeren die 
gebruikt kunnen worden voor therapeutische doeleinden. Kansrijke kandidaten zijn eiwitten 
betrokken bij het in stand houden van de verstoorde celcyclus in deze cellen. Daarnaast 
kan het uitgebreid analyseren van de grote hoeveelheid data die reeds beschikbaar zijn 
van genoom-brede screening met siRNAs of CRISPR/Cas9 genoom editing, leiden tot 
ontdekkingen van nieuwe doelgerichte therapieën.
In dit proefschrift zijn verschillende genen bestudeerd die betrokken zijn bij controle van 
de celcyclus en de reparatie van DNA schade in de tumorcellen. Wanneer de functie van 
deze genen wordt geremd door middel van specifieke remmers, wordt de vermeerdering 
van met name HHPCC cellen vertraagd. In de tumorgenese van HHPCC worden vaak twee 
belangrijke celcyclus regulatorgenen geïnactiveerd door genmutaties of chromosomale 
afwijkingen: TP53 en CDKN2A. De laatste is van belang in het Rb-E2F signaalpad, die een 
belangrijke regulerende rol speelt in de G1/S-fase overgang. Zowel dit signaleringspad als 
het p53 signaleringspad worden in HPV-positieve HHPCC door het hrHPV virus uitgeschakeld. 
Allereerst worden in Hoofdstuk 2 verschillende HHPCC cellijnen gekarakteriseerd voor zowel 
chromosomale veranderingen als veel voorkomende mutaties. De analyse van de geteste 

HHPCC cellijnen impliceert dat deze veel gebruikte cellijnen genetische veranderingen 
bevatten die overeenkomen met de tumoren zoals deze zich in de patiënt voordoen. In 
de meerderheid van de HPV-negatieve cellijnen werden mutaties, verlies of deregulatie 
van TP53 en CDKN2A gevonden. Met uitzondering van één cellijn, werden in alle cellijnen 
frequente chromosomale afwijkingen en een toename in het aantal chromosomale kopieën 
gevonden. Daarnaast bleek uit de genetische profielen dat tumorcellijnen van FA-patiënten 
overeenkomen met sporadische HPV-negatieve HHPCC cellijnen, ondanks dat de genetische 
instabiliteit van een niet-functionerend FA/BRCA signaalpad de oorzaak van de tumor is, en 
niet de blootstelling aan carcinogenen. 
Daarnaast is in de literatuur een wat afwijkende subgroep van HHPCC beschreven die 
gekenmerkt worden door zeer weinig chromosomale afwijkingen en een functionele p53 
signalering, de zogenaamde ‘copy number’ (CN)-stille HHPCC tumors. In Hoofdstuk 2 wordt 
voor de eerste keer een cellijn model beschreven van deze CN-stille subgroep: VU-SCC-040. 
Door middel van functionele experimenten kon worden vastgesteld dat de canonieke p53 
signalering inderdaad nog functioneel lijkt in deze cellen, hoewel het p53 eiwit vele functies 
heeft binnen de cel. Nadere analyse van het gehele genoom door ‘low coverage genome-
wide sequencing’ bevestigde dat deze cellen inderdaad afkomstig zijn van een CN-stille 
tumor. Het wordt aangenomen dat functionele p53 signalering leidt tot grote gevoeligheid 
voor cisplatinum behandeling en juist resistentie initieert wanneer de functie van Chk1 
en Wee1 worden geremd. Echter, VU-SCC-040 bleek weliswaar gevoelig voor cisplatinum 
behandeling, maar ook voor de remming van eiwitten Chk1 en Wee1. Wanneer het TP53 
gen werd uitgeschakeld met een gerichte genverandering door middel van CRISPR/Cas9 
technologie, bleek de gevoeligheid van cisplatinum, Chk1 en Wee1 inhibitie onveranderd. 
Dit laat zien dat met een functionele p53 signalering de celcyclus toch gedereguleerd kan 
zijn, door bijvoorbeeld alleen al het verlies van CDKN2A, zoals het geval is in VU-SCC-040. 
