
Nederlandse samenvatting

Chapter 8



152

Nederlandse samenvatting

Inzicht in de heterogeniteit van hooggradige baarmoederhals-
laesies: chromosomale en epigenetische analyse

Infectie met een hoog risico humaan papillomavirus (hrHPV) type is noodzakelijk 
voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Echter, infectie met het virus op 
zich is niet voldoende en in de meeste gevallen klaart een hrHPV infectie vanzelf, 
zonder enige nadelige consequenties. In een aantal gevallen is er sprake van een 
persisterende hrHPV infectie, waarbij na enige tijd kanker voorloperafwijkingen 
of premaligne laesies kunnen ontstaan, de zogeheten cervicale intraepitheliale 
neoplasie (CIN). Afhankelijk van de toenemende mate van verstoring in de 
normale opbouw van het baarmoederhalsepitheel kan een laesie geclassificeerd 
worden als laaggradig (CIN1 en een deel CIN2) of hooggradig (een deel CIN2 en 
CIN3). Een hooggradige laesie ontstaat ongeveer 2 tot 3 jaar na een aanhoudende 
hrHPV infectie. Vervolgens duurt het nog een extra 10 tot 30 jaar voordat het 
stadium van kanker is bereikt. Gedurende deze periode treden er binnen de 
gastvrouwcel veranderingen in het DNA op, zogeheten genetische en epigenetische 
veranderingen, die er uiteindelijk toe leiden dat deze cellen ontaarden in 
kankercellen. 

De lange tijdsduur voor het ontwikkelen van baarmoederhalskanker maakt het 
mogelijk om tijdig premaligne laesies te detecteren en behandelen. Deze detectie 
wordt in het huidige bevolkingsonderzoek gedaan door uitstrijkjes van vrouwen te 
beoordelen op afwijkende cellen: de Papanicolaou (Pap) test. Echter, met deze test 
wordt nog een redelijk hoog aantal vals-positieve (een vrouw wordt ten onrechte 
doorgestuurd voor behandeling) en vals-negatieve (een vrouw met onderliggende 
ziekte, CIN2+, wordt ten onrechte gemist door de test) uitslagen afgegeven. 
Testen op de aanwezigheid van hrHPV verhoogt de gevoeligheid voor de detectie 
van CIN2+, maar heeft als nadeel dat het minder specifiek is omdat nu ook 
tijdelijke infecties met een verwaarloosbaar risico op maligne progressie worden 
gedetecteerd. Omdat in de nabije toekomst vrouwen vermoedelijk als eerste 
getest zullen gaan worden op de aanwezigheid van hrHPV is het noodzakelijk om 
objectieve biomerkers te hebben die in staat zijn om risico op kanker aan te duiden 
bij hrHPV-positieve vrouwen. De beste biomerkers zijn diegene gebaseerd op 
afwijkingen geassocieerd met hooggradige laesies en invasieve carcinomen. 

Baarmoederhalskanker wordt gekenmerkt door de opeenstapeling van tal 
van genetische en epigenetische afwijkingen, welke zowel functioneel relevante 
(‘drivers’), alsmede extra afwijkingen zonder enige biologische significantie 
betreffen. Aangezien het aannemelijk is dat deze (epi)genetische chaos minder 
is in CIN2/3 zijn deze laesies uitermate geschikt voor het onderzoeken van 
functioneel relevante afwijkingen betrokken bij het ontstaan van een carcinoom. 
In een aantal eerdere studies, waarin de genetische afwijkingen in CIN2/3 is 
onderzocht (gesommeerd in Hoofdstuk 1), is aangetoond dat er grote verschillen 
zijn in het aantal afwijkingen in CIN2/3. Dit suggereert dat CIN2/3 een heterogeen 
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ziektebeeld is, wat overeenstemt met het feit dat progressie van CIN2/3 naar 
kanker een lange tijdsperiode omvat.

In dit proefschrift werd de aanwezigheid en aard van heterogeniteit in CIN2/3 
onderzocht op beide het chromosomale alsmede het epigenetische niveau. Hierbij 
werd de mogelijke bijdrage van factoren zoals de duur van voorgaande hrHPV 
infectie, zo ook het specifieke hrHPV type waar een vrouw mee besmet was, 
onderzocht.

