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Woord vooraf 
Baarmoederhalskanker is een frequente maligne aandoening, gerelateerd aan een hoge mortaliteit. In 

een vroeg stadium kunnen cervicale laesies wel goed behandeld worden. Om deze reden is regelmatige 

screening belangrijk. In de huidige scriptie wordt het al dan niet aanwezig zijn van een genetische 

voorbeschiktheid voor cervixcarcinoom geanalyseerd. Met deze informatie kan men immers de 

vrouwen die een hereditair verhoogd risico hebben voor de ontwikkeling van cervicale laesies 

identificeren. Binnen deze hoogrisicogroep is  regelmatige screening van het grootste belang.  

 

Deze scriptie kwam tot stand in samenwerking met promotor Prof. Dr. B. Poppe. Ik wil hem bedanken 

voor zijn hulp tijdens de 2 jaar waarin ik aan deze literatuurstudie werkte. Dit voor de antwoorden die 

hij kon geven op de vragen die rezen tijdens het opzoeken van informatie gedurende het eerste jaar van 

het proces. Mijn kennis omtrent genetica was nog vrij beperkt toen ik aan deze scriptie begon en Prof. 

Dr. B. Poppe gaf mij de nodige uitleg waar dit voor moeilijkheden zorgde. Verder wil ik hem 

bedanken voor het geduld dat hij had tijdens het tweede jaar waarin ik de volledige scriptie uitschreef. 

 

Daarnaast dank ik ook M. Zoodsma. Zij schreef in 2005 een scriptie omtrent hetzelfde onderwerp. 

Hierop kon ik mij bij aanvang van mijn eigen scriptie baseren voor wat betreft de genpolymorfismen 

die reeds gekoppeld werden aan cervicale neoplasie. Bij afsluiting van mijn analyse kon ik ook mijn 

conclusie vergelijken met deze van haar. 
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1. Abstract 
 

OBJECTIEVEN: Cervixcarcinoom (CC) is de derde meest frequente maligniteit bij vrouwen, met 

daarnaast ook een hoge mortaliteit. CC wordt voorafgegaan door premaligne cervicale laesies. Infectie 

met het humaan papillomavirus (HPV) is een noodzakelijke factor voor de ontwikkeling van deze 

laesies. Heel wat vrouwen worden gedurende hun leven besmet met HPV, doch slechts een kleine 

fractie hiervan ontwikkelt uiteindelijk de ziekte. Hieruit blijkt dat ook andere factoren van belang zijn 

in de evolutie van een HPV-infectie naar premaligne laesies en naar CC. Deze cofactoren omvatten 

onder andere karakteristieken van omgeving en levensstijl. Daarnaast werd ook gesuggereerd dat de 

genetische achtergrond van een individu een rol zou spelen. Polymorfismen in bepaalde genen zouden 

de susceptibiliteit van een individu voor cervicale neoplasie verhogen. Genetische variatie wordt voor 

meer dan 90% bepaald door single nucleotide polymorphisms (SNPs). De polymorfismen die een rol 

zouden kunnen spelen zijn gelegen in genen met een functie in de regulatie van de celcyclus (p53 en 

methyleentetrahydrofolaatreductase (MTHFR)), de metabolisatie van toxische stoffen (cytochromen 

p450 (CYP450) en glutamyl-S-transferase (GST)) en de immuunrespons (humane leukocyten 

antigenen (HLA), interleukine-10 (IL-10) en Fas). Verschillende studies naar de rol van deze 

kandidaatgenen werden reeds uitgevoerd. Er is echter nog een groot gebrek aan consistente resultaten. 

Het doel van deze scriptie is de bevindingen samen te vatten zodat een idee verkregen wordt van de 

globale risico’s voor cervicale neoplasie veroorzaakt door de genetische polymorfismen. Daarnaast 

worden ook de verschillende factoren die bijdragen tot de heterogeniteit in resultaten tussen de 

verschillende associatiestudies benoemd. 

METHODEN: De studies geïncludeerd in deze literatuurstudie werden geselecteerd uit de Pubmed 

database door middel van zoektermen die bestonden uit een combinatie van de verschillende 

kandidaatgenen samen met ‘cervical cancer’. Enkel de studies gepubliceerd tussen 1999 en 2009 

werden opgenomen in deze analyse. Daarnaast werden ook een aantal studies, waarnaar meermaals 

gerefereerd werd, geïncludeerd. Daarbij kwamen nog een aantal studies uit de thesis van Margreet 

Zoodsma. De manier waarop de associatiestudies werden uitgevoerd, wordt besproken. 

RESULTATEN: De bevindingen van de verschillende associatiestudies waren sterk verschillend. 

Door gebrek aan consistentie is het moeilijk een eenduidig resultaat te formuleren. Slechts een kleine 

minderheid van de studies omtrent het p53-polymorfisme bevestigde een positieve associatie met 

cervicale neoplasie. Het effect van het MTHFR-polymorfisme op de susceptibiliteit voor cervicale 

neoplasie moet steeds geïnterpreteerd worden in functie van het foliumzuurdieet en de mate van 

alcoholgebruik. Dit SNP kan immers zowel een protectief als een risicoverhogend effect hebben voor 

CC afhankelijk van de inname van foliumzuur in het dieet. In de studies omtrent de rol van de 

CYP450-polymorfismen is de hypothese voor een associatie met CC het sterkst voor de 

polymorfismen van CYP1A1. Slechts een gering aantal studies bevestigden een associatie tussen de 
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nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1 met cervicale neoplasie. In de studies betreffende het HLA-

complex werd het meest gewezen op een positieve associatie van DQB1*03, DQB1*05, DRB1*02, 

DRB1*07 en DRB1*15 met cervicale neoplasie. Daarnaast is er een sterk vermoeden voor een 

protectief effect van DRB1*13. Voor wat betreft de associatiestudies van de HLA-haplotypes werd 

meermaals een positieve associatie gevonden van DQB1*03-DRB1*04 en een negatieve associatie 

van DQB1*06-DRB1*13 met cervicale neoplasie. Daarnaast werd de positieve associatie van 

DQB1*06-DRB1*15 benadrukt in een geïncludeerde meta-analyse. Omtrent de SNPs van IL-10 

werden te weinig studies opgenomen in deze literatuurstudie waardoor hieromtrent geen besluit kon 

worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor het SNP ter hoogte van de Fas-promoter.  

