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vrouwen. Om de detectie van CIN3+ met behulp van DNA methyleringsmarkers nog 
verder te verbeteren zijn niet alleen nieuwe technieken om DNA methylering gevoelig 
te meten in uitstrijkjes en zelf-afgenomen cervico-vaginale monsters nodig, maar ook 
betere methyleringsmarkers. Bovendien zal onderzoek naar nieuwe biomarkers door het 
bestuderen van epigenetische veranderingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker ons meer inzicht geven in de biologie van hrHPV-geïnduceerde 
tumoren.
Tijdens het onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn nieuwe technieken ontwikkeld 
om zowel veranderingen in DNA methylering in de genen van de gastvrouw als in 
de genen van HPV16 te detecteren. Naast een uitgebreide analyse van bekende 
methyleringsveranderingen, hebben we ons ook gericht op de identificatie van nieuwe 
methyleringsmarkers, inclusief methyleringsmarkers die cervicale adenocarcinomen 
(AdCA), en de voorloper adenocarcinoom in situ (ACIS), kunnen detecteren. Van één van 
deze gemethyleerde genen is in dit proefschrift de potentiële biologische relevantie in 
vitro bestudeerd.

DNA methylering van meerdere genen kan in één test gevoelig worden bepaald 
Eerdere studies hebben aangetoond dat het combineren van meerdere methylerings-
markers resulteert in de meest optimale gevoeligheid voor de opsporing van CIN3+. 
Echter, het bepalen van de methyleringstatus van meerdere genen in afzonderlijke testen 
is tijdrovend en kost veel klinisch materiaal. Door deze afzonderlijke testen samen te 
voegen (multiplexen), kan de methyleringstatus van meerdere genen én dat van een 
interne controle in één enkele reactie worden bepaald. Dit spaart materiaal, tijd, kosten 
én verbetert de kwaliteit van de analyse. In Hoofdstuk 2 beschrijven we stap-voor-stap 
de ontwikkeling van een multiplex kwantitatieve Methylering-Specifieke PCR (qMSP) voor 
de gecombineerde detectie van de eerder beschreven markers CADM1, MAL en hsa-
miR-124-2 en een interne controle. Na analytische validatie toonden testen op uitstrijkjes 
aan dat er een goede correlatie was tussen de resultaten van de afzonderlijke (singleplex) 
qMSPs en de multiplex qMSP. Dit geeft aan dat de multiplex qMSP toegepast kan worden 
op uitstrijkjes en kan worden gebruikt als triage test voor de detectie van CIN3+ in hrHPV-
positieve vrouwen.

Methylering van DKK3 en SFRP2 is specifiek voor cervicale AdCA en ACIS
De meeste epigenetische studies over baarmoederhalskanker spitsen zich toe op 
plaveiselcelcarcinomen (SCC) en niet op AdCAs. In het huidige bevolkingsonderzoek 
worden AdCA en ACIS vaak gemist. Aangezien er aanwijzingen zijn dat deze twee 
histotypes gedeeltelijk verschillende epigenetische profielen laten zien, zijn in Hoofdstuk 

