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Nederlandse samenvatting 

 

Nieuwe inzichten in moleculaire veranderingen die optreden tijdens 

transformatie door HPV 

Wereldwijd is baarmoederhalskanker de op een na meest voorkomende vorm 

van kanker bij vrouwen. Met name door de invoering van een 

bevolkingsonderzoek is het voorkomen van deze ziekte in ontwikkelde landen 

de afgelopen decennia sterk gedaald. 

De ontwikkeling van baarmoederhalskanker is een langdurig proces van vele 

jaren (12 tot 30 jaar) en is het gevolg van een persisterende infectie met hoog-

risico humaan papilloma virussen (hrHPV). Er kunnen twee typen 

baarmoederhalskanker worden onderscheiden, namelijk plaveiselcelcarcinomen 

(SCC) en adenocarcinomen (AdCa), welke worden voorafgegaan door 

voorloperlaesies. De voorloperlaesies van SCC worden ook wel cervicale 

intraepitheliale neoplasieën (CIN) genoemd. CIN laesies kunnen worden 

gegradeerd van 1 tot 3 met toenemende ernst van de afwijking. Progressie van 

een hrHPV bevattende CIN laesie tot een invasief carcinoom is het resultaat van 

een opeenstapeling van genetische en epigenetische veranderingen in het 

genoom van de gastvrouwcel. Het identificeren van deze veranderingen zal niet 

alleen leiden tot een verbeterd inzicht in de biologie van baarmoederhalskanker, 

maar ook tot nieuwe strategieën voor bevolkingsonderzoek, diagnostiek en 

(immuno)therapie. 

Het huidige bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker is gebaseerd op 

de cytologische beoordeling van uitstrijkjes van de baarmoederhals, de 

zogenaamde Pap-test. Recente studies hebben uitgewezen dat het testen op de 

aanwezigheid van hrHPV in uitstrijkjes leidt tot een verbetering van het huidige 

bevolkingsonderzoek, doordat voorloperlaesies en adenocarcinomen eerder 

ontdekt worden en er nagenoeg geen vals negatieve uitstrijkjes meer worden 

afgegeven. Ondanks deze zeer goede negatieve voorspellende waarde, resulteert 

het testen op de aanwezigheid van hrHPV ook in de detectie van relatief 

onschuldige HPV infecties die niet zullen leiden tot baarmoederhalskanker. Om 

de specificiteit van een hrHPV test te verbeteren is er behoefte aan een 

additionele test op zogenaamde ziektemerkers, welke binnen de groep van 

hrHPV-positieve vrouwen kan voorspellen wie er daadwerkelijk een verhoogd 

risico op baarmoederhalskanker heeft. Alhoewel er recentelijk twee 

profylactische vaccins zijn ontwikkeld voor de twee meest voorkomende 

hrHPV typen 16 en 18, geven deze vaccins geen bescherming tegen infectie met 
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de andere hrHPV typen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Tevens 

hebben deze vaccins geen effect op reeds bestaande infecties met HPV type 16 

en type 18. Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker blijft daarom 

nog steeds nodig in de toekomst.  

De meeste studies die als doel hebben ziektemerkers voor 

baarmoederhalskanker te identificeren, zijn gebaseerd op de analyse van 

(epi)genetische veranderingen in baarmoederhalstumoren en bijbehorende 

voorloperlaesies. Om echter inzicht te verkrijgen in de veranderingen die 

biologisch relevant zijn, zijn in vitro modellen die het ontstaan van 

baarmoederhalskanker nabootsen heel belangrijk. Eerdere onderzoeken, onder 

andere uitgevoerd op ons lab, hebben uitgewezen dat hrHPV gekweekte 

primaire humane epitheelcellen, keratinocyten, kan immortaliseren, wat 

betekent dat deze cellen oneindig vaak kunnen delen. Normaal gesproken 

hebben primaire cellen een beperkte delingscapaciteit en levensduur, omdat de 

chromosoomeinden, de telomeren, bij elke celdeling verkorten. Aanwezigheid 

van een hrHPV type en expressie van de virale oncogenen resulteert in 

genetische instabiliteit, hetgeen  kan leiden tot immortalisatie. In deze 

immortale cellen is een enzym genaamd telomerase geactiveerd dat de 

telomeren verlengt.  