BESLUIT: Voor geen enkel kandidaatgen kan een verband met cervicale neoplasie eenduidig 

gedefinieerd worden. CC is een multifactoriële aandoening. Naast een hereditaire voorbeschiktheid, 

bepalen ook omgevingsfactoren mee de gevoeligheid voor ontwikkeling van de ziekte. Sommige 

studies toonden een sterke bijdrage van herediteit in welbepaalde populaties. Deze genetische 

voorbeschiktheid kan echter niet veralgemeend worden. De sterkte van de associaties is immers 

verschillend in de verschillende etniciteiten, te wijten aan de verschillende prevalentie van de 

polymorfismen, de verschillende incidentie van CC en de verschillende levensstijl van de populaties. 

Globaal beoordeeld is de genetische bijdrage tot cervicale carcinogenese beperkt. Meer studies in 

grote studiepopulaties en uitgevoerd in verschillende etnische groepen zijn noodzakelijk om de globale 

risico’s voor cervicale carcinogenese, veroorzaakt door de genetische polymorfismen, in te schatten. 

Gezien de verschillende pathogenese van adenocarcinoom (AC) en plaveiselcelcarcinoom (SCC) zal 

de sterkte van genetische predispositie verschillen en is in toekomstige studies stratificatie van deze 

patiënten aangewezen. Een studie moet ook steeds uitgevoerd worden in een etnisch homogene 

populatie, anders zijn de resultaten van de case-control studies niet volledig betrouwbaar. Het is ook 

aangeraden steeds dezelfde variante genotypes te vergelijken met dezelfde wild-type genotypes in 

patiënten versus controles. Enkel bij vergelijking van dezelfde genotypes, kunnen resultaten van 

verschillende studies onderling vergeleken worden. Andere confounders in deze studies zijn de 

verschillen in DNA-bronnen en detectiemethoden. Studieresultaten moeten dus steeds met grote 

omzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
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2. Inleiding 
 

2.1 Baarmoederhalskanker 
 

Wereldwijd is cervixcarcinoom (CC) de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen. CC is tevens 

geassocieerd met een hoge mortaliteit. De ziekte is voornamelijk een groot probleem in 

ontwikkelingslanden. De kans op overleving is significant hoger bij een vroegtijdige diagnose. Om 

deze reden is regelmatige screening belangrijk (Zoodsma et al., 2005f).  

 

De meeste cervicale laesies ontwikkelen zich ter hoogte van de transformatiezone van de cervix, 

namelijk de plaats waar er een overgang is van plaveiselepitheel naar cilindrisch epitheel. Deze zone is 

bijzonder gevoelig voor de ontwikkeling van een metaplasie. Een noodzakelijke gebeurtenis in de 

ontwikkeling van CC is de infectie van de cervix met het humaan papillomavirus (HPV) en de 

persistente aanwezigheid van dit virus. HPVs zijn strikt epitheliotrope virussen, zij infecteren met 

andere woorden enkel epitheel, met name huid en mucosa. Bij mensen zijn meer dan 100 types HPV 

gekend. De mucosale en genitale HPVs, bestaande uit ongeveer 40 types, worden, afhankelijk van hun 

aanwezigheid in maligne laesies van de cervix, verdeeld in de laagrisico HPVs (6, 11, 40, 42, 43, 44, 

54, 61, 70, 72 en 81) (LR-HPV) en de hoogrisico HPVs (16, 18, 31, 33, 39, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 

68, 73 en 82) (HR-HPV). Het overgrote deel van de hooggradige premaligne laesies en CC bevat één 

of meerdere HR-HPVs, waaronder HPV-16 het meest frequente type is. De LR-HPVs veroorzaken 

eerder condylomen en dragen ook bij tot de vorming van laaggradige premaligne laesies. HPVs zijn 

dubbelstrengige DNA-virussen van ongeveer 8 kb. Transmissie gebeurt via seksueel contact. De 

belangrijkste gebeurtenis in de HPV-geassocieerde carcinogenese is de integratie van het viraal DNA 

in het gastheer DNA. Dit leidt tot de constitutieve expressie van de HPV-eiwitten. Enkel de HR-HPVs 

kunnen integreren in het gastheer DNA (Zehbe et al., 2001; Pillai et al., 2002; Sierra-Torres et al., 

2003).  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 types CC, namelijk plaveiselcelcarcinoom (SCC) en 

adenocarcinoom (AC). Precursor laesies gaan de progressie naar CC vooraf. Deze komen voor onder 

de vorm van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) volgens de CIN-indeling of squameuze intra-

epitheliale laesies (SIL) volgens de Bethesda-indeling, welke in verschillende gradaties voorkomen 

(CIN I-III en LSIL of HSIL) (Figuur 1) (Sierra-Torres et al., 2006; Sousa et al., 2007).  
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                    CIN I            CIN II                     CIN III 
    

Figuur 1: colposcopische beelden van precursor laesies van CC 
Beeldboek gynaecologie Prof. Dr. Gerris 

 
Belangrijk in de progressie van deze laesies naar CC is de expressie van twee virale oncogenen, E6 en 

E7, gecodeerd door de HPVs (Figuur 2). E6 en E7 binden en degraderen tumorsuppressoreiwitten van 

de gastheer, respectievelijk p53 en retinoblastoma (Rb). E6 en E7 veroorzaken op deze manier 

coöperatief een effect van cellulaire immortaliteit en transformatie. De oncogenen worden gecodeerd 

door zowel LR- als HR-HPVs. E6 afkomstig van de HR-HPVs degradeert p53 weliswaar op een meer 

efficiënte manier dan het E6 afkomstig van LR-HPVs, namelijk via het proteasoom ubiquitine (Sierra-

Torres et al., 2006; Sousa et al., 2007).  