In Hoofdstukken 3, 4, 5 en 7 worden data van verschillende potentiele doelwitmoleculen 
gepresenteerd. Door analyse van onafhankelijke RNA interferentie studies in twee HHPCC 
cellijnen, werden verschillende essentiële genen geselecteerd die betrokken zijn bij de 
celcyclus. Chk1 (Hoofdstuk 3) reguleert de initiatie van DNA replicatie in de S-fase en 
controleert tevens de voortgang. Wanneer de functie van Chk1 wordt uitgeschakeld, 
resulteert dit in ernstige DNA schade in HPCC cellen, maar niet in normale orale fibroblast 
en keratinocyt cellen. Echter niet alle HHPCC cellen zijn even gevoelig voor Chk1 inhibitie, 
en dit correleerde met basale CDK1 eiwitexpressie, maar ook met de geobserveerde 
celdoodmechanismen. Als DNA schade wordt gevormd door Chk1 inhibitie, accumuleren 
vrijwel alle cellijnen met DNA replicatie problemen in de S-fase, waarna gevoelige cellijnen 
dood gaan door middel van geprogrammeerde celdood (apoptose) na activatie van de 
caspase 2/3/7 cascade. Ongevoelige cellijnen hebben verhoogde CDK1 eiwitexpressie en 
beginnen na een arrest in de S-fase aan de mitotische celdeling. De grote hoeveelheid DNA 
schade door de Chk1 inhibitie in de S-fase leidt tot grote problemen in mitose, wat resulteert 
in celdood door mitotische catastrofe. Hoewel lage CDK1 expressie leek te correleren met 
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gevoeligheid, werden cellen minder gevoelig voor Chk1 inhibitie wanneer de celcyclus 
geremd wordt op een ander niveau. Wanneer de celcyclus verder gestimuleerd werd door 
naast Chk1 ook Wee1 te remmen, werd een grotere letaliteit waargenomen.
Wee1 is betrokken bij de regulatie van CDK1, voornamelijk in de transitie van de G2-fase 
naar mitose (Hoofdstuk 4). Daarnaast is Wee1 ook betrokken bij DNA replicatie en met name 
in de context van DNA replicatiestress en genetische instabiliteit, waar Wee1 belangrijk 
blijkt voor S-fase progressie en de remming van CDK1 door fosforylatie, zodat cellen niet te 
vroeg mitose bereiken. De remming van Wee1 was zeer effectief in alle geteste HHPCC en 
de premaligne orale cellijnen. Daarnaast bleken de HHPCC cellijnen reeds gevoeliger dan 
de geteste ovarium kanker cellijnen, waarvan bekend is dat deze zeer gevoelig zijn voor 
Wee1 inhibitie, zowel in vitro als in klinische setting. Wee1 remming induceerde volledige 
deregulatie van de celcyclus en veroorzaakte met name problemen in de mitotische 
metafase. Met name het vormen van de mitotische spoelfiguur voor chromosoomseparatie 
was problematisch, waardoor de spoeldraden in kracht verloren wat voor mitotische 
problemen en celdood zorgde in zowel de HHPCC als de premaligne cellen.
Daarnaast bleek de verstoring van het RNR complex, bestaande uit eiwitten RRM1 en RRM2, 
lethaal in een subset van HHPCC cellijnen, hetgeen overeenkomt met eerdere preklinische en 
klinische studies in HHPCC patiënten (Hoofdstuk 5). Het chemotherapeuticum gemcitabine 
wordt klinisch gebruikt bij de behandeling van verschillende tumoren en is bekend zowel 
als remmer van het RNR complex als nucleotide analoog. Door de essentiële rol in de 
nucleotiden synthese van het RNR complex, is de expressie van dit eiwitcomplex essentieel 
voor de S-fase, waar nucleotiden worden gebruikt om het DNA te repliceren. Hoewel 
klinische fase I/II studies gunstige effecten hebben laten zien in HHPCC patiënten, is het 
gebruik van gemcitabine niet toegelaten voor de behandeling van HHPCC en in feite nooit 
verder onderzocht. Cisplatinum wordt momenteel frequent gebruikt in de behandeling 
van HHPCC, maar is niet effectief bij oudere patiënten en kan niet worden ingezet bij de 
behandeling van tumoren in Fanoni anemia (FA) patiënten. HHPCC cellijnen afkomstig 
van tumoren van FA-patiënten bleken gevoelig voor de gemcitabine behandeling. De 
geteste fibroblasten van FA-patiënten lieten geen verhoogde toxiciteit zien na gemcitabine 
behandeling, wat impliceert dat een mutatie in een FA/BRCA gen niet synthetisch lethaal is 
met de remming van RRM1 en RRM2. Verder onderzoek in muizen is nodig om vast te stellen 
of gemcitabine niet extra toxisch is FA-deficiënte dieren, zodat dit veilig kan worden ingezet 
voor de behandeling van HHPCC in FA-patiënten in klinische studies.
