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Samenvatting

Klinische, Virologische en Epigenetische Markers 
voor de Identificatie van Nasopharynx Carcinoom

in Een Hoog Risico Populatie in Indonesië

Nasopharynx carcinoom (NPC) is de meest voorkomende kwaadaardige 
hoofd-hals aandoening in Indonesië, met een jaarlijkse incidentie van 6,2/100.000 
geregistreerde patienten in de regio Yogyakarta. Een rapport van het Dr. Sardjito 
Hospital over de afgelopen 5 jaar geeft aan dat 86% van de NPC patiënten 
pas in de late fase van de ziekte in het ziekenhuis komen, omdat de vroege 
fase moeilijk herkenbare niet-specifieke symptomen vertoont. Aangezien het 
behandelingsresultaat afhankelijk is van het ziektestadium, heeft deze situatie 
een ongewenst effect op het succes van behandeling. Vroege detectie van NPC is 
belangrijk om te komen tot verbeterde behandeling en genezing.

NPC is wereldwijd het meest voorkomende tumor-type geassocieerd met 
Epstein-Barr virus (EBV) infectie. Deze associatie is het meest duidelijk in niet-
gedifferentieerd carcinoom (NPC WHO type-III), dat de grote meerderheid (90%) 
van alle NPC patiënten in het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta omvat. Het feit dat 
alle NPC tumoren een klonale vorm van het EBV DNA bevatten ondersteunt het idee, 
dat virale infectie vroeg plaats vindt en de actieve expressie van latente eiwitten en 
niet-coderend RNA leidt tot kritieke, initiële oncogene schade. Daarnaast wordt in 
het perifere bloed van NPC patiënten een afwijkende antilichaam reactie tegen EBV 
eiwitten en een verhoogd viraal DNA niveau gemeten. Gezien dit causaal verband 
tussen EBV en NPC, hebben eerdere studies aangetoond dat EBV-gerelateerde 
markers gebruikt kunnen worden voor NPC diagnose. Echter, tot voor kort waren 
geen geschikte testen beschikbaar voor de screening van vroeg stadium NPC. 
Recentelijk zijn in onze groep IgA ELISA en IgG immunoblot testen ontwikkeld 
voor het onderzoeken van EBV-gerelateerde serologie, alsmede PCR testen voor 
het kwantificeren van viraal EBV DNA. Dit maakt het mogelijk om een verbeterde 
diagnostische aanpak te ontwikkelen in Indonesië. Deze nieuwe EBV gerelateerde 
testen hebben een goede diagnostische waarde voor het onderscheid tussen 
NPC patiënten en de gezonde regionale populatie en zijn dus veelbelovend voor 
screening. In dit proefschrift is onder andere de toepassing van deze nieuwe testen 
in een screening programma onderzocht.

Om kosten te besparen is een screening programma opgezet gericht op 
de groep met een hoog risico op het ontwikkelen van de ziekte. Meerdere sero-
epidemiologische en NPC screening studies hebben aangetoond dat individuen 
met verhoogde IgA anti-EBV niveaus en een afwijkend anti-EBV IgG antilichaam 
patroon alsmede familieleden van multiplex NPC casussen een risico hebben NPC 
te ontwikkelen. Naast deze groepen zouden mensen met een geschiedenis van 
chronische oor- en neusziekten een verhoogd risico hebben, maar er zijn vooralsnog 
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geen serologische data beschikbaar die deze observatie ondersteunen. In Indonesië, 
inclusief de regio van Yogyakarta, zijn niet eerder sero-epidemiologische en NPC 
screening studies uitgevoerd. In dit proefschrift hebben zijn EBV-gebaseerde 
testen onderzocht op bruikbaarheid voor screeningvan gedefinieerde doelgroepen 
en vroege identificatie van NPC. De eerste groep omvat eerstegraads familie van 
sporadische NPC casussen, aangezien multiplex families met meerdere NPC 
patiënten niet voorkomen in de lokale regio. Een tweede groep bestaat uit een 
selectie mensen met chronische hoofd-hals klachten, die mogelijk NPC gerelateerd 
zijn. EBV IgA ELISA wordt gebruikt voor een eerste screening in beide populaties 
door de goede diagnostische waarde, relatief lage kosten en de mogelijkheid om 
met een eenvoudige vingerprik serum te verzamelen op een filterpapiertje en in de 
ELISA te testen. Dit maakt toepassing op grote schaal mogelijk. Ter bevestiging van de 
EBV IgA ELISA wordt op kleinere schaal in een geselecteerde groep symptomatische 
individuen de IgG immunoblot gebruikt en de virale DNA load wordt gemeten met 
behulp van kwantitatieve real-time PCR.