 

 
Figuur 2: progressiemodel van CC 

www.soaaids.nl 
 

70 tot 80% van de vrouwen krijgt naar schatting een HPV-infectie gedurende haar leven. Mannen 

kunnen drager zijn van het virus. Infectie met HR-HPV is de meest significante risicofactor voor 

ontwikkeling van cervicale neoplasie. Veel vrouwen worden besmet met het virus, doch slechts 1% 

onder hen ontwikkelt CC. De meeste infecties verdwijnen immers spontaan en resulteren niet in 

cervicale laesies. Hieruit kan afgeleid worden dat andere factoren van belang zijn in de cervicale 

carcinogenese. De karakteristieken van de verschillende HPVs worden beschreven met de term ‘viral 

load’. Deze wordt bepaald door het HPV-type en -subtype. Naast HPV-infectie is er ook een rol 
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weggelegd voor karakteristieken van levensstijl en blootstelling in de cervicale carcinogenese. 

Kenmerken in de levensstijl die het risico voor de ontwikkeling van cervicale laesies verhogen, 

omvatten een jonge leeftijd bij eerste coïtus, wisselende intieme contacten, een hoge pariteit (> 3 

kinderen) en een gebrekkig dieet. Blootstelling aan sigarettenrook en andere toxische stoffen -zoals 

deze die vrijkomen bij de verbranding van hout of steenkool-, inname van orale contraceptiva en co-

infectie met andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) verhogen ook de gevoeligheid voor 

cervicale laesies. Toxische stoffen worden ter hoogte van de cervix omgezet in carcinogene stoffen. 

Een jonge leeftijd bij eerste coïtus en wisselende intieme contacten verhogen de gevoeligheid voor 

ontwikkeling van CC door de verhoging van het risico voor HPV-infectie. De andere cofactoren 

verhogen de persistentie van het virus en de progressie van premaligne laesies naar CC (Kim et al., 

2001; Yang et al., 2001; Pillai et al., 2002; de Araujo et al, 2003;  Au et al., 2003; Sierra-Torres et 

al., 2003; Au et al., 2004; Lee et al., 2004; Santos et al., 2005; Sierra-Torres et al., 2006; Joseph et 

al., 2006; Wu et al., 2006; Ferreira et al., 2006; Sobti et al., 2006; Sousa et al., 2007).  

 

Naast HPV-infectie, kenmerken van de levensstijl en van blootstelling aan omgevingsstoffen wordt 

vermoed dat ook genetische karakteristieken een rol hebben in de susceptibiliteit voor cervicale 

carcinogenese. Genetische variaties kunnen voorkomen onder de vorm van single nucleotide 

polymorphisms (SNPs), inserties/deleties of triple nucleotide expansies. Meer dan 90% van de 

genetische variatie wordt bepaald door SNPs. Dit zijn enkelvoudige basenpaarvariaties, welke één 

keer om de 300 basenparen voorkomen. Structureel worden transities (substituties tussen pyrimidines 

en purines onderling) en transversies (substituties van een pyrimidine door een purine en omgekeerd) 

onderscheiden. Functioneel worden SNPs in synonymous en nonsynonymous veranderingen 

ingedeeld. Synonymous SNPs geven geen aanleiding tot een wijziging in de aminozuurvolgorde 

terwijl nonsynonymous SNPs dit wel doen. Deze genetische variaties maken het humaan genoom van 

elk individu uniek en dragen op deze manier bij tot een verschillende gevoeligheid voor de 

ontwikkeling van ziekten (Figuur 3) (Sousa et al., 2007; cursus genetica Prof. Dr. De Paepe). 
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Tot nu toe beperkt de preventie van CC zich tot een regelmatige cytologische screening. Jonge 

vrouwen krijgen het advies 2 tot 3 jaar na hun eerste seksuele contact zich te laten screenen via een 

cervixuitstrijkje bij de huisarts of gynaecoloog. Dit wordt dan verder best herhaald om de 3 jaar. Dit 

uitstrijkje wordt geëvalueerd volgens de Papanicolaou criteria (Pap-test). De vooruitgang in screening 

en behandeling de voorbije 40 jaar, gebaseerd op het feit dat CC voortkomt uit goed behandelbare 

gelokaliseerde laesies, heeft de morbiditeit en mortaliteit in grote mate gereduceerd. CC blijft echter 

een belangrijke doodsoorzaak. Bovendien zijn er dramatische wijzigingen in de natuurlijke evolutie 

van de ziekte. De ziekte is nu meer frequent bij jonge vrouwen, de histologische karakteristieken zijn 

gewijzigd -zo is de incidentie van AC toegenomen- en bij jonge vrouwen is metastasering naar de 

lymfeklieren nu meer frequent. Dit heeft geleid tot een vermindering in de overlevingskansen bij jonge 

vrouwen met dergelijke laesies. De sensitiviteit van de Pap-test is ook niet hoger dan 70%. Recent 

introduceerde men de HPV-test als bijkomende screeningsmethode om betere resultaten te verkrijgen. 

Het toevoegen van een genetische screening zou de positieve predictieve waarde voor detectie van 

cervicale neoplasie nog meer verhogen (Bertorelle et al.,1999; Kim et al., 2000; Liu et al., 2001; 

Humbey et al., 2002). 

