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Samenvatting

Het thema van dit proefschrift is het perspectief vanuit klinisch oogpunt op het 
vaginale microbioom bij bacteriële vaginose (BV) en infecties met het humaan 
papillomavirus (HPV). De impact van een ongezond vaginaal microbioom is 
enorm en vergroot het risico op complicaties bij zwangerschap en bevalling, 
seksueel overdraagbare aandoeningen en HPV infectie. 

Het proefschrift bestaat uit drie delen. 
Het eerste deel beschrijft onze studie van het vaginale microbioom in relatie 
tot BV. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van verschillende methoden, 
waaronder microscopie, Whiff test, microarray analyses en 454-sequencing.  
In het tweede deel van dit proefschrift worden de effecten van probiotica 
beschreven, onder andere als onderdeel van de behandeling van BV. 
In het derde deel wordt HPV verder onderzocht. Onder andere is er onderzoek 
gedaan naar HPV genotypes in relatie tot cytologie uitslagen en het vaginale 
microbioom. 
Tot slot worden de conclusies en discussie beschreven. 

Hoofdstuk 2. Het vaginale microbioom in relatie tot BV
Hoofdstuk 2.1 laat de resultaten zien van een onderzoek waarbij BV is 
onderzocht bij Zuid-Afrikaanse vrouwen met behulp van een DNA microarray 
die probes bevat die het vaginale microbioom weergeven. BV was geassocieerd 
met een grotere diversiteit van het vaginale microbioom. Uit dit onderzoek kon 
worden geconcludeerd dat het niet langer zinvol is om de diagnose BV alleen 
op Gardnerella te baseren. In plaats hiervan is de aanwezigheid van Leptotrichia, 
Prevotella species, en met name Atopobium species een betere indicator van een 
afwijkend vaginaal microbioom.
In hoofdstuk 2.2 wordt een studie van het vaginale microbioom van HIV-
positieve vrouwen in Tanzania beschreven. Het doel van deze studie was om de 
resultaten van de Whiff test en microscopie te vergelijken met die van 22 DNA 
probes. Deze 22 DNA probes zijn eerder gepubliceerd als zijnde belangrijk 
voor het vaginale microbioom geassocieerd met BV. Dit hoofdstuk laat het 
gebruik van een op microarray gebaseerde identificatie zien van conventionele 
microscopie in vergelijking tot de Whiff test. 
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Wanneer in ontwikkelingslanden andere diagnostiek niet beschikbaar is kan 
overwogen worden om de Whiff test te gebruiken.
Hoofdstuk 2.3 beschrijft een onderzoek dat is uitgevoerd onder Nederlandse 
vrouwen gescreend voor seksueel overdraagbare aandoeningen naar het vaginale 
microbioom van vrouwen met en zonder BV met behulp van 454-sequencing. 

Hoofdstuk 3. Het perspectief vanuit klinisch oogpunt op probiotica
Hoofdstuk 3.1 geeft een overzicht van de huidige kennis van het vaginale 
microbioom in relatie tot probiotische bacteriën. Sommige probiotische 
lactobacilli blijken de urogenitale gezondheid te bevorderen door 
immuunmodulatie, het doen verdwijnen van pathogenen en door het 
creëren van een omgeving waarin pathogenen zich moeilijker kunnen 
vermenigvuldigen. Probiotica zouden kunnen worden gebruikt om urogenitale 
infecties te voorkomen en zouden kunnen helpen een gezond vaginaal 
ecosysteem te behouden. 
Hoofdstuk 3.2 laat de resultaten zien van een systematische review waarbij 
probiotica en een aantal geselecteerde voedingsstoffen onderzocht worden 
in de eerste duizend dagen van het leven. Dit is een belangrijke periode voor 
de ontwikkeling van het jonge kind, waarbij met name jonge kinderen in 
ontwikkelingslanden veel risico’s lopen. Bovendien wordt beschreven hoe het 
opzetten van een locale keuken, naast het verbeteren van de gezondheid, kan 
bijdragen aan de zelfverwezenlijking en empowerment van de locale bevolking. 
De locale keuken kreeg hierbij de verantwoordelijkheid voor het dagelijks 
produceren en leveren van yoghurt aan 3.000 kinderen en volwassenen. 
Hoofdstuk 3.3 laat de resultaten zien van een gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek uitgevoerd in een Afrikaanse gemeenschap in Tanzania. In dit 
onderzoek worden de gevolgen van dagelijkse yoghurt inname op het vaginale 
microbioom en de algehele gesteldheid van HIV-positieve vrouwen in een 
ontwikkelingsland beschreven. De Nugent score verbeterde bij bijna 40% 
van de vrouwen na een maand. Maar de toevoeging van probiotica liet geen 
verschillen zien in vergelijking tot de placebo-groep. 
Yoghurt is echter een veilig product, dat locaal geproduceerd kan worden 
en dagelijks aan HIV-positieve patiënten, die anti-virale therapie gebruiken 
gegeven kan worden. Probiotica kunnen bijdragen aan de intestinale en 
vaginale gezondheid. De mate waarin lactobacillen de vaginale gezondheid 
verbeteren door overdracht vanuit het darmkanaal via het perineum naar de 
vagina moet nog worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 4. Het vaginale microbioom in relatie tot HPV infectie
In hoofdstuk 4.1 worden microarray analyses van Lactobacillus species van 
Zuid-Afrikaanse vrouwen in combinatie met HPV analyses beschreven. Een 
significante reductie van Lactobacillus crispatus werd gezien bij HPV infectie. 
Bij zowel HIV als HPV infectie werd een vergelijkbare (maar niet identieke) 
verschuiving in de samenstelling van de Lactobacillus flora gezien. 
Hoofdstuk 4.2 beschrijft een studie die is gedaan om de prevalentie van HPV 
genotypes bij HIV-positieve vrouwen in Afrika met normale en abnormale 
cytologie scores te bepalen. Andere HPV genotypes werden gevonden bij 
Afrikaanse vrouwen uit verschillende regio’s. Deze verschillen geven het 
belang aan van verschillende preventie programma’s van screening voor 
baarmoederhalskanker. Bovendien werd geconcludeerd dat HPV gebaseerde 
screenings-onderzoeken voor cervicale preneoplasie inefficiënt zijn als ze niet 
gekoppeld worden aan cytologie screening van het HPV-positieve sample, met 
name bij HIV-positieve vrouwen. 
Het doel van hoofdstuk 4.3 was om het CellientTM systeem te testen op HPV-
positieve cervicale uitstrijkjes van Tanzaniaanse vrouwen. Bij HIV-positieve 
HPV-positieve vrouwen resulteerde het Cellient systeem in hoog kwalitatieve 
histologische secties met perfecte P16 weergave van de dyskeratocyten.

Conclusies
- Het is belangrijk om een nieuwe gouden standaard te ontwikkelen voor de 
diagnose van BV.

- Sequencing en andere technieken lieten geen correlatie zien met klachten 
gerapporteerd door vrouwen. Vrouwen met BV die een verhoogd risico hebben 
op seksueel overdraagbare aandoeningen en een hoog risico HPV infectie 
zouden gedefinieerd kunnen worden als “resilient”, “kwetsbaar”. 

Een definitie van “kwetsbaar” zou gebaseerd kunnen worden op de 
gezondheidsgevolgen van een bepaald vaginaal microbioom type, in plaats van 
op het microbioom zelf. 


