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Baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus 

 

Baarmoederhalskanker is de op een na meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk 

jaar krijgen wereldwijd ongeveer 500.000 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker 

waarvan ongeveer 650 in Nederland.  

Baarmoederhalskanker wordt in vrijwel alle gevallen veroorzaakt door een virus: het humaan 

papillomavirus (HPV). Tot op heden zijn er meer dan 100 HPV typen geïdentificeerd die 

onderverdeeld kunnen worden in laag en hoog risico typen. De meesten HPV typen behoren 

tot de laag risico typen. Deze kunnen genitale wratten veroorzaken maar worden zelden 

gevonden in baarmoederhalskanker. Echter de hoog risico HPV typen, waarvan de HPV typen 

16 en 18 het meest voorkomen, kunnen verschillende vormen van kanker veroorzaken 

waaronder baarmoederhalskanker, kanker aan de vulva, vagina, penis, anus en tumoren in het 

hoofd/hals gebied.  

Besmetting met HPV vindt plaats via seksueel contact. Het merendeel van de seksueel actieve 

vrouwen wordt gedurende het leven wel eens geïnfecteerd met een hoog risico HPV type.  

Gelukkig is het merendeel van de vrouwen in staat om het virus binnen twee jaar op te 

ruimen. In een kleine groep vrouwen (< 1%) blijft het virus aanwezig en kan het 

baarmoederhalskanker veroorzaken. De tijd tussen infectie met het humaan papillomavirus en 

het ontwikkelen van baarmoederhalskanker is een langdurig proces dat wel 12 tot 15 jaar in 

beslag kan nemen. Patiënten met baarmoederhalskanker of andere HPV geïnduceerde vormen 

van kanker, kunnen behandeld worden door middel van chirurgie, chemotherapie en 

radiotherapie. Er kunnen echter na behandeling tumor cellen achterblijven of de tumor is al 

eerder uitgezaaid. Daarnaast kunnen tumorcellen immuun zijn, of worden, tegen behandeling 

met chemotherapie of radiotherapie. Voor deze patiënten zou een nieuwe vorm van 

behandeling uitkomst kunnen bieden.  

 

Vaccinatie strategieën tegen baarmoederhalskanker 

 

Als wij spreken over vaccinatie kunnen wij het hebben over profylactische vaccinatie of 

therapeutische vaccinatie. Profylactische HPV-vaccinatie is gericht op de preventie van een 

HPV-infectie en daarmee het voorkomen van baarmoederhalskanker. Sinds 2008 is een 



Chapter 8 

 

188 

 

vaccin tegen het ontstaan van baarmoederhalskanker opgenomen in het rijksvaccinatie 

programma. Dit vaccin is gericht tegen een van de mantel eiwitten (L1) van de HPV typen 16 

en 18. Echter kan dit vaccin alleen bescherming bieden tegen infecties met de HPV typen 16 

en 18 en niet tegen infecties met andere hoog risico HPV typen. Waarbij ook rekening 

gehouden moet worden is dat wanneer het virus een cel infecteert het zijn mantel eiwitten 

verliest, waardoor L1 niet meer herkent kan worden. Dit betekent dat het vaccin alleen 

bescherming geeft bij vrouwen die nog niet in aanraking zijn gekomen met HPV. 

Therapeutische vaccins zijn bedoeld om het afweersysteem te prikkelen om tumorcellen op te 

ruimen. Een belangrijk aangrijpingspunt voor therapeutische vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker zijn de HPV eiwitten E6 en E7. Tijdens het proces van het ontstaan 

van baarmoederhalskanker integreert het DNA van het virus in het DNA van de geïnfecteerde 

cellen. De HPV eiwitten E6 en E7 spelen vervolgens een rol bij het ongeremd groeien van de 

geïnfecteerde cellen wat uiteindelijk kan leiden tot het ontstaan van baarmoederhalskanker. 

Zowel E6 als E7 komen tot expressie in de tumorcellen en niet op normale gezonde cellen. 

Omdat deze eiwitten afkomstig zijn van het humaan papillomavirus, kunnen deze eiwitten 

door het lichaam als lichaamsvreemd worden herkend.  

