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SAMENVATTING 

SAMENVATTING 

 

Dit proefschrift heeft geprobeerd een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. De eerste vraag 

was: Welke digitale colposcopie technieken zijn momenteel beschikbaar, wat is de technische 

achtergrond en wat is de klinische effectiviteit? In hoofdstuk 2 beschrijven wij verschillende methoden 

van digitale colposcopie. Deze nieuwe technieken zijn allemaal gedefinieerd door het woord ‘digitaal’ 

waarbij wij met digitaal bedoelen elke colposcopie methode waarbij gebruik gemaakt wordt van enige 

vorm van beeldverbetering door een computer. Om deze digitale colposcopie methoden beter te 

kunnen beschrijven zijn zij onderverdeeld in de volgende categorieën: Digitale beeldvorming en 

telecolposcopie, spectroscopie, gecomputeriseerde colposcopie, optische coherentie tomografie en 

confocal microcolposcopie.  

 

Het fotograferen van de cervix tijdens colposcopie en het digitaliseren van het beeld was de eerste 

stap op het pad van de ontwikkeling van digitale colposcopie. Digitale beeld verwerkingstechnieken 

zijn in staat tot contrast verbetering van kenmerken zoals wit epitheel en afwijkende vascularisatie. Op 

deze manier wordt de colposcopist geholpen bij het identificeren en graderen van een laesie. Digitale 

beelden van de cervix kunnen ook door een computer worden geanalyseerd waardoor de objectiviteit 

van de colposcopie kan worden verbeterd. Dit proces is bekend als gecomputeriseerde colposcopie 

en kan worden beschouwd als een toevoeging aan traditionele colposcopie, net zoals digitale 

beeldvorming. Voor zowel digitale beeldvormingtechnieken als voor gecomputeriseerde colposcopie 

technieken wordt een sensitiviteit en specificiteit van meer dan 90% gerapporteerd, maar het gebruik 

van deze technieken in de dagelijkse klinische praktijk is beperkt.  

 

Optische coherente tomografie en confocal microcolposcopie zijn twee technieken die het minst 

gebruikt worden voor klinische doeleinden binnen de gynaecologie. Maar één of twee studies zijn 

uitgevoerd voor zowel optische coherentie tomografie (een niet-invasieve techniek die gebruik maakt 

van infrarood licht en zorgt voor real-time en in vivo beelden van de cervix met een hoge resolutie) en 

confocal microcolposcopie (een optische beeldtechniek waarbij 3D beelden worden gereconstrueerd 

met hoog contrast door middel van punt verlichting en een geconjugeerde plaat met een opening ter 
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grootte van een speldenknop voor een detector) in cervix weefsel. Om deze reden is het niet mogelijk 

accurate sensitiviteit of specificiteit data te geven.  

 

Onder de meest veelbelovende ontwikkelingen is spectroscopie, waarbij een in meer of mindere mate 

geautomatiseerde analyse en interpretatie van het colposcopisch beeld plaatsvindt. Spectroscopie is 

een niet-invasieve methode waarbij bijvoorbeeld licht of elektriciteit wordt gebruikt om de 

biochemische samenstelling en de metabolische en structurele kenmerken van weefsel worden 

bestudeerd. Digitale colposopie technieken die spectroscopie gebruiken zijn SpectRx, LUMA™, 

DySIS™, Trimodal, Truscreen® and impedantie colposcopie. Sensitiviteit van deze methoden varieert 

tussen de 70% (Truscreen®) en 95% (SpectRx), specificteit tussen de 50% (LUMA™) en 83% 

(SpectRx).  

 

Onze tweede onderzoeksvraag was: Zijn hrHPV gerelateerde laesies colposcopisch herkenbaar? 

Inderdaad, in hoofdstuk 3 vonden wij dat hrHPV positieve laesies andere kenmerken hebben dan 

hrHPV negatieve laesies. Tijdens het colposcopisch onderzoek evalueert de colposcopist een aantal 

visuele kenmerken van de cervix en/ of laesie (bijvoorbeeld: mozaïek en punctaat patronen, 

bloedvaten, azijnzuurwitheid, etc.). Het zichtbaar zijn van de transformatie zone, een grotere laesie 

(meer dan 25% van de zichtbare cervix in beslag nemend) en grof en irregulair punctaat zijn de 

colposcopische kernmerken die significant geassocieerd zijn met een positieve hrHPV test status 

(respectievelijk odds ratio (OR) = 2,29 (95%BI 1,41 – 3,73), OR = 1,78 (95%BI 1,08 – 2,94) en OR = 

2,37 (95%BI 1,08 – 5,19)). 