De sterke associatie van BamHI-A rightward frame-1 (BARF1) genexpressie 
met EBV-gerelateerde epitheliale tumoren, inclusief NPC en 10% van de 
maagcarcinomen wereldwijd, maakt BARF1 tot mogelijk alternatieve of aanvullende 
tumor marker. In dit kader hebben wij de frequentie van BARF1 mutaties 
geanalyseerd in Indonesische NPC casussen versus diverse controles. Om bij te 
dragen aan nieuwe, verbeterde NPC markertestenbeschrijft dit proefschrift tevens 
de ontwikkeling van een antilichaamtest tegen het BARF1 eiwit. 

Gezien de aanwezigheid van het zogenoemde “serologische window” in 
individuen die op den duur NPC ontwikkelen zal een betere selectie van mensen met 
een hoog risico leiden tot vroegere detectie en het minimaliseren van vals-positieve 
uitkomsten. In dit proefschrift beschrijven wij de analyse van CpG methylering 
van diverse NPC gerelateerde tumor suppressor genen (TSG) om te kijken of 
methyleringstatus een aanvulling kan vormen op EBV gebaseerde parameters.

Hoofdstuk 2 beschrijft de vraag of familieleden van sporadische NPC 
patiënten een afwijkend EBV serologisch patroon hebben, wijzend op mogelijk NPC 
risico, vergeleken met de gemiddelde bevolking. 520 Eerstegraads familieleden 
en 86 gezonde NPC-matched controles zijn geworven tijdens huisbezoeken. Het 
testen van afwijkende IgA reacties tegen EBV antigenen toont dat eerstegraads 
familie van NPC patiënten in grote lijnen een vergelijk baar patroon hebben als de 
gemiddelde regionale populatie (afwijkend 41,2% versus 39,5%). Na selectie van 
hoge EBV IgA reactiviteit blijkt dat familieleden van NPC patiënten significant vaker 
verhoogde IgA niveaus hebben dan regionale controles (36,9% versus 14,7%). Een 
verhoogde EBV-IgA respons wijst op frequenter EBV replicatie en virale herinfectie 
en impliceert een verhoogd risico in NPC families in vergelijking met niet-getroffen 
families. Deze populatie vormt een geschikte groep voor een meer intensieve 
screening en langduriger observatie om vroege detectie van NPC te bewerkstelligen. 
De hoge EBV IgA reactiviteit in ELISA is een goed moment om klinische en 
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serologisch/virologische follow-up in gang te zetten. Om het mogelijke effect van 
omgevingsfactoren te onderzoeken hebben wij gekeken naar leef-en eetgewoonten 
in eerstegraads familieleden van NPC patiënten en controles. Deze analyse toont 
aan dat geen van de onderzochte omgevingsfactoren in de lokale regio significant 
lijkt te correleren met de afwijkende IgA serologie bij familieleden.

