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Samenvatting 
 

In dit proefschrift wordt de analyse van serum monsters van patiënten met 
baarmoederhalskanker vóór en na behandeling beschreven. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van LC-MS in combinatie met door trypsine behandeld 
serum waarna de gegevens werden verwerkt en vervolgens statistisch getoetst. 
Bij een aantal patiënten werden simultaan serummonsters van vóór 
behandeling en na herstel van de kanker vergeleken om een zo groot mogelijke 
kans te hebben kankergerelateerde veranderingen in het proteoom te vinden. 
Hoewel we geen grote veranderingen in het serumproteoom vonden, zagen we 
in de vergelijking van monsters genomen vóór en na de behandeling 
veranderingen van de eiwitsamenstelling. Zo is aangetoond dat de beschreven 
methodes toepasbaar zijn voor zeer ingewikkelde lichaamsvloeistoffen zoals 
serum en dat verdere studies naar de relevantie van de ontdekte 
veranderingen van het serum proteoom hierdoor nodig zijn. 

Op dit moment zijn we in staat om serumeiwitten te onderscheiden van 
gezonde (patiënten na succesvolle behandeling) en kankerpatiënten, bij een 
concentratie waarin de “klassieke serum- of plasma eiwitten” nog 
vertegenwoordigd zijn [1]. Veranderingen in de samenstelling van deze 
eiwitten weerspiegelen de algemene conditie van patiënten. Voor 
ziektespecifieke biomarkers is een (detectie methode met een) hogere resolutie 
(ng/mL) nodig. Voor dit doel is het verrijken van eiwitten wenselijk 
bijvoorbeeld een verrijkingsstrategie voor de in lage concentratie aanwezige 
glycoproteines. Eiwitten zoals cytokines, groeifactoren, “cycling-dependent 
kinasen”(CDK’s) en remmers van de celcyclus, horen bij de groep eiwitten die 
in zeer lage concentraties in een cel aanwezig zijn. Hoewel DNA microarray 
studies erg belangrijk zijn bij de diagnose van kwaadaardige ziekten [2], bij de 
identificatie van de stadia van kanker en het kenschetsen van de celcyclus in 
het algemeen, zijn in proteoomstudies deze eiwitten zijn niet makkelijk 
aantoonbaar. Een deel van dit probleem komt voort uit de aard van de 
monsters: celcyclus sturende eiwitten bevinden zich in de celkern. Het kan 
daarom van belang zijn om het meest geschikte weefsel te selecteren en een 
fractionering van celorganellen uit te voeren voor de MS analyse. 

Het probleem van biologische variatie van eiwitconcentraties die niet 
gerelateerd zijn aan een ziekte is een algemeen en veel voorkomend fenomeen 
in kanker biomarker studies. In ons geval is het noodzakelijk om aanvullende 
patiëntmonsters te analyseren en om uitgebreider en breder onderzoek te doen 
naar het onderscheid tussen echte kanker merkers en gevonden effecten die 
niet ziektegerelateerd zijn. 

Het belang van het genoom breed zoeken naar biomarkers in kanker is 
aangetoond met DNA microarray studies [3]. DNA microarrays worden in 
toenemende mate gebruikt als instrumenten voor de diagnose en classificatie 
van verschillende soorten van kanker [4-6]. Door de huidige expressie 
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profilering zijn we in staat om nanogram hoeveelheden mRNA te detecteren 
maar dit zegt niet genoeg over het bijbehorende eiwitniveaus in normaal en in 
maligne weefsels. 

De technologie van op oligonucleotiden gebaseerde DNA microarrays is 
goed ontwikkeld en begrepen, hetgeen nog lang niet het geval is bij een 
vergelijkbaar eiwit microarray systeem [7]. 

In dit kader levert de LC-MS benadering aanvullende mogelijkheden ten 
opzichte van het eiwitchip concept. De werking van massa spectrofotometers is 
de afgelopen jaren gestaag verbeterd en de huidige moderne LC-MS systemen 
zijn in staat complexe eiwit/peptide monsters te analyseren en duizenden 
pieken te genereren. Het valt te betwijfelen of deze analyses veelzeggend zijn 
(beperking van proteomics methoden wat betreft de concentratie gevoeligheid) 
maar het is redelijk aanneembaar dat een aanzienlijk deel van het proteoom 
bestreken kan worden. Het wordt in toenemende mate duidelijk dat een 
succesvolle integratie van monsterbereiding, eiwit/peptide scheiding en data 
analyse de sleutel is naar een algemeen succesvolle strategie voor het 
ontdekken van biomarkers. 

Voorbewerking van data en statistische analyse van uitgebreide LC-MS 
profielen zijn een relatief nieuw onderzoeksgebied. In samenwerking met 
andere groepen werken we aan verdere verbetering van ons statistisch 
analytisch platform omdat dit een cruciale stap is in zowel het onderscheiden 
van monsters als de zoektocht naar potentiële biomarkers. 

Van nature is baarmoederhalskanker in het eerste stadium een 
gelokaliseerde ziekte waardoor het vaak ontsnapt aan een algemene 
immunorespons die wordt verzorgd door natuurlijke “killer cellen”en T-cellen 
die in het bloed voorkomen. Door de beperkte uitwisseling tussen eiwitten van 
de epitheelcellen in de baarmoederhals en bloed, lijkt het vinden van specifieke 
biomarkers veelbelovend in vergelijkende studies van baarmoederhalskanker 
en gezond weefsel. Dit werk is geïnitieerd door de combinatie van Laser 
Dissection Microscopie en massa spectrometrie. 

Hoewel een effectief vaccin tegen Humaan Papillomavirus (HPV) het 
voorkomen van baarmoederhalskanker waarschijnlijk significant zal 
verminderen, blijft een vroege diagnose nog steeds relevant. Bovendien kan het 
vinden van biomarkers voor baarmoederhalskanker helpen in andere gevallen 
waarbij het HPV virus schijnt te zijn  betrokken.HPV 16 is bijvoorbeeld 
gevonden in gevallen van longkanker in Chili [8] en Korea [9]. Het is daarom 
aannemelijk dat dit virus andere epitheelweefselsoorten dan alleen die van de 
baarmoederhals kan infecteren. 

Ten slotte wil ik benadrukken dat alleen goed geïntegreerde, 
multidisciplinaire studies potentie hebben om relevante en nieuwe biomarkers 
in baarmoederhalskanker te ontdekken die zouden kunnen resulteren in een 
vroegtijdige diagnose en daarmee betere behandeling van patiënten met 
neoplasia in de baarmoederhals. 
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