Er zijn verschillende technieken waarmee vaccinatie als therapie wordt toegepast. In dit 

proefschrift zal een van de technieken besproken worden, namelijk adoptieve transfer van 

HPV specifieke T cellen. 

 

Adoptieve transfer van HPV specifieke T cellen 

 

Het immuunsysteem bestaat uit veel verschillende typen cellen. Belangrijk voor het 

herkennen van de HPV eiwitten op het oppervlak van de tumorcellen zijn T cellen. CD8+ T 

cellen ofwel cytotoxische T cellen zijn in staat tumorcellen te doden. Wanneer een virus een 

cel infecteert, zullen de virale eiwitten E6 en E7 geknipt worden in kleine fragmenten 

(peptide) die gepresenteerd zullen worden in MHC klasse I moleculen op het oppervlak van 

deze cellen. CD8+ T cellen zijn in staat deze E6 en E7 peptiden op het oppervlak van de 

geïnfecteerde cellen te herkennen. Na herkenning, zijn de CD8+ T cellen in staat de 

geïnfecteerde cellen te doden.  

Bij adoptieve transfer wordt getracht de patiënt te behandelen met HPV specifieke CD8+ T. 

Deze kunnen zowel uit het bloed van de patiënt geïsoleerd worden als in het lab verkregen 

worden met TCR gene transfer. 
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Dit proefschrift 

 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt beschreven hoe E7 specifieke CD8+ T cellen uit het 

bloed geïsoleerd kunnen worden. Zulke HPV16E7 specifieke CD8+ T cellen kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het opruimen van de tumorcellen, mits er genoeg T cellen geïsoleerd 

en gekweekt kunnen worden. Voor adoptieve transfer van tumor specifieke T cellen zijn 

miljarden specifieke T cellen nodig. De geïsoleerde T cellen kunnen echter maar voor een 

bepaalde tijd gekweekt worden. In de wetenschap wordt dit ook wel “replicative senescence” 

genoemd. Dit betekent dat de T cellen niet langer in staat zijn om te delen en uiteindelijk dood 

gaan waardoor het moeilijk gaat worden om genoeg specifieke T cellen te verkrijgen. Het 

introduceren van een gen, humaan telomerase (hTERT), kan de levensverwachting van de T 

cellen aanzienlijk verhogen. Echter zijn er chromosomale afwijkingen ontdekt in deze hTERT 

positieve T cellen. Deze chromosomale afwijkingen kunnen resulteren in ongecontroleerde 

groei van de T cellen wat uiteindelijk weer kan resulteren in leukemie. Daarom zullen deze 

cellen uiteindelijk niet in de kliniek gebruikt kunnen worden.  

Doordat de frequentie van HPV specifieke T cellen in het bloed van gezonde donoren 

erg laag is, is het niet altijd mogelijk deze T cellen te isoleren. Daarbij is het isoleren en 

kweken van HPV specifieke T cellen erg bewerkelijk en tijdrovend. Hierdoor is het niet altijd 

mogelijk om genoeg specifieke T cellen te verkrijgen voor de behandeling van de patiënt. Een 

alternatief voor het verkrijgen van HPV specifieke T cellen is T cel receptor transfer. De HPV 

eiwitten op het oppervlak van tumorcellen worden herkend door de T cel receptor (TCR) op 

de T cellen. Een TCR bestaat uit twee ketens, de TCR-alfa en de TCR-beta keten. 

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de TCR wordt geïsoleerd uit een HPV16E7 specifieke 

T cel klonen en vervolgens wordt geïntroduceerd in CD8+ T cellen van een niet gerelateerde 

donor. Hierdoor kunnen in een relatieve korte tijd HPV specifieke CD8+ T cellen verkregen 

worden. De expressie van de geïntroduceerde TCR was echter heel erg laag. Hierdoor 

moesten de cellen wederom gekloneerd worden voordat er een goede populatie HPV 

specifieke T cellen verkregen was die in staat waren de tumorcellen op te ruimen. Er zijn een 

aantal verklaringen voor het feit dat de expressie van deze TCR zo laag is. Ten eerste hebben 

de T cellen waarin de HPV specifieke TCRs geïntroduceerd zijn al een eigen TCR. Er zal 

daardoor competitie ontstaan tussen de TCR die al aanwezig was in de cellen en de TCR die 

geïntroduceerd wordt voor expressie op het oppervlak. Een andere verklaring voor de lage 

expressie van de geïntroduceerde TCR is een suboptimale translatie. In feite komt het erop 
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neer dat de TCR niet goed wordt aangemaakt in de T cellen, waardoor deze niet op het 

oppervlak komt waar hij het antigeen kan herkennen. 