Chromosomale heterogeniteit van CIN3 is gerelateerd aan de duur van 
voorgaande hrHPV infectie

In Hoofdstuk 2 werd onderzocht of de aanwezigheid van chromosomale 
afwijkingen gerelateerd is aan de leeftijd van CIN3. Als maat voor de leeftijd of 
duur van de laesie is een onderscheid gemaakt tussen CIN3 met een korte duur 
(<5 jaar) van voorgaande hrHPV infectie (VHI) (n=11) en CIN3 met een lange 
duur (≥5 jaar) van voorgaande hrHPV infectie (n=24). Hiervoor is gebruik gemaakt 
van hoge-resolutie ‘comparative genomic hybridisation microarray’ (arrayCGH), 
waarmee bepaald kan worden of er extra chromosomale kopieën van een gen 
aanwezig zijn (gain) of dat er een verlies van het normale kopieaantal (n=2) is 
opgetreden (loss). Ter vergelijking zijn ook chromosomale profielen bepaald van 
6 CIN1 en 6 plaveiselcelcarcinomen alsmede hun naastliggende CIN3. Clustering 
analyse gaf aan dat 81.8% van CIN3<5jrVHI geen tot weinig chromosomale 
afwijkingen had ten opzichte van 33.3% CIN3≥5jrVHI. Het percentage afwijkingen, 
nam toe per laesie graad van 0.16% in CIN1, tot 2.83% in CIN3<5jrVHI, 16.52% 
in CIN3≥5jrVHI, 28.75% in CIN3 naastliggende plaveiselcelcarcinomen en 34.27% 
in plaveiselcelcarcinomen. CIN3≥5jrVHI had significant meer chromosomale 
afwijkingen vergeleken met CIN3<5jrVHI en deze afwijkingen leken sterk op 
diegene gevonden in carcinomen. Dit impliceert dat deze laesies een hoog korte 
termijn risico op kanker hebben en onmiddellijk behandeld dienen te worden. 
CIN3<5jrVHI, echter, zouden enkel onder streng toezicht kunnen worden genomen 
aangezien deze hoogstwaarschijnlijk nog een laag risico op korte termijn risico op 
kanker hebben. Dit onderscheid is met name belangrijk voor vrouwen met een 
kinderwens aangezien behandeling van CIN2/3 gepaard kan gaan met morbiditeit 
van de baarmoederhals en kan resulteren in vroeggeboortes.

Gains op chromosomen 3q, 1p en 1q bleken relatief vroege gebeurtenissen 
binnen het gastvrouwgenoom, gevolgd door gain op chromosoom 20 en loss 
van chromosoom 2q. Van sommige gebieden is bekend dat ze genen bevatten 
die verhoogd tot expressie komen in baarmoederhalscarcinomen als gevolg 
van toename in chromosomaal kopieaantal, bijvoorbeeld DTX3L en MCM2, beide 
gelegen op 3q. Daarom zijn dit soort afwijkingen, geassocieerd met vergevorderde 
hooggradige laesies, geschikte kandidaten voor potentiële biomerkers.

De chromosomale heterogenetiteit van CIN2/3 is gedeeltelijk gerelateerd 
aan het aanwezige hrHPV type

Eerdere studies hebben aangetoond dat het risico op het ontstaan van CIN2/3 
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en carcinoom afhankelijk is van het specifieke hrHPV type waarmee een vrouw 
geïnfecteerd is. In Hoofdstuk 3 werd daarom onderzocht of de mate en type 
chromosomale afwijkingen in CIN2/3 ook gerelateerd zijn aan het hrHPV type. Met 
behulp van hoge-resolutie arrayCGH werd het aantal chromosomale afwijkingen 
alsmede hun locatie bepaald in 43 p16INK4a-immunopositieve CIN2/3 met ≥5jrVHI 
en gerelateerd aan het aanwezige hrHPV type. Van deze laesies hadden 16 HPV16, 
3 HPV18, 14 HPV31, 1 HPV33, 4 HPV45, 1 HPV51, 2 HPV52 en 2 HPV58. Clustering 
analyse gaf aan dat 87.5% van laesies met HPV16 redelijk weinig afwijkingen had, 
hetgeen gevalideerd kon worden in een onafhankelijke set van eerder geteste 
CIN2/3.