 

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van baarmoederhalskanker is in dit 

proefschrift een in vitro model voor baarmoederhalskanker bestudeerd. Het 

onderzoek heeft zich met name gericht op het ontrafelen van de (epi)genetische 

veranderingen die betrokken zijn bij de transformatie van cellen door hrHPV 

typen, met speciale aandacht voor het proces van immortalisatie. Tevens zijn 

genetische veranderingen zowel op chromosoomniveau als op 

genexpressieniveau in baarmoederhalstumoren in kaart gebracht. 

 

Regulatie van telomerase activiteit in HPV-geïmmortaliseerde cellen 

Expressie van het katalytische deel van het telomerase complex, hTERT, is 

grotendeels bepalend voor de activiteit van telomerase. In Hoofdstuk 2 is 

onderzocht hoe hTERT expressie ontregeld wordt in hrHPV geïmmortaliseerde 

cellen. Door middel van reporter constructen is de transcriptionele activiteit van 

verschillende delen van de hTERT promoter en flankerende gebieden bepaald. 

hTERT promoter activiteit werd niet alleen gevonden in cellen met hTERT 

expressie maar ook in cellen zonder hTERT expressie. Hiernaast werd in zowel 

hTERT positieve als negatieve cellen de activiteit van de hTERT kernpromoter 
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onderdrukt door flankerende sequenties. Deze bevindingen wijzen erop dat 

wellicht epigenetische veranderingen, zoals DNA methylering, betrokken zijn 

bij de ontregeling van hTERT expressie in telomerase positieve cellen.  

Methylering van het DNA kan bepaald worden door middel van bisulfiet 

sequentie analyse of methyleringsspecifieke PCR (MSP). Bisulfiet sequentie 

analyse van de hTERT sequentie van nucleotide -442 tot +526 (ten opzichte van 

de ATG) toonde aan dat er beduidend meer methylering is in hTERT positieve 

cellen dan in hTERT negatieve cellen. Vervolgens wees MSP analyse van twee 

subregio’s in deze hTERT sequentie uit dat beide gebieden gemethyleerd zijn in 

100% van baarmoederhalstumoren, 38% van de hooggradige CIN laesies 

(CIN3), 9% van de laaggradige CIN laesies (CIN1) en 5% van de normale 

controles. Methylering nam dus toe met de ernst van de laesie. Deze 

bevindingen suggereren dat methylering van hTERT hoogstwaarschijnlijk 

bijdraagt aan de ontregeling van hTERT expressie in HPV-getransformeerde 

cellen in vitro en in vivo.  

 

Expressieveranderingen van AP-1 complex genen tijdens hrHPV-

geïnduceerde transformatie  

De transcriptiefactor AP-1 is betrokken bij het ontstaan van heel veel 

verschillende tumoren. Daarnaast is AP-1 een activator van HPV transcriptie en 

kan het ook de expressie van hTERT reguleren door binding aan de regulerende 

sequenties die beschreven zijn in hoofdstuk 2. AP-1 is een heterodimeer die 

bestaat uit een lid van de Fos-familie (c-Fos, FosB, Fra-1 of Fra-2) en een lid 

van de Jun familie (c-Jun, JunB, of JunD). Afhankelijk van de samenstelling is 

het AP-1 complex betrokken in de positieve of negatieve regulering van 

expressie van diverse genen. Veranderingen in de samenstelling van het AP-1 

complex zijn eerder in verband gebracht met tumorigeniteit tijdens het ontstaan 

van baarmoederhalskanker in vitro en in vivo.  

