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SUMMARY, CONCLUSIONS. DISCUSSION AND
FUTURE PERSPECTIVES

The incidence of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is strongly related
to the consumption of alcohol and tobacco. However, the majority of the individuals
consuming alcohol and tobacco ultimately do not develop HNSCC and therefore seem
to be not susceptible to these hazardous substances. The explanation may be that
considerable inter-individual differences exist in the detoxification capacity for alcohol
and carcinogens of tobacco smoke. Several complex families of phase I and phase II
detoxification enzymes exist, the levels of which may vary from one individual to an-
other, as a result of induction or inhibition by dietary or lifestyle factors. In addition, ge-
netic differences between individuals may also contribute to the actual differences in
detoxification enzyme levels. The latter differences may be largely caused by genetic
polymorphisms in detoxification enzymes, the knowledge on which is rapidly evolving
during the last decade.

The overall aim of this thesis was to provide more information on the occurrence of ge-
netic polymorphisms in cytochrome P4501A1 (CYP1A1) and glutathione S-transferase
(GST) detoxification enzymes in both patients with HNSCC as well as healthy controls,
in order to be able to get insight in the eventual modulating effect of such
polymorphisms on the susceptibility for HNSCC. The summary recapitulates the con-
tents of the individual chapters.

In chapter 1 the mechanism of glutathione conjugation to a potential carcinogen com-
pound is briefly described. Subsequently, an overview is presented on the literature
published to this date concerning the GST polymorphisms in GS7M1, GSTT1 and
GSTP1 and HNSCC susceptibility. The studies so far published have reported contra-
dicting results, and possible explanations for these varying results are given.

In chapter 2 the genetic variability in the corresponding cytochrome P4501A1
(CYP1A1), GSTT1 and GSTM1 isoenzymes. which may contribute to individual diffe-
rences in HNSCC susceptibility, is discussed. By Polymerase Chain Reaction / Re-
stricted Fragment Length Polymorphism (PCR/RFLP) techniques, the different CVP
and GS7" genotypes could be detected in DNA isolated from whole blood, in 185 pa-
tients with HNSCC, 207 healthy blood donors and an additional control group of 78 pa-
tients with benign head and neck lesions (BHNL). The GS7M1 nu// genotype was
demonstrated equally frequent in patients with HNSCC, BHNL and blood donors,
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whereas the GS7T1 nu// genotype occurred significantly more often in patients with
BHNL as compared to blood donors. This could mean that the GS7T1 nu// genotype
may be a risk factor for BHNL.

In chapter 3 we had to revise our findings on the GS7T1 nu// genotype, as published be-
fore in chapter 2, due to demographic variations in the controls. By comparing the GST
M l , Tl and PI genotype frequencies of two healthy blood donor groups from the
Nijmegen and Maastricht regions, we found inter-regional differences. The GSTM1,
GS7T1 and GSTP1 genotype frequencies in two control populations (n=285 and
n-207) from different but neighboring (Maastricht/Nijmegen) geographical regions,
were determined by PCR/RFLP methods. For the GS7T1 nu// polymorphism we found a
significant difference (p-0.003) between the two control groups. When the risk for
HNSCC (all patients are from the Maastricht area) is estimated versus the Maastricht
control group, we now found significantly less HNSCC patients with the GS7T1 nu// ge-
notype as compared to the controls. In contrast to our earlier conclusion, we now have
to conclude that GS7T1 nu// genotype appears to be involved in the modulation of the
risk for HNSCC and not for BHNL.

In chapter 4 we evaluated the role of the GSTP1-1 enzyme plasma levels as a tumor
marker in patients with different sites of HNSCC. GSTP1-1 enzyme levels were mea-
sured in plasma of patients and controls, using a sensitive and specific sandwich En-
zyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). Median GSTP1-1 plasma levels of
patients with oral/oropharyngeal, hypopharyngeal and laryngeal sites of HNSCC were
significantly elevated when compared to GSTP1-1 levels from patients with BHNL, who
served as controls. Overall however, only 13 out of 93 patients with HNSCC had ele-
vated plasma GSTP1-1 levels, which makes GSTP1-1 not suitable as plasma tumor
marker for HNSCC.