In hoofdstuk 3 beschrijven wij de identificatie van vroeg-stadium NPC in 
individuen met chronische hoofd-hals klachten door middel van een drie-staps 
protocol van EBV gebaseerde testen. De EBV gerelateerde testen bestaan uit de EBV 
IgA ELISA als belangrijkste marker, zoals beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door 
een bevestiging via (afwijkende) IgG immunoblot en de kwantificatie van EBV DNA 
load in niet-invasieve nasopharynx brushings. Deze studie omvat 217 individuen 
met diverse hoofd-hals klachten, geselecteerd in 2007-2010, waarvan 34,6% 
een aangetoonde afwijkende IgA-ELISA respons had. IgG immunoblot en virale 
DNA load zijn bepaald, gevolgd door verder klinisch onderzoek, wat heeft geleid 
tot identificatie van drie NPC casussen (1,4%) waarvan twee vroege fase NPC. 
Daarnaast is een casus geïdentificeerd van EBV positieve hyperplasie, algemeen 
beschouwd als een voorloper van NPC. Dit is de eerste studie die individuen met 
hoofd-hals symptomen als hoog risico groep kenmerkt. Deze resultaten suggereren 
dat EBV-gebaseerde testen waardevol kunnen zijn in de vroege detectie van NPC. 
IgG immunoblot analyses bevestigen alle aangetoonde NPC casussen, EBV DNA 
load was ook bevestigd in een beschikbare brushing. De follow-up van de EBV IgA 
seropositieve individuen heeft nog niet geleid tot nieuwe NPC identificatie. Een 
periodieke follow-up voor EBV IgA seropositieve individuen zal voortgezet worden 
om nieuwe NPC patiënten te ontdekken.

BARF1 is een EBV gecodeerd oncogen, specifiek voor carcinomen. De 
specifieke BARF1 genexpressie in NPC kan bijdragen tot NPC diagnose en screening. 
Het analyseren van BARF1 DNA sequentievariaties is relevant voor het opzetten 
van een nieuwe diagnostische aanpak. Hoofdstuk 4 beschrijft de diversiteit 
van de BARF1 DNA sequentie in nasopharynx brushings van NPC patiënten in 
vergelijking met bloed of weefsel van andere EBV-gerelateerde ziekten en spontaan 
getransformeerde B cellijnen (LCL) van gezonde Indonesische EBV-positieve 
donoren. De meeste NPC gerelateerde EBVstammen tonen specifieke veranderingen 
van BARF1 nucleotiden in vergelijking met het prototype B95-8 virus, gekoppeld 
aan drie aminozuur substituties (V29A, W72G, H130R). Van deze veranderingen 
wordt niet verwacht dat ze leiden tot grote effecten op de tertiaire structuur van 
het hexamere BARF1 eiwit. NPC isolaten tonen significant meer mutaties dan niet-
NPC isolaten maar de verschillen met LCLs van gezonde Indonesische donoren zijn 
niet significant. De variatie in BARF1 sequentie in Indonesische NPC patiënten en 
gezonde controles heeft mogelijk meer te maken met de natuurlijke distributie 
van EBV stammen en is waarschijnlijk geen voorteken van carcinogenese. De 
geconserveerde aard van BARF1 reflecteert mogelijk wel een belangrijke rol in de 
epitheliale persistentie van EBV.
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Om het potentieel van een anti-BARF1 antilichaam als nieuw middel in 
NPC diagnostiek te onderzoeken worden in hoofdstuk 5 details beschreven over 
de expressie en zuivering van het BARF1 eiwit afkomstig van NPC, die de twee 
meest geconserveerde en meest voorkomende mutaties bevat zoals beschreven 
in hoofdstuk 4 (V29A en H130R). Dit gemuteerde BARF1 eiwit is tot expressie 
gebracht in humane HEK293 cellen, wordt uitgescheiden als hexameer molecuul 
en kan gezuiverd worden met behulp van lectine-affiniteitschromatografie. Het 
gezuiverde hexamere BARF1 eiwit geïsoleerd uit kweekmedium werd gebruikt in 
een ELISA test. Aangezien de BARF1 mutaties gevolgen kunnen hebben voor de 
herkenning van het eiwit, worden ook de immuunreacties geanalyseerd tegen het 
prototype B95-8 BARF1. In Sera van NPC patiënten worden vergeleken met sera van 
EBV positieve en negatieve gezonde donoren. Deze studie toont een relatief zwakke 
antistofreactie tegen BARF1 in humane sera, veel zwakker dan de respons tegen 
andere EBV antigenen (bijvoorbeeld de IgG respons tegen EBNA1 en VCA-p18). NPC 
patiënten hebben echter een significant hogere IgG-BARF1 reactiviteit dan gezonde 
controles. Deze resultaten geven aan dat BARF1 niet sterk immunogeen is. Hoewel 
bewezen is dat hexameer BARF1 eiwit essentieel is voor de detectie van anti-BARF1 
antilichaam respons in NPC patiënten is de reactiviteit te laag om te gebruiken voor 
NPC diagnostiek.

