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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Moleculaire analyse van sputum voor de diagnostiek van longkanker

Motivering van dit proefschrift

Longkanker kent de hoogste mortaliteit van alle kankers. Dit komt doordat de 

ziekte doorgaans pas in een gevorderd stadium symptomatisch wordt. Een curatieve 

behandeling is dan zelden nog mogelijk. 

Voor het diagnosticeren van longkanker worden invasieve en niet-invasieve 

methoden gebruikt. Invasieve methoden zijn noodzakelijk voor pathologisch onderzoek 

om de diagnose longkanker vast te stellen, maar zijn tamelijk belastend voor de patiënt. 

Bij de aanvang van de studies in dit proefschrift (2009) zijn de niet-invasieve methoden 

om longkanker te diagnosticeren verre van optimaal. Tevens bestaat er geen praktisch 

screeningsinstrument om longkanker in een vroeg, en beter te behandelen, stadium 

op te sporen. 

Met andere woorden, er was en is behoefte aan een nieuwe niet-invasieve test voor 

de (vroeg)detectie van longkanker. Sputum onderzoek zou zich hiervoor lenen. Dit is 

eenvoudig op te hoesten door rokers, die het meest risico lopen op het krijgen van 

longkanker. De studies in dit proefschrift hebben de rol van potentiële moleculaire 

biomarkers in sputum geëvalueerd voor het diagnosticeren van longkanker. Dit 

hoofdstuk vat de belangrijkste bevindingen van deze studies samen in het Nederlands.

Hoofdstuk 2 geeft een systematisch overzicht van alle studies die gepubliceerd 

zijn tussen 2003-2013, waarin sputum werd onderzocht om longkanker te detecteren. 

In dit hoofdstuk wordt een rationale gepresenteerd voor het onderscheid tussen een 

zogenaamde ‘diagnostische marker’ en ‘risico marker’. Een positieve ‘diagnostische 

marker’ geeft aan dat er een hoge kans op longkanker aanwezig is, terwijl een 

positieve ‘risico marker’ de verhoogde kans weergeeft op het krijgen van de ziekte. 

Als een bepaalde marker een positief testresultaat laat zien in een groter deel van de 

onderzoekspopulatie dan verondersteld mag worden (gebaseerd op het vóórkomen van 

de ziekte in die populatie), wordt deze marker een ‘risico marker’ genoemd. De marker 

wordt als een ‘diagnostische marker’ beschouwd als er een positief test resultaat is in 

een kleiner deel van de onderzoekspopulatie dan verwacht. De specificiteit van die 

marker bepaalt aldus hoe de marker wordt geïnterpreteerd. 

De meeste studies, die biomarkers in sputum hebben onderzocht, betreffen studies 

met kleine aantallen onderzochte personen. In de literatuur levert geen van de 
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bestudeerde biomarkers een individuele sensitiviteit van 100% op. Gebaseerd op de 

specificiteit van de markers heeft de meerderheid van de markers geen diagnostisch 

vermogen. Enkele studies hebben panels samengesteld van biomarkers die elkaar 

aanvullen, maar deze zijn niet gevalideerd in onafhankelijke studiecohorten.

Een meta-analyse van studies die sputum en tumor samples afkomstig van dezelfde 

patiënten hebben onderzocht, liet een concordantie zien in circa 78% van de gevallen.

DNA hypermethylering is een cellulair mechanisme dat onder andere door 

tumorcellen wordt gebruikt om de expressie van genen te beïnvloeden. Een dergelijk 

gemethyleerd gen kan mogelijk als zogenaamde biomarker voor longkanker ingezet 

worden. In Hoofdstukken 3-5 is DNA hypermethylering bestudeerd in sputum 

van symptomatische longkankerpatiënten en kankervrije controles, en is deze 

vergeleken met sputum cytologie als referentietest. Dit betreffen zogenaamde ‘fase II 

studies’, waarin het vermogen van de biomarkers om onderscheid te maken tussen 

longkankerpatiënten en controles wordt onderzocht. Daarnaast worden in deze 

studies drempelwaarden voor een positieve (diagnostische) test bepaald.

In Hoofdstuk 3 is DNA hypermethylering van biomarkers RASSF1A, APC en 

cytoglobine (CYGB) getest in sputum samples van symptomatische longkankerpatiënten 

en controles in Nijmegen. Deze samples waren verdeeld in twee onafhankelijke 

sets (respectievelijk Set 1 en Set 2). Naast beoordeling van de biomarker prestatie 

met conventionele statistiek, hebben we een risicoclassificatie model ontworpen en 

geëvalueerd. Dit risicomodel berekent de achterafkans op het krijgen van longkanker 

en is gebaseerd op het vermogen van de biomarker om hetzij als ‘diagnostische 

marker’, hetzij als ‘risicomarker’ te functioneren.

Van alle biomarkers was RASSF1A het best in staat om onderscheid te maken 

tussen longkankerpatiënten en controles, met consistente resultaten in beide sets. 