In chapter 5 we studied the frequencies of polymorphic variants in the GSTP1 gene, in
patients with HNSCC and healthy controls. In patients with HNSCC and controls, the
homozygous GSTP1BB genotype was observed in 12.3% and 13.6% respectively. Also
no statistical differences were found for the distribution of the GSTP1 AA and GSFPl
AB genotypes between patients and controls. This study showed that genetic
polymorphisms in GSfPl are not associated with an altered susceptibility to HNSCC.

Many authors have studied the GSTP1 genotypes in relation to the risk for HNSCC. In
chapter 6, the correlation between GSTP1 genotype and GSTP1-1 enzyme plasma le-
vels was evaluated. GSTP1 genotype and GSTP1-1 plasma levels were measured in
HNSCC patients and patients with BHNL who served as controls. For all GS 7P1 geno-
types (AA. AB and BS) in HNSCC patients, the mean plasma GSTP1-1 values were sig-
nificantly higher compared to the corresponding control groups. However, there was
no significant difference in the plasma GSTP1-1 levels between the different groups of
GSfPl genotypes in HNSCC patients.

Since chemical modification of compounds to be detoxified is very complex and often
requires several subsequent chemical reactions, with corresponding enzymes, we
evaluated in chapter 7. whether the concurrent lack or dysfunction of one or more GST
and Epoxide Hydrolase (EPHX) genes, influences the susceptibility for HNSCC. No sig-
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nificant difference was found between the group of HNSCC patients and the healthy
controls with respect to the co-occurrence of zero to four (0 - 4) different genetic
polymorphisms. We conclude that multiple polymorphisms in the GST and EPHX genes
are not associated with a higher susceptibility for HNSCC.

In chapter 8 a meta-analysis on the association between HNSCC and genetic
polymorphisms in CYPlvU, GSfMl. GS7T1 and GSIP1 is presented in the form of an
international collaborative study, including the results of 30 published case-control
studies, including 4,286 head and neck cancer cases and 5,440 controls. Subse-
quently, in a pooled analysis of original data from 9 published and 2 unpublished case
control studies (2,324 cases and 2,766 controls), the same associations as well as po-
tential gene-gene and gene-environment interactions were explored. The summary
Odds Ratios (OR) from the meta-analysis and the pooled analysis suggest a weak asso-
ciation for the GSr/vfl, GS7T1 and CVP1A1 genotypes and head and neck cancer risk.

Conclusions

1. Distribution of GS7T1 genotypes in The Netherlands is variable.
2. Research on the associations between genetic polymorphisms and the modula-

tion of risk for HNSCC therefore should be conducted under strict conditions with
respect to including both cases and controls.

3. Plasma GSTP1-1 can not be used as a tumor marker for the detection or follow up
of HNSCC patients.

4. The GSTPl genotypes and the levels of plasma GSTP1-1 enzyme are not associ-
ated in patients with HNSCC.

5. Meta-analysis and pooled analysis in an international collaborative study show a
weak association of GSFM1, GSTT1 and CVP1A1 genotypes and head and neck
cancer, which becomes weaker when adjusted for study center, age, gender and
race. For polymorphisms in GS7P1, when adjusted for study center, age, gender
and race no such correlation is seen.

