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Samenvatting

Baarmoederhalskanker is na borst- en darmkanker de meest voorkomende vorm van
kanker bij vrouwen wereldwijd. In 2008 werden 529.000 nieuwe patiënten gediagnos-
ticeerd en stierven 275.000 patiënten aan deze vorm van kanker (1). In ontwikkelde
landen heeft de invoering van nationale screeningsprogramma’s op (voorstadia van)
baarmoederhalskanker gezorgd voor een sterke daling van het aantal nieuwe patiën-
ten met baarmoederhalskanker (2). Echter in ontwikkelingslanden vertegenwoordigt
baarmoederhalskanker nog steeds een groot deel van de maligniteiten bij vrouwen (1).
Een infectie met het hoog-risico humaan papillomavirus (hr-HPV) is de belangrijkste
oorzaak van het ontstaan van baarmoederhalskanker (3). Daarom is men tegenwoordig
gericht op het verbeteren van de screening op baarmoederhalskanker, middels het testen
op aanwezigheid van hr-HPV DNA en zijn er vaccins tegen HPV ontwikkeld (4,5).

De behandeling van vroeg stadium baarmoederhalskanker (stadium Ia-IIa) bestaat
uit een radicale uterusextirpatie en pelviene lymfklierdissectie. In deze groep patiënten is
de aanwezigheid van pelviene lymfkliermetastasering de belangrijkste prognostische fac-
tor (6). Patiënten met vroeg stadium baarmoederhalskanker zonder lymfkliermetastasen
hebben een 5-jaarsoverleving van ongeveer 90%, tegenover 65% bij patiënten met lymf-
kliermetastasen (7). Daarom worden deze patiënten aanvullend behandeld met radio-
therapie of chemoradiotherapie. De combinatie van chirurgische behandeling gevolgd
door (chemo)radiotherapie is echter geassocieerd met ernstige morbiditeit (8). Wanneer
de aanwezigheid van lymfkliermetastasen bekend zou zijn voor de start van de behan-
deling, zou primaire behandeling met chemoradiotherapie overwogen kunnen worden.
Dit is even effectief als primair chirurgische behandeling, gevolgd door chemoradiothe-
rapie, maar geassocieerd met minder morbiditeit (8). Op dit moment zijn er nog geen
klinisch-pathologische factoren of celbiologische markers beschikbaar die aanwezigheid
van lymfkliermetastasen met hoge sensitiviteit en speci citeit kunnen voorspellen. De
toepassing van weinig of niet invasieve technieken, zoals de schildwachtklierprocedure,
wordt momenteel onderzocht om patiënten met lymfkliermetastasen beter te kunnen
opsporen (9).

De behandeling van patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker (sta-
dium Ib2, IIb-IVa) bestaat uit gecombineerde radio- en chemotherapie (cisplatinum),
omdat dit effectiever bleek te zijn dan radiotherapie alleen (10). De toepassing van
chemoradiotherapie heeft de overleving verbeterd en het ontstaan van zowel lokale re-
cidieven als afstandsmetastasen verminderd (11-13). De respons op radiotherapie kan
beoordeeld worden door gynaecologisch onderzoek met het nemen van biopten onder
algehele narcose, 8 tot 10 weken na het beëindigen van de primaire behandeling. Als
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hierbij nog vitaal tumorweefsel in biopten wordt gevonden kan een adjuvante (radi-
cale) uterusextirpatie worden uitgevoerd (14). Ondanks dat de invoering van chemo-
radiotherapie de overlevingskans heeft verbeterd, is de 5-jaars overleving van patiënten
met lokaal gevorderde ziekte slechts 66% (10). Verbetering van de overleving door de
standaard behandeling te intensiveren is niet goed mogelijk, vanwege resistentie tegen
chemo- en/of radiotherapie en een toename van bijwerkingen op korte en lange termijn
(15). Daarom zijn dringend nieuwe behandelingsmodaliteiten nodig, die de effecti-
viteit van chemoradiotherapie verhogen om zo de overleving in patiënten met lokaal
gevorderde baarmoederhalskanker te verbeteren.

De keuze voor behandeling is op dit moment vooral gebaseerd op bekende klinisch-
pathologische factoren, zoals stadium en aanwezigheid van lymfkliermetastasen. Daar-
naast zouden ook celbiologische factoren hierin een rol kunnen spelen. Het aantonen
van relaties van celbiologische markers met respons op chemoradiotherapie en/of prog-
nose dient te leiden tot de identi catie van nieuwe moleculaire aangrijpingspunten voor
therapeutische interventie. De combinatie van zogenaamde doelgerichte of targeted
therapieën met standaard chemoradiotherapie zou idealiter moeten resulteren in een
verbetering van de overleving, zonder verhoging van de toxiciteit (16).

