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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
Verbeterd moleculair inzicht in het ontstaan van baarmoederhalskanker 
De ontwikkeling van baarmoederhalskanker verloopt via een lang traject van 
goed behandelbare voorloperlaesies, zogenaamde cervicale intraepitheliale 
neoplasie (CIN), die gegradeerd worden van 1 tot 3 met toenemende ernst van 
de afwijking. Afwijkende cellen van laesies kunnen op basis van morfologische 
kenmerken gedetecteerd worden door cytologische beoordeling van uitstrijkjes 
van de cervix (baarmoederhals). In westerse landen wordt in bevolkings-
onderzoeken gebruik gemaakt van deze techniek voor het opsporen van 
voorloperlaesies, wat heeft geresulteerd in een daling van het aantal 
baarmoederhalskanker gevallen. Wereldwijd blijft baarmoederhalskanker echter 
de op een na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Verder is de 
cytologische beoordeling van uitstrijkjes subjectief en verre van optimaal wat 
betreft gevoeligheid en specificiteit, wat in de praktijk resulteert in teveel vals 
negatieve - en vals positieve uitslagen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat baarmoederhalskanker veroorzaakt wordt door 
een persisterende infectie met hoog-risico humaan papillomavirussen (hrHPV), 
waarvan 15 typen bekend zijn. Dit feit resulteert in nieuwe mogelijkheden voor 
de preventie van baarmoederhalskanker. Recent zijn profylactische vaccins 
ontwikkeld voor twee van de meest voorkomende typen hrHPV (type 16 en 18) 
in baarmoederhalskanker, die tot nu toe zeer veelbelovende resultaten geven. De 
vaccins geven echter alleen bescherming bij vrouwen die nog niet geïnfecteerd 
zijn met hrHPV en ook worden niet alle met baarmoederhalskanker 
geassocieerde hrHPV typen gedekt door de huidige vaccins. Hierdoor blijft 
screening voor baarmoederhalskanker nog belangrijk om voldoende 
bescherming te garanderen. Omdat infectie met hrHPV noodzakelijk is voor het 
ontstaan van baarmoederhalskanker en de ernstige voorloperstadia hiervan, kan 
het virus worden gevonden in vrijwel alle carcinomen van de cervix en ernstige 
voorloperlaesies. Testen die de aan- of afwezigheid van hrHPV in uitstrijkjes 
bepalen, kunnen derhalve de gevoeligheid van het huidige bevolkingsonderzoek 
verbeteren, omdat vrouwen zonder hrHPV geen risico lopen om 
baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Aan de andere kant zijn hrHPV testen 
minder specifiek, omdat maar een klein gedeelte van alle vrouwen met hrHPV 
uiteindelijk baarmoederhalskanker zal ontwikkelen. Recente onderzoeken laten 
zien dat ernstige CIN laesies (CIN2/3) al binnen 2-3 jaar na infectie met hrHPV 
kunnen ontstaan, waarna het vaak nog tien tot wel 30 jaar kan duren voor zich 
hieruit een carcinoom ontwikkelt. Dit suggereert dat, naast infectie met hrHPV, 
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(epi)genetische veranderingen in het genoom van de geïnfecteerde cel nodig 
zijn voor het ontstaan van kanker. Deze (epi)genetische veranderingen zorgen er 
uiteindelijk voor dat de expressie van genen die een rol spelen bij onder andere 
celgroei, celdood, invasie en metastase, verandert. Genen die het ontstaan van 
een tumor bevorderen worden oncogenen genoemd en genen die het ontstaan 
van een tumor remmen zijn tumor suppressor genen. Normaal zijn in alle cellen 
2 kopieën van een gen aanwezig, maar in tumoren worden vaak zogenaamde 
“gains” (toename) en “losses” (verlies) gezien van delen van chromosomen, wat 
ervoor zorgt dat er respectievelijk meer of minder kopieën van een gen 
aanwezig zijn. Als door een gain meer dan 2 kopieën van een oncogen aanwezig 
zijn, kan dit gen hoger dan normaal tot expressie komen, wat vorming van een 
tumor kan bevorderen. Minder kopieën van een tumor suppressor gen door een 
chromosomale loss kan resulteren in een lagere expressie van dit gen, wat 
uiteindelijk ook bijdraagt aan tumorvorming. Naast deze genetische 
veranderingen bestaan er ook zogenaamde epigenetische mechanismen die de 
expressie van oncogenen en tumor suppressor genen kunnen beïnvloeden. Een 
van deze mechanismen is hypermethylering van de promoterregio van een 
tumor suppressor gen, waardoor het gen niet meer tot expressie gebracht kan 
worden. Voorgaande studies hebben al geleid tot de ontdekking van een aantal 
(epi)genetische veranderingen in baarmoederhalskanker, maar over de 
functionele relevantie van en de onderlinge verhoudingen tussen deze 
veranderingen is nog weinig bekend. Om de betrokkenheid van dergelijke 
(epi)genetische afwijkingen bij het kankerproces beter te kunnen bestuderen kan 
gebruik gemaakt worden van in vitro cellijn modellen. Bij één zo’n model is 
hrHPV ingebracht in primaire cellen, waarna het beloop van hrHPV-
gemedieerde transformatie van deze cellen stap voor stap gevolgd kan worden 
in de tijd. Meer inzicht in de rol van de verschillende (epi)genetische 
afwijkingen bij het ontstaan van baarmoederhalskanker zal helpen bij de 
zoektocht naar biomarkers die gebruikt kunnen worden om hrHPV-positieve 
vrouwen te onderscheiden die een hooggradige CIN laesie of 
baarmoederhalskanker hebben en direct moeten worden verwezen naar de 
gynaecoloog voor nader onderzoek en behandeling. 