Discussion

Our hypothesis that polymorphisms in biotransformation enzymes could increase the
risk of HNSCC is not supported by our case-control studies. In one of the first studies
(chapter 2), we found no association between polymorphisms of the GSTMl, GS7T1
and CVP1A1 genes and a higher risk for head and neck cancer. In the same study, con-
tradictory to the hypothesis, we initially found a significantly higher number of GS7T1
nt/// genotypes in patients with BHNL, which suggested that the GS7T1 nu// genotype
may be a risk factor for BHNL. This conclusion, however, was based on a case popula-
tion recruited from a different geographical area (Maastricht) than the control popula-
tion (Nijmegen). The BHNL group, also patients recruited from the Maastricht area,
served as an additional control group. Later on (chapter 3) we recruited a second con-
trol group, this time from the same region (Maastricht) as our HNSCC and BHNL pa-
tients, since we missed data on alcohol consumption and smoking in the Nijmegen
controls, and we did not expect to find significant differences in the GS7T1 genotype
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distribution between controls collected approximately 125 kilometers apart. The fre-
quencies for the GS7T1 nu// genotype in this Maastricht control group, were compara-
ble to the BHNL patient group, but not to the HNSCC patient group which meant that
the BHNL group in fact served as a representative control group. More important how-
ever, was that these data were in contradiction with already published results (chapter
2). The GS7T1 nu// genotype frequencies were now significantly lower in HNSCC pa-
tients as compared to controls, suggesting involvement of GS7T1 nt/// in the
modulation of risk for HNSCC.

Chapter 4 evaluates the use of GSTP1-1 enzyme levels in the diagnostic stage of head
and neck disease. Several studies have shown elevated GSTP1-1 enzyme levels in
plasma of head and neck cancer patients in the first stage of disease, which declined
after surgical resection of the tumor. In our patient-control groups we found no relation
between HNSCC in any stage and GSTP1-1 plasma levels. We however found, that the
methods for treatment of blood and preparing the plasma are very critical, since
GSTP1-1 is present in large amounts in many blood cells, which may be released into
the plasma when not properly processed. Thus, the procedures carried out in this
study are very critical and the question remains, even if there would have been a posi-
tive correlation, whether such a critical procedure would be of clinical value.

Even though we found that measurement of GSTP1-1 enzyme plasma levels has no
value as a tumor marker, there have been several reports on the GSTP1-1 enzyme to
be present in high concentrations in several types of tumor tissue (head and neck tu-
mors included).

We also evaluated whether a polymorphism of the GS7P1 gene may be involved in
head and neck cancer (chapter 5), but found no correlation. The strong associations
between smoking and laryngeal cancer, and between alcohol intake and oral/
oropharyngeal cancer, was expected because of the different ways carcinogen expo-
sure may take place. Tobacco smoke is passing the larynx as most narrow site of the
airway during in- and exhalation, whereas alcohol containing liquids remain tempo-
rarily in the oral cavity even after swallowing.

Having determined plasma GSTP1-1 enzyme levels and GSTP1 genotype in HNSCC pa-
tients and controls, in chapter 6 a combination of the results of the previous two chap-
ters was made. We hypothesized that the elevated GSTP1-1 plasma levels in HNSCC
patients may be caused by one of the GSTP1 genotypes. The fact that no association
between GSTP1 genotype and phenotype was found, supports our view that the
GSfPl polymorphism alone appears to have minimal effect on GSTP1-1 enzyme activ-
ity in head and neck tissues and HNSCC susceptibility.

A study combining several polymorphisms of the GST and EPHX genes, also shows no
evidence for an effect of these polymorphisms on the risk for HNSCC (chapter 7). In this
study, we only studied the number of polymorphisms of any of these genes in patients
and controls, without adjusting for age. gender, smoking or alcohol consumption.

In chapter 8, an international multicenter meta- and pooled analysis was conducted.
Only weak associations with HNSCC and GSTMl. GSTT1 and CYP1A1 genotypes were



found. The conclusions of this meta analysis support the view of this thesis, that ge-
netic polymorphisms in carcinogen metabolizing enzyme systems like glutathione
S-transferases appear to be of minor importance in the development of HNSCC.