In dit proefschrift is de relatie tussen celbiologische markers, intracellulaire routes
en lymfkliermetastasering, respons op (chemo)radiotherapie en prognose in baarmoe-
derhalskanker onderzocht.

In hoofdstuk 2 is een systematische review uitgevoerd van goed gedocumenteerde
studies over de prognostische en predictieve (voorspellende) waarde van celbiologische
markers in baarmoederhalskanker, primair behandeld met (chemo)radiotherapie. In
totaal zijn 42 studies, betreffende 82 celbiologische markers in het systematische review
geïncludeerd. Slechts een klein aantal markers is bestudeerd in meer dan één onaf-
hankelijk onderzoek en daarom zijn de celbiologische markers geclusterd op basis van
hun biologische functie. Clusters met de meest veel belovende prognostische markers,
bleken markers te bevatten, die betrokken zijn bij angiogenese en hypoxie, met name
eiwitexpressie van CA9 en HIF-1α en tevens markers die een rol spelen in de EGFR
pathway, met name eiwitexpressie van EGFR and C-erbB-2. Verder zijn eiwitexpressie
van COX-2 en serum SCC-ag van prognostische waarde. Sterkere expressie was voor
al deze markers gerelateerd aan een slechtere prognose. De relatie met prognose is voor
de meeste markers zowel gevonden in univariate als in multivariate analyse, hetgeen
aangeeft dat deze markers toegevoegde prognostische waarde hebben, bovenop de al be-
kende klinisch-pathologische prognostische factoren. Naast de prognostische waarde,
is ook de relatie met respons op (chemo)radiotherapie onderzocht voor 38/82 markers.
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Hieruit bleek dat EGFR, C-erbB-2 en COX-2 ook geassocieerd zijn met een slechte res-
pons op behandeling. Dit werd echter niet gevonden voor markers die betrokken zijn
bij angiogenese en hypoxie. De waarde van de bevindingen van dit systematische re-
view wordt onderstreept door het feit dat er naast de individuele prognostische waarde,
ook onderlinge relaties bestaan tussen COX-2, de EGFR pathway en angiogenese en
hypoxie. Een voorbeeld hiervan is dat prostaglandine E₂ (PGE₂), dat door COX-2 tot
expressie wordt gebracht, leidt tot activatie van de EGFR pathway. Dit resulteert ver-
volgens weer in verhoogde expressie van COX-2 (17). Ook is er een positief feedback
mechanisme beschreven voor HIF-1α en COX-2; HIF-1α zorgt voor verhoogde COX-
2 expressie onder hypoxische omstandigheden, waarna verhoogde expressie van PGE₂
leidt tot een toename van de HIF-1α activiteit en VEGF expressie (18). Doelgerichte
behandelingen voor al deze markers worden momenteel ontwikkeld.

Momenteel is de prognostische waarde van verschillende eiwitten uit de EGFR pa-
thway in patiënten met vroeg stadium baarmoederhalskanker nog onduidelijk. Dit
komt omdat deze eiwitten tot nu toe onderzocht zijn in kleine en diverse (vaak zowel
primair chirurgisch als radiotherapeutisch behandelde) patiëntenpopulaties. Het doel
van hoofdstuk 3 was het bepalen van de relatie tussen eiwitten die betrokken zijn bij
de EGFR pathway en overleving in een grote, goed gedocumenteerde populatie vroeg
stadium baarmoederhalskanker patiënten die primair behandeld zijn met radicale ute-
rusextirpatie en pelviene lymfklierdissectie. Hiervoor is immunohistochemie toegepast
voor EGFR, gefosforyleerd (p)EGFR, PTEN, pAKT en pERK, op tissue microarrays
(TMAs) die tumorweefsel bevatten van 336 vroeg stadium baarmoederhalskanker pa-
tiënten. Eiwitexpressie werd gerelateerd aan klinisch-pathologische factoren en ziek-
tespeci eke overleving. Positieve PTEN expressie was gerelateerd aan afwezigheid van
lymfkliermetastasen. Dit impliceert dat PTEN mogelijk één van de tumor suppressor
genen is betrokken bij lymfkliermetastasering. Verder had eiwitexpressie van de diverse
componenten van de EGFR pathway geen prognostische waarde bij chirurgisch behan-
delde vroeg stadium baarmoederhalskanker patiënten.