 

Het voornaamste probleem van de associatiestudies en de onderlinge vergelijking is het gebrek aan 

consistente resultaten tussen de verschillende studies uitgevoerd in verschillende populaties maar ook 

binnen dezelfde populatie. Variatie in de methodologische karakteristieken van de verschillende 

studies kunnen deze vergelijking beïnvloeden en bijdragen tot de heterogeniteit tussen de 

verschillende studieresultaten. Om deze reden is het doel van deze scriptie ook de verschillende 

factoren die de betrouwbaarheid van de studieresultaten beïnvloeden te omschrijven. 

 

Margreet Zoodsma bracht in 2005 aan de rijksuniversiteit van Groningen haar scriptie uit over 

hetzelfde onderwerp. Zij bestudeerde de genen betrokken bij de afweer tegen HPV. Met gegevens van 

patiënten en hun familieleden maakte Zoodsma een overzicht van de kenmerken en genetische 

variaties welke meer frequent voorkomen bij patiënten dan bij gezonde mensen. Haar scriptie werd 

dus eerder opgesteld vanuit wetenschappelijk onderzoek -weliswaar gecombineerd met 

literatuurstudie- terwijl voor deze scriptie louter gegevens vanuit de literatuur verzameld werden. 

Vergelijking van de bevindingen leek hier op zijn plaats. Deze scriptie was ook het uitgangspunt voor 

de kandidaatgenen waarnaar literatuurstudie werd verricht (Zoodsma et al., 2005f). 
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2.3 Polymorfismen 
 

Polymorfismen zijn variaties in de DNA-sequentie. Indien de SNPs voorkomen in de coderende 

segmenten van het genoom kunnen zij leiden tot aminozuursubstitutie en dus tot een verschillende 

functionaliteit van de eiwitten die door deze genen gecodeerd worden. Indien de SNPs niet gelegen 

zijn in de coderende segmenten kunnen zij wel een invloed uitoefenen op het proces van transcriptie 

en translatie van de genen. Hierdoor kan genetische variatie aan de basis liggen van een verschillende 

susceptibiliteit voor ontwikkeling van ziekten (Joseph et al., 2006).  

 

De genen die mogelijk een rol spelen in de bepaling van voorbeschiktheid voor CC zijn deze met een 

functie in DNA-herstel, metabolisatie van toxische stoffen en de immuunrespons. Studies met 

betrekking tot genen die coderen voor p53, methyleentetrahydrofolaatreductase (MTHFR), glutamyl-

S-transferase (GSTM1, GSTT1, GSTM3 en GSTP1), de cytochromen p450 (CYP450, namelijk 

CYP1A1 en CYP2E1), de humane leukocyten antigenen (HLA), interleukine-10 (IL-10) en Fas 

werden meermaals gepubliceerd. Daarnaast is er ook nog sprake van een aantal andere minder 

bestudeerde polymorfismen. In deze scriptie komen enkel de meermaals gerapporteerde 

polymorfismen aan bod.  

 

Voor objectieve risico-analyse is het van belang de rol van de susceptibiliteitsgenen te identificeren 

volgens penetrantie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen genen met hoge penetrantie en genen 

met lage penetrantie. Genen met hoge penetrantie zijn rechtstreekse oorzaken van familiale syndromen 

en segregeren samen met de ziekte (bijvoorbeeld het BRCA1-gen in familiaal borstcarcinoom). Genen 

met lage penetrantie zijn over het algemeen geassocieerd met vele sporadische carcinomen met 

multifactoriële etiologie. Van deze laatste genen is geweten dat zij aggregeren met de ziekte en dat zij 

vaak interageren met omgevingsfactoren en met andere genen, om zo het globale risico voor 

ontwikkeling van de ziekte te verhogen. De genen die geassocieerd worden met cervicale neoplasie 

zijn genen met lage penetrantie. Deze genen leveren mogelijk alleen maar een kleine tot gemiddelde 

verhoging op van het lifetime risico voor CIN of CC. Het vermoeden bestaat dat varianten van deze 

zogenaamde lage penetrantie genen aanwezig zijn bij een groot aantal mensen en daarom kan het 

‘population attributable risk’ wel hoog zijn (Zoodsma et al., 2005f; Joseph et al., 2006). 
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2.3.1 Genen betrokken in DNA-herstel: p53 en MTHFR 

 

2.3.1.1 P53 

 

Het p53-eiwit is een negatieve regulator van de celcyclus, het is een tumorsuppressoreiwit. De functies 

van p53 omvatten het inlassen van een groeistop in de G1-fase van de celcyclus, het herstel van DNA-

schade en de inductie van apoptose. P53 gedraagt zich als de ‘beschermer van het genoom’. Wanneer 

cellen onherstelbare DNA-schade vertonen, activeert p53 een stopfase in de celcyclus en induceert 

DNA-herstel of apotose. Op deze manier voorkomt p53 het optreden van mutaties in het humaan 

genoom. Bij infectie met HR-HPV bindt het viraal oncogeen E6 met p53 en veroorzaakt zo via het 

proteasoom ubiquitine de degradatie van p53. Door functieverlies van p53 resulteert deze degradatie in 

chromosomale instabiliteit. Cellen kunnen nu immortaliseren en dit geeft aanleiding tot maligne 

transformatie (Figuur 4) (Storey et al., 1998; Kim et al., 2001; Sousa et al., 2007; Zhou et al., 2009). 

 

 
Figuur 4: functie van p53 

www.nature.com 
 

TP53, het gen dat codeert voor het p53-eiwit, is gelegen op de korte arm van chromosoom 17 

(17p13.1). Het kandidaatpolymorfisme bevindt zich ter hoogte van codon 72 van exon 4. Het 

polymorfisme is een nonsynonymous SNP bestaande uit een transversie van cytosine (C) naar guanine 

(G). Deze allelen coderen dus voor 2 structureel verschillende aminozuren. Het allel CCC dat enkel 

cytosine bevat, codeert voor proline (Pro), het allel CGC dat guanine bevat, codeert voor arginine 

(Arg). Het polymorfisme is gelegen in het prolinerijk gebied dat betrokken is in de inductie van 

apoptose. Het structureel verschil van de eiwitten uit zich dan ook in een functioneel verschil. Een 
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verhoogde susceptibiliteit voor cervicale neoplasie wordt gesuggereerd voor vrouwen die drager zijn 

van het Arg-allel. De meest frequent gerapporteerde verklaring hiervoor is deze van Storey et al. 