De resultaten in Hoofdstukken 3-5 duiden op een grote gevoeligheid van HHPCC cellen 
voor de verstoring van de celcyclus. In een verdere analyse zijn vrijwel alle CDK en cycline 
moleculen bekeken, maar het bleek dat HHPCC cellen ongevoelig zijn voor remming van CDKs 
en cyclines (Hoofdstuk 7). Ook de duale remming van CDK4/6 resulteerde niet in letaliteit 
in (pre-)HHPCC. Dit is mogelijk te verklaren door functionele redundantie, het fenomeen 
waarbij zowel CDKs als cyclines elkaars biologische rol kunnen overnemen wanneer een 
familielid wordt geremd. Daarentegen leidde de remming van mitotische genen CKAP, 

SGO1 en CDCA5 wel tot specifieke HHPCC celdood in HPV-negatieve cellijnen, maar niet in 
HPV-positieve cellijnen of gezonde controle cellen (Hoofdstuk 7). Verder onderzoek naar de 
functie van CKAP5 bij de formatie van de mitotische polen en spoelfiguur, de rol van SGO1 
in de binding van de kinetochoor aan het centromeer, en de betrokkenheid van CDCA5 in 
zuster-chromatide cohesie zal verder inzicht geven in de mitotische regulatie in HHPCC. 
Klinische translatie van dit onderzoek wordt momenteel wel belemmerd door het ontbreken 
van specifieke moleculaire remmers voor deze moleculen.
HHPCC en andere kankers zijn vaak resistent voor geïnduceerde apoptotische celdood. Door 
uitgebreide analyse van de beschikbare genoom-brede RNA interferentie screeningsdata 
konden we het anti-apoptotische gen MCL1, onderdeel van de BCL2-familie, identificeren als 
een essentieel gen in HHPCC. HHPCC cellen blijken zeer afhankelijk te zijn van de expressie 
van het anti-apoptose eiwit Mcl-1 (Hoofdstuk 6). Deregulatie van Mcl-1 functie leidde tot 
inductie van apoptose in een deel van de HHPCC cellijnen, maar andere cellijnen bleken 
resistent. De gevoeligheid voor Mcl-1 inhibitie was gerelateerd aan de inductie van het Mcl-1 
eiwit na behandeling met de Mcl-1 remmer, wat een positieve terugkoppeling suggereert. 
Uit histologisch onderzoek van tien orale tumoren blijkt dat zowel Mcl-1 en Bcl-xL, beide 
anti-apoptotische eiwitten uit de BCL2-familie, tot expressie wordt gebracht in HHPCC in 
vivo, maar niet het familielid Bcl-2, terwijl dat in HHPCC cellijnen in vitro wel Mcl-1 resistentie 
kan veroorzaken.
Samenvattend laten de resultaten in dit proefschrift zien dat HHPCC cellen door de celcyclus 
deregulatie buitengewoon afhankelijk geworden zijn van succesvolle DNA replicatie in de 
S-fase, doordat de cellen blootgesteld worden aan hoge mate van DNA replicatie stress en 
genoom instabiliteit. Daarnaast compliceren de tumor heterogeniteit en het ontbreken van 
klinisch toepasbare biomarkers de voortgang van preklinische studies en daaropvolgende 
klinische implementatie van nieuwe therapieën. Toekomstig onderzoek moet verder 
duidelijkheid verschaffen in de veranderde celcyclus en DNA replicatie in kankercellen in 
het algemeen, en HHPCC in het bijzonder. Ondanks dat HHPCC met name veroorzaakt wordt 
door mutaties in tumorsuppressorgenen, zijn er voldoende aangrijpingspunten te vinden 
voor behandeling. 