In hoofdstuk 4 zijn intracellulaire routes (pathways) die geassocieerd zijn met lymf-
kliermetastasering in vroeg stadium baarmoederhalskanker onderzocht. Voor identi-
catie van dergelijke pathways is genexpressie microarray analyse (Affymetrix U133

plus 2.0 microarrays) gedaan op tumorweefsel van 20 patiënten met histologisch be-
vestigde lymfkliermetastasen en van 19 patiënten zonder lymfkliermetastasen, zowel
histologisch als klinisch bevestigd. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) (19) en een
methode waarin experimenteel gegenereerde expressie pro elen worden gebruikt die
activatie van verschillende oncogene pathways weerspiegelen (20), zijn toegepast om
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pathways te identi ceren die geassocieerd zijn met lymfkliermetastasering. Slechts een
paar functionele groepen van genen bleken een relatie te hebben met lymfkliermeta-
stasering, waaronder twee bekende pathways. De TGF-β pathway was signi cant ge-
associeerd met afwezigheid van lymfkliermetastasen. Daarentegen was ontregeling van
de β-catenin pathway geassocieerd met aanwezigheid van lymfkliermetastasen. Verder
zijn individuele genen geïdenti ceerd die verschillend tot expressie kwamen in pati-
ënten met en zonder lymfkliermetastasen. Binnen de groep van 149 genen (188 probe
sets) waren verschillende genen betrokken bij de β-catenin pathway (TCF4, CTNNAL1,
CTNND1/p120, DKK3 en WNT5a). Om deze resultaten te valideren is immunohis-
tochemie verricht voor Smad4 (TGF-β pathway), en β-catenin en p120 (β-catenin
pathway) op TMAs die weefsel bevatten van 274 vroeg stadium baarmoederhalskan-
ker patiënten, die primair chirurgisch behandeld zijn. In overeenstemming met de ge-
ïdenti ceerde pathways, bleek positieve expressie van Smad4 gerelateerd te zijn aan af-
wezigheid van lymfkliermetastasering en p120 was geassocieerd met aanwezigheid van
lymfkliermetastasen, terwijl β-catenin zelf echter niet geassocieerd was met lymfklier-
metastasen. Concluderend geeft deze studie nieuwe, extern gevalideerde, inzichten in
moleculaire mechanismen van lymfkliermetastasering in baarmoederhalskanker. De
TGF-β pathway is geassocieerd met afwezigheid van lymfkliermetastasen, terwijl de
p120-geassocieerde β-catenin pathway voorspellend is voor aanwezigheid van lymfklier-
metastasen. Uiteindelijk zou gedetailleerde kennis van deze pathways kunnen leiden tot
identi catie van meer markers die met hogere sensitiviteit en speci citeit lymfklierme-
tastasen kunnen voorspellen in baarmoederhalskanker patiënten.

