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Het Epstein-Barr-virus (EBV) is wijd verspreid in> 90% van de menselijke bevolking wereldwijd en 

meestal goedaardig. Aan de andere kant is het causaal geassocieerd met een nog steeds groeiend aantal 

chronische ziekten en maligniteiten, waaronder verschillende verschillende soorten lymfomen en 

carcinomen en daarom door WHO-IARC geclassificeerd als een menselijk carcinogeen virus van klasse I. 

In EBV-geassocieerde maligniteiten wordt slechts een beperkte set virale genen tot expressie gebracht 

(Latency type I, II of III), die oncogenese stimuleren en bijdragen aan metastase en immuunontsnapping. 

Dit proefschrift behandelt voornamelijk epitheelmaligniteiten (carcinomen) die causaal geassocieerd zijn 

met EBV en ongeveer 1% van alle kankers wereldwijd vormen. 

Ongedifferentieerd nasofaryngeaal carcinoom (NPC) en 10% van alle maagcarcinomen (EBVaGC) dragen 

een klonaal en persistent EBV-genoom in alle tumorcellen, waarbij EBV-latentie I / II-genexpressie met 

een beperkt aantal niet-immunogene genproducten consequent tumor bestuurt celgroei en progressie 

en het moduleren van de tumor micro-omgeving voor immuun ontsnapping. Voor NPC hangt het succes 

van de behandeling sterk af van de diagnose in een vroeg stadium door het gebruik van adequate 

biomarkers en de onmiddellijke start van de therapie. Conventionele bestralingstherapie - indien 

beschikbaar -, meestal gecombineerd met chemotherapie, biedt ongeveer 5 jaar overleving in> 50% van 

de gevallen, mits goed behandeld, maar houdt geen rekening met EBV-aanwezigheid in de tumorcellen. 

Behandelingsopties voor (terugkerende) NPC zijn beperkt, vooral in ontwikkelingslanden in Zuidoost-

Azië, waar de meeste NPC-gevallen voorkomen. 

Voor maagkanker (GC) zijn chemotherapie en chirurgie standaard behandelingsopties, maar het richten 

op EBV voor GC-tumortherapie wordt over het algemeen niet overwogen. 

Het richten van EBV in tumorcellen kan een nieuwe en gerichte behandelingsaanpak bieden voor EBV-

geassocieerde kankersoorten die nog niet in detail is onderzocht. 

Dit proefschrift richt zich op klinisch toepasbare middelen om latente EBV te activeren in genexpressie 

van de lytische cyclus, om daarmee expressie van nieuwe en aanvullende virale eiwitten (enzymen) in de 

tumorcellen te induceren, waardoor deze worden gesensibiliseerd voor antivirale behandeling en 

verbetering van de immuun eliminatie. Eerste toepassingen van deze zogenaamde Cytolytische Virus 

Activatie (CLVA) therapie in klinische trials worden gepresenteerd. 

Hoofdstuk 2 is een systematisch overzicht van gevestigde en nieuwe EBV-lytische inductoren die 

effectief bleken bij het activeren van virusreactivering in een breed scala van EBV-gekoppelde celtypen 

met focus op carcinomen. 



Hoofdstuk 3 beschrijft een gezamenlijke landelijke studie in Nederland met behulp van EBV-gebaseerde 

biomarkers voor detectie en prognose van recidiverende / residuele ziekte bij NPC-patiënten na chemo- 

/ radiotherapie. Kwantitatieve analyses van EBV-biomarkers bij diagnose, voor en na behandeling (EBV-

DNA-belasting in bloed en nasofaryngeale borstels, IgA VCA-p18 en IgA EBNA1-antilichamen in plasma), 

gecorreleerd met tumorstadium, ziektevrije overleving (DFS) en totale overleving ( OS), onthulde dat 

nabehandeling: (1) EBV-DNA-belastingstest in bloed en borstel de beste voorspellende kracht had voor 

het detecteren van actieve terugkerende ziekte, (2) EBV-DNA-belasting in bloed was de beste 

voorspeller voor OS en DFS, (3 ) EBV-DNA-belasting in de borstel was het beste voor vroege detectie van 

lokale fouten na de behandeling. Deze landelijke studie werd ook gebruikt om NPC-gevallen te 

selecteren voor opname in therapeutische onderzoeken voor lytische inductiebehandeling met EBV (zie 

later). 