Future perspectives

The process of carcinogenesis is very complex. Even when main sources of the carci-
nogens are known, which are alcohol and tobacco smoke in many of the HNSCC cases,
then the exact ways of the "route of carcinogenesis" are difficult to reconstruct. The
metabolism of alcohol is relatively straightforward, but tobacco smoke contains many
toxic and potentially carcinogenic compounds, the metabolism of each of those may
involve many different enzymes, and a lot of research remains to be done before even-
tually important modulating enzymes may be characterized.

Alcohol dehydrogenase, acetaldehyde dehydrogenase, several other members of the
cytochrome P450 and glutathione S-transferase families, UDP-glucuronosyltrans-
ferases which have recently been associated with HNSCC, N-acetyltransferases and
many other enzymes or polymorphisms in the corresponding genes, may be investi-
gated on their involvement in the modulation of the HNSCC risk.

To be able to perform this research properly, it is very important to have a large blood,
tissue and databank from patients with HNSCC and the proper controls, which has al-
ready been set up. Tissue research may also provide valuable information on local en-
zyme activities.

In all our studies the statistical analyses were limited due to the large contrast in smo-
king and alcohol consumption behavior between patient and control groups. The num-
ber of non-smoking HNSCC patients is scarse, whereas in the healthy control groups
there are almost no heavy smokers and/or alcoholics. Especially these extreme
groups (heavy smoking and heavy drinking healthy elderly controls, and nonsmoking,
non-drinking elderly HNSCC patients) may be of particular interest for head and neck
cancer research, since these individuals may have an extreme good, or an extreme
bad functioning detoxification system.

In this thesis we have shown that head and neck cancer, which is strongly related to
high tobacco and alcohol consumption, does not appear to be modulated by
polymorphisms in some enzymes that detoxify tobacco carcinogens or alcohol, but
many enzymes need to be investigated before definitive conclusions can be drawn.
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SAMENVATTING. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN TOEKOMSTIGE
MOGELIJKHEDEN

De mate van voorkomen van plaveisel eel carcinoom van het hoofd hals gebied (head
and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) is sterk gerelateerd aan de consumptie
van alcohol en tabak. Echter, bij het merendeel van de personen die alcohol gebruiken
of roken ontstaat uiteindelijk geen hoofd hals tumor. Deze personen lijken nlet vatbaar
voor de kwalijke gevolgen van deze Stoffen. Het lijkt erop dat er behoorlijke verschillen
bestaan tussen personen onderling in de ontgiftingscapaciteit van alcohol en de
kankerverwekkende (carcinogene) Stoffen uit tabaksproducten. Er bestaan enkele
complexe families binnen de fase I en fase II detoxificatie enzymen. Bij deze enzymen
kan de funetie tussen personen onderling varieren door verschil in dieet of levens-
gewoonten. Ook genetische verschillen tussen personen kunnen bijdragen aan ver-
schillen in functie van detoxificatie enzymen. Deze laatste verschillen kunnen vooral
worden veroorzaakt door genetische polymorphismen in detoxificatie enzymen. De
afgelopen tien jaar is hier veel over bekend geworden.

Dit proefschrift heeft tot doel meer informatie te verschaffen over de verschillende
genetische polymorphismen van cytochrnom P450 1A1 (CYP1A1) en glutathion
S-transferase (GST) detoxificatie enzymen in relatie tot de vatbaarheid voor HNSCC.
Deze samenvatting beschrijft de inhoud van de individuele hoofdstukken.

In hoofdstuk 1 wordt het mechanisme van koppeling (conjugatie) van glutathion aan
een potentieel kankerverwekkende stof kort beschreven. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de literatuur die tot nu toe is gepubliceerd betreffende de GST polymor-
phismen in GS7M1, GS7T1 en GSIP1 en de vatbaarheid voor HNSCC. Tot op dit
moment zijn veel tegenstrijdige resultaten gerapporteerd en hiervoor wordt een aantal
mogelijke verklaringen gegeven.