In hoofdstuk 5 is de predictieve en prognostische waarde van eiwitexpressie van
DR4, DR5 en TRAIL in baarmoederhalskanker onderzocht. Hiervoor werd eiwitex-
pressie van DR4, DR5 en TRAIL bepaald door middel van immunohistochemie op
TMAs die weefsel bevatten van 645 baarmoederhalskanker patiënten die primair be-
handeld zijn met chirurgie en/of (chemo)radiotherapie. Eiwitexpressie werd gerelateerd
aan respons op (chemo)radiotherapie (gede nieerd als aanwezigheid van vitaal tumor
weefsel in een biopt dat genomen is 8-10 weken na het beëindigen van de behandeling)
en aan ziektespeci eke overleving. Zwak cytoplasmatische aankleuring van DR4, DR5
en TRAIL werd waargenomen in respectievelijk 99%, 88% en 81% van de tumoren. In
de patiënten primair behandeld met (chemo)radiotherapie was positieve expressie van
TRAIL gerelateerd aan aanwezigheid van vitaal tumor weefsel 8-10 weken na het be-
ëindigen van de behandeling. DR4, DR5 en TRAIL bleken echter geen prognostische
factoren voor ziektespeci eke overleving te zijn. Concluderend komen DR4, DR5 en
TRAIL vaak tot expressie in baarmoederhalskanker, maar hebben ze geen prognostische
waarde.
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Naast het onderzoek in vroeg stadium baarmoederhalskanker patiënten die primair
chirurgisch behandeld zijn naar de predictieve en prognostische waarde van EGFR en
andere eiwitten betrokken bij deze pathway, is in hoofdstuk 6 dezelfde EGFR path-
way bestudeerd in patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker, die primair
behandeld zijn met (chemo)radiotherapie. Immunohistochemie werd toegepast voor
EGFR, pEGFR, PTEN, pAKT en pERK, op TMAs die tumorweefsel bevatten van
375 stadium Ib-IVa baarmoederhalskanker patiënten. Immunohistochemische aan-
kleuring werd gerelateerd aan de respons op behandeling en overleving. Respons op
behandeling werd bepaald in twee verschillende modellen. In model I is de respons op
(chemo)radiotherapie bepaald op basis van de locoregionale ziektevrije overleving in alle
patiënten. In model II zijn twee groepen gede nieerd; één groep met een hele goede
respons en één met een hele slechte respons op (chemo)radiotherapie, om zo de twee
meest extreme populaties met elkaar te kunnen vergelijken. Aanwezigheid van EGFR
op de celmembraan (en aanwezigheid van pEGFR in het cytoplasma bleken allebei voor-
spellend te zijn voor een slechte respons op (chemo)radiotherapie (model I). De relatie
van zowel EGFR als pEGFR met respons was het sterkst in model II, hetgeen erop
wijst dat er daadwerkelijk een relatie bestaat tussen EGFR en pEGFR met respons op
(chemo)radiotherapie in baarmoederhalskanker. Verder was membraan aankleuring van
EGFR ook een onafhankelijke prognostische factor voor slechte ziektespeci eke over-
leving. De rol die EGFR speelt in de respons op (chemo)radiotherapie, presenteert de
EGFR pathway als een veelbelovend therapeutisch aangrijpingspunt in klinische studies
die momenteel uitgevoerd worden, waarin anti-EGFR therapie gecombineerd wordt
met standaard chemoradiotherapie in baarmoederhalskanker patiënten.

Tot slot is in hoofdstuk 7 de rol van niet-gefosforyleerd ATM (nATM) en gefosfory-
leerd ATM (pATM) bepaald in relatie tot respons op (chemo)radiotherapie en ziektespe-
ci eke overleving in 375 stadium Ib-IVa baarmoederhalskanker patiënten, die primair
behandeld zijn met (chemo)radiotherapie. Eiwitexpressie werd bepaald door middel
van immunohistochemie op TMAs. Om de respons op (chemo)radiotherapie te bepa-
len werd opnieuw gebruik gemaakt van de modellen uit hoofdstuk 6 (model I: locore-
gionale ziektevrije overleving in alle patiënten; model II: twee groepen patiënten met
goede en slechte respons op (chemo)radiotherapie). In univariate analyse was zowel
hoge nATM expressie als hoge pATM expressie gerelateerd aan slechte respons in model
I. Opnieuw was de relatie het sterkst in model II, met het grootste verschil in radiosensi-
tiviteit. In de multivariate analyse was hoge pATM expressie een voorspeller van slechte
respons op (chemo)radiotherapie, onafhankelijk van de bekende klinisch-pathologische
prognostische factoren. Ook was hoge pATM expressie geassocieerd met een slechte
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ziektespeci eke overleving. Concluderend blijkt uit deze studie dat ATM een potenti-
eel therapeutisch aangerijpingspunt is in de behandeling van baarmoederhalskanker.

Conclusies en toekomstvisie

Meer kennis over welke celbiologische processen een rol spelen in het biologische ge-
drag van baarmoederhalskanker dient te leiden tot toepassing van deze kennis bij de
diagnostiek en behandeling van patiënten met baarmoederhalskanker. Een voorbeeld
hiervan is dat EGFR over-expressie niet alleen frequent wordt gevonden in baarmoe-
derhalskanker, maar ook in andere maligniteiten, zoals hoofd-halskanker en dat dit
ook hierin vaak geassocieerd is met slechte uitkomst van radiotherapeutische behan-
deling (21,22). Dit kan verklaard worden doordat EGFR betrokken is bij herstel van
DNA schade na radiotherapie (23). Vanwege de rol die EGFR speelt in de respons op
(chemo)radiotherapie, is anti-EGFR behandeling de afgelopen tijd geïmplementeerd
als nieuwe therapeutische strategie in verschillende soorten kanker (24). De resultaten
van hoofdstuk 6 laten zien dat zowel EGFR als pEGFR eiwitexpressie slechte respons
op (chemo)radiotherapie in baarmoederhalskanker voorspellen. Dit suggereert dat ook
patiënten met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker baat zouden kunnen hebben
bij anti-EGFR behandeling in combinatie met standaard (chemo)radiotherapie. Op
dit moment zijn klinische studies gaande, waarin cetuximab, een chimerisch monoklo-
naal antilichaam gericht tegen EGFR, wordt gecombineerd met chemoradiotherapie
(http://www.cancer.gov/clinicaltrials, NCT00104910, NCT00292955,
NCT00957411).

