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Nederlandse samenvatting 

Het Epstein-Barr virus (EBV) speelt op twee verschillende manieren een belangrijke rol bij 

EBV-geassocieerde maligniteiten. Ten eerste kunnen EBV-eiwitten transformatie van 

normale cellen naar kankercellen induceren. Ten tweede kunnen EBV-eiwitten en RNA-

moleculen worden gebruikt als biomarkers voor diagnose, het meten van ziekteactiviteit 

en prognose. In dit proefschrift werden de pathogenetische mechanismen van meerdere 

EBV-geassocieerde maligniteiten, d.w.z. Hodgkin-lymfoom (HL), post-transplantatie 

lymfoproliferatieve aandoeningen (PTLD), nasofaryngeaal carcinoom (NPC) en 

maagcarcinoom (GC) bestudeerd door te focussen op de interactie tussen tumorcellen en 

reactieve cellen in de micro-omgeving van de tumorcellen. Verder werd ook de klinische 

waarde getest van verschillende EBV-eiwitten en RNA-moleculen als biomarkers. 

In Hoofdstuk 2 bespreken we de huidige kennis over de micro-omgeving van tumorcellen 

(TME) in drie EBV-geassocieerde maligniteiten, namelijk HL, NPC en GC. HL en GC zijn 

slechts in een deel van de gevallen geassocieerd met EBV, terwijl NPC bijna in alle gevallen 

geassocieerd is met EBV. Ondanks de betrokkenheid van EBV als een gemeenschappelijk 

pathogenetisch kenmerk, vertonen deze drie maligniteiten allemaal een eigen 

karakteristieke samenstelling van immuuncellen, vaak met veel T-cellen. In de TME van 

EBV+ HL is de verhouding tussen niet-tumorcellen en tumorcellen vaak groter dan 100:1. 

Een ander onderscheidend kenmerk van de HL TME is de aanwezigheid van rozetterende 

T-cellen die voornamelijk bestaan uit T-helper 2 (Th2) en regulatoire T-cellen rond de 

tumorcellen. CD8+ T-cellen worden vaker aangetroffen in de TME van NPC en EBV+ GC, 

maar niet alle CD8+ T-cellen in de TME hebben cytotoxische eigenschappen. Het is 

duidelijk dat T-cellen een belangrijk onderdeel zijn van de TME bij alle drie EBV 

geassocieerde maligniteiten.  

Ondanks de aanwezigheid van T-cellen in de TME, is er geen effectieve antitumor 

immuunreactie tegen de tumorcellen. Dit suggereert dat tumorcellen een effectief 

immuun-ontsnappingsmechanisme hebben ontwikkeld. Daarnaast is er bewijs dat 

componenten in de TME, waaronder T-cellen, fibroblasten en endotheelcellen, 

ondersteuning bieden aan de overleving van tumorcellen. Momenteel bekende immuun-

ontsnappingsmechanismen omvatten onder andere die op het niveau van 

antigeenpresentatie door humaan leukocyten antigeen (HLA) en modulatie van 

antigeenafhankelijke activering van T-cellen. Verlies van HLA-expressie is een van de 

mechanismen waarmee tumorcellen herkenning door T-cellen kunnen vermijden. Er is 

bekend dat meerdere HLA-allelen geassocieerd zijn met gevoeligheid voor EBV-

geassocieerde HL en NPC.  

In Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 werd het verlies van HLA-expressie door tumorcellen 

bestudeerd in de context van bekende risico- en beschermende HLA-allelen in cHL en NPC. 

We wilden onze hypothese testen dat het voor tumorcellen in individuen met een 
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beschermend HLA-allel belangrijker is om de expressie van HLA te onderdrukken in 

vergelijking met individuen die deze allelen niet hebben of die dragers zijn van risico HLA-

allelen. In hoofdstuk 3, hebben we eerst een meta-analyse uitgevoerd om consistente 

risico- en beschermende allelen te identificeren in een gecombineerd Nederlands en 

Schots/ Noord-Engels patiënten cohort om consistente beschermende en risico HLA-

allelen te identificeren. Vervolgens hebben we HLA-expressie onderzocht in 338 klassieke 

HL (classical; cHL) patiënten. Verlies van HLA-klasse I expressie werd waargenomen bij 

72% van de cHL-patiënten. Verlies van HLA-expressie werd vaker gevonden bij vrouwen, 