(1998). In deze studie bleek uit in vivo onderzoek dat de Arg-vorm van p53 meer gevoelig is voor 

degradatie door HPV-E6 dan de Pro-vorm. Van belang voor deze degradatie is een volledige integratie 

van het viraal DNA in het gastheer DNA. Soms ontbreekt de integratie van E2, afkomstig van het 

HPV DNA, in het gastheer DNA. Het genproduct van E2 reguleert de expressie van zowel E6 als E7. 

Zonder integratie van E2 vindt dus geen degradatie van p53 plaats (Figuur 5) (Storey et al., 1998; 

Thomas et al., 1999; Makni et al., 2000; de Araujo Souza and Villa, 2003; Sousa et al., 2007).  

 

 
Figuur 5: degradatie van p53 via de ubiquitine-pathway door HPV-E6 

Vrij ubiquitine wordt eerst geactiveerd via covalente binding aan het E1-enzym in een ATP-afhankelijke reactie en wordt vervolgens 
getransfereerd naar een ubiquitine-conjugerend enzym (E2). Tenslotte bindt HPV-E6 aan het cellulair ubiquitine eiwit ligase E6 geassocieerd 

eiwit (E6 AP), dat dan bindt op p53. Polygeübiquitineerd p53 wordt herkend en gedegradeerd door het proteasoom.  
Ubiquitine wordt geregenereerd. 

 Sousa et al., 2007 
 

2.3.1.2 MTHFR 

 

MTHFR is een enzym met een functie in de metabolisatie van foliumzuur en methionine, belangrijke 

componenten van DNA-synthese en -methylatie. MTHFR katalyseert de reductie van 5,10-

methyleentetrahydrofolaat (5,10-methyleenTHF) naar 5-methyltetrahydrofolaat (5-methylTHF). 5-

methylTHF functioneert als donor van foliumzuur en een methylgroep in de methylatie van 

homocysteïne naar methionine. Hierdoor heeft MTHFR een rol in de DNA-methylatie. DNA-

methylatie is een epigenetisch proces dat van belang is in de regulatie van genexpressie en het behoud 

van genoomstabiliteit. Daarnaast is het enzym ook betrokken in de productie van deoxythymidine 

monofosfaat (dTMP), welke de beschikbaarheid regelt van uracil (U) en thymine (T). Beide 
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nucleotiden zijn noodzakelijk in de DNA-synthese en het het DNA-herstel (Figuur 6) (Lambropoulos 

et al., 2003; Gerhard et al., 2003; Zoodsma et al., 2005d).  

 

 
Figuur 6: methyleringscyclus 
www.atlasgeneticsoncology.org 

 

Het gen dat codeert voor MTHFR is gelegen op de korte arm van chromosoom 1 (1p36.3). Het 

voornaamste polymorfisme dat beschreven werd voor dit gen is een nonsynonymous SNP bestaande 

uit een transitie van cytosine naar thymine ter hoogte van codon 677. Hierdoor wordt een 

aminozuursubstitutie waargenomen van alanine (Ala) naar valine (Val). Het variante enzym heeft een 

lagere activiteit vergeleken met het wild type. Bij onvoldoende inname van foliumzuur of overmatig 

alcoholgebruik resulteert dit polymorfisme in een hyperhomocysteïnemie en een verlaagd 

foliumzuurgehalte in het bloed. Hierdoor ontstaat hypomethylatie van het DNA. Minder 5-methylTHF 

komt ter beschikking waardoor activatie van oncogenen optreedt. Daarnaast is ook de productie van 

dTMP verlaagd waardoor minder thymine ter beschikking komt en het risico op een foutieve 

incorporatie van uracil in het DNA verhoogt. Hierdoor ontstaan DNA strengbreuken en andere 

chromosoomschade. Bij individuen met een lage inname van foliumzuur of overmatig alcoholgebruik 

verwacht men dus een verhoogde susceptibiliteit voor cervicale neoplasie bij dragers van het variant 

genotype. Wanneer het dieet wel adequaat is, verwacht men het tegenovergestelde. In deze situatie 

wordt bij een lagere activiteit van MTHFR een verhoogd gehalte van 5,10-methyleenTHF 

waargenomen. Hierdoor ontstaat een onevenwicht in de nucleotidenpool tijdens DNA-synthese 

waardoor cellen beschermd zouden zijn tegen DNA-schade geïnduceerd door een foutieve incorporatie 

van uracil. Bij deze vrouwen verwacht men dus eerder een protectief effect van het variant genotype 

voor cervicale neoplasie. Het effect van dit polymorfisme moet dus steeds geïnterpreteerd worden in 

samenhang met het foliumzuurdieet en alcoholgebruik. Een ander polymorfisme van het MTHFR-gen 

is een nonsynonymous SNP bestaande uit een transversie van adenine (A) naar cytosine ter hoogte van 

codon 1298. Dit resulteert in de vervanging van glutamine (Glu) door alanine. Deze variatie lijkt niet 

rechtstreeks de functie van het enzym te beïnvloeden maar kan een effect hebben wanneer 
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gecombineerd met het C677T-polymorfisme (Gerhard et al., 2003; Sull et al., 2004; Zoodsma et al., 

2005d; Rao et al., 2006).  