Vergelijkbare resultaten zijn gepubliceerd voor ATM. Preklinische studies naar de
rol van ATM in de respons op (chemo)radiotherapie hebben laten zien dat afname van
ATM een verhoogde radiosensitiviteit in baarmoederhalskanker cellijnen tot gevolg had
(25,26). De rol van ATM in de respons op radiotherapie wordt waarschijnlijk ver-
oorzaakt door de belangrijke rol die ATM speelt in herstel van DNA schade. Na het
ontstaan van DNA schade wordt ATM geactiveerd door fosforylatie. Dit resulteert in
fosforylatie van downstream genen die betrokken zijn bij herstel van DNA schade (27).
Hoofdstuk 7 laat zien dat eiwitexpressie van nATM en pATM inderdaad gerelateerd
is aan een slechte respons op (chemo)radiotherapie in laat stadium baarmoederhals-
kanker patiënten. Gebaseerd op deze resultaten kan ATM dus gezien worden als een
potentieel therapeutisch aangrijpingspunt. Op dit moment is echter geen goedgekeurde
anti-ATM behandeling beschikbaar, dus hier zal in de toekomst verder onderzoek naar
gedaan moeten worden.
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Naast doelgerichte behandelingen om de respons op (chemo)radiotherapie te ver-
beteren, zouden deze ook gebruikt kunnen worden om het ontstaan van metastasen te
voorkomen. Angiogenese en hypoxie zijn essentieel voor groei en progressie van kanker
en ook is er een relatie met metastasering beschreven (28,29). Zoals duidelijk is gewor-
den uit het systematische review (hoofdstuk 2) is expressie van verschillende eiwitten die
betrokken zijn bij angiogenese en hypoxie geassocieerd met slechtere (metastasevrije)
overleving. Daarom wordt tegenwoordig veel aandacht geschonken aan inhibitie van
angiogenese en wordt dit momenteel onderzocht in patiënten met gerecidiveerde en/of
gemetastaseerde baarmoederhalskanker (http://www.cancer.gov/clinicaltrials,
NCT00803062). Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de TGF-β en de p120-geassocieerde
β-catenin pathway belangrijke pathways lijken te zijn voor lymfklier metastasering in
baarmoederhalskanker. Er zijn doelgerichte behandelingen beschreven voor beide pa-
thways (30,31), daarom zou verder onderzocht moeten worden of deze behandelingen
kunnen leiden tot preventie van metastasering in baarmoederhalskanker.

Een grote uitdaging voor efficiënte implementatie van nieuwe doelgerichte behan-
delingsstrategieën is om voor de behandeling alleen de patiënten te selecteren die er
ook daadwerkelijk baat bij zullen hebben. Op deze manier zouden overbehandeling en
daarmee onnodige bijwerkingen voorkomen kunnen worden. Predictieve celbiologi-
sche markers dienen bij te dragen aan selectie van patiënten die een goede respons op
de doelgerichte therapie zullen hebben. In darmkanker en niet-kleincellige longkan-
ker zijn mutaties in het KRAS gen bijvoorbeeld geassocieerd met resistentie tegen anti-
EGFR therapie (32). Verder voorspellen speci eke EGFR mutaties en ampli catie van
het EGFR gen een betere respons op anti-EGFR behandelingen in longkanker (33,34).
Daarentegen is het eiwitexpressie niveau niet voorspellend voor respons op cetuximab
in darmkanker patiënten (35,36). In baarmoederhalskanker worden echter geen EGFR
mutaties (37), of EGFR gen ampli catie gevonden (38) en slechts weinig KRAS mutaties
(0-8%) (39-42). Daarom zullen deze markers waarschijnlijk niet kunnen bijdragen aan
het voorspellen van de respons op anti-EGFR behandelingen in baarmoederhalskanker.
Als inderdaad blijkt dat anti-EGFR behandeling in combinatie met chemoradiotherapie
een gunstig effect heeft op de overleving zal verder onderzoek gedaan moeten worden
naar celbiologische markers die kunnen voorspellen welke patiënten met name baat zul-
len hebben bij deze behandeling.