Epigenetische veranderingen betrokken bij het ontstaan van 
baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door infectie met hoog-risico types van het 
humaan papillomavirus (hrHPV). Echter, in de meeste gevallen wordt het virus vanzelf 
geklaard, zonder enige nadelige consequenties. Als een hrHPV infectie persisteert, kan er 
na enige tijd baarmoederhalskanker ontstaan. De ontwikkeling van baarmoederhalskanker 
verloopt via een traject van voorloperafwijkingen, de zogeheten cervicale intraepitheliale 
neoplasiëen (CIN). Deze worden gegradeerd van een tot drie, gebaseerd op de ernst van de 
afwijking, waarbij een CIN1 wordt beschouwd als laaggradig en CIN2 en CIN3 als hooggradig. 
Gedurende een hrHPV infectie kunnen er in de geïnfecteerde cel veranderingen in het 
DNA optreden, zogeheten genetische en epigenetische veranderingen, die er uiteindelijk 
toe kunnen leiden dat er baarmoederhalskanker ontstaat. Doordat de ontwikkeling van 
baarmoederhalskanker lang duurt, biedt dit de mogelijkheid om tijdig voorloperstadia te 
detecteren en behandelen. In het huidige bevolkingsonderzoek worden uitstrijkjes van 
vrouwen beoordeeld op de aanwezigheid van afwijkende cellen, de zogenaamde Pap 
test. Helaas is deze cytologische beoordeling van uitstrijkjes subjectief, wat kan leiden tot 
vals-positieve uitslagen (vrouwen worden onterecht doorgestuurd voor behandeling) of 
vals-negatieve uitslagen (vrouwen met onderliggende hooggradige CIN worden gemist). 
In vergelijking met cytologie biedt het testen op de aanwezigheid van hrHPV een betere 
bescherming tegen baarmoederhalskanker en hooggradige CIN laesies. Daarom zal in 2016 
in Nederland een hrHPV-test in het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker 
worden geïntroduceerd. Echter, omdat slechts een fractie van de hrHPV-positieve vrouwen 
een hooggradige CIN of kanker (CIN3+) heeft, zijn biomarkers nodig om onderscheid te 
maken tussen hrHPV-positieve vrouwen met een ernstige laesie en vrouwen met klinisch 
onschuldige hrHPV infecties. Veelbelovende biomarkers zijn markers gebaseerd op DNA 
methylering van tumorsuppressorgenen. Dit is een proces waarbij een methylgroep (-CH3) 
aan één van de bouwstenen van het DNA wordt gekoppeld, waardoor de DNA structuur 
verandert. Wanneer de promoterregio gemethyleerd wordt, leidt dit vaak tot inactiviteit 
van een gen. Deze zogenaamde methyleringsmarkers kunnen betrouwbaar worden 
aangetoond in uitstrijkjes en zelf-afgenomen cervico-vaginale monsters. DNA methylering 
van de tumorsuppressorgenen CADM1, MAL en hsa-miR-124-2 wordt vaak gevonden 
in uitstrijkjes van hrHPV-positieve vrouwen met een onderliggende hooggradige CIN of 
kanker en niet in hrHPV-positieve vrouwen zonder onderliggende laesie. In een grote 
klinische studie binnen het Nederlandse bevolkingsonderzoek is aangetoond dat een 
combinatie van de methyleringmarkers CADM1 en MAL gelijkwaardig is aan cytologie of 
cytologie met HPV16/18 genotypering voor de opsporing van CIN3+ in hrHPV-positieve 
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Interessant genoeg lieten niet alle hooggradige laesies met ontregelde expressie van de 
virale oncogenen E6 en E7 methylering van de onderzochte bindingssites zien. In deze 
gevallen zou de ontregelde expressie van E6 en E7 mogelijk verklaard kunnen worden 
door integratie van het hrHPV genoom in het genoom van de geïnfecteerde cel. Twee 
recente publicaties laten zien dat de mate van E2BS methylering verschilt tussen laesies 
met wel- en niet-geïntegreerd hrHPV DNA; in laesies met niet-geïntegreerd hrHPV DNA 
werden over het algemeen hogere methyleringswaarden gezien dan in laesies waarin het 
hrHPV genoom wel is geïntegreerd. In cellen waarin meerdere kopieën van het hrHPV 
genoom geïntegreerd zijn, is methylering geassocieerd met inactieve hrHPV kopieën. 
Het zou daarom interessant zijn om te onderzoeken of SCCs met hoge E2BS3 en E2BS4 
methyleringswaarden alleen niet-geïntegreerde of meerdere geïntegreerde hrHPV 
kopieën bevatten en of de SCCs met relatief lage E2BS3 en E2BS4 methyleringswaarden 
maar een enkel al dan niet geïntegreerd hrHPV genoom bevatten.