 

2.3.2 Genen betrokken in metabolisatie: CYP450 en GST 

 

Toxische stoffen zijn belangrijke cofactoren in de pathogenese van cervicale neoplasie. Carcinogenen 

interageren met het genetisch materiaal van de gastheer en kunnen zo aanleiding geven tot oxidatieve 

stress en accumulatie van mutaties. Eén van de belangrijkste stoffen is sigarettenrook. De toxische 

bestanddelen in sigarettenrook zijn talrijk en omvatten onder andere de polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK), aldehyden, benzopyreen, ethyleenoxide, 4-aminobifenyl en nitrosamines. 

Veel van deze carcinogenen zijn ook aanwezig in uitlaatgassen en in stoffen die vrijkomen bij de 

verbranding van steenkool of hout. Het effect van deze carcinogenen op de gezondheid van een 

individu wordt bepaald door de uiteindelijke concentratie toxische stof die interageert met het DNA. 

Deze concentratie wordt bepaald door het proces van biotransformatie, dit is de metabolisatie van 

omgevingsstoffen. Dit proces gebeurt in 2 fasen. Fase I bestaat uit een biologische activatie 

(hydrolyse, oxidatie en reductie) van de toxische stoffen. De CYP450-enzymen staan in voor deze 

fase. Fase II is een detoxificatie van de metabolieten. Dit is de functie van GST. Deze metaboliserende 

enzymen beschermen dus tegen de genotoxische effecten van omgevingscarcinogenen. Individuele 

verschillen in de genen die coderen voor deze fase I- en fase II-enzymen beïnvloeden in belangrijke 

mate de gevoeligheid voor de ontwikkeling van een metaplasie ten gevolge van blootstelling aan 

toxische stoffen. Individuen met een genetisch bepaalde hoge fase I-enzymactiviteit en lage fase II-

enzymactiviteit produceren bij blootstelling aan toxische stoffen theoretisch gezien een hoger gehalte 

aan actieve metabolieten en zijn bijgevolg meer gevoelig voor DNA-schade (Goodman et al., 2001; 

Sierra-Torres et al., 2006; Joseph et al., 2006; Ferreira et al., 2006; Singh et al., 2008).  

 

2.3.2.1 CYP450 

 

De enzymen van het CYP450-systeem staan in voor de biologische activatie van de toxische agentia. 

De enzymen welke het meest geassocieerd worden aan cervicale neoplasie zijn CYP1A1 en CYP2E1. 

CYP1A1 codeert voor het aryl hydrocarbon hydrolase (AHH), een enzym betrokken in de 

metabolisatie van PAKs tot reactieve metabolieten. CYP2E1 is betrokken in de metabolisatie van 

carcinogenen met een laag moleculair gewicht zoals de nitrosamines, ethanol, benzeen, 

tetrachloormethaan, vinylchloride en acrylamide (Ferreira et al., 2006; Juàrez-Cedillo et al., 2007).  
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Het CYP1A1-gen is gelegen op de lange arm van chromosoom 15 (15q24.1). Twee polymorfe loci 

werden geïdentificeerd, het m1- en het m2-polymorfisme. Het m1-polymorfisme of het C6235T-

polymorfisme is een synonymous SNP bestaande uit de transitie van thymine naar cytosine ter hoogte 

van codon 6235 en restrictie MspI. Deze locus is gelegen in het 3’ niet-coderend gebied en lijkt 

controle te hebben over de expressie van AHH. Toxische stoffen triggeren de synthese van AHH. Het 

m2-polymorfisme van CYP1A1 of het A4889G-polymorfisme is een nonsynonymous SNP met 

transitie van guanine naar adenine ter hoogte van exon 7 en restrictie NcoI. Deze locus ligt wel in het 

coderend gebied en het polymorfisme betekent een aminozuursubstitutie van isoleucine (Ile) naar 

valine. Hierdoor ontstaan wijzigingen ter hoogte van de haem-bindende regio. De variante enzymen 

van CYP1A1 lijken beiden de AHH-activiteit te verhogen. Zo geeft de Val/Val-variant ter hoogte van 

de NcoI-locus aanleiding tot een CYP1A1-enzym met een tweevoudige katalytische activiteit 

vergeleken met het wild type. De hogere biologische activatie van de toxische agentia doet een 

verhoogde susceptibiliteit voor cervicale neoplasie bij vrouwen met deze polymorfismen vermoeden 

(Juàrez-Cedillo et al., 2007).  

 

Het CYP2E1-gen is gelegen op de lange arm van chromosoom 10 (10q24.3). Ook in dit gen worden 2 

polymorfe loci teruggevonden. Het T7668A-polymorfisme is een synonymous SNP met transversie 

van thymine naar adenine wat resulteert in de substitutie van een D-allel naar een C-allel ter hoogte 

van codon 7668 en restrictie DraI. Dit SNP is gelegen in intron 6. De aanwezigheid van het C-allel 

lijkt het mRNA-gehalte in de lever te verhogen. Dit wijst op een mogelijke toename van de 

transcriptie van het enzym. Dit zou de accumulatie van de toxische stoffen in het cervixweefsel 

tegengaan. In tegenstelling tot de andere polymorfismen van de CYP450-genen wordt voor het DraI-

polymorfisme een negatieve associatie met cervicale neoplasie gesuggereerd. Het C1019T-

polymorfisme is een synonymous SNP bestaande uit een transitie van cytosine naar thymine, 

resulterend in een substitutie van een c1-allel naar een c2-allel ter hoogte van codon 1019 en restrictie 

RsaI. Dit polymorfisme is gelegen in de 5’-regio. Ook dit polymorfisme veroorzaakt een verhoogde 

transcriptie van het CYP2E1-gen en daarmee gepaard gaande een verhoogde enzymactivititeit en geeft 

in tegenstelling tot het T7668A-polymorfisme zo aanleiding tot een verhoogde capaciteit voor de 

activatie van bepaalde chemische carcinogenen. Om deze reden wordt een positieve associatie van het 