In dit proefschrift hebben we de moleculaire aspecten van baarmoederhals-
kanker verder gekarakteriseerd in zowel weefsels als cellijn modellen met 
behulp van geavanceerde technieken. Zoals hieronder in detail uiteengezet is, 
heeft dit zowel geresulteerd in een verfijning van de huidige kennis als ook de 
identificatie van potentiële nieuwe biomarkers die bij kunnen dragen aan 
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verbeterde opsporing van vrouwen met hooggradige CIN laesies en 
baarmoederhalskanker die behandeling behoeven. 
 
Frequente chromosomale afwijkingen in CIN laesies en baarmoeder-
halskanker 
In hoofdstuk 2 is met behulp van de “array comparative genomic 
hybridisation” (array CGH) techniek gedetailleerd onderzoek gedaan naar de 
chromosomale afwijkingen die voorkomen in twee tumortypes van de cervix, 
namelijk plaveiselcelcarcinomen (SCC’s) en adenocarcinomen (AdCA’s). Zoals 
al eerder waargenomen in SCC’s van andere organen, werden in SCC’s van de 
cervix een groot aantal afwijkingen gevonden (tot 22 afwijkingen per 
carcinoom). AdCA’s hadden gemiddeld minder chromosomale afwijkingen en 
lieten ook een ander patroon zien. In het bijzonder een gain van chromosoom 
3q, een van de meest beschreven afwijkingen in baarmoederhalskanker tot nu 
toe, leek meer specifiek te zijn voor SCC’s. Ook gains van chromosoom 20q 
werden vaker gevonden in deze tumoren, maar dit verschil was niet statistisch 
significant. “Multiplex Ligation-dependent probe amplification” (MLPA) 
analyse liet vervolgens zien dat een toename in kopieaantal van een aantal 
individuele genen op chromosoom 20 ook aanwezig was in AdCA’s die geen 
grote gain van chromosoom 20q hadden. Gains op chromosoom 1 en losses op 
chromosoom 8q, 11q en 13q werden frequent gevonden in zowel SCC’s als 
AdCA’s. De resultaten van deze studie geven aan dat aan de ontwikkeling van 
histologisch verschillende typen baarmoederhalskanker deels andere genetische 
veranderingen ten grondslag liggen. Het is van belang om hier rekening mee te 
houden tijdens de zoektocht naar nieuwe biomarkers.  