FAM19A4, LHX1, NKX2-8, NPTX-1, PHACTR3 en PRDM14 zijn nieuwe methylerings-
markers voor baarmoederhalskanker
Om nieuwe methyleringsmarkers te identificeren die kunnen bijdragen aan de vroege 
opsporing van baarmoederhalskanker, hebben we in het gehele humane genoom 
veranderingen in DNA methylering die geassocieerd zijn met hrHPV-geïnduceerde 
transformatie in kaart gebracht. In Hoofdstuk 5 zijn de DNA methyleringspatronen in 
primaire humane keratinocyten getransduceerd met retroviraal HPV16E6E7 vergeleken 
met die in HPV-negatieve ongetransduceerde keratinocyten. Met behulp van Methylering-
Specifieke Digitale Karyotypering (MSDK) werden 184 locaties met differentiële 
methylering gevonden. Na een vergelijking met twee genexpressiedatasets van 
baarmoederhalstumoren, werden 34 genen gevonden die verlaagd tot expressie komen 
in baarmoederhalskanker en die gemethyleerd waren in onze hrHPV-getransformeerde 
cellen. Voor 12 van deze genen (CLIC3, CREB3L1, FAM19A4, LFNG, LHX1, MRC2, NKX2 - 
8, NPTX-1, PHACTR3, PRDM14, SOST en TNFSF13) werd methylering in hrHPV-positieve 
cellijnen bevestigd met behulp van een real-time MSP detectie platform. Vervolganalyse 
van FAM19A4, LHX1, NKX2-8, NPTX-1, PHACTR3 en PRDM14 in cervicale biopten toonde 
aan dat de methyleringswaarden van al deze genen toenamen met de ernst van de 
ziekte. De genen FAM19A4, PHACTR3 en PRDM14 waren het vaakst gemethyleerd in 
baarmoederhalstumoren (tot 100 % ).

3 AdCA specifieke methyleringmarkers onderzocht. Hiertoe is de methyleringsstatus 
van antagonisten van de Wnt/β-catenine signaal cascade onderzocht. Het is bekend 
dat activering van deze signaalcascade, veroorzaakt door mutaties, betrokken is bij het 
ontstaan van de meeste AdCAs van de darm. In baarmoederhalskanker is deze cascade 
ook actief. Aangezien mutaties hierbij geen rol lijken te spelen, zouden epigenetische 
veranderingen belangrijk kunnen zijn bij de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. 
Van de negen geteste modulatoren van de WNT/β-catenine cascade waren er vier (DKK3, 
SFRP2, SOX17 en WIF1) frequent gemethyleerd in AdCA biopten (>50%). Methylering van 
DKK3 en SFRP2 kwam significant vaker voor in AdCA dan SCC, terwijl SOX17 juist significant 
vaker gemethyleerd was in SCC dan AdCA. De beste ACIS/AdCA specifieke kandidaat 
markers, DKK3 en SFRP2, zijn vervolgens getest op uitstrijkjes en bleken alle hrHPV-
positieve vrouwen met een onderliggende ACIS/AdCA te kunnen opsporen, terwijl slechts 
3% van de controles methyleringspositief was. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
methyleringsmarkers DKK3 en SFRP2 gebruikt kunnen worden om te bepalen of hrHPV-
positieve vrouwen risico lopen op AdCA of ACIS. Dit kan nuttig zijn voor gynaecologen bij 
de keuze voor een behandeling, zoals endocervicale curettage of diagnostische conisatie.

