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Chapter 9

SAMENVATTING

Genitale infecties met het humaan papillomavirus (HPV) kunnen verschillende goedaardige 
aandoeningen en verschillende types kanker veroorzaken bij zowel vrouwen als mannen. Dit 
proefschrift behandelt twee uiteenlopende onderwerpen binnen het brede spectrum van HPV-
onderzoek. Het eerste deel beschrijft meerdere klinische studies naar de meest efficiënte manier 
om, binnen de groep vrouwen met een HPV-infectie, de vrouwen met een ernstig voorstadium 
van baarmoederhalskanker te kunnen opsporen. Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft 
twee meer oriënterende studies, over mannelijke genitale HPV-infecties en in het bijzonder de 
aanwezigheid van HPV in sperma. Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over humane 
papillomavirussen, genitale HPV-infecties bij vrouwen en mannen, de aanwezigheid van HPV 
in sperma, de seksuele overdracht van HPV, baarmoederhalskanker, de manier waarop HPV-
infecties tot baarmoederhalskanker kunnen leiden en de preventie van baarmoederhalskanker.

DEEL EEN: Hoe de triage van hoog-risico HPV-
positieve vrouwen kan worden verbeterd

Van alle HPV-gerelateerde ziekten is baarmoederhalskanker, wereldwijd de vierde meest 
voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, de belangrijkste en meest onderzochte 
aandoening. Baarmoederhalskanker ontstaat ten gevolge van een jarenlang aanhoudende 
infectie van de baarmoederhals met een van de hoog-risico types van het HPV (hrHPV). Het 
aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker en de sterfte ten gevolge van deze ziekte 
zijn in de afgelopen decaden drastisch gedaald door het invoeren van screeningsprogramma’s, 
welke over het algemeen zijn gebaseerd op de microscopische analyse van cellen (cytologie) 
middels een uitstrijkje van de baarmoederhals. Deze screening heeft als doel om vrouwen met 
een ernstig voorstadium van baarmoederhalskanker op te sporen en bijtijds te behandelen, om 
zo het ontstaan van kanker te voorkomen. Desondanks worden jaarlijks echter nog steeds meer 
dan een half miljoen nieuwe vrouwen door baarmoederhalskanker getroffen. Daarom blijft het 
zeer de moeite waard om de preventie van deze ziekte te blijven verbeteren. 
Een belangrijke verbetering in de screening op baarmoederhalskanker is de introductie 
van de hrHPV-test als primair screeningsinstrument. Deze aanpassing, die gebaseerd is 
op stevig wetenschappelijk bewijs, wordt momenteel in verschillende landen ingevoerd. 
Het is belangrijk om te beseffen dat de meerderheid van hrHPV-infecties vanzelf verdwijnt 
en niet tot de ontwikkeling van kanker leidt. Screening met een primaire HPV-test kan 
dan ook alleen slagen indien deze HPV-test wordt gevolgd door een tweede, zogenaamde 
‘triage’ test. Ter voorkoming van overdiagnose en overbehandeling moet deze test alleen 
positief zijn in de hrHPV-positieve vrouwen die daadwerkelijk een langdurig aanhoudende 
‘transformerende’ hrHPV-infectie hebben (die leidt tot het ontwikkelen van een hooggradig 
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voorstadium van baarmoederhalskanker) en dus een reëel risico lopen op het ontwikkelen van 
baarmoederhalskanker. 
Deel 1 van dit proefschrift beschrijft de waarde en toepasbaarheid van verschillende nieuwe 
triagetesten, die werden onderzocht in een grote groep hrHPV-positieve vrouwen. Het 
vermogen van deze moleculaire testen om vrouwen met een hooggradig voorstadium 
van baarmoederhalskanker op te sporen werd vergeleken met dat van cytologie, de thans 
geadviseerde triagetest.