Het percentage afwijkingen in laesies met HPV16 was lager (d.w.z. 11.4%), 
hoewel niet significant, vergeleken met laesies met niet-HPV16 types (HPVnon16, 
16.1%) en HPV31 (18.3%). Een directe vergelijking van laesies met HPV16 
versus HPV31 liet zien dat laesies met HPV31 significant meer losses hadden op 
chromosomen 2q, 4p, 4q, 6p, 6q, 8q en 17p en gains op 1p en 1q (FDR<0.2). 
Pathway analyse op de genen in deze significant verschillende gebieden gaf aan 
dat de top drie pathways betrokken zijn bij antigeen presentatie, allograft-afstoting 
signaling en cytotoxische T-lymphocyte-gemedieerde apoptose van doelcellen. 
De meerderheid van de genen geassocieerd met deze pathways waren major 
histocompatibiliteitscomplex genen aanwezig op chromosoom 6p en kunnen 
dusdanig een rol hebben bij de ontwijking van het immuunsysteem. Hoewel niet 
significant is het toch noemenswaardig dat laesies met HPV16 het vaakst een 
3q gain hadden versus HPVnon16  of HPV31-positieve laesies. Deze afwijking komt 
vaak voor en wordt consistent gedetecteerd in baarmoederhalscarcinomen en zou 
mogelijk progressie van CIN kunnen voorspellen. Genen binnen dit gebied, zoals 
bijvoorbeeld recentelijk aangetoond voor PIK3CA, kunnen een belangrijke rol 
hebben bij maligne transformatie.
 
Analyse van focale afwijkingen als een methode om relevante drivergenen 
te identificeren

Er werd in Hoofdstuk 4 gekeken naar chromosomale afwijkingen van genen die 
mogelijk actief betrokken zijn bij het ontstaan van kanker door zogenaamde focale 
afwijkingen (<3 Mb qua grootte) te onderzoeken. In tegenstelling tot de grotere 
chromosoomgebieden beschreven in de voorgaande hoofdstukken, welke vele 
genen omvatten, kan analyse van focale afwijkingen de identificatie en validatie 
van mogelijke drivergenen vergemakkelijken aangezien dit soort kleine afwijkingen 
relatief weinig genen bevat.

Met behulp van nieuw ontwikkelde gebruikerssoftware werd in de 60 CIN2/3, 
beschreven in de vorige twee hoofdstukken, een totaal van 235 terugkerende 
focale afwijkingen gevonden. Na correctie voor mogelijke somatische copy 
number variations (CNVs) bleven er 74 genomische gebieden coderend voor 
305 genen over. Deze focale afwijkingen waren significant verrijkt voor kanker 
gerelateerde genen. Expressie analyse van genen gelegen binnen de meest 
frequent voorkomende focale afwijkingen resulteerde in 9 genen (ATP13A3, HES1, 
OPA1, HRASLS, EYA2, ZMYND8, APOBEC2, NCR2 en hsa-miR-375) waarvan het 
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expressiepatroon overeen kwam met de focale chromosomale afwijking.
Van twee genen gelegen in de meest frequente afwijkingen, te weten EYA2 (focal 

gain 20q) en hsa-miR-375 (focal loss 2q), werd de functionele rol getest middels 
in vitro experimenten. Gen inactivering van EYA2 in HPV16-getransformeerde 
keratinocyten leidde tot een significant verminderde levensvatbaarheid, 
migratiecapaciteit en anchorage-onafhankelijke groei van deze cellen. Ectopische 
expressie van hsa-miR-375 in baarmoederhalskankercellijnen verminderde de 
levensvatbaarheid van deze cellen. Deze data tonen aan dat chromosomale 
afwijkingen bij kunnen dragen aan de HPV-geïnduceerde ontwikkeling van kanker 
en heeft geleid tot de identificatie van EYA2 en hsa-miR-375 als oncogen en 
tumor suppressor gen, respectievelijk. Functionele analyse van de overblijvende 
kandidaat drivergenen geïdentificeerd in de top focal afwijkingen moet nog worden 
uitgevoerd. Ten slotte, de mogelijke waarde van deze drivergenen als ziektemerker 
of als therapeutisch doel dient nog nader bepaald worden.

Inactivering van MAL ten gevolge van DNA methylering draagt functioneel 
bij aan HPV-gemedieerde transformatie

In Hoofdstuk 5 werd onderzocht door welk mechanisme het gen MAL, waarvan 
de expressie sterk verminderd is in baarmoederhalscarcinomen, gereguleerd wordt. 
Er werd gevonden dat inactivering van MAL in HPV-geïmmortaliseerde cellijnen en 
kanker cellijnen het gevolg was van DNA methylering van de promotor, zoals werd 
aangetoond met behulp van kwantitatieve methyleringsspecifieke PCR (qMSP). 
Een functionele rol voor methyleringsgemedieerde inactivering van MAL werd 
gedemonstreerd in SiHa baarmoederhalskankercellen, waar ectopische expressie 
van MAL proliferatie, migratie en anchorage-onafhankelijke groei remde. 