De E2BS van HPV16 zijn vaak gemethyleerd in SCC
Naast methylering van tumorsuppressorgenen in het genoom van de geïnfecteerde cel 
kan het virale hrHPV genoom ook gemethyleerd worden. Methylering van bepaalde 
locaties in het hrHPV genoom, zogenaamde E2 bindingssites (E2BS), zou kunnen leiden 
tot ontregelde expressie van de virale oncogenen E6 en E7, wat uiteindelijk kwaadaardige 
transformatie kan veroorzaken. Om te bepalen of methylering van het hrHPV genoom 
zelf gebruikt zou kunnen worden om CIN3+ te detecteren, hebben we in Hoofdstuk 4 
DNA methylering van deze locaties in HPV16 onderzocht in cervixweefsels en uitstrijkjes. 
Hiervoor hebben we eerst een nieuwe techniek ontwikkeld om de methyleringsstatus 
te kunnen bepalen van sequenties waar weinig CpG dinucleotiden in voorkomen. Deze 
techniek is gebaseerd op Methylering-Specifieke Independent PCR (MIP) en het Luminex 
xMAPTM systeem. We hebben aangetoond dat met deze techniek 0,5-1% gemethyleerd 
DNA in een achtergrond van niet gemethyleerd DNA gedetecteerd kan worden. Alle 
SCCs in onze studie waren positief voor methylering van tenminste één van deze drie 
binding sites, tegenover 58% van de hooggradige CIN laesies en 24% van de controles. 
Deze resultaten geven aan dat methylering van de E2BSs relatief laat optreedt tijdens het 
ontstaan van baarmoederhalskanker. Van de drie genoemde binding sites lijkt E2BS3 het 
meest veelbelovend als biomarker, aangezien slechts 6% van de controles methylering liet 
zien op deze locatie, tegenover 47% van de hooggradige CIN laesies en 90% van de SCC 
biopten. 
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studie waarbij vrouwen behandeld voor een CIN2/3 worden gevolgd voor terugkerende 
ziekte. Bij deze studies moet rekening worden gehouden met het feit dat tussen biopten, 
uitstrijkjes en zelf-afgenomen cervico-vaginale monsters de methyleringfrequenties 
en waarden verschillend zijn. Dit is waarschijnlijk deels te wijten aan verschillen in 
achtergrond methylering, doordat de celsamenstelling van de monsters anders is. 
Daarnaast speelt ook de analytische gevoeligheid van de qMSPs voor elke marker een rol. 
Zo blijkt bij toepassing op uitstrijkjes de combinatie van de methyleringsmarkers CADM1 
en MAL goed voorspellend te zijn voor CIN3+, terwijl op zelf afgenomen cervico-vaginale 
monsters de combinatie MAL en hsa-miR-124-2 het meest informatief is. Een zogenaamd 
pan-methyleringsmarker panel dat toepasbaar is op elk type materiaal zou ideaal zijn. De 
meest veelbelovende markers, waaronder mogelijk ook de kandidaat methyleringsmarkers 
beschreven in Hoofdstuk 5, kunnen dan met behulp van de richtlijnen beschreven in 
Hoofdstuk 2 samengevoegd worden in een multiplex qMSP. Naast het gebruik van deze 
methyleringsmarkers voor de vroege opsporing van baarmoederhalskanker, zouden deze 
markers ook kunnen worden gebruikt om andere hrHPV-positieve tumoren, zoals anale, 
hoofd-hals en vaginale tumoren, te detecteren.
De AdCA specifieke markers (DKK3 en SFRP2) beschreven in Hoofdstuk 3, kunnen 
behulpzaam zijn bij het bepalen van de behandelstrategie door de gynaecoloog. Wanneer 
primair zal worden gescreend op hrHPV, zullen vrouwen met een positieve triage test 
worden doorverwezen voor colposcopie. Als bij colposcopische inspectie geen afwijkingen 
worden gevonden kan met een test voor AdCA specifieke markers worden bepaald of 
er wel of geen endocervicale curettage of een diagnostische conisatie moet worden 
uitgevoerd.
Naast afwijkingen in het genoom van de cel zelf, zou hrHPV methylering ook kunnen 
worden gebruikt als een diagnostische marker. Een recente studie heeft aangetoond dat 
methylering van het virale genoom complementair is aan methylering van het genoom van 
de geïnfecteerde cel voor het detecteren van CIN3+. Hoewel wij hebben aangetoond dat 
de frequentie en waarden van methylering voor E2BS3 significant hoger waren in vrouwen 
met CIN3+ dan in controles, hebben wij geen aanwijzingen gevonden dat methylering van 
E2BS3 complementair is aan de markers CADM1 en MAL. Bovendien moet voor virale 
methyleringsanalyse eerst het hrHPV type bepaald worden en is er momenteel geen 
eenvoudige snelle techniek beschikbaar om een gecombineerde analyse van zowel het 
virale- als gastcel genoom uit te voeren. De ontwikkeling van een dergelijke techniek is 
uitdagend en vereist meerdere optimalisatie en klinische validatiestappen.
Naast DNA methylering kunnen ook andere veranderingen die betrokken zijn bij het 
ontstaan van kanker aanvullende diagnostische markers opleveren, zoals bijvoorbeeld 