Om verschillende triagetesten te kunnen vergelijken, werd een grote groep (n = 508) hrHPV-
positieve vrouwen (leeftijd 18 tot 66 jaar) geworven op de gynaecologische poliklinieken van 
zes Nederlandse ziekenhuizen. Alle hrHPV-positieve vrouwen namen zelf een vaginale spoeling 
af, waarna een arts een uitstrijkje van de baarmoederhals en ten minste één biopt van de 
baarmoederhals afnam (tijdens camera-onderzoek van de baarmoederhals: colposcopie). 
Het materiaal van de spoelingen en het (eveneens in vloeistof bewaarde) materiaal van de 
uitstrijkjes werd onderworpen aan verschillende triagetesten. Door analyse van de biopten van 
de baarmoederhals kon een histologische diagnose worden gesteld, die als gouden standaard 
werd beschouwd. Baarmoederhalskanker, adenocarcinoom in situ, cervicale intraepitheliale 
neoplasia graad 3 (CIN3) en graad 2 (CIN2) werden hierbij beschouwd als relevante (pre)maligne 
aandoeningen. 

In Hoofdstuk 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen drie triagestrategieën voor hrHPV-
positieve vrouwen: een E7 mRNA test, HPV16/18 DNA-genotypering en cytologie. De E7 mRNA-
test werd uitgevoerd met behulp van een op nucleïnezuursequentie gebaseerde amplificatie 
(NASBA) voor het aantonen van HPV16/18/31/33/45/52/58 mRNA bij vrouwen die positief testten 
voor DNA van de betreffende HPV-types. De sensitiviteit van de E7 mRNA test voor het aantonen 
van CIN2 of een ernstiger laesie (≥CIN2) was iets hoger dan die van HPV16/18 DNA-genotypering 
(67% versus 61%), bij een gelijke specificiteit (55% versus 52%). Noch de sensitiviteit, noch de 
specificiteit van de E7 mRNA-test verschilde significant van die van cytologie (sensitiviteit 69% 
versus 75%, specificiteit 59% versus 65%).

In Hoofdstuk 3 wordt een moleculair alternatief voor reguliere (Pap) cytologie beschreven: 
p16/Ki-67 cytologische dubbelkleuring. Met deze techniek, waarvoor microscopische 
beoordeling vereist is, worden baarmoederhalscellen aangekleurd die tekenen vertonen 
van een transformerende hrHPV-infectie. In de door ons onderzochte groep hrHPV-positieve 
vrouwen verschilde de sensitiviteit van p16/Ki-67 dubbelkleuring voor het aantonen van CIN3 
of ernstiger laesies (≥CIN3) (94%) niet significant van die van Pap cytologie (88%) of van die 
van Pap cytologie gecombineerd met HPV16/18 genotypering (95%). De specificiteit van p16/
Ki-67 dubbelkleuring voor ≥CIN3 (51%) was echter significant hoger dan die van Pap cytologie 
(45%) en Pap cytologie gecombineerd met HPV16/18 genotypering (26%). Als de groep 
vrouwen, die naar de gynaecoloog was verwezen vanwege afwijkende Pap cytologie (binnen 
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het bevolkingsonderzoek), werd verwijderd uit de analyse, bleef de specificiteit van p16/Ki-
67 dubbelkleuring voor ≥CIN3 (57%) hetzelfde, terwijl die van Pap cytologie (60%) aanzienlijk 
toenam, resulterend in een gelijke specificiteit van beide testen in deze subgroep. Gebaseerd 
op deze uitkomsten kan p16/Ki-67 dubbelkleuring dienen als een geschikte vervanging van 
(herhaaldelijke) Pap cytologie.