In hoofdstuk 6 wordt de methyleringstatus van TSGs geëvalueerd om 
te defineren of dit van toegevoegde waarde kan zijn in detectie van vroege NPC 
op basis van EBV parameters. In deze studie is de methyleringstatus getest van 
tien NPC-gerelateerde TSGs’ met behulp van methylatie-specifieke PCR (MSP) 
op nasopharynx brushings van 53 NPC patiënten, 22 individuen uit hoog risico 
groepen en 25 gezonde EBV dragers. Elk individueel TSG draagt potentieel bij aan 
het meerstaps proces van NPC oncogenese, inclusief veranderingen in apoptose, 
cel cyclus en mitotische checkpoint regulatie, intracellulaire adhesie, organisatie 
van het cytoskelet en de Wnt-signalling pathway. De methyleringfrequenties van 
individuele TSGs in NPC liggen tussen 29,2% en 79,2%, in de meeste gevallen 
overeenkomstig met eerdere publicaties. Individuen met verhoogd NPC risico, op 
basis van verhoogde EBV IgA en virale load, laten een hogere methyleringfrequentie 
zien van vier TSGs en een lagere frequentie van de zes andere TSGs. Een combinatie 
van RASSF1A en p16 promoter methylering geeft een goede discriminatie 
tussen NPC en niet-NPC, maar de beste resultaten worden gegenereerd door een 
gecombineerde analyse van vijf methyleringmarkers (RASSF1A, p16, WIF1, CHFR 
en RIZ1) met een detectie niveau van 98%. Aangezien methyleringstatus niet 
significant correleert met EBV IgA seroreactiviteit en virale DNA load, en dus gezien 
kan worden als onafhankelijke tumor marker wordt voorgesteld MSP toe te passen 
in combinatie met EBV gerelateerde markers bij het bepalen van NPC risico. DNA 
van NPC paraffine materiaal en brushings geven een overeenkomstig resultaat in 
81,8% van de gevallen, wat aangeeft dat NPC brushing geschikt materiaal levert 
voor NPC screening. In deze studie is tevens de methyleringfrequentie getest van het 
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MAL gen, dat niet eerder is getest in relatie tot NPC. Deze TSG is een veelbelovende 
marker voor NPC.

Hoofdstuk 7 toont een diagnostische toepassing van inactivatie van TSGs 
door verhoogde promotermethylering als marker voor tumorontwikkeling. Voor 
vroege diagnose en prognose van NPC is een multiplex methylering-specifieke PCR 
(MMSP) ontwikkeld. De ontwikkelde MMSP test combineert de tumor specifieke 
methyleringstatus van enkele TSGs met EBV DNA detectie en LMP1 expressie en 
geeft meervoudige informatie in een enkele PCR reactie op DNA afkomstig van 
nasopharynx epitheel op de plaats van primaire tumor formatie. Voor deze studie 
hebben we gepaarde nasopharynx swabs en NPC biopten verzameld van 49 NPC 
patiënten en 20 controles zonder kanker. De NPC-MMSP test omvat twee EBV genen, 
EBNA1 en LMP1 en twee TSG markers. De testprocedure is zo geoptimaliseerd 
dat de resultaten overeenkomen met de corresponderende afzonderlijke PCRs. 
De resultaten tonen aan dat de MMSP patronen van NPC swabs in grote lijnen 
overeenkomen met de corresponderende biopten. De de resultaten waren significant 
verschillend van de controles. De MMSP test in 69 nasopharynx monsters toont  
een gevoeligheid van 98% en een specificiteit van 100% voor het detecteren van 
NPC. The MMSP test gebaseerd op nasopharynx swabs is een niet-invasieve, zeer 
reproduceerbare, informatieve methode, met veel potentie als diagnostische test 
voor NPC.