In weefsels nam de mate van promotor methylering van twee promotor 
gebieden toe met ernst van laesie graad: 0% in normaal weefsel, 9% in CIN1, 
53% in CIN3, 90% in plaveiselcarcinomen en 93% in adenocarcinomen. MAL 
methylering kon ook worden gedetecteerd in baarmoederhalsuitstrijkjes en bleek 
significant hoger te zijn in vrouwen met een onderliggende CIN2/3 ten opzichte 
van controles. Bovendien bleek dat in baarmoederhalsweefsels en uitstrijkjes 
MAL promotor methylering significant gecorreleerd was met verminderde mRNA 
expressie in uitstrijkjes. Dit betekent dat zowel verminderde MAL mRNA expressie 
als toegenomen promotor methylering gebruikt kunnen worden als merker voor de 
risicostratificatie van hrHPV-positieve vrouwen. 

Analyse van een grote serie baarmoederhalsweefsels en prospectief verzamelde 
hrHPV-positieve uitstrijkjes liet zien dat de detectie van CIN3+ door middel van 
MAL promotor methylering verbeterd kan worden door het aanvullend testen 
op promotor methylering van CADM1, een ander gen welke ook functioneel 
betrokken is bij HPV-gemedieerde transformatie. Een vervolgstudie op hrHPV-
positieve uitstrijkjes uit een grootschalige bevolkingsonderzoeksstudie naar 
baarmoederhalskanker  liet zien dat gecombineerd testen voor MAL en CADM1 
promotor methylering net zo onderscheidend was voor CIN3+ als cytologie, al dan 
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niet in combinatie met HPV16/18 genotypering. 

CADM1 en MAL DNA methyleringslevels in hrHPV-positieve baarmoeder-
halsuitstrijkjes nemen proportioneel toe met de ernst van CIN ziekte, duur 
van voorgaande hrHPV infectie en kanker

In Hoofdstuk 6 werd de mate (levels) van CADM1 en MAL promotor methylering 
onderzocht met behulp van qMSP in een onderzoekscohort van hrHPV-positieve 
vrouwen en vrouwen met baarmoederhalskanker. 

Methyleringslevels van beide genen waren significant hoger in uitstrijkjes 
van vrouwen met onderliggende CIN2/3 versus vrouwen met ≤CIN1 en normale 
cytologie (de referentie groep). Algehele methyleringslevels in CIN2/3 waren 
5.3- en 6.2-maal hoger voor CADM1 en MAL, respectievelijk, vergeleken met 
de referentie groep. In uitstrijkjes van vrouwen met een relatief jonge CIN2/3 
(CIN2/3<5jrVHI; zie Hoofdstuk 3) waren de CADM1 en MAL methyleringslevels  
respectievelijk 3.0- en 3.6-maal verhoogd ten opzichte van de referentie groep. In 
verder gevorderde CIN2/3 (CIN2/3≥5jrVHI; zie Hoofdstuk 3) werden nog hogere 
methyleringslevels gevonden. Deze waren  11.5- en 13.6-maal hoger vergeleken 
met de referentie groep. De toename in methyleringslevels in CIN2/3≥5jrVHI ten 
opzichte van CIN2/3<5jrVHI was significant. Vrouwen met baarmoederhalskanker 
toonden de hoogste methyleringslevels, namelijk 143.5- and 453.9-maal verhoogd 
in vergelijking tot  de referentie groep. De toename van methyleringslevels bij 
ziekteprogressie, zelfs binnen de CIN2/3 groep, kon worden gevalideerd wanneer 
cytologie als een alternatieve benadering voor ziekteclassificatie werd gebruikt. 
Per histologische categorie waren de methyleringslevels lager voor monsters 
met normale cytologie ten opzichte van abnormale cytologie. Een interessante 
bevinding was dat de methyleringslevels in vrouwen met CIN2/3 en normale 
cytologie alsmede ≤CIN1 en abnormale cytologie vergelijkbaar waren met die van 
vrouwen met CIN2/3<5jrVHI. Dit is in overeenstemming met het idee dat lage tot 
intermediaire methyleringslevels horen bij relatief nieuwe CIN2/3, of bij potentieel 
regressieve laesies, en niet wijzen op een hoog korte termijn risico op kanker. 
Het feit dat methyleringslevels hoger waren in de verder gevorderde CIN2/3 
(≥5jrVHI) en drastisch verhoogd in geval van baarmoederhalskanker geeft aan dat 
carcinomen niet snel gemist zullen worden door deze methyleringsmerkers. 