 

Na correctie voor histologie (een hooggradige cervix laesie heeft meer kans om hrHPV positief te zijn 

dan een laaggradige laesie), bleef er een significant verschil tussen hrHPV positieve en negatieve 

laesie in zichtbaarheid van de transformatie zone en laesie grootte (respectievelijk OR = 2,44 (95%BI 

1,35 – 4,41) en OR = 1,92 (95%BI 1,04 – 3,54). Deze kenmerken, die de colposcopist al beoordeelt 

om zich een indruk van de cervix en mogelijke laesie te kunnen vormen, kunnen dus helpen om 

hrHPV positieve patiënten te identificeren en op deze manier vrouwen te herkennen die risico lopen 

op een (pre)maligne cervix laesie.  

 



SAMENVATTING 

De volgende onderzoeksvraag was: Verbetert dynamic spectral imaging (DSI) colposcopie de 

sensitiviteit van de colposcopie? In totaal zijn 275 vrouwen geïncludeerd in de DSI validatie studie 

(hoofdstuk 4): 239 zijn geanalyseerd in het intention to treat (ITT) cohort en 183 vrouwen in het 

according to protocol (ATP) cohort. Alle casus in het ATP cohort voldeden strikt aan het studieprotocol 

en het ATP cohort maakt onderdeel uit van het ITT cohort. In het ATP cohort was de sensitiviteit van 

DSI in het identificeren van patiënten met hooggradige (CIN2+) laesie’s significant hoger dan voor 

traditionele colposcopie (79% (95%BI 70 – 88) versus 55% (95%BI 44 – 65) (p = 0,0006, 

asymptotische McNemar test)). Als de DSI kleurenkaart wordt gecombineerd met traditionele 

colposcopie gaat de sensitiviteit verder omhoog naar 88% (95%BI 82 – 95). De specificiteit van DSI in 

het ATP cohort was niet significant anders dan voor traditionele colposcopie (77% (95%BI 69 – 86) 

versus 85% (95%BI 77 – 92) (p = 0.144, asymptotische McNemar test)). DSI gecombineerd met 

traditionele colposcopie heeft een specificiteit van 69% (95%BI 60 – 78). 

 

De data in het ITT cohort, hoewel niet alle casus strikt aan het studie protocol voldeden (dat wil 

zeggen, niet alle DSI aangegeven locaties voor hooggradige afwijkingen waren gebiopteerd of het 

apparaat was gebruikt ondanks hardware problemen) is geanalyseerd om een schatting te maken van 

het gebruik van DSI in de klinische praktijk. Ook hier was de sensitiviteit van DSI significant hoger dan 

voor traditionele colposcopie (65% (95%BI 56 – 74) versus 52% (95%BI 42 – 61) (p = 0.039, 

asymptotische McNemar test)). Als de twee technieken gecombineerd worden wordt de sensitiviteit 

80% (95%BI 72 – 87). De specificiteit van DSI binnen dit cohort was significant lager dan voor 

traditionele colposcopie 70% (95%BI 62 - 78) versus 82% (95%BI 75 - 88) (p = 0.011, asymptotische 

McNemar test). De combinatie van DSI met traditionele colposcopie liet een specificiteit van 63% 

(95%BI 54 – 71) zien in het ITT cohort. De lagere specificiteit betekent dat sommige vrouwen ten 

onrechte worden geïdentificeerd met een hooggradige cervix laesie. In de klinische setting, in 

tegenstelling tot een screening setting, is het echter belangrijker om niemand met een hooggradige 

laesie te missen, waarvoor een hoge sensitiviteit van belang is. Concluderend, zowel in de ATP als in 

de ITT analyse heeft DSI een significant hogere sensitiviteit in het detecteren van hooggradige cervix 

laesies dan traditionele colposcopie. Dit betekent dat ook in suboptimale condities (zoals in het ITT 

cohort) DSI colposcopie een waardevolle toevoeging kan zijn. 
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De volgende onderzoeksvraag, resulterend uit het bovenstaande, was: Is het detecteren van cervix 

laesies afhankelijk van het aanwezige hrHPV type en/ of grootte van de afwijking? En is er een 

verschil tussen traditionele colposcopie en DSI in het detecteren van deze hrHPV type specifieke 

afwijkingen? HrHPV 16 positieve laesies zouden meer afwijkingen laten zien dan laesies positief voor 

een ander hrHPV type en zouden daardoor beter te herkennen zijn tijdens colposcopie. Dit was de 

reden om in hoofdstuk 5 bij een selectie van vrouwen uit de hierboven genoemde DSI validatie studie 

DSI en traditionele colposcopie naast elkaar te zetten en de colposcopische impressies en histologie 

uitslagen te vergelijken. Verder hebben we gekeken of de grootte van de laesie de kwaliteit van de 

colposcopie beïnvloedt.  