Op basis van de specificiteit is RASSF1A geïnterpreteerd als ‘diagnostische marker’, 

en worden APC en CYGB als ‘risicomarkers’ beschouwd. De combinatie van markers 

RASSF1A, APC en CYGB liet in Set 1 een sensitiviteit zien van 63% met een specificiteit 

van 78% voor de diagnose longkanker. 36% van alle longkankerpatiënten werden in 

het risicomodel geclassificeerd als ‘hoog risico’ (>60% kans op longkanker) met twee 

fout-positieve uitslagen in Set 1. Het model was reproduceerbaar in Set 2. Over het 

geheel genomen was cytologische analyse positief in 22% van de longkankerpatiënten; 

indien gecombineerd met RASSF1A hypermethylering, nam de sensitiviteit toe tot 52%, 

met vergelijkbare specificiteit van 94%. 
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In een methodologische studie laten we in Hoofdstuk 4 zien dat het langer dan 3 

dagen verzamelen van sputum (6-9 dagen) de sensitiviteit voor longkanker diagnose 

verbetert. Deze studie is uitgevoerd met een deel van de samples uit de studie 

beschreven in hoofdstuk 5. DNA hypermethylering van de biomarkers RASSF1A, 

APC en CYGB werd onderzocht. Wanneer alleen sputum van ‘buisje I’ (dag 1-3) werd 

beoordeeld, was er positieve hypermethylering voor tenminste één van de drie markers 

in 43% van de longkankerpatiënten, met een specificiteit van 96%. Bij onderzoek van 

ook het sputum van buisjes II (dag 4-6) en III (dag 7-9), nam de cumulatieve frequentie 

voor de sensitiviteit van hypermethylering toe (respectievelijk 53% en 64%), met een 

klein verlies van de specificiteit (respectievelijk 94% en 91%). Verder observeerden 

we dat 37% van de longkankerpatiënten die aanvankelijk een negatieve testuitslag 

hadden in buisje I, alsnog een positieve uitslag had in ofwel buisje II, ofwel buisje 

III. Ter vergelijking, driemaal testen van hetzelfde buisje liet een hoge concordantie 

zien en geen significant verschil tussen de resultaten. Concluderend, méér patiënten 

met longkanker worden gedetecteerd, wanneer sputum gedurende 3-9 dagen wordt 

verzameld, met mild verlies van specificiteit.

Hoofdstuk 5 beschrijft de validatie van eerder genoemde biomarkers, aangevuld 

met nieuwe biomarkers 3OST2, PRDM14, PHACTR3 en FAM19A4, in prospectief 

verzamelde sputum samples van symptomatische longkankerpatiënten en controles. 

Acht ziekenhuizen in de regio’s van Amsterdam en Utrecht namen deel aan deze studie. 

Het risicomodel, zoals geïntroduceerd in hoofdstuk 3, werd geëvalueerd. Een leerset 

(73 longkankerpatiënten, 86 controles) en een validatieset (159 longkankerpatiënten, 

154 controles) werden samengesteld uit de aangelegde sputumbank. RASSF1A liet het 

beste diagnostische vermogen van alle markers in beide sets zien. Deze bevinding 

ondersteunt de toepassing van RASSF1A als ‘diagnostische marker.’ Twee panels van 

biomarkers werden samengesteld, die enerzijds bestaan uit RASSF1A, 3OST2 en PRDM14 

(sensitiviteit 82%, specificiteit 66%; gebaseerd op de Youden’s J index), anderzijds uit 

RASSF1A, 3OST2 en PHACTR3 (sensitiviteit 67%, specificiteit 90%; gebaseerd op hoge 

specificiteit). Het risicomodel includeerde RASSF1A voor de ‘hoog risico’ classificatie, 

3OST2 en PRDM14 voor de lagere risicogroepen. Dit model classificeerde 40% van de 

longkankerpatiënten in de leerset als hoog-risico, met 2.3% fout-positieve uitslagen. De 

resultaten waren reproduceerbaar in de validatieset. 

Het verlengd verzamelen van sputum werd opnieuw geëvalueerd in dit cohort met 

het testen van hypermethylering van tenminste één van de drie markers RASSF1A, 
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3OST2 en PRDM14. 47% van de longkankerpatiënten met een negatieve testuitslag in 

buisje I werd alsnog gedetecteerd in buisje II of III. 

De moleculaire sputum analyse was superieur over sputum cytologie (sensitiviteit 

14%; P<0.001). Deze studie, de grootste sputum studie tot nu toe, laat zien dat DNA 

methyleringsmarkers gebruikt kunnen worden om longkanker te detecteren. Verder is 

de biomarker RASSF1A als diagnostische marker gevalideerd. 

In Hoofdstuk 6 rapporteren we over de combinatie van de moleculaire sputumtest en 

profielanalyse van uitademingslucht (eNose technologie) voor de diagnose longkanker. 