CytoLytic Virus Activation (CLVA) is ontworpen als een nieuwe EBV-gerichte behandeling gericht op het 

elimineren van virus-geïnfecteerde tumorcellen door toediening van chemotherapie (dwz gemcitabine 

(GCb) gecombineerd met een chromatinemodificator (i.c. HDAC-remmer - valproïnezuur (VPA) . Deze 

combinatie zorgt voor virus reactivering uit latentie, waardoor virale enzymen (kinases) tot expressie 

komen. De inductie wordt gevolgd door toediening van het antivirale geneesmiddel (val) ganciclovir 

(GCV) dat DNA-ketenbeëindiging veroorzaakt en selectieve celdood induceert in EBV-reactiverende 

tumorcellen en voorkomt virusreplicatie en afgifte.  Een herhaalde cyclus van CLVA behandeling zorgt 

voor een effectieve stop in tumor groei. Het biologisch effect van CLVA kan gemeten worden middels 

het (kwantitatief monitoren van) virus-gebaseerde moleculaire markers. 

 

CLVA therapie voor NPC. 

 

Het mechanisme van EBV-reactivering is bekend en omvat een opeenvolging van opeenvolgende 

gebeurtenissen. De basis van virusgerichte therapie is inductie van onmiddellijke vroege lytische fase en 

triggerende expressie van vroege virale kinasen (PK en TK), dit zijn enzymen die nodig zijn om een 

virusselectief antiviraal geneesmiddel om te zetten in zijn cytotoxische (gefosforyleerde) vorm, 

waardoor wordt voorkomen (virus en gastheer) DNA-synthese en het induceren van celdoding. Hoewel 

de EBV-lytische inductie ex vivo detecteerbaar en kwantificeerbaar is in bloed en weefsels, is het effect 

van CLVA-therapie niet direct zichtbaar in tumorweefsel in vivo tijdens de behandeling. Voor dit doel 

werd het mechanisme van tumoreliminatie geanalyseerd in NPC-muismodel (met natuurlijk EBV-

bevattende menselijke C666.1-cellen) door slechts een enkele cyclus van CLVA-therapie toe te passen, 



zoals beschreven in hoofdstuk 4. CLVA-behandeling in vivo resulteerde in selectieve tumorcel doden 

zoals aangegeven door verminderd tumorvolume en eliminatie van EBV-positieve cellen in situ, wat 

meer uitgesproken was dan behandeling met alleen GCb. Als gevolg van de behandeling daalden de 

EBV-DNA-niveaus in de bloedsomloop parallel met een sterke afname van de tumorgrootte. EBV-

reactivering werd bevestigd door de aanwezigheid van lytische gen-RNA-transcripten en eiwitten in 

tumoren 6 dagen na GCb / VPA-behandeling. Belangrijk is dat virusreactivering werd gevisualiseerd door 

[124I] -FIAU-accumulatie in tumoren met behulp van PET-scan. Deze studie toonde aan dat CLVA-therapie 

een krachtige EBV-specifieke targetingaanpak is voor het doden van NPC-tumorcellen. Er werd 

geconcludeerd dat de [124I] -FIAU geschikt is als PET-tracer voor onderzoeken naar EBV-reactivering en 

kinetiek in vivo en mogelijk zijn toekomstige klinische toepassing vindt in monitoring van de 

behandeling. 

 

In hoofdstuk 5 werd het concept van virusgerichte CLVA-therapie gevalideerd in NPC-cellijnen en in een 

klein klinisch onderzoek met drie patiënten die al waren voorbehandeld en een terugkerende ziekte 

ontwikkelden, ongevoelig voor conventionele behandeling. In NPC-cellen resulteerde de combinatie van 

GCb en VPA in een sterk synergistisch effect en EBV-reactivering en de toevoeging van GCV resulteerde 

in hogere cytotoxiciteit in vergelijking met alleen chemotherapie. Het biologische effect van CLVA-

behandeling werd bij alle patiënten bevestigd omdat we verhoogde niveaus van EBV-DNA-belasting in 

de bloedsomloop ontdekten (afkomstig van apoptotische tumorcellen). Therapie werd goed verdragen. 

Alle patiënten (met progressieve ziekte vóór het begin van de CLVA-behandeling) hadden gedurende 

meer dan 6 maanden na de behandeling een verminderde of stabiele ziekte en ervoeren een aanzienlijk 

verbeterde kwaliteit van leven. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een geregistreerde fase I-II studie voor de behandeling van geavanceerde 

metastatische en recidiverende NPC (EUdract 2010-022444-20) en de effectiviteit van CLVA-behandeling 

verder onderzocht met behulp van de eerder genoemde EBV-gebaseerde biomarkers. Bovendien 

werden specifieke farmacokinetische doseringen en bijwerkingen gecontroleerd en werd een voorlopige 

analyse van EBV-specifieke T-celreacties uitgevoerd. Deze studie had als doel de veiligheids- en 

verdraagbaarheidaspecten en klinische respons te beoordelen en betrof acht patiënten met 

recidiverende en / of gemetastaseerde ziekte die resistentie tegen conventionele behandeling hadden 