 

DSI herkent meer hooggradige cervix laesies onder HPV16 positieve vrouwen vergeleken met non-

type 16 hrHPV positieve vrouwen. Dit effect wordt gezien in vrouwen met een CIN2+ laesie (p = 

0,009), maar ook zonder stratificatie voor histologie detecteert DSI meer hooggradige afwijkingen 

onder HPV16 positieve vrouwen vergeleken met non-type 16 hrHPV positieve vrouwen (p = 0,032). 

De sensitiviteit van DSI onder HPV16 positieve vrouwen voor de detectie van CIN2+ laesies was 

hoger dan in non-type 16 hrHPV positieve vrouwen (97% (95%BI 84 – 100) versus 74% (95%BI 57 – 

87)). Echter, deze hogere sensitiviteit in HPV16 positieve vrouwen werd niet gevonden voor 

traditionele colposcopie.  

 

Verder vonden wij dat CIN2+ laesies gedefinieerd als hooggradig door DSI significant kleiner waren 

dan CIN2+ laesies gedefinieerd als hooggradig door de colposcopist. Aangezien de detectie van 

laesies met traditionele colposcopie met het blote oog gebeurt, is het aannemelijk dat het makkelijker 

is om kleinere afwijkingen te missen. DSI detecteert echter alle hooggradige afwijkingen op een per 

pixel basis en is daardoor objectiever in de analyse van de cervix. Dit ondersteunt de hypothese dat 

de hogere sensitiviteit van DSI komt doordat deze kleinere hooggradige laesies kan detecteren. Ook 

kan men beargumenteren dat ook de betere sensitiviteit van DSI voor HPV16 positieve hooggradige 

laesies is omdat HPV16 een agressiever hrHPV type is dat vaker hooggradige afwijkingen veroorzaakt 

terwijl de laesie nog maar klein is. Dit wordt bevestigd door het feit dat traditionele colposcopie geen 

hogere sensitiviteit liet zien bij HPV16 positieve vrouwen. Daarom konden wij niet bevestigen dat 
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HPV16 positieve laesies duidelijker herkenbaarder afwijkingen hebben waardoor ze makkelijker te 

herkennen zouden zijn. 

 

Bij vrouwen die de gynaecologische polikliniek bezoeken wordt vaak een uitstrijkje afgenomen. 

Aangezien hrHPV-test een hogere sensitiviteit heeft voor het detecteren van cervix afwijkingen 

formuleerden wij de volgende vragen: Wat is de toegevoegde waarde van de hrHPV-test naast cervix 

cytologie in een gynaecologische polikliniek van een academisch ziekenhuis? En is het mogelijk om 

een bruikbaar risicoprofiel te definiëren aan de hand van verwijsreden om zo te identificeren wie wel 

en wie niet een uitstrijkje zou moeten krijgen bij het bezoek aan de polikliniek? In hoofdstuk 6 

beschrijven wij een observationele cohort studie waarin alle vrouwen die tussen januari en juli 2007 

verwezen werden naar de gynaecologische polikliniek een uitstrijkje kregen waarin zowel cytologie als 

hrHPV getest werd. Uit de Nederlandse database voor histopathologie en cytopathologie (PALGA) en 

het ziekenhuisinformatie systeem worden alle verwijsredenen en follow-up gegevens geabstraheerd 

18 en 42 maanden nadat de laatste vrouw in de studie was geïncludeerd. De 21 verschillende 

verwijsredenen werden gecategoriseerd in drie groepen: Vrouwen met mogelijke cervix pathologie, 

vrouwen met mogelijke endometrium pathologie en alle andere verwijsredenen (overig).  