In normale cellen komt Fra-1 tot expressie en bestaat het AP-1 complex 

voornamelijk uit Fra-1/c-Jun heterodimeren. In tumorigene cellen komt c-Fos 

verhoogd tot expressie wat leidt tot een verschuiving naar voornamelijk c-Fos/c-

Jun heterodimeren. In Hoofdstuk 3 hebben we geprobeerd om meer inzicht te 

krijgen in de expressieveranderingen van AP-1 complex genen tijdens 

transformatie door hrHPV. Ook hebben we onderzocht hoe expressie van deze 

AP-1 complex genen zich verhoudt tot expressie van potentiële regulatoren van 

deze genen zoals Notch1 en Net en expressie van een AP-1 target gen, namelijk 

CADM1. Door middel van kwantitatieve RT-PCR is mRNA expressie bepaald 
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van zowel alle AP-1 complex genen (c-Jun, JunB, JunD, c-Fos, FosB, Fra-1 en 

Fra-2) als Notch1, Net en CADM1 in primaire keratinocyten, vroege en late 

passages van niet-tumorigene HPV-geïmmortaliseerde keratinocyten en 

tumorigene baarmoederhalskanker cellijnen. In een aantal cellijnen is hiernaast 

ook eiwit expressie en de samenstelling van het AP-1 complex bepaald.  

Vanaf het vroege immortale stadium tot aan tumorigeniteit bleek de mRNA 

expressie van c-Fos, Fra-2 en JunB expressie toe te nemen, terwijl Fra-1, c-Jun, 

Notch1, Net en CADM1 mRNA expressie afnamen. Het stadium vanaf waar de 

AP-1 complex genen een veranderde expressie begonnen te vertonen verschilde 

per gen en een verandering in expressie was niet direct gecorreleerd met 

afwijkende expressie van Notch1, Net of CADM1. Desalniettemin vond een 

verschuiving van Fra-1/c-Jun naar c-Fos/c-Jun heterodimeren pas plaats in 

tumorigene cellen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hoewel de expressie 

van de AP-1 complex genen al verandert in immortale cellen, een verschuiving 

in AP-1 complex samenstelling pas relatief laat plaatsvindt en alleen 

waargenomen wordt in tumorigene cellen.  

 

Genexpressieverschillen geassocieerd met ontregelde hTERT expressie 

In Hoofdstuk 4 zijn de veranderingen in genexpressie die optreden tijdens 

hrHPV-geïnduceerde immortalisatie en gerelateerd zijn aan hTERT deregulatie 

in kaart gebracht. Eerdere microcelfusie studies hebben aangetoond dat 

introductie van het humane chromosoom 6 in de HPV16-bevattende cellijnen, 

waaronder de geïmmortaliseerde keratinocyt cellijn FK16A,  een groeistop 

veroorzaakt. Deze groeistop werd veroorzaakt door verminderde expressie van 

hTERT mRNA en afgenomen telomerase activiteit. Om expressie 

veranderingen te bepalen die specifiek zijn voor ontregelde hTERT expressie 

hebben we 12 FK16A-chromosoom 6 hybriden geanalyseerd met expressie 

microarrays. Vier van deze FK16A-chromosoom 6 hybriden waren negatief en 

8 positief voor mRNA expressie van endogeen hTERT. Met deze analyse zijn 

164 genen geïdentificeerd met afwijkende expressie in hTERT positieve 

hybriden ten opzichte van hTERT negatieve hybriden. Van 5 genen is deze 

veranderde expressie bevestigd door middel van kwantitatieve RT-PCR. Van de 

164 genen kwamen 32 genen ook veranderd tot expressie in andere hTERT 

positieve hr-HPV getransformeerde cellen. Afwijkende expressie van twee van 

deze genen, AQP3 en MGP, is bevestigd in hTERT positieve weefselmonsters 

van baarmoederhalstumoren met behulp van respectievelijk kwantitatieve RT-

PCR en immunokleuringen. Tevens was MGP expressie significant verhoogd in 



Nederlandse samenvatting 

 158 

hooggradige CIN laesies met hTERT expressie ten opzichte van hooggradige 

CIN laesies zonder hTERT expressie.  

Samenvattend zijn er 32 kandidaat surrogaat markers voor ontregelde hTERT 

expressie geïdentificeerd. Toekomstig onderzoek moet verder uitwijzen of deze 

markers bij kunnen dragen aan het identificeren van hrHPV-positieve vrouwen 

die een verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van baarmoederhalskanker.  