Hoofdstuk 4 beschrijft de klinische evaluatie van een nieuwe moleculaire triagetest: FAM19A4 
methyleringsanalyse. Hypermethylering van de promoterregio van dit gen werd in eerdere 
studies geassocieerd met de aanwezigheid van baarmoederhalskanker en hooggradige 
voorstadia van baarmoederhalskanker. In de totale groep hrHPV-positieve vrouwen waren de 
sensitiviteit voor ≥CIN3 van cytologie, FAM19A4 methyleringsanalyse en cytologie gecombineerd 
met HPV16/18 genotypering respectievelijk 86%, 76% en 92%, met een bijbehorende specificiteit 
van respectievelijk 50%, 71% en 29%. Zowel de sensitiviteit als de specificiteit van FAM19A4 
methyleringsanalyse werd beïnvloed door de leeftijd van de patiënt. Voor jongere vrouwen (<30 
jaar) gold dat de sensitiviteit voor ≥CIN3 van FAM19A4 methyleringsanalyse significant lager was 
dan die van cytologie (50% versus 87%), met een significant hogere specificiteit (82% versus 
52%). Gezien het feit dat CIN3 laesies in jonge vrouwen een grote neiging hebben tot regressie, 
weinig chromosomale afwijkingen vertonen en geassocieerd zijn met relatief kortdurende HPV-
infecties, is het aannemelijk dat de methyleringsnegatieve CIN3 laesies in deze groep regressief 
van aard zijn. Bij vrouwen van 30 jaar en ouder (n = 287) was de sensitiviteit voor ≥CIN3 van 
FAM19A4 methyleringsanalyse non-inferieur ten opzichte van die van cytologie (88% versus 
86%), met een significant hogere specificiteit (62% versus 48%). Op basis van deze data zou 
FAM19A4 methyleringsanalyse kunnen dienen als objectieve triagetest voor hrHPV-positieve 
vrouwen in deze leeftijdsgroep (die in Nederland in aanmerking komt voor screening).

Een bijkomend voordeel van het gebruik van een moleculaire triagestrategie is de mogelijkheid 
om deze toe te passen op materiaal dat door de vrouw zelf wordt afgenomen. De thans 
geadviseerde triagetest voor hrHPV-positieve vrouwen, cytologie, kan alleen betrouwbaar 
worden uitgevoerd op een uitstrijkje dat door een arts gericht is afgenomen van de 
baarmoederhals. Om te onderzoeken of FAM19A4 methyleringsanalyse op zelf-afgenomen 
materiaal van waarde zou kunnen zijn in de screening op baarmoederhalskanker, hebben we 
de waarde van deze test op zelf-afgenomen vaginale spoelingen vergeleken met uitstrijkjes 
van dezelfde vrouwen (Hoofdstuk 5). FAM19A4 methyleringslevels in het materiaal van de 
spoelingen en de uitstrijkjes waren significant met elkaar gecorreleerd, waarbij de correlatie 
het sterkst was in vrouwen met ≥CIN3. FAM19A4 methyleringsanalyse in hrHPV-positief zelf-
afgenomen materiaal had een iets lagere sensitiviteit en een hogere specificiteit voor ≥CIN3 
dan die in uitstrijkjes van dezelfde vrouwen. Bij vrouwen van ≥30 jaar was de sensitiviteit voor 
≥CIN3 van FAM19A4 methyleringsanalyse 78% in zelf-afgenomen materiaal en 88% in uitstrijkjes 
(verschil niet statistisch significant), met een significant hogere specificiteit in zelf-afgenomen 
materiaal (73%) dan in uitstrijkjes (63%). De accuratesse van FAM19A4 methyleringsanalyse 
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gecombineerd met HPV16/18 genotypering verschilde niet significant tussen de beide types 
materiaal, en kan daarmee een geschikte triagestrategie vormen voor hrHPV-positieve vrouwen 
die zelf materiaal voor screening wensen af te nemen. Samenvattend zou deze combinatie het 
mogelijk maken om de screening op baarmoederhalskanker volledig moleculair te maken, en 
toe te passen op door de vrouw zelf afgenomen materiaal.