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt aangetoond dat de expressie niveaus van de 

geïntroduceerde TCR enorm toeneemt wanneer men de TCR codon-optimaliseert. Een codon 

is een combinatie van drie DNA-'letters' die codeert voor een van de aminozuren waaruit een 

eiwit is opgebouwd. Sommige aminozuren kunnen worden aangeduid met meer dan een 

codon, maar cellen hebben meestal een voorkeur voor één van die codons. Door de beste 

codons te kiezen, kan de productie van het gewenste eiwit verhoogt worden. Bij codon-

optimalisatie worden die codons gekozen waar T cellen de voorkeur voor hebben.  Helaas is 

gebleken dat niet elke TCR een verhoogd expressie niveau laat zien na codon-optimalisatie, 

als ook te lezen is in hoofdstuk 5. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de 

geïntroduceerde TCR en TCR keten kunnen gaan paren met de al aanwezige TCR en 

TCR keten in de T cellen. De TCR die daardoor ontstaat wordt ook wel een TCR dimer 

genoemd. De specificiteit van deze TCR dimer is vaak onbekend. Zo is het mogelijk dat 

zo’n TCR dimer lichaamseigen eiwitten herkennen en daardoor auto-immuniteit kunnen 

veroorzaken. Dit wordt nog eens onderstreept doordat er in een muismodel een dodelijke 

auto-immuniteit is gezien als gevolg van TCR dimers die lichaamseigen eiwitten 

herkennen. Gelukkig zijn in de eerste klinische studies die uitgevoerd zijn geen tekenen van 

auto-immuniteit gezien. Toch is het van groot belang om de formatie van deze TCR dimers 

te voorkomen. 

Verschillende technieken zijn beschreven die de formatie van TCR dimers kunnen 

voorkomen. Een van die technieken is ook beschreven in hoofdstuk 5. Hierin wordt een 

mutatie in zowel de TCRals de TCR aangebracht, waardoor de twee geïntroduceerde 

ketens liever met elkaar willen paren dan met de al aanwezige TCR ketens. Echter moet wel 

opgemerkt worden, dat de formatie van TCR dimers niet in zijn geheel voorkomen kan 

worden. 

Uit verschillende klinische onderzoeken is gebleken dat naast de CD8+ T cellen ook 

CD4+ T cellen een belangrijke rol spelen. Deze CD4+ T cellen, ook wel T helper cellen 

genoemd, herkennen peptiden die gepresenteerd worden in klasse II moleculen, die in 

tegenstelling tot MHC klasse I, alleen op het oppervlak van antigeen presenterende cellen 

voorkomen. Wanneer CD4+ T cellen peptiden, gepresenteerd in MHC klasse II, herkennen,  

produceren zij signaalstoffen (cytokinen) die belangrijk zijn om een goede immuunrespons op 
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gang te brengen en te behouden. In hoofdstuk 6, wordt beschreven hoe HPV specifieke 

CD4+ T cellen verkregen zijn met TCR transfer.  

 

Tot slot 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar TCR transfer wat ervoor gezorgd heeft, 

dat de eerste klinische trials al uitgevoerd zijn. Daaruit is gebleken dat er nog steeds ruimte is 

voor vooruitgang wat betreft effectiviteit en veiligheid van TCR transfer.  

Een afname van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker kan verwacht worden nu er 

een goede screening voor baarmoederhalskanker is en er een profylactisch vaccin beschikbaar 

is. Echter, naast baarmoederhalskanker speelt HPV ook een rol bij het ontstaan van andere 

typen kanker, waaronder bij mannen. De standaard behandeling van baarmoederhalskanker 

bestaat uit een operatie, radiotherapie of chemotherapie of een combinatie van deze 

therapieën. Voor die patiënten die geen profijt hebben van deze standaard technieken kan 

adoptieve transfer van HPV specifieke T cellen een uitkomst zijn.   

 

 

 