EBV-negatieve cHL en het nodulaire scleroserende subtype. CHL-patiënten met het 

beschermende HLA-DRB1*07 allel, hadden vaker verlies van HLA-klasse II expressie dan de 

HLA-DRB1*07 negatieve patiënten, in overeenstemming met onze hypothese. Evenzo 

behielden EBV-negatieve DRB1*15/16-risico-alleldragers vaker HLA-klasse I expressie dan 

niet-dragers. Bij EBV-positieve cHL-patiënten behielden HLA-B*37-risico-alleldragers HLA-

klasse I expressie vaker dan niet-dragers, in overeenstemming met onze hypothese. Voor 

de overige HLA-allelen was het verlies van HLA ofwel niet significant verschillend tussen 

dragers en niet-dragers, ofwel waren de verschillen significant maar in tegengestelde 

richting. Concluderend, verlies of retentie van HLA-expressie door tumorcellen is 

geassocieerd met een subset van de beschermende of risicovolle allelen. Deze gegevens 

suggereren dat HLA-allelen een vroeg effect kunnen hebben op de gevoeligheid om cHL te 

ontwikkelen en soms later in het proces de mate van selectiedruk bepalen om HLA te 

verliezen. 

In Hoofdstuk 4 werd een vergelijkbare studie uitgevoerd voor NPC. In deze studie hebben 

we ons specifiek gericht op de unieke Bidayuh-populatie. De Bidayuh-bevolking is een 

etnische minderheidsgroep in Maleisië met een extreem hoog risico op NPC. Voor zover 

wij weten, zijn alle grote cohortstudies die de associatie van HLA met NPC rapporteren, 

uitgevoerd in de Chinese bevolking die in China of andere landen woont. Tot op heden zijn 

er geen studies over de associatie van HLA in de Bidayuh-populatie. Als eerste hebben we 

een HLA-typering uitgevoerd om te bepalen of er associaties met HLA in Bidayuhs zijn. 

Mogelijk vanwege grote verschillen in allelfrequenties in Bidayuh ten opzichte van de 

Chinese populatie, hebben we geen associatie gevonden van eerder geïdentificeerde 

risico- of beschermende allelen met NPC in Bidayuh. Integendeel, drie nieuwe HLA-allelen 

bleken geassocieerd te zijn met NPC in Bidayuh. HLA-A*24:07, een veel voorkomend allel 

in de Bidayuh-populatie, werd geïdentificeerd als een beschermend allel, terwijl HLA-

A*24:02 en HLA-B*15:25 werden geïdentificeerd als risico-allelen. De allelfrequentie van 

HLA-A*24:02 is lager, terwijl de frequentie van HLA-B*15:25 hoger is in Bidayuh in 

vergelijking met de Chinese populatie. Deze bevindingen suggereren dat het HLA-type 

belangrijk is voor de gevoeligheid voor NPC in Bidayuh, maar dat HLA-afhankelijke en HLA-

onafhankelijke onderliggende mechanismen verschillen van die in andere hoog risico 

populaties. Als volgende stap hebben we onderzocht of verlies en behoud van HLA-

expressie door tumorcellen geassocieerd was met de geïdentificeerde HLA-allelen. 
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Bidayuh NPC-patiënten die het HLA-A*24:02-risico-allel droegen, behielden vaker HLA-

expressie (100%) in vergelijking met degenen die het risico-allel niet droegen (16,7%). Het 

aantal beschikbare patiënten voor deze analyses was echter beperkt, dus aanvullende 

studies zijn nodig om deze bevinding te bevestigen. Er werd geen verschil in de frequentie 

van HLA-verlies waargenomen voor de andere twee HLA allelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

EBV-serologie en EBV-DNA testen zijn beide nuttig gebleken als screeningsinstrumenten 

voor NPC. Meer recentelijk zijn ook veelbelovende studies over andere biomarkers, zoals 

plasma-microRNAs, gerapporteerd voor NPC. In Hoofdstuk 5 hebben we de prestaties 

geëvalueerd van zes gevestigde biomarkers (vier EBV-serologietesten namelijk EA IgA, EA 

IgG, EBNA-1 IgA, VCA IgA en twee EBV DNA-testen, namelijk BamHI-W 76bp en EBNA1 

99bp) en vier nieuw gerapporteerde biomarkers (EBV DNA-test BamHI-W 121bp en 

plasma EBV-miR-BART7-3p, humane miR-29a-3p en miR-103a-3p). Het doel was om de 

klinische bruikbaarheid van een enkele of combinaties van meerdere biomarkers te 

evalueren om NPC te detecteren. Van alle 10 biomarkers had de 76bp BamHI-W test de 

hoogste gevoeligheid om NPC te detecteren in ons cohort van 232 NPC-gevallen. Zoals 

verwacht had de 121bp BamHI-W-test een lagere gevoeligheid maar een hogere 

specificiteit. Geen van de miRNAs presteerde beter dan de op EBV DNA gebaseerde tests. 