In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin gekeken is naar de genetische
variatie van de corresponderende cytochroom P450 1A1 (CYP1A1), GSTT1 en GSTM1
isoenzymen die een mogelijke bijdrage leveren aan de individuele verschillen in vat-
baarheid voor HNSCC. Via polymerase ketting reactie methoden (polymerase chain
reaction, PCR) werden de verschillende CYP en GST genotypen aangetoond in DNA,
verkregen uit bloed monsters van 185 patienten met HNSCC, 207 gezonde
bloed-donoren en een extra controlegroep van 78 patienten met goedaardige hoofd
hals aandoeningen (benign head and neck lesions, BHNL). Het GS7M1 nu// genotype
kwam even vaak voor bij patienten met HNSCC, BHNL en de bloed-donoren. Het
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GS7T1 nu// genotype kwam significant vaker voor bij patienten met BHNL dan bij
bloed-donoren. Als gevolg hiervan zou net GS7T1 nu// genotype een risico-factor kun-
nen zijn voor het ontstaan van BHNL.

In hoofdstuk 3 komen wij terug op onze bevindingen ten aanzien van het GS7T1 nu//
genotype, zoals reeds gepubliceerd in hoofdstuk 2, vanwege demografische verschil-
len in controlegroepen. Bij vergelijking van GS7 M l , 71 en P I genotype frequenties
van twee groepen gezonde bloed-donoren uit de regio's Nijmegen en Maastricht,
bestonden aanwijzingen voor mogelijke regionale verschillen. De frequenties van de
GS7M1, GSTT1 en GS7P1 genotypen in twee controle populaties (n=285 en n=207)
uit verschillende, maar aangrenzende geografische regio's (Maastricht/Nijmegen)
werden bepaald door middel van de PCR methode. Bij vergelijking van deze controleg-
roepen werd een significant verschil (p=0,003) gevonden voor het GS7T1 nu// genotype.
Als de groep patienten met HNSCC uit de regio Maastricht wordt vergeleken met de
nleuwe controlegroep, die eveneens uit Maastricht komt, worden nu significant min-
der HNSCC patienten met het GS7T1 nu// genotype gevonden. In tegenstelling tot onze
eerdere opvatting, moeten wij nu concluderen dat het GS7T1 nu// genotype betrokken
lijkt bij de beinvloeding van het risico op HNSCC en niet op BHNL.

In hoofdstuk 4 werd gekeken naar de bruikbaarheid van GSTPl-1 enzym plasma waar-
den als tumor marker in patienten met verschillende typen hoofd hals tumoren.
GSTPl-1 plasma spiegeis werden bepaald in plasma van patienten en een controle-
groep door middel van een gevoelige en specifieke sandwich Enzyme Linked Immuno
Sorbent Assay (ELISA). De mediane GSTPl-1 plasma spiegeis bij patienten met
HNSCC van de mond/mondbodem/oropharynx, hypopharynx en larynx waren signifi-
cant verhoogd ten opzichte van een controlegroep patienten met BHNL. Slechts 13
van 93 patienten met HNSCC had een verhoogde plasma spiegel van GSTPl-1.
GSTPl-1 is derhalve niet geschikt als plasma tumor marker voor hoofd hals tumoren.

In hoofdstuk 5 werden de polymorphismen van het GSTP1 gen bij patienten met
HNSCC vergeleken met een gezonde controlegroep. Het homozygote GS7P1 Sß geno-
type kwam in deze groepen respectievelijk 12,3% en 13,6% voor. Ook voor GSfPl AA
en GSTP1 Aß werden geen significante verschillen gevonden tussen patienten en de
controlegroep. Dit onderzoek heeft aangetoond dat genetische polymorphismen in het
GSTP1 gen niet lijken bij te dragen aan veranderde vatbaarheid voor het ontstaan van
HNSCC.