C1019T-polymorfisme met cervicale neoplasie gesuggereerd (Sierra-Torres et al., 2003; Sierra-

Torres et al., 2006; Ferreira et al., 2006).  
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2.3.2.1 GST 

 

De GST-familie bestaat uit 6 isozymen, namelijk GSTA, GSTM, GSTT, GSTP, GST� en GST�. Deze 

enzymen staan in voor de detoxificatie en eliminatie van carcinogenen door conjugatie van 

gereduceerd glutathione aan de genotoxische metabolieten. Het zijn voornamelijk de genen coderend 

voor GSTM1, GSTT1 en in mindere mate GSTM3 en GSTP1 die in verband gebracht worden met 

cervicale neoplasie. De GSTM1-subfamilie metaboliseert voornamelijk benzopyreenderivaten en 

andere PAKs. De GSTT1-subfamilie staat daarentegen voornamelijk in voor detoxificatie van 

halogeenethanen en ethyleenoxide (Joseph et al., 2006; Ferreira et al., 2006).  

 

Het GSTM1-gen is gelegen op de korte arm van chromosoom 1 (1p13.3) en het GSTT1-gen op de 

lange arm van chromosoom 22 (22q11.23). De genetische variaties van GSTM1 en GSTT1 bestaan uit 

deleties. Bij homozygote deletie van de loci spreekt men van de nul-genotypes of de deficiënte 

genotypes van GSTM1 of GSTT1. De overige genotypes worden dan de positieve genotypes 

genoemd. De nul-genotypes leiden tot een verlies van de enzymactiviteit. Hierdoor is er een lagere 

affiniteit voor de genotoxische substraten. Reactieve metabolieten welke geen detoxificatie ondergaan, 

reageren met DNA en vormen zo adducten. Indien deze adducten niet hersteld worden, leiden zij tot 

mutaties. Om deze reden worden de polymorfismen van GSTM1 en GSTT1 geassocieerd met een 

verhoogd risico voor cervicale neoplasie. GSTM3 heeft dezelfde positie op chromosoom 1 als GSTM1 

omdat deze tot dezelfde familie behoren . Het SNP van GSTM3 bestaat uit een substitutie ter hoogte 

van intron 6. Het wild type allel is het A-allel, en het variante allel het B-allel. Het effect van dit 

polymorfisme is nog niet volledig opgehelderd. GSTP1 is gelegen op de lange arm van chromosoom 

11 (11q13). Het polymorfisme van GSTP1 is een nonsynonymous SNP bestaande uit een transitie van 

guanine naar adenine ter hoogte van codon 105 waardoor een aminozuursubstitutie van isoleucine naar 

valine optreedt. Hierdoor verzwakt de activiteit van het enzym voor sommige maar niet alle 

elektrofiele substraten. Ook bij vrouwen die drager zijn van de polymorfismen van GSTM3 en GSTP1 

wordt een hoger risico voor ontwikkeling van cervicale neoplasie gesuggereerd (Jee et al., 2002; 

Sierra-Torres et al., 2006; Sobti et al., 2006; Joseph et al., 2006; Singh et al., 2008). 
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2.3.3 Genen betrokken in de immuunrespons: de HLAs, IL-10 en 

Fas 

 

Ook de immuunrespons tegen HPV-infectie speelt een rol in de progressie van de HPV-infectie naar 

premaligne laesies en CC. Er wordt vermoed dat voornamelijk de cellulaire immuniteit van belang is 

in de eliminatie van HPV-geïnfecteerde cellen. De capaciteit van een cel om te reageren tegen HPV-

antigenen lijkt gerelateerd te zijn aan het vermogen om de virale E6 en E7 oncoproteïnen te 

presenteren aan T-cellen. De variatie in immunogenetische achtergrond kan daardoor beschouwd 

worden als een belangrijke factor die mee de susceptibiliteit voor CC bepaalt (Zoodsma et al., 2005a; 

Zoodsma et al., 2005b). 

 

2.3.3.1 HLA 

 

Het major histocompatibility complex (MHC) bevat meer dan 200 genen (3,6 Mb) waartussen een 

sterk LD bestaat. Dit gebied wordt onderverdeeld in 3 kleinere delen (van centromeer naar telomeer): 

klasse II (1,1 Mb) met ongeveer 20 loci, klasse III (0,7 Mb) en klasse I (1,8 Mb) met 15 of meer loci. 

Het complex codeert voor de HLA-moleculen op de oppervlakte van cellen. Deze hebben een 

belangrijke rol in de afweer tegen infecties. Naast de HLA-genen bevat het gebied ook nog andere 

genen die geen functie hebben in de immuniteit, en waarvan de functie soms nog niet gekend is. De 

functie van HLA klasse I en klasse II is de presentatie van korte lichaamsvreemde peptiden, afgeleid 

van pathogenen, aan T-cellen. De producten van de klasse I genen (HLA-A, -B en -C) zijn gewoonlijk 

geassocieerd aan de presentatie van endogene eiwitten, zoals deze van virussen. Deze genen komen tot 

expressie in quasi alle cellen met een kern. Klasse II genen (HLA-DQ, -DR en -DP) zijn in 

tegenstelling tot klasse I geassocieerd aan de presentatie van exogene eiwitten en komen  alleen tot 

expressie in antigenpresenterende cellen zoals B-cellen, geactiveerde T-cellen, macrofagen en 

dendritische cellen. Klasse I moleculen interageren in het algemeen met T-celreceptoren op CD8+ 

cytotoxische T-cellen, welke de presenterende cel vernietigen. Klasse II moleculen interageren met T-

celreceptoren op CD4+ T-cellen. De CD4+ T-cellen zetten vervolgens de B-cellen aan tot productie 

van de gepaste immunoglobulines. Klasse III codeert voor complementfactoren (C2, C4), tumor 

necrosis factor-� en -� (TNF-� en -�) en andere moleculen die een minder duidelijke rol hebben in de 

immuunregulatie zoals de heat shock proteins (HSP), de peptidetransporters (TAP) en de MHC klasse 

I gerelateerde genen-A en -B (MIC-A en MIC-B). TNF-� (cachectine) en TNF-� (lymfotoxine) zijn 

induceerbare cytokines met immunoregulerende en pro-inflammatoire effecten. TNF-� stimuleert in 

synergie met interferon-� (IFN-�) de werking van de HLA klasse II-moleculen (Ghaderi et al., 2000; 
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de Araujo Souza and Villa, 2003; Zoodsma et al., 2005a; Zoodsma et al., 2005b; Mahmud et al., 

2007).  