 

Veranderde genexpressie geassocieerd met vaak voorkomende 

chromosomale afwijkingen in baarmoederhalstumoren 

In Hoofdstuk 5 hebben we een andere benadering gebruikt om 

genveranderingen te ontrafelen die relevant zijn voor het ontstaan van 

baarmoederhalskanker. Door chromosomale en expressieprofielen van 

baarmoederhalstumoren te integreren, hebben we onderzocht welke veranderde 

expressiepatronen gekoppeld zijn aan chromosomale afwijkingen. Eerdere 

profilering van chromosomale afwijkingen laat zien dat (een) extra kopie(ën) 

van chromosoom 1q, 3q en 20q en een verlies van chromosoom 8q, 10q, 11q en 

13q frequent voorkomen in baarmoederhalstumoren. Middels twee 

geavanceerde analyse programma’s is aangetoond dat een verhoogde expressie 

van genen op chromosoom 1q32.1-32.2, 3q13.32-23, 3q26.32-27.3, en 

20q11.21-13.33 gecorreleerd is met een toename in DNA op deze gebieden. 

Anderzijds was een verlies van chromosoom 11q22.3-25 geassocieerd met 

verlaagde expressie van de genen op dit gebied.  

Overexpressie van 4 genen op chromosoom 3q, DTX3L, PIK3R4, ATP2C1, en 

SLC25A36, is vervolgens bevestigd in een onafhankelijke groep 

baarmoederhalstumoren en normale controles.  

 

Samenvattend hebben wij door onderzoek op zowel een in vitro modelsysteem 

bestaand uit hrHPV-geimmortaliseerde keratinocyt cellijnen als 

weefselmonsters meer inzicht gekregen in de (epi)genetische veranderingen die 

betrokken zijn bij immortalisatie en het ontstaan van baarmoederhalskanker. We 

hebben laten zien dat transcriptionele activiteit van de hTERT promoter in 

HPV-geïmmortaliseerde cellijnen gereguleerd wordt door zowel activerende als 

remmende promoterelementen. Met name de remmende promoterelementen 

bleken in toenemende mate gemethyleerd te worden gedurende het in vitro 

transformatie proces. In overeenstemming hiermee werd ook in vivo een 

toename van hTERT DNA methylering gevonden naarmate de laesies ernstiger 

werden.  
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Naast epigenetische veranderingen hebben wij in dit proefschrift ook 

genexpressie veranderingen laten zien. Expressie van Fos familieleden, die deel 

uitmaken van de AP-1 transcriptiefactor, veranderde al tijdens de immortalisatie 

van hrHPV getransfecteerde cellen, terwijl een veranderde compositie van het 

AP-1 complex uitsluitend gezien werd in tumorigene cellen. Hiernaast zijn er 

met behulp van microarray expressie analyse 32 genen, inclusief MGP en 

AQP3, geïdentificeerd met afwijkende expressie in cellen met hTERT 

expressie. mRNA expressie van een andere set genen, DTX3L, PIK3R4, 

ATP2C1, en SLC25A36 is veranderd als gevolg van chromosomale 

veranderingen in baarmoederhalstumoren. 

 

Toekomstige studies zullen moeten uitwijzen welke van de genen en 

veranderingen beschreven in dit proefschrift een actieve rol spelen bij het 

ontstaan van baarmoederhalskanker. Gebruikmakend van modelsystemen zoals 

beschreven in dit proefschrift zullen we de onderliggende biologie van tumoren 

veroorzaakt door hrHPV steeds beter begrijpen. Een verbeterd inzicht in de 

biologie zal uiteindelijk ook leiden tot een betere preventie, diagnostiek en 

behandeling van baarmoederhalskanker. Zo vormen de bevindingen beschreven 

in dit proefschrift bijvoorbeeld ook de basis voor nieuwe (moleculaire) testen 

om hrHPV-positieve vrouwen met een verhoogd risico op 

baarmoederhalskanker te identificeren. 
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