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Longkanker kent het hoogste sterftecijfer van alle kankers. Zo’n 80-90% van alle gevallen 
van longkanker is toe te schrijven aan het roken van sigaretten en passieve blootstelling aan 
tabaksrook. Derhalve hebben maatregelen die het tabaksgebruik terugdringen, zoals het 
ontmoedigen van tabaksconsumptie, een anti-(mee)rook beleid, en het aanbieden van stoppen-
met-roken programma’s, een hoge preventieve werking. Echter, ondanks die maatregelen rookt 
hedendaags nog steeds ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking. Daarnaast zal een groot 
deel van de toekomstige longkankers gediagnosticeerd worden in ex-rokers, een populatie met 
een levenslang verhoogd risico op het ontwikkelen van de ziekte. Het is dus belangrijk om andere 
preventieve maatregelen te nemen om de ziektelast en het sterftecijfer terug te dringen.

Het doel van secundaire preventie is het opsporen van de ziekte in een vroeg (asymptomatisch) 
stadium waardoor de kans op genezing wordt vergroot. Op dit moment kunnen door middel 
van een lage-dosis computer tomografie (LDCT) scan en autofluorescentie bronchoscopie 
(AFB) bij individuen met een verhoogd risico op longkanker de longen geïnspecteerd worden 
op vroege afwijkingen (zgn. voorloperafwijkingen van longkanker). Van deze twee technieken 
wordt AFB gebruikt om de centrale luchtwegen te onderzoeken en LDCT voor met name het 
perifere compartiment van de longen. Een AFB-onderzoek kent een hoge gevoeligheid voor 
voorloperafwijkingen van longkanker, ook wel pre-invasieve endobronchiale laesies genoemd, 
maar een lage diagnostische specificiteit. Dit laatste betekent dat er een groot aantal afwijkingen 
gezien wordt, waarvan slechts een klein deel daadwerkelijk een voorloperstadium van longkanker 
is en zich uiteindelijk zal ontwikkelen tot longkanker. Om meer inzicht te krijgen in de ernst van AFB-
afwijkingen, worden tijdens het bronchoscopisch onderzoek biopten (weefselstukjes) afgenomen 
van het gebied in de luchtwegen dat er afwijkend uitziet. Deze weefselstukjes worden door een 
patholoog onder een microscoop bekeken, beoordeeld op morfologische veranderingen (zgn. 
histologisch onderzoek) en ingedeeld naar ernst van de afwijking (zgn. histologische classificatie) 
in: normaal, hyperplastisch, metaplastisch, (mild, matig, ernstig) dysplastisch, en kanker (in situ). 
Echter, ook deze indeling kan niet op het individuele niveau voorspellen of de afwijking wel of 
niet zal ontwikkelen tot kanker (zie ook hoofdstuk 2). Aangezien niet kan worden voorspeld welke 
afwijkingen kwaadaardig zullen ontaarden en welke niet, leidt dit in de hedendaagse praktijk 
tot onnodige herhaalonderzoeken en overbehandeling van patiënten met AFB-gedetecteerde 
afwijkingen, die nooit longkanker zullen ontwikkelen.

Het doel van de studies in dit proefschrift was om biomarkers te ontdekken die het klinisch 
beloop van individuen met AFB-afwijkingen kunnen voorspellen. Hierbij hebben wij ons specifiek 
gericht op de identificatie en evaluatie van moleculaire biomarkers (d.w.z. specifieke kenmerken 
op DNA-niveau) die onderscheid kunnen maken tussen afwijkingen die al dan niet zullen 
ontaarden in longkanker. De belangrijkste bevindingen van deze studies worden hieronder kort 
samengevat.