Naast het selecteren van patiënten voor doelgerichte therapieën, zouden prognosti-
sche celbiologische markers een rol kunnen spelen in het voorspellen van aanwezigheid
van ongunstige prognostische factoren, zoals aanwezigheid van lymfkliermetastasen. Als
aanwezigheid van lymfkliermetastasen adequaat voorspeld zou kunnen worden vooraf-
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gaand aan de behandeling, zou primaire chemoradiotherapie overwogen kunnen wor-
den in plaats van chirurgische behandeling in combinatie met (chemo)radiotherapie.
Dit is namelijk net zo effectief gebleken, maar het is geassocieerd met minder morbi-
diteit (8). Ondanks dat het aantal studies over predictieve en prognostische markers in
baarmoederhalskanker per maand stijgt, worden ze op dit moment niet of nauwelijks
gebruikt in de dagelijkse praktijk. Oorzaken hiervoor zijn: 1) de voorspellende waarde
voor bijvoorbeeld aanwezigheid van lymfkliermetastasen moet zeer sterk zijn om de
keuze voor een behandeling er vanaf te laten hangen; 2) cel biologische markers wor-
den vaak slechts bestudeerd in kleine, heterogene en retrospectief verzamelde patiënten
populaties; 3) er bestaan veel methodologische verschillen tussen studies. Zo worden
er bijvoorbeeld verschillende antilichamen gebruikt voor immunohistochemische kleu-
ringen en nog belangrijker is dat er verschillende afkapwaarden voor positiviteit van een
marker worden gebruikt, zonder dat daar een reden voor wordt gegeven. Het gevolg
hiervan is dat resultaten vaak niet reproduceerbaar zijn. Om de kwaliteit van studies
over prognostische markers te verbeteren hebben McShane et al. de REMARK (RE-
porting recommendations for tumour MARKer prognostic studies) criteria opgesteld
(43). Een verbetering van de kwaliteit van studies naar prognostische markers dient te
leiden tot meer betrouwbare conclusies over de prognostische waarde van celbiologische
markers en uiteindelijk tot toepassing van deze markers in klinische besluitvorming.

Zoals duidelijk is geworden uit het systematische review (hoofdstuk 2), bestuderen
de meeste studies naar predictieve en prognostische markers slechts één of twee aan
elkaar gerelateerde celbiologische markers in vaak kleine, gevarieerde patiënten popu-
laties. Het gevolg hiervan is dat regelmatig verschillende conclusies getrokken kunnen
worden uit studies die onderzoek doen naar dezelfde celbiologische marker. Het gebruik
van TMAs, zoals toegepast in diverse hoofdstukken van dit proefschrift, maakt snelle
immunohistochemische kleuring en analyse mogelijk van grote patiënten aantallen in
slechts één experiment, terwijl kostbaar tumor weefsel gespaard wordt (44). Dit maakt
het mogelijk dat wij verschillende eiwitten uit één pathway konden bestuderen in grote
groepen baarmoederhalskanker patiënten.

Een relatief nieuwe methode voor identi catie van nieuwe predictieve en prognosti-
sche markers is genexpressie microarray technologie, waarmee genexpressie niveaus van
in principe alle genen tegelijkertijd kunnen worden bestudeerd (45,46). Op deze manier
kunnen aanwijzingen voor zowel individuele genen als intracellulaire tumor routes die
betrokken zijn bij lymfkliermetastasering (hoofdstuk 4), respons op therapie en prog-
nose worden verkregen, die vervolgens in nadere studies gevalideerd dienen te worden.
Een dergelijke benadering zou uiteindelijk kunnen bijdragen aan meer geïndividuali-
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seerde behandelingsstrategieën voor baarmoederhalskanker patiënten (47).
Concluderend worden in dit proefschrift nieuwe inzichten in het moleculaire me-

chanisme van lymfkliermetastasering, respons op (chemo)radiotherapie en prognose van
baarmoederhalskanker gepresenteerd. Identi catie van celbiologische markers die res-
pons op therapie kunnen voorspellen dienen te resulteren in het vinden van nieuwe
aangrijpingspunten voor therapie. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot verbetering
van de behandeling van baarmoederhalskanker met daardoor een hogere overlevings-
kans.
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