Gains op chromosoom 3q en 20q en loss op chromosoom 13q werden ook 
gevonden in HPV-geïmmortaliseerde keratinocyten (in vitro model systeem), 
waarvan eerder beschreven is dat ze accuraat de situatie in hooggradige CIN 
laesies nabootsen. Dit geeft aan dat deze afwijkingen betrokken zouden kunnen 
zijn bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Om te bepalen welke 
chromosomale afwijkingen voorkomen in hooggradige CIN laesies, zijn in 
hoofdstuk 3 chromosomale profielen bepaald in een goed gekarakteriseerde 
groep CIN2/3 laesies. Op basis van hun chromosomale profielen konden 2 
duidelijke subgroepen worden onderscheiden binnen de groep van CIN2/3 
laesies. In laaggradige CIN1 laesies werden weinig tot geen chromosomale 
afwijkingen gevonden, evenals in 70% van de CIN2/3 laesies. Het 
chromosomale profiel van de overige 30% van de CIN2/3 laesies was echter 
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vergelijkbaar met dat van SCC’s. Deze gelijkenis werd vooral veroorzaakt door 
gains op chromosoom 1, 3q en 20 die zowel in SCC’s als in deze CIN2/3 
subgroep veel voorkwamen. De hierboven beschreven bevinding suggereert dat 
histologisch vergelijkbare CIN2/3 laesies een heterogene groep vormen, die op 
basis van chromosomale profielen kunnen worden onderverdeeld in vroege 
(chromosomaal profiel met weinig tot geen afwijkingen, lijkend op CIN1 
laesies) en gevorderde CIN2/3 laesies (chromosomaal profiel met veel 
afwijkingen, lijkend op SCC’s). Verder werd gevonden dat het percentage 
laesies met hypermethylering van de promoter van het CADM1 gen significant 
hoger is in de CIN2/3 laesies met profielen lijkend op die van SCC’s. In eerdere 
studies is aangetoond dat CADM1 methylering een marker is voor CIN laesies 
met de potentie om maligne te worden. Vanuit klinisch oogpunt is herkenning 
van gevorderde laesies met een hoog risico om op korte termijn kwaadaardig te 
worden van belang, omdat deze laesies onmiddellijke behandeling nodig 
hebben. Daarentegen zou het moment van therapeutische interventie in het 
geval van een vroege CIN2/3 laesie uitgesteld kunnen worden vanwege een 
vermeend laag korte termijn risico op de ontwikkeling van een carcinoom. Dit 
is met name van belang voor vrouwen met kinderwens, aangezien de huidige 
behandelingen, gericht op het verwijderen van CIN laesies, het risico op 
voortijdige bevallingen met zich meebrengen.  
 
Veranderingen in genexpressie geassocieerd met chromosomale afwij-
kingen 
Zoals hierboven samengevat hebben carcinomen en een subgroep van 
hooggradige CIN laesies een aantal chromosomale afwijkingen gemeen, wat 
suggereert dat deze afwijkingen van belang zijn voor de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker. Deze afwijkende chromosomale regio’s zijn echter 
meerdere megabases groot en bevatten talloze kandidaat-genen die een rol 
zouden kunnen spelen bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. Om te 
bepalen in hoeverre de expressie van genen gelegen in deze vaak aangedane 
chromosomale regio’s wordt beïnvloed zijn in hoofdstuk 4 genexpressie 
profielen bepaald in dezelfde carcinomen als beschreven in hoofdstuk 2. De 
genexpressie en chromosomale profielen zijn vervolgens geïntegreerd met twee 
geavanceerde statistische methoden. Op deze wijze zijn hotspots (1q32.1-32.2, 
3q13.32-23, 3q26.32-27.3, 11q22.3-25 en 20q11.21-13.33) met veranderde 
genexpressie gevonden in grote gebieden met chromosomale afwijkingen. Door 
de resultaten van de verschillende statistische technieken te combineren zijn 
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uiteindelijk 7 veelbelovende marker genen gevonden, namelijk FLJ21291 
(1q32.1), DTX3L, CCDC14, MCM2, PIK3R4, ATP2C1 en SLC25A36 
(3q13.1-23), waarvan verhoogde expressie correleert met een chromosomale 
verandering op de genlocatie. Verhoogde expressie van DTX3L, PIK3R4, 
ATP2C1 en SLC25A36 is bevestigd in een onafhankelijke set van SCC’s. Ook 
in CIN2/3 laesies was de expressie van deze 4 genen verhoogd, wat hun 
potentiële rol bij het ontstaan van baarmoederhalskanker verder ondersteunt. 
Van deze genen zijn met name DTX3L en PIK3R4 interessant, omdat deze 
onderdeel zijn van respectievelijk de Notch en de PI3K signaal-
transductieroutes. Van beide routes is eerder beschreven dat deze betrokken zijn 
bij het ontstaan van baarmoederhalskanker. 