Er is door veel onderzoeksgroepen onderzoek gedaan naar een relatie tussen het
GSTPl genotype en het risico voor HNSCC. In hoofdstuk 6 is gekeken naar een relatie
tussen het GSfPl genotype en de GSTPl-1 enzym plasma spiegeis bij patienten met
HNSCC en patienten met BHNL. Voor alle GSTP1 genotypen (AA. Aß en ßß) in pati-
enten met HNSCC waren de gemiddelde GSTPl-1 plasma Spiegels significant hoger
ten opzichte van de corresponderende BHNL groepen. Er werd echter geen significant
verschil gezien van de GSTPl-1 plasma spiegeis tussen de verschillende GSIPl geno-
typen in patienten met HNSCC.

Chemische verandering van Stoffen die ontgift moeten worden is erg complex. Het ver-
eist dikwijls een aantal opeenvolgende chemische reacties die vaak onder invloed van
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enzymen plaatsvinden. In hoofdstuk 7 hebben wij gekeken naar de relatie tussen
gelijktijdige afwezigheid danwel functieverlies van een of meer GST en Epoxide Hydro-
lase (EPHX) genen en de vatbaarheid voor HNSCC. Ten aanzien van het voorkomen
van nul tot vier verschillende genetische polymorphismen werd geen significant ver-
schil gevonden tussen de groep patienten met HNSCC en de gezonde controlegroep.
Wij concluderen dat meervoudige polymorphismen van de GST en £PHX genen de vat-
baarheid voor HNSCC niet lijkt te beinvloeden.

In hoofdstuk 8 wordt een meta-analyse gepresenteerd tussen HNSCC en genetische
polymorphismen van CVPJM1, GST/Ml, GS7T1 en GS7P1. Dit is een internationaal
samenwerkingsverband, waarin de resultaten van 30 gepubliceerde studies zijn opge-
nomen (4286 patienten met HNSCC, 5440 controlepersonen). Hierna zijn de resulta-
ten van 9 gepubliceerde en 2 ongepubliceerde studies (2324 HNSCC patiönten. 2766
controles) onderworpen aan een pooled analyse. Hierbij zijn ook mogelijke gen-gen en
gen-omgevings interacties bekeken. De samenvattende Odds Ratios (OR) van
meta-analyse en pooled analyse suggereren een zwakke relatie tussen GSTMl,
GS7T1 en CVP1A1 genotypen en risico voor hoofd hals kanker.

Conclusies

1. De spreiding van GS7T1 genotypen is in Nederland variabel.
2. Onderzoek naar het verband tussen genetisch polymorphismen en het risico voor

HNSCC dient derhalve onder gestandaardiseerde condities plaats te vinden voor
zowel patienten als controlegroepen.

3. Plasma GSTP1-1 kan niet als tumor marker worden gebruikt voor diagnostiek of
follow-up van patienten met HNSCC.

4. De genotypen van GSTP1 en de GSTP1-1 enzym plasma spiegeis staan niet in
relatie tot elkaar bij patienten met HNSCC.

5. Meta-analyse en pooled-analyse in een internationaal samenwerkingsverband
laten een zwakke relatie zien tussen GST/W1, GS7T1 en CVP.L41 genotypen en
hoofd hals kanker. Deze relatie wordt nog zwakker na correctie voor Studie
centrum, leeftijd, geslacht en ras. Voor de polymorphismen van het GS7P1 gen
werd een dergelijke relatie niet gezien.