ROC-curves lieten voor alle drie de miRNAs een lagere gevoeligheid zien (AUC van 0,5071 - 

0,7737) in vergelijking met de EBV-DNA-testen (AUC van 0,9303 - 0,9832). Combinaties 

van de gebruikte biomarker testen in verschillende beslissingsboomalgoritmen 

resulteerde in zeven voorspellende modellen. De BamHI-W 76bp-test bleek als enige een 

belangrijke component te zijn in alle modellen voor het aantonen van NPC. De EBNA1-

DNA-test was de beste prognostische marker voor overleving, en werd opgenomen in alle 

prognostische beslissingsboommodellen.  

In Hoofdstuk 6 werden de niveaus van 27 miRNAs en EBV-DNA in neusspoelingen (nasal 

washings, NW) geëvalueerd als biomarkers voor de detectie van NPC. Beide EBV-DNA-

testen (BamHI-W 76bp en EBNA1 99bp) en zeven van de 27 geteste miRNAs lieten 

significante verschillen zien tussen NPC-patiënten (n=46) en niet-NPC-patiënten (n=73). 

Alle negen biomarkers hadden een AUC van meer dan 0,7. Deze biomarkers werden 

onderworpen aan logistische regressieanalyse om te bepalen of combinaties van twee of 

meerdere van de biomarkers NPC betrouwbaar konden voorspellen. Het model met 

EBNA1 en humane miR-21 vertoonde betere prestaties aangaande het detecteren van 

NPC dan elk van de negen biomarkers alleen. Follow-up testen over een periode van 16 - 

162 maanden bij 14 patiënten, waren negatief bij acht patiënten die in remissie waren en 

positief bij twee patiënten met terugkerende en persisterende NPC. Bij de overige vier 

patiënten was er een minder goede associatie met ziekteactiviteit.  

In Hoofdstuk 7 werd verlies of winst van genomisch materiaal (copy number variations, 

CNVs) bestudeerd in celvrij plasma DNA (cell free DNA, cfDNA) van HL-patiënten met 

behulp van ‘low-coverage whole genome sequencing’ (lcWGS). In hetzelfde materiaal 
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werd tegelijkertijd ook de aanwezigheid van EBV gedetecteerd door gericht sequensen 

van BamHI-W en LMP1. CNVs werden gedetecteerd in cfDNA verkregen op het moment 

van diagnose in 59% (26 van de 44) van de cHL patiënten en in geen van de zes nodulair 

lymfocytenrijke HL patiënten. In lijn met eerdere onderzoeken op cfDNA en DNA van de 

tumorcellen geïsoleerd uit weefsels, waren de meest voorkomende terugkerende CNVs 2p 

winst (34%), 9p winst (32%), 12q11-15 winst (23%) en 6q verlies (20%). Gerichte 

sequentiebepaling van de EBV BamHI-W en LMP1-genregio's in cfDNA had een sensitiviteit 

van 100% voor het detecteren van EBV voor alle EBV-positieve cHL-patiënten.  

In Hoofdstuk 8 werd een vergelijkbare studie uitgevoerd op 18 patiënten met monomorfe 

PTLD's. Dertien van de 18 patiënten hadden een PTLD die leek op diffuus grootcellig B-

cellymfoom (DLBCL). CNVs werden gedetecteerd in cfDNA van 61% (11 van de 18) van de 

patiënten. De meest voorkomende CNVs waren winst van 3q26.2-29, 11q14.1-25, 

18q21.1-21.33, en verlies van 6q11-21. Er werden meer genomische afwijkingen 

waargenomen in EBV-negatieve PTLD in vergelijking met EBV-positieve PTLD. Het CNV-

profiel in cfDNA van de PTLD-patiënten kwam overeen met eerder gerapporteerde CNVs 

in weefsel van PTLD-patiënten.  
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