ontwikkeld. Het effect van CLVA-geïnduceerde EBV-lytische inductie werd onderzocht gedurende de 

behandelingskuur die in totaal uit 6 cycli bestond (met een rustperiode van 3 weken ertussen). Niet alle 

patiënten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, konden vanwege hun slechte 



gezondheidstoestand niet alle therapieën ontvangen. Farmacokinetische analyses toonden aan dat bij 

alle patiënten effectieve dosisniveaus werden bereikt. De best waargenomen klinische respons was 

gedeeltelijk bij twee patiënten (25%) en stabiele ziekte bij drie patiënten (37,5%). De mediane 

overleving was 9 maanden (95% betrouwbaarheidsinterval 7-17 maanden). Piek van EBV-DNA-ladingen 

in bloed en nasofaryngeale borstel toonde biologisch effect van therapie aan tijdens de meeste 

behandelingscycli. Bij één patiënt onthulden RNA-profilinganalyses EBV-lytische transcripten die lytische 

EBV-inductie bevestigden. Kwantificering van EBV-IgG- en EBV-IgA-antilichaamspiegels toonde dat ze al 

hoog waren vóór de behandeling maar stabiel bleven tijdens de behandeling. Samenvattend leverde 

deze studie bewijzen op dat de CLVA-behandeling virusreactivering in geavanceerde NPC veroorzaakte, 

een gunstige klinische respons werd waargenomen en de behandeling veilig was met beheersbare 

bijwerkingen. 

Dosisoptimalisatie en nieuwe geneesmiddelencombinaties binnen het CLVA-concept moeten nog 

worden onderzocht in toekomstige studies. 
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metastatische en recidiverende NPC (EUdract 2010-022444-20) en de effectiviteit van CLVA-behandeling 
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deze studie bewijzen op dat de CLVA-behandeling virusreactivering in geavanceerde NPC veroorzaakte, 
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CLVA als behandelingsstrategie voor met Epstein-Barr virus geassocieerd maagcarcinoom 

Epstein-Barr-virus geassocieerd maagcarcinoom (EBVaGC) is recent erkend als een afzonderlijke ziekte-

entiteit die ongeveer 10% van alle maagcarcinomen (GC) wereldwijd omvat. Het wordt gekenmerkt door 

latente EBV-persistentie en massale immuuncellen infiltreren. Behandeling met Epirubicine, 

Capecitabine en Cisplatine (ECC-combinatie) toonde overlevingsvoordeel bij GC-patiënten (MAGIC- en 

CRITICS-onderzoeken) ten opzichte van Capecitabine en Cisplatine (GCb / Cis). De huidige 

behandelingsprotocollen voor GC houden echter geen rekening met de aanwezigheid van EBV in de 

tumorcellen. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 7 hebben we de CLVA-strategie toegepast op een EBVaGC-muismodel op 

basis van natuurlijk EBVaGC-cellen. De behandeling bestond uit de ECC-combinatie (met 5-FU, de 

gemetaboliseerde vorm van Capecitabine) of GCb / Cis aangevuld met Valproïnezuur (VPA) en 

daaropvolgende antivirale behandeling met Ganciclovir (GCV). Zoals verwacht, konden we lytische 

mRNA-transcripten en eiwitten detecteren in behandelde cellen die in vitro aan EBV-lytische inductie 

werden blootgesteld. In vivo verminderde de combinatie van GCb / Cis met VPA en GCV het 

tumorvolume sterk en vertoonde het hoogste potentieel voor EBV-reactivering. EBV-DNA-niveaus in de 

bloedsomloop namen parallel af met snelle eliminatie van EBV-positieve cellen in behandelde tumoren. 

EBV-lytische gentranscripten en eiwitten werden 6 dagen na behandeling gedetecteerd in 

tumorweefsels. 

Concluderend bleek in EBVaGC-modelsystemen de op CLVA gebaseerde behandeling superieur te zijn in 

vergelijking met alleen chemotherapie, wat suggereert dat toevoeging van VPA plus GCV aan het 

conventionele GCb / Cis-regime moet worden overwogen voor het stimuleren van het therapeutische 

effect. Over het algemeen bieden de hier gepresenteerde gegevens direct bewijs om de huidige 

EBVaGC-behandeling te wijzigen en te verbeteren, maar meer gedetailleerde klinische studies zijn 

vereist. 



Hoewel de huidige GC-behandelingen nog steeds geen rekening houden met de EBV-status, maken 

nieuwe ontdekkingen de weg vrij om dit te veranderen, zodat verbeterde, effectievere behandelingen 

gericht op virussen beschikbaar komen. 

De resultaten in dit proefschrift bieden nieuwe en waardevolle informatie die kan worden gebruikt om 

de behandeling van EBV-geassocieerde maligniteiten te verbeteren. 

 