Hiervoor onderzochten wij een klein cohort longkankerpatiënten en kankervrije 

controles. De eNose was in staat om 80% van de longkankerpatiënten te detecteren, 

met een specificiteit van 48%. In een tweede groep met enkel eNose analyses (geen 

sputum analyse), was de sensitiviteit vergelijkbaar, met lagere specificiteit (13%). Dit 

verschil was echter niet significant, wat de reproduceerbaarheid van de resultaten 

bevestigt. 

Multivariate logistische regressie (op basis van de Youden’s J index, zoals 

gedefinieerd in hoofdstuk 5) includeerde DNA hypermethylering van biomarkers 

RASSF1A en 3OST2, en niet de eNose. Echter, indien RASSF1A werd gecombineerd met 

de eNose, nam de sensitiviteit voor de diagnose longkanker toe tot 100% (specificiteit 

42%). Een interessante bevinding was de significant complementaire waarde van 

RASSF1A hypermethylering ten opzichte van de  eNose en vice versa voor de diagnose 

longkanker. Met andere woorden, beide methoden vullen elkaar aan, en kunnen in 

combinatie alle longkankerpatiënten detecteren in deze onderzoekspopulatie. 

In Hoofdstuk 7 tonen we aan dat EGFR mutatie analyse in sputum van 

longkankerpatiënten mogelijk is. DNA van eenzelfde cohort van longkankerpatiënten 

en controles met chronisch obstructief longlijden (COPD), en verdunningsreeksen 

van EGFR gemuteerde celllijnen, werden onderzocht met verschillende moleculaire 

technieken in een multicenter samenwerking. Alle technieken waren in staat om EGFR 

mutatie te detecteren (sensitiviteit 30-50%), waarvan PangaeaBiotech SL Technology 

(PST) de beste resultaten liet zien. PST had tevens de hoogste analytische sensitiviteit 

(detectie 0.5% gemuteerd DNA). Geen van de COPD controles en longkankerpatiënten 

zonder EGFR mutatie hadden een positieve testuitslag, wat duidt op een hoge 

specificiteit. De kans op een positief testresultaat was hoger wanneer (gerelateerde) 

sputum samples tevens een positieve sputum cytologie uitslag hadden.

Kortom, EGFR mutaties kunnen in een deel van de longkankerpatiënten in sputum 
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worden gevonden, met name als in het sputum tumorcellen zijn gezien bij microscopie. 

Tot slot, in een fase III studie, hebben we DNA hypermethylering onderzocht in 

sputum van een cohort van asymptomatische individuen met een verhoogd risico 

op longkanker. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 8. Deelnemers zijn geïncludeerd 

in de NELSON studie (Nederlands Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek), 

waarin zij gedurende een aantal jaren gescreend zijn op longkanker met behulp van 

low-dose CT (LDCT) scan. Zij verzamelden sputum bij aanvang van de studie. Tijdens 

de follow-up werden longkankerpatiënten geïdentificeerd. DNA hypermethylering 

van de biomarkers RASSF1A, APC, CYGB, 3OST2, FAM19A4, PHACTR3 en PRDM14 

werd getest in de sputum samples. Alle biomarkers laten een matige sensitiviteit zien, 

waarvan APC een significant onderscheid kan maken tussen individuen met LDCT 

gedetecteerde longkanker en controles zonder kanker. Echter, voor wat betreft APC, 

was er een lage specificiteit. RASSF1A hypermethylering in longkankerpatiënten 

(sensitiviteit 11%, specificiteit 92%) trad meest waarschijnlijk op binnen de twee jaar 

voorafgaand aan de diagnose (5 van 6 longkankerpatiënten; P=0.03). Het risico-model, 

zoals geïntroduceerd in hoofdstukken 3 en 5, bleek onvoldoende in staat te zijn om 

longkanker te voorspellen in hoog-risico individuen. Sputum cytologie detecteerde 

geen van de longkankers. Samenvattend, in tegenstelling tot de andere hoofdstukken 

ging het hier niet om patiënten te testen die al longkanker hadden, maar om in een 

risicopopulatie te onderzoeken in hoeverre de methyleringsanalyse in sputum ook 

relevant kan zijn. Het bleek dat deze markers weinig sensitief waren.

Tenslotte worden in Hoofdstuk 9 de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 

bediscussieerd. In het kort komt het er op neer dat in onze studies RASSF1A 

hypermethylering is gevalideerd als ‘diagnostische marker’ en dat deze marker 

mogelijk een rol kan spelen in de klinische diagnostiek van longkanker. Toekomstig 

onderzoek moet uitwijzen of EGFR mutatie analyse in sputum uitvoerbaar is, 

en mogelijk therapeutische consequenties kan hebben. Verdere exploratie van 

de eNose technologie in combinatie met (nieuwe) sputum biomarkers voor DNA 

hypermethylering kan conceptueel veelbelovend zijn in de voorselectie van hoog-risico 

individuen voor LDCT screening.