Inactivering van PRDM14 door DNA methylering speelt een belangrijke rol bij 
hrHPV-geïnduceerde transformatie
In Hoofdstuk 6 hebben we de biologische consequenties van DNA methylering van PRDM14 
(Hoofdstuk 5), verder onderzocht. In HPV16-positieve cervicale- en orale-kankercellijnen 
met methylering van PRDM14 was expressie van dit gen niet meetbaar, terwijl in niet-
gemethyleerde normale cellen PRDM14 wel tot expressie kwam. Na behandeling van 
een kankercellijn met een methyleringsremmer kwam PRDM14 wel weer tot expressie, 
wat aangeeft dat de gevonden methylering ervoor zorgt dat het gen uitgeschakeld wordt. 
Het weer tot expressie brengen van PRDM14 in de HPV16-positieve kankercellijnen 
induceerde apoptose (geprogrammeerde celdood), door directe activering van de pro-
apoptotische regulatoren NOXA en PUMA. Deze resultaten wijzen erop dat uitschakeling 
van PRDM14 door DNA methylering de inductie van apoptose remt en dat PRDM14 dus 
een tumorsuppressor functie heeft in HPV16-geassocieerde tumoren. In tegenstelling tot 
onze vinding is in borstkanker en een muismodel voor lymfoïde leukemie aangetoond dat 
PRDM14 een mogelijk oncogen is. De verklaring voor deze tegenstelling ligt waarschijnlijk 
in het feit dat PRDM14 een transcriptiefactor (TF) is, waarvan het effect afhankelijk is van 
de gezamenlijke activiteiten van zijn bindingspartners. Daarom hebben we een screen 
uitgevoerd om de bindingspartners van PRDM14 te bepalen. Met een high-throughput 
Yeast Two-Hybrid platform hebben we in samenwerking met Prof . B. Deplancke (EPFL, 
Lausanne) bijna 800 mogelijke bindingspartners getest op hun vermogen om PRDM14 te 
binden (ongepubliceerde gegevens). Deze analyse wees twee kandidaat bindingspartners 
aan, die beide betrokken zijn bij apoptose regulatie in andere vormen van kanker. Verder 
onderzoek zal uitwijzen of deze bindingspartners de verschillende effecten van PRDM14 
in verschillende tumoren kan verklaren. 

Toekomstperspectieven

De introductie van de HPV test in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 
vereist een efficiënte zogenaamde triage-strategie te om te bepalen welke hrHPV-
positieve vrouwen een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van kanker. Recente 
studies tonen aan dat methyleringsmarkers veelbelovend zijn als triage-test. Daarnaast 
zijn deze markers ook van waarde om bij behandelde vrouwen het risico in te schatten op 
het terugkeren van de ziekte.
De in Hoofdstuk 2 beschreven multiplex qMSP en de veelbelovende methyleringsmarkers 
beschreven in Hoofdstuk 5 worden momenteel klinisch gevalideerd in prospectieve 
studies binnen het bevolkingsonderzoek, zoals de POBASCAM en PROHTECT, en een 
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veranderingen in micro RNA (miRNA) expressie. Recent onderzoek laat zien dat 
veranderingen in miRNA expressie in baarmoederhalskanker detecteerbaar zijn in 
uitstrijkjes.
De gemethyleerde genen beschreven in Hoofdstuk 3 en 5 kunnen naast het gebruik als 

studies van de genen DKK3, SFRP2, WIF1 en PRDM14 (Hoofdstuk 6) hebben laten zien dat 

zijn bij de ontwikkeling van kanker. Re-expressie kan worden bereikt door behandeling 

onderzoek gericht op vroege opsporing van baarmoederhalskanker te verbeteren en 