 

Het 18-maanden risico voor CIN2+ of CIN3+ was het hoogste in de groep met mogelijke cervix 

pathologie met gecorrigeerde risico’s van respectievelijk 11,1 en 5,4%. In de groep met mogelijke 

endometrium pathologie is het 18-maanden risico voor zowel CIN2+ en CIN3+ 3,1%. De vrouwen uit 

de groep met alle overige verwijsredenen – vrouwen zonder a priori risico voor cervix of endometrium 

pathologie – hadden CIN2+ en CIN3+ risico’s van respectievelijk 4,1 en 1,8%. In de diagnostische 

setting en onafhankelijk van de verwijsreden, detecteert de hrHPV-test meer CIN2/3+ laesies dan 

cytologie. Dit is in overeenstemming met andere studies. Daarom is cytologie in combinatie met 

hrHPV testen te prefereren, onafhankelijk van de verwijsreden. De toegevoegde waarde van de 

combinatie van cytologie en hrHPV ligt voornamelijk bij de hrHPV positieve vrouwen met afwijkingen 

en een normale cytologie uitslag, die anders niet zouden worden opgemerkt. Verder valt het te 

verdedigen om niet standaard een uitstrijkje te maken bij vrouwen die de polikliniek bezoeken, 

behalve voor die vrouwen die verwezen zijn met mogelijke cervix of endometrium pathologie.  
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Hoewel screenen met hrHPV als een alternatief voor cytologie veel voordelen kent (zoals een hogere 

sensitiviteit, de mogelijkheid om de test uit te voeren in zelf afgenomen materiaal, etc.), geeft alleen 

testen voor hrHPV relatief veel fout positieve uitslagen. De reden hiervoor is dat een voorbijgaande 

hrHPV infectie die geen afwijkingen zal veroorzaken niet kan worden onderscheiden van een 

persisterende hrHPV infectie die zich zal ontwikkelen tot een premaligne afwijking die behandeling 

nodig zal hebben. Daarom zijn additionele triage markers nodig om die vrouwen te identificeren die 

een risico lopen, bijvoorbeeld cytologie gecombineerd met hrHPV genotypering, p16/Ki-67 dual-

stained cytologie of methyleringmarkers. We hebben ons gericht op methyleringmarkers: CADM1 en 

MAL promoter methylering analyse is los van elkaar onderzocht, maar zonder bevredigende resultaten 

voor gebruik in een klinische populatie. Dit heeft geleid tot het formuleren van de laatste 

onderzoeksvraag: Is het mogelijk om een combinatie van klinisch bruikbare methyleringmarkers te 

ontwikkelen om hrHPV positieve vrouwen te identificeren die een risico lopen op een hooggradige 

cervix afwijking en een cervixcarcinoom.  

 

In de hierboven genoemde studie (hoofdstuk 7) gecombineerde methylering analyse voor CADM1 en 

MAL is getest als een triage marker voor hrHPV positieve vrouwen, in plaats van methylering analyse 

voor alleen CADM1 of alleen MAL. Twee kwantitatieve methylerings-specifieke PCR’s (kMSP) voor 

CADM1 (regio’s M12 en M18) en twee kMSP’s voor MAL (regio’s M1 en M2) zijn toegepast op 261 

cervixweefsel monsters, variërend van gezond weefsel tot carcinoom. De meeste CIN3 laesies 

werden gedetecteerd indien twee kMSP’s werden gecombineerd waarbij zowel CADM1 als MAL 

vertegenwoordigd waren: tot 99% van de carcinomen was positief voor deze combinatie. Nadere 

analyse van hrHPV positieve uitstrijkjes leidde tot de conclusie dat de combinatie van CADM1-M18 en 

MAL-M1 de beste sensitiviteit en specificiteit hadden om hooggradige cervix afwijkingen en cervix 

carcinoom te detecteren. Deze combinatie van methyleringmarkers presteerden net zo goed als 

cytologie in termen van sensitiviteit en specificiteit.  

 

De laatste stap in deze studie was om de verkregen gegevens toe te passen op een klinische 

populatie. Hiertoe werd CADM1-M18 en MAL-M1 methylering analyse toegepast op 79 hrHPV 

positieve vrouwen die de colposcopie polikliniek bezochten vanwege een afwijkende cytologie uitslag. 

De hrHPV test had een sensitiviteit van 97% en een specificiteit van 33% voor CIN3+ laesies in deze 
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populatie. Het toevoegen van CADM1-M18 / MAL-M1 methylering analyse verhoogde deze 

specificiteit tot 78% met een sensitiviteit van 70%. Concluderend, in deze studie was CADM1-M18 / 

MAL-M1 methylering analyse net zo goed als cytologie. Dus de combinatie van CADM1 en MAL 

methylering analyse kan bruikbaar zijn als een alternatief moleculair triage hulpmiddel voor hrHPV 

positieve vrouwen. Op deze manier kunnen vrouwen verder worden gestratificeerd in risico profielen 

voor cervix pathologie, zodat de selectie voor de clinicus wie door te verwijzen voor colposcopie 

makkelijker wordt, hoewel de sensitiviteit en specificiteit van deze methylering combinatie verder 

verbeterd zou moeten worden.  

 

 

 