Discussie

Onze hypothese dat polymorphismen in biotransformatie enzymen het risico van
HNSCC verhogen wordt niet ondersteund door onze patient-controle studies. In 66n
van onze eerste onderzoeken (hoofdstuk 2), kon geen verband worden aangetoond
tussen polymorphismen van de GST/vfl, GS7T1 en CVP1A1 genen en een verhoogd
risico op hoofd hals kanker. In dezelfde Studie werd, in tegenstelling tot onze hypo-
these, aanvankelijk een significant verhoogd GS7T1 nt/// genotype in patienten met
BHNL gevonden, hetgeen suggereerde dat het GS7T1 nu// genotype wellicht een risico
factor kon zijn voor BHNL. Echter, deze bevinding was gebaseerd op een patienten
populatie uit Maastricht en een controle populatie uit Nijmegen. De BHNL groep
bestond eveneens uit Maastrichtse patienten en diende als een extra controle groep.
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Op een later moment (hoofdstuk 3) werd een tweede controle groep uit Maastricht
samengesteld vanwege het feit dat data betreffende alcohol consumptie en rookge-
drag ontbraken bij de Nijmeegse controle groep. Wij verwachtten geen significante
verschillen in GS7T1 genotype aan te treffen tussen twee controle groepen uit regio's
die geografisch circa 125 kilometer van elkaar zijn gescheiden. De frequenties voor
het GS7T1 nu// genotype in de Maastrichtse controle groep waren vergelijkbaar met
die van de BHNL groep, echter niet met die van de HNSCC patienten groep. Dit bete-
kende dat de BHNL groep in feite een representatieve controle groep was. Belangrijker
echter, was dat deze resultaten tegenstrijdig waren met reeds gepubliceerde resulta-
ten (hoofdstuk 2). Nu waren de GS7T1 nu// frequenties significant lager in patienten
met HNSCC ten opzichte van de controle groep, waaruit blijkt dat GS7T1 nu// genotype
wel betrokken zou kunnen zijn bij het risico op HNSCC.

Hoofdstuk 4 beoordeelt de bruikbaarheid van GSTP1-1 enzym plasma spiegeis in de
diagnostische fase van hoofd hals kanker. Enkele onderzoeken hebben aangetoond
dat bij patienten waarbij zojuist HNSCC was aangetoond, een aanvankelijk verhoogde
GSTP1-1 spiegel in het plasma zou dalen na chirurgische verwijdering van de tumor. In
onze patient-controle groepen kon geen verband tussen HNSCC (in welk stadium dan
ook) en GSTP1-1 plasma spiegeis worden aangetoond. Wel vonden wij de methoden
voor de behandeling van het bloed en de bereiding van het plasma kritiek omdat
GSTP1-1 in hoge mate aanwezig is in veel bloedcellen en in het plasma wordt uitge-
scheiden indien de bereiding niet correct plaatsvindt. Deze procedures zijn dus erg
complex waarbij de vraag blijft bestaan of, zelfs bij een duidelijke correlatie, een derge-
lijke procedure van klinische betekenis zou kunnen zijn.

Ook al hebben wij aangetoond dat GSTP1-1 enzym plasma spiegeis geen nut hebben
als tumor marker, zijn er toch studies die hoge concentraties GSTP1-1 enzym beschrij-
ven in verschillende typen tumor weefsel (inclusief hoofd hals tumoren).

Wij hebben geen verband aangetroffen tussen het polymorphisme van het GSTP1 gen
en hoofd hals kanker (hoofdstuk 5). Wel verwachtten wij conform de resultaten een
duidelijke relatie tussen roken en larynx kanker en tussen alcoholgebruik en
mond/mondbodemkanker vanwege de verschillende manier waarop blootstelling van
de schadelijke Stoffen plaatsvindt. Tabaksrook passeert tijdens in- en uitademing de
larynx, zijnde het meest nauwe deel van de bovenste luchtwegen; alcoholhoudende
dranken verblijven tijdelijk in de mondholte, zelfs na het doorslikken hiervan.

Nadat de GSTP1-1 enzym plasma spiegeis en het GSfPl genotype waren bepaald in
dezelfde patient- en controlegroepen, werden de resultaten in hoofdstuk 6 met elkaar
in verband gebracht. De werkhypothese was dat de verhoogde GSTP1-1 plasma spie-
gels bij patienten met HNSCC wellicht werden veroorzaakt door een van de GS7P1
genotypen. Een verband tussen GSTP1 genotype en fenotype kon niet worden
vastgesteld, hetgeen past bij onze visie dat alleen het GSfPl polymorphisme een
slechts minimaal effect lijken te hebben op de GSTP1-1 enzym activiteit in hoofd hals
weefsel en op de vatbaarheid voor HNSCC.