Klinisch beloop van individuen met pre-invasieve endobronchiale laesies
In Hoofdstuk 2 is het klinisch beloop van 164 individuen met één of meerdere pre-invasieve 
endobronchiale laesie(s) gemonitord met behulp van LDCT en AFB. Gedurende de follow-
up (mediaan 30 maanden, bereik 4-152 maanden) werd bij 34% (55/164) van deze individuen 
longkanker vastgesteld. Hoewel geen van de onderzochte klinische parameters (rookstatus, 
COPD-status en geschiedenis van kanker in de luchtwegen) geassocieerd was met een latere 
kankerdiagnose, kon dit wel worden aangetoond voor de histologische classificatie. De 
aanwezigheid van een hooggradige pre-invasieve laesie (te weten ernstige dysplasie en/of 
carcinoma in situ) was geassocieerd met een hogere kans op een latere kankerdiagnose (zowel op 
de locatie van de pre-invasieve laesie als elders in de longen) dan wanneer er alleen laaggradige 
pre-invasieve laesies (hyperplasie, metaplasie, milde en matige dysplasie) gevonden werden. 
Echter, de histologische classificatie bleek niet bruikbaar om op individueel niveau progressie 
te voorspellen. Bovendien is de histologische beoordeling van biopten onderhevig aan (intra- en 
inter-)waarnemer variabiliteit, wat deze methodiek subjectief van aard maakt.

Bovenstaande bevindingen hebben ons ertoe gebracht om onderzoek te doen naar 
objectieve, moleculaire veranderingen in pre-invasieve laesies met als doel het identificeren 
van DNA-veranderingen die gebruikt kunnen worden voor een betere risico-stratificatie van 
patiënten met pre-invasieve endobronchiale laesies.

Chromosomale afwijkingen in pre-invasieve endobronchiale laesies
Chromosomale afwijkingen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van longkanker. 
Normaliter zijn in alle cellen 2 kopieën van ieder chromosoom en de daarop gelegen genen 
aanwezig, maar in tumoren wordt vaak chromosomale instabiliteit waargenomen, gekenmerkt 
door een vermeerdering danwel verlies van delen van chromosomen. Daardoor kunnen er 
respectievelijk meer of minder kopieën van een gen aanwezig zijn, wat kan bijdragen aan een 
verstoorde expressie van genen die een rol spelen bij bv. celdeling, celdood en invasie, wat 
vorming van een tumor kan bevorderen. In Hoofdstuk 3 en 4 zijn de chromosomale afwijkingen 
in pre-invasieve endobronchiale laesies in kaart gebracht en gerelateerd aan het natuurlijk 
beloop gedurende follow-up. 

Onze resultaten in Hoofdstuk 3 toonden aan dat laaggradige metaplastische laesies van 
patiënten die progressie naar longkanker doormaakten, een groot aantal chromosomale 
afwijkingen hadden, terwijl laesies met eenzelfde histologische classificatie maar zonder 
kankerprogressie in de follow-up weinig tot geen chromosomale afwijkingen lieten zien. In het 
bijzonder was een combinatie van afwijkingen in de chromosoomregio’s 3p26.3-p11.1 (verlies), 
3q26.2-q29 (toename) en 6p25.3-24.3 (verlies) in staat om kanker te voorspellen met zeer hoge 
accuratesse (97%). Deze afwijkingen werden alleen gevonden op de plek waar later de kanker 
werd gevonden, en dus niet elders in de longen van hetzelfde individu. Deze sterke associatie met 
longkanker maakt dat de hierboven genoemde combinatie van chromosomale afwijkingen van 
waarde zou kunnen zijn als moleculair biomarkerpanel om kankerprogressie van pre-invasieve 
laesies te voorspellen. 

8



138 139

CHAPTER 8 NEDERLANDSE SAMENVATTING

Om deze aanname verder te toetsen hebben we in Hoofdstuk 4 het genoemde 
biomarkerpanel geëvalueerd in een onafhankelijke set van pre-invasieve endobronchiale laesies 
met uiteenlopende histologische classificatie. In deze set van zowel metaplastische als (mild, 
matig en ernstig) dysplastische laesies wist het biomarkerpanel een juiste kankervoorspelling 
te genereren (d.w.z. wel/geen kankerprogressie in de follow-up) bij 92% van de onderzochte 
afwijkingen (75% sensitiviteit, 100% specificiteit). Door de chromosomale data uit Hoofdstuk 
3 en 4 te combineren bleek dat een toename of zelfs amplificatie van de chromosomale regio 
3q26.2-q29 de meest frequente afwijking betrof in progressieve laesies, een bevinding die 
mogelijk duidt op een cruciale rol van deze DNA-afwijking in het ontstaansproces van longkanker. 