Concluderend: In dit proefschrift zijn diverse studies beschreven die 
voortbouwen op eerdere ontwikkelingen in EBV gebaseerde NPC diagnostiek 
en wordt ingegaan op de mogelijkheden om deze methoden toe te passen in de 
praktijk in Indonesië. Aangezien de diagnose van vroege fase NPC sociaal wenselijk 
en economisch haalbaar is wordt aangeraden om, naast klinische en serologische 
follow-up van EBV IgA seropositieve individuen, opties te onderzoeken om 
NPC verder terug te dringen in de lokale regio. EBV testen, met name de relatief 
eenvoudige en betaalbare EBV IgA ELISA, kunnen klinisch relevant zijn voor initiële 
screening en kunnen worden uitgevoerd op zowel veneus bloed als gedroogd 
bloed verkregen door middel van een vingerprik. Ter bevestiging kan de IgG 
immunoblot worden gebruikt. De wat duurdere EBV DNA detectie in nasopharynx 
brushings is een veelbelovende aanvulling op de initiële serologische benadering. 
De methyleringmarkertest wordt aangeraden als extra aanvullende test met 
toegevoegde waarde boven de EBV gebaseerde assays. De MMSP assay bestaand 
uit twee methyleringmarkers in combinatie met EBV DNA detectie kan verder 
ontwikkeld worden tot enkelvoudige test naast serologie voor met de vroege 
detectie van NPC. Meerdere onafhankelijke markers zijn mogelijk van toegevoegde 
waarde voor vroege screening van NPC, vergelijkbaar met de huidige screening voor 
cervix carcinoma, die bestaat uit een DNA PCR test voor papilloma-virus aangevuld 
met methyleringmarkers. In ontwikkelingslanden als Indonesië moeten we echter 
rekening houden met financiële beperkingen. Wij veronderstellen dat de screening 
van individuen met verdachte hoofd-hals klachten en/of een familiegeschiedenis 
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van NPC een hoge mate van bereidheid hebben tot het deelnemen van de screening 
door een inherente zelf-motivatie. De hoge risico groepen moeten met regelmaat 
gecontroleerd worden, zoals elke 6-12 maanden, aangezien positieve EBV 
parameters en methylering van bepaalde TSGs een subklinisch proces suggereren 
mogelijk gekoppeld aan vroeg stadium NPC. Klinisch onderzoek moet bestaan uit 
inspectie van de nasopharynx met behulp van nasendoscopie en brushing om in de 
toekomst in een vroeg stadium te kunnen anticiperen op het ontstaan kwaadaardige 
aandoeningen. 

Op basis van dit proefschrift is de antilichaam respons tegen BARF1 niet 
geschikt als NPC marker. De detectie van BARF1 als gesecreteerd eiwit in de 
circulatie echter is een veelbelovende diagnostische optie voor verder onderzoek. 
EBV gecodeerd BARF1 RNA of EBV gerelateerde microRNAs in brushings of 
verpakt in exosomen in de circulatie kunnen ook mogelijk nieuwe NPC markers 
zijn. Samen met de in dit proefschrift beschreven markers kunnen nieuwe markers 
in de toekomst tot een meer nauwkeuring afgestemde diagnose leiden van EBV-
gereguleerde en door omgevingsfactoren beïnvloede moleculaire veranderingen 
die leiden tot NPC. Meer werk in de kliniek, de maatschappij en de politiek zijn 
nodig voor het vergroten van bewustzijn van diagnostische mogelijkheden in de 
vroege fase van kwaadaardige aandoeningen om tijdige en effectieve behandeling 
van NPC te verbeteren en de maatschappelijke last van deze veelvoorkomende 
ziekte in Indonesië terug te dringen.