Een onderzoek waarbij verschillende polymorphismen van de GSIen EPHXgenen wor-
den gecombineerd levert ook geen bewijs op dat deze polymorphismen invloed uitoe-
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fenen op het risico op HNSCC (hoofdstuk 7). In dit onderzoek werd het aantal
polymorphismen van elk van deze genen bepaald bij zowel patienten met HNSCC als
in de controle groep. Hierbij werd niet gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, rookgedrag
of alcohol consumptie.

In hoofdstuk 8 werd door middel van een internationaal multicenter meta- en pooled
analyse een zwak verband gevonden tussen HNSCC en GSTM1. GS7T1 en CYPL41. De
bevindingen van deze meta analyse ondersteunen de visie van dit proefschrift; geneti-
sche polymorphismen in carcinogeen metaboliserende enzym Systemen zoals glutat-
hion S-transferasen lijken van ondergeschikt belang in het ontstaan van hoofd hals
kanker.

Toekomstige mogelijkheden

Het proces van carcinogenese is ingewikkeld. Zelfs al zijn de belangrijke bronnen van
carcinogenen bekend, zoals alcohol en tabaksrook in veel gevallen van HNSCC, dan
nog is reconstructie van wat zieh exact afspeelt tijdens carcinogenese moeilijk. De
metabole omzetting van alcohol is relatief eenvoudig, maar tabaksrook bevat veel toxi-
sche en mogelijk carcinogene Stoffen, waarbij het metabolisme van elk van deze Stof-
fen door veel verschillende enzymen beinvloed wordt. Voordat mogelijk belangrijke
enzymen volledig in kaart zijn gebracht is meer onderzoek noodzakelijk.

Alcohol dehydrogenase, acetaldehyde dehydrogenase, enkele anderen van de cyto-
chrome P450 en glutathion S-transferase families, UDP-glucuronosyltransferasen
welke recentelijk in relatie zijn gebracht met HNSCC, N-acetyltransferasen en veel
andere enzymen of polymorphismen in de corresponderende genen, kunnen nog wor-
den onderzocht op hun invloed op het ontstaan van hoofd hals kanker.

Om in Staat te zijn een gedegen onderzoek te verrichten is het heel belangrijk om een
grote bloed-, weefsel- en databank te hebben van patienten met HNSCC en van de
juiste controles. Dit project is reeds gestart. Weefsel onderzoek kan nog belangrijke
informatie verschaffen over lokale enzym activiteiten.

De statistische analyse in alle onderzoeken van dit proefschrift was beperkt vanwege
het grote verschil in rook- en alcoholconsumptie gedrag tussen patient- en controle-
groepen. Het aantal niet-rokende patienten met HNSCC was klein, terwijl in de
gezonde controle groepen vrijwel geen zware rokers en/of drinkers waren. Met name
deze extreme groepen (zwaar rokende en zwaar drinkende gezonde oudere controle
Personen en niet rokende, niet drinkende oudere patienten met HNSCC) zijn van bij-
zonder belang voor hoofd hals kanker onderzoek, omdat deze personen wellicht een
extreem goed of extreem siecht funetionerend detoxificatie systeem hebben.

In dit proefschrift hebben wij laten zien dat hoofd hals kanker, dat duidelijk een relatie
heeft met overmatig roken en alcoholgebruik, niet beinvloed lijkt te worden door poly-
morphismen in een aantal enzymen dietabak en alcohol detoxificeren. Nog veel meer
enzymen zullen moeten worden onderzocht voordat hierovereen definitieve uitspraak
gedaan kan worden.
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