Gebaseerd op de huidige bevindingen kan gespeculeerd worden dat 
ondetecteerbare of enorm lage methyleringslevels wijzen op een laag of 
verwaarloosbaar risico van ziekte van de baarmoederhals. Intermediaire levels 
wijzen op een mogelijk risico van onderliggende ziekte en deze vrouwen behoeven 
nauw in de gaten gehouden te worden. Hoge methyleringslevels wijzen op de 
aanwezigheid van klinisch relevante ziekte en vrouwen dienen onmiddellijk 
doorverwezen te worden naar de gynaecoloog voor behandeling.



157

Chapter 8

Toekomstperspectieven
In dit proefschrift werd bewijs geleverd dat de mate van genetische en 

epigenetische veranderingen in CIN2/3 tenminste gedeeltelijk afhangt van de 
duur van voorgaande hrHPV infectie en dat specifieke chromosomale afwijkingen 
ook gerelateerd zijn aan het aanwezige hrHPV type. Aangezien het grootste 
gedeelte van de relatief jonge CIN2/3 (CIN2/3<5jrVHI) nauwelijks chromosomale 
afwijkingen toonde, kan gespeculeerd worden dat deze laesies een laag risico op 
progressie hebben. Bij verder gevorderde CIN2/3 (CIN2/3≥5jrVHI) lijkt zowel het 
aantal alsmede de specifiek aangetaste gebieden gedeeltelijk gerelateerd te zijn 
aan het aanwezige hrHPV type. HPV16-positieve laesies toonden enkel een aantal 
chromosomale afwijkingen waarbij gain van 3q de voornaamste was. Directe 
vergelijking van HPV16- met HPV31-positieve laesies onthulde specifieke regio’s die 
significant vaker geaffecteerd waren in laesies met HPV31, wat wijst op HPV type 
afhankelijke moleculaire pathways die tot het ontstaan van baarmoederhalskanker 
leiden. Om de bevinding dat chromosomale afwijkingen gedeeltelijk HPV type 
afhankelijk zijn verder te onderbouwen is een uitbreiding van laesies met andere 
hrHPV types, zo ook invasieve carcinomen, geboden. Hierbij kunnen ook recentelijk 
ontworpen in vitro model systemen voor verschillende HPV types behulpzaam zijn. 
Om de functionele relevantie van de waargenomen chromosomale veranderingen 
tijdens transformatie van een HPV-geïnfecteerde cel te bepalen dienen de 
drivergenen in deze afwijkende gebieden geïdentificeerd worden. Dit is moeilijk in 
de grote afwijkingen die vaak gezien worden in laesies en carcinomen, echter zoals 
aangetoond in Hoofdstuk 4 biedt het identificeren van kleine, focale afwijkingen, 
waarin maar enkele genen liggen, meer perspectief. De reeds veelbelovende 
resultaten behaald voor beide EYA2 en hsa-miR-375 geven aan dat verdere 
analyse van de overig geïdentificeerde genen in focale afwijkingen zeer waardevol 
kan zijn. Deze genen kunnen mogelijk niet alleen dienen als triage merkers in 
het bevolkingsonderzoek, maar ook voor therapie van belang zijn, zeker wanneer 
bewezen is dat ze functioneel betrokken zijn bij HPV-gemedieerde transformatie.

Analyse van de arrayCGH profielen op focale afwijkingen duidde tevens een 
aantal genen aan waarbinnen een chromosomaal breekpunt lag. Deze breekpunten 
kunnen wijzen op virale integratiegebieden of op chromosomale herrangschikking. 
Het is mogelijk dat in deze gebieden fusiegenen kunnen ontstaan, waarvan de 
genproducten zich als functionele onco-eiwitten kunnen gedragen. Middels massive 
parallel sequencing (MPS), een methode om het gehele genoom nauwkeurig 
in kaart te brengen die steeds beter betaalbaar wordt, kan in de toekomst nog 
meer informatie gehaald worden over de genetische veranderingen in tumoren 
en voorstadia, omdat hiermee afwijkingen in chromosomale kopieaantallen, de 
aanwezigheid van inserties/deleties, chromosomale herrangschikking, puntmutaties 
en fusiegenen in één experiment bepaald kunnen worden. Toepassing van MPS en 
integratie met genoomwijde DNA promotor methylering en/of mRNA en miRNA 
expressie analyse zal verder uitkomst bieden om de complexe gebeurtenissen 
die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van baarmoederhalskanker te 
verhelderen en zal tevens helpen bij de selectie van geschikte kandidaat merkers. 
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