Cel-vrij DNA in het bloedplasma van individuen met pre-invasieve laesies
Detectie van moleculaire biomarkers in niet- of weinig invasief verkregen patiëntmateriaal, 
zoals bloed of sputum, zou idealiter gebruikt kunnen worden als test na AFB of LDCT-scan om 
individuen met een hoog progressie-risico op longkanker te onderscheiden van individuen 
met een laag progressie-risico. Anderzijds zou deze analyse ervoor kunnen zorgen dat alleen 
hoog-risico individuen worden verwezen naar de longarts voor (regelmatig) AFB- en/of LDCT-
onderzoek.

Eerder is aangetoond dat het bepalen van de hoeveelheid cel-vrij DNA in bloedplasma in 
staat is om longkankerpatiënten te onderscheiden van gezonde individuen. In Hoofdstuk 5 
hebben we onderzocht of deze bepaling ook gebruikt zou kunnen worden om onderscheid te 
maken tussen individuen met hooggradige pre-invasieve laesies, individuen met laaggradige 
pre-invasieve laesies, en gezonde individuen. Uit onze resultaten bleek dat de hoeveelheid cel-
vrij DNA gemeten in het bloedplasma van individuen met hooggradige pre-invasieve laesies 
gelijkwaardig was aan die van individuen met enkel laaggradige laesies. Bovendien was de 
bepaling niet in staat om individuen met pre-invasieve laesies te onderscheiden van gezonde 
individuen. Derhalve lijkt een cel-vrij DNA bepaling in bloedplasma niet geschikt om onderscheid 
te maken tussen wel of geen risico op kanker.

De associatie tussen het humaan papillomavirus en longkanker
In Hoofdstuk 6 hebben we de rol van het hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV) in 
longkanker grondig onderzocht. Een grote serie longkankermaterialen is onderworpen aan 
meerdere moleculaire analyses. Onze resultaten toonden aan dat in slechts een klein aantal van 
de geteste longtumoren hrHPV aanwezig was. Interessant genoeg bleek in alle hrHPV-positieve 
longtumoren geen sprake te zijn van een primaire longtumor, maar wees de aanwezigheid 
van hrHPV juist op een uitzaaiing in de longen van een hrHPV-geassocieerde primaire tumor 
afkomstig uit een ander orgaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen verband bestaat 
tussen een hrHPV-infectie en het ontstaan van longkanker, en dat een hrHPV test derhalve geen 
rol kan spelen bij het identificeren van individuen met (verhoogd) risico op longkanker.

Samenvattend heeft het onderzoek beschreven in dit proefschrift een objectieve moleculaire 
biomarker opgeleverd die gebruikt kan worden om progressie van pre-invasieve endobronchiale 

laesies naar longkanker op individueel niveau te voorspellen. Zowel de combinatie van 
3p26.3-p11.1 verlies, 3q26.2-q29 toename en 6p25.3-24.3 verlies, als ook enkel de DNA-afwijking 
in de 3q regio, bleken waardevolle biomarkers. Toekomstig onderzoek zal uit moeten wijzen of 
het gebruik van deze biomarker(s) kan helpen bij de klinische besluitvorming aangaande follow-
up strategieën en mogelijke vroegbehandelingstrajecten van individuen met pre-invasieve 
endobronchiale laesies. Verder onderzoek naar de mogelijkheden van deze moleculaire 
biomarker(s) bij het analyseren van niet- of weinig invasief verkregen patiëntmateriaal, zoals 
sputum of bloed, zal moeten uitwijzen of deze analyse ook veelbelovend kan zijn voor de pre-
selectie van hoog-risico individuen voor AFB- en/of LDCT-onderzoek.
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