DEEL TWEE: De prevalentie en klinische relevantie 
van HPV in semen

Aangezien genitale HPV-infecties seksueel overdraagbaar zijn, spelen mannen een belangrijke 
rol in de verspreiding van het virus. HPV is aangetoond in verschillende delen van de mannelijke 
genitaliën. Er is echter weinig bekend over de exacte routes van HPV-overdracht tijdens seksueel 
contact. Eerdere studies hebben laten zien dat HPV in semen (sperma) kan worden aangetoond, 
maar het blijft onduidelijk wat de bron is van het HPV dat zich in semen bevindt. Ook over de 
klinische relevantie van dit fenomeen, zoals een eventueel effect op de vruchtbaarheid, is nog 
veel onopgehelderd.

Hoofdstuk 6 beschrijft de prevalentie van HPV in semen van Nederlandse mannen en de 
relatie met HPV-infecties van het oppervlak van penis. In een observationeel onderzoek werd 
van gezonde mannelijke vrijwilligers (n = 213) één penisuitstrijk afgenomen en leverden zij in 
drie opeenvolgende weken drie porties semen aan. Deze monsters werden getest op HPV door 
middel van twee verschillende technieken (GP5 +/6+-PCR en SPF10-PCR). Verder werd op iedere 
deelnemer penoscopie uitgevoerd om zogenaamde platte penislaesies (flat penile lesions) te 
kunnen aantonen. GP5+/6+-PCR-positiviteit, die werd beschouwd als de aanwezigheid van 
een matige tot hoge virale (HPV-)load, werd in tenminste één van de drie semenmonsters 
gevonden bij 27% van de deelnemers. De meeste mannen met een matige tot hoge virale 
load in de penisuitstrijk hadden ook een matige tot hoge virale load in semen (85%). Mannen 
met een HPV-negatieve penisuitstrijk hadden vrijwel nooit een matige tot hoge virale load in 
semen (3%). De aanwezigheid van HPV in semen was geassocieerd met de aanwezigheid van 
HPV in de penisuitstrijk, ook op een genotype-specifiek niveau. Het hebben van platte laesies 
op het oppervlak van de penis was een risicofactor voor de aanwezigheid van HPV in semen. 
Samenvattend komt HPV vaak voor in semen van gezonde mannen. Deze aanwezigheid van 
HPV in semen zou het gevolg kunnen zijn van losgekomen HPV-geïnfecteerde cellen van het 
oppervlak van de penis.

De studie beschreven in Hoofdstuk 7 heeft een eventuele associatie onderzocht tussen de 
aanwezigheid van HPV in semen en een vermindering van de semenkwaliteit. Dit onderzoek 
werd verricht onder mannelijke partners van koppels die vanwege een onvervulde kinderwens 
vruchtbaarheidsonderzoek ondergingen (n = 430). In deze groep werd HPV in semen gedetecteerd 
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bij 15% van de mannen, waarbij 2% zowel hoog-risico HPV als laag-risico HPV types (lrHPV) 
bevatte, 9% uitsluitend hrHPV types en 4% uitsluitend lrHPV types. De aanwezigheid van HPV 
in semen was niet geassocieerd met de leeftijd van de deelnemers, de pH of het volume van 
het semen, de spermacelconcentratie, de progressieve motiliteit van de spermacellen of de 
aanwezigheid van anti-sperma antilichamen. Afgaand op deze data lijkt er geen associatie te 
bestaan tussen de aanwezigheid van HPV in semen en een vermindering van de semenkwaliteit.

Hoofdstuk 8 bevat een algemene discussie over de bevindingen die werden beschreven in dit 
proefschrift. De beschikbare literatuur over triagetesten voor hrHPV-positieve vrouwen wordt 
doorgenomen en samengevat in tabellen. Verder wordt een vergelijkend overzicht gegeven van 
alle triagetesten die in dit proefschrift zijn bestudeerd. Ten slotte wordt bediscussieerd welke 
consequenties zouden kunnen worden verbonden aan aanwezigheid van HPV in semen in het 
kader van vruchtbaarheidsonderzoek en in procedures van geassisteerde voortplanting.
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