 
Overeenkomsten tussen de chromosomale profielen van hrHPV-
geïnduceerde SCC’s van verschillende organen 
Epidemiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat infectie met hrHPV 
verantwoordelijk is voor nagenoeg alle baarmoederhalskankers. Daarnaast 
speelt hrHPV ook een rol bij een aantal andere carcinomen, waaronder zo’n 15-
35% van de SCC’s uit het hoofd/hals gebied (HNSCC’s). Eerder onderzoek 
heeft uitgewezen dat hrHPV-positieve HNSCC’s een ander chromosomaal 
profiel hebben dan hrHPV-negatieve HNSCC’s. Om te achterhalen of er 
overeenkomsten bestaan in chromosomale afwijkingen by hrHPV-positieve 
SCC’s van verschillende organen zijn in hoofdstuk 5 de chromosomale 
profielen van hrHPV-positieve cervix SCC’s vergeleken met die van hrHPV-
positieve en –negatieve HNSCC’s. HrHPV-negatieve SCC’s bevatten een aantal 
frequente afwijkingen (losses op 3p, 5q en 8p en amplificaties van 11q13.3), die 
slechts zelden aanwezig waren in hrHPV-positieve SCC’s (hoofd/hals en 
cervix). Aan de andere kant werden gains op chromosoom 20 en losses op 
chromosoom 13q vaak in hrHPV-positieve SCC’s van zowel cervix als 
hoofd/hals gezien en zelden in hrHPV-negatieve SCC’s. Tenslotte waren binnen 
de groep hrHPV-positieve tumoren ook nog orgaanspecifieke afwijkingen 
aanwezig, namelijk gains op 8q in HNSCC’s en losses op 17p in cervix SCC’s. 
De hoge frequentie waarmee de hrHPV-specifieke afwijkingen op chromosoom 
13 en 20 werden gevonden, suggereert dat deze cruciaal zijn voor hrHPV-
gemedieerde carcinogenese. Het feit dat dezelfde chromosomale afwijkingen 
aanwezig zijn in hrHPV-geïnduceerde carcinomen van verschillende organen, 
geeft aan dat markers gebaseerd op deze hrHPV-specifieke afwijkingen ook 
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waardevol zouden kunnen zijn voor de vroegdetectie van door hrHPV 
veroorzaakte SCC’s van andere organen.  
 
Identificatie van additionele (epi)genetische veranderingen 
Telomerase activering is een belangrijke stap bij het ontstaan van 
baarmoederhalskanker, omdat dit de cellen een oneindige delingscapaciteit 
verschaft. Telomerase is geactiveerd in bijna alle baarmoederhalskankers en 
ongeveer 40% van de CIN3 laesies, terwijl normaal cervixepitheel, CIN1 en 
CIN2 laesies bijna geen detecteerbare telomerase activiteit laten zien. Helaas 
kan activering van telomerase niet betrouwbaar gemeten worden in uitstrijkjes. 
In hoofdstuk 6 is het effect van telomerase op genexpressie onderzocht in het in 
vitro cellijn model om op deze manier surrogaat markers te vinden voor 
telomerase activiteit. In totaal lieten 32 genen een andere expressie zien in 
telomerase positieve - vergeleken met telomerase negatieve cellijnen. 
Verhoogde expressie van AQP3 en MGP in de telomerase positieve cellijnen is 
bevestigd in carcinomen en CIN2/3 laesies met hTERT expressie, welke een 
maat is voor telomerase activiteit.  
In hoofdstuk 7 is promoter methylering van 29 tumor suppressor genen 
onderzocht in opeenvolgende stadia van het in vitro cellijn model voor hrHPV-
gemedieerde transformatie. Met toenemende transformatiegraad werd een 
geleidelijke toename van het aantal gemethyleerde genen waargenomen. 
Uiteindelijk kon promoter methylering van 8 genen (TP73, ESR1, RARβ, 
DAPK1, MGMT, CADM1, CDH13 en CHFR) worden toegewezen aan 
specifieke stadia in het hrHPV-gemedieerde transformatieproces. Het belang 
van veranderingen in deze 8 genen wordt ondersteund door het feit dat 
methylering van deze genen ook veel voorkomt in carcinomen.  
 
Samenvattend is in dit proefschrift een aantal chromosomale en genafwijkingen 
geïdentificeerd in baarmoederhalskanker en een deel van de ernstige 
voorloperlaesies die ook optreden tijdens HPV-gemedieerde transformatie in 
vitro. Deze kunnen de basis vormen voor markerpanels ten behoeve van 
identificatie van hrHPV-positieve vrouwen met een ernstige laesie die 
behandeling nodig hebben. Het feit dat een aantal van deze afwijkingen ook 
werd gevonden in hrHPV-positieve HNSCC’s doet vermoeden dat deze markers 
ook bruikbaar kunnen zijn voor de vroegdetectie van door hrHPV veroorzaakte 
SCC’s van andere organen. 
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