 

Het MHC is gelegen op de korte arm van chromosoom 6 (6p21.3). Verschillende loci van het MHC 

zijn hoog polymorf, wat een efficiënte herkenning en presentatie van een brede verzameling antigenen 

toelaat. De variatie in de HLA-moleculen bevindt zich ter hoogte van het peptidenbindend deel. Dit is 

het segment van belang in de presentatie van antigenen aan T-cellen. De interactie tussen het HLA-

peptide complex en de T-celreceptor is een essentiële en specifieke stap in de T-celactivatie. Hieruit 

volgt dat polymorfismen in het MHC de klaring van infecties beïnvloeden (Ghaderi et al., 2000;de 

Araujo Souza and Villa, 2003; Zoodsma et al., 2005a; Zoodsma et al., 2005b; Mahmud et al., 2007). 

 

2.3.3.2 IL-10 

 

IL-10 is een cytokine dat geproduceerd en gesecreteerd wordt door de T-helper-2 cellen. IL-10 heeft 

meerdere functies. Het begunstigt de rijping van T-helper-2 cellen, voorkomt de presentatie van 

tumorantigenen aan T-helper-1 cellen door onderdrukking van de expressie van HLA klasse II 

antigenen en reguleert ook nog de overleving van immuuncellen via het Fas-Fasligand complex (Fas-

FasL complex). De expressie van IL-10 ter hoogte van de transformatiezone van de cervix lijkt 

gestegen te zijn in aanwezigheid van SILs. Zowel een hereditair hogere productie door de gastheer als 

een hogere productie van IL-10 door het tumorweefsel kan aan de basis liggen van deze hogere 

concentratie. Om deze reden is het nog niet duidelijk of de hoge concentratie IL-10 een risicofactor 

voor of een gevolg is van de kankerontwikkeling (Stanczuk et al., 2001; Zoodsma et al., 2005e). 

 

Het IL-10 gen is gelegen op de lange arm van chromosoom 1 (1q31-q32). Drie SNPs in het 

promotergebied van dit gen werden beschreven, namelijk ter hoogte van codon 592, 819 en 1082. Het 

polymorfisme ter hoogte van codon 592 lijkt een invloed te hebben op de mate van expressie van IL-

10. Het polymorfisme is een synonymous SNP bestaande uit een transversie van cytosine naar 

adenine. Het variant heterozygoot en homozygoot genotype, CA en AA, komen overeen met een lage 

productie van IL-10. Het polymorfisme ter hoogte van codon 819 is in LD met codon 592. De 

bevindingen van beide polymorfismen zijn dus gelijkaardig. Om deze reden werd het polymorfisme 

ter hoogte van codon 819 zelden bestudeerd. Het polymorfisme ter hoogte van codon 1082 is een 

synonymous SNP bestaande uit een transitie van guanine naar adenine. Het variant genotype lijkt een 

gelijkaardige werking te hebben als het polymorfisme ter hoogte van codon 592. De verschillende 

genotypes AA, GG en GA coderen respectievelijk voor een lage, hoge en gemiddelde expressie van 

IL-10 (Stanczuk et al., 2001; Zoodsma et al., 2005e). 
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2.3.3.3 Fas 

 

Het Fas-FasL complex heeft een voorname rol in het extrinsieke gedeelte van de apoptose. De binding 

van het FasL aan de Fasreceptor op de oppervlakte van cellen activeert een intracellulaire 

signaalcascade  die leidt tot apoptose van de cel. Via dit mechanisme voorkomt het Fas-FasL complex 

de ongecontroleerde activatie van lymfocyten. Cytotoxische T-cellen en natural killer cellen (NK-

cellen) elimeren maligne cellen via het Fas-FasL complex (Figuur 7) (Lai et al., 2003; Zoodsma et al., 

2005e). 

 

 
Figuur 7: apoptose gemedieerd door het Fas-FasL complex 

www.atlasgeneticsoncology.org 
 

Het gen dat codeert voor Fas is gelegen op de lange arm van chromosoom 10 (10q24.1) en is polymorf 

ter hoogte van codon 670. Het polymorfisme is een synonymous SNP bestaande uit een transitie van 

guanine naar adenine ter hoogte van de promoterregio. Dit polymorfisme resulteert in een verhoogde 

expressie van het Fas-gen waardoor in hogere mate apoptose van cytotoxische T-cellen plaatsvindt en 

hierdoor minder eliminatie van maligne cellen gebeurt. Dit variant genotype geeft dus aanleiding tot 

het persisteren van de HPV-infectie en verdere progressie van de cervicale laesies. Er bestaat echter 

nog onenigheid omtrent het effect van dit polymorfisme. Andere studies suggereren een protectief 

effect van het AA-genotype. Het GG-genotype resulteert immers in een hogere resistentie tegen 

apoptose, waardoor maligne cellen kunnen ontsnappen aan de immuunrespons (Lai et al., 2003; 

Zoodsma et al., 2005e; Ueda et al., 2006). 
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2.3.4 Samenvattende tabel 

�

Gen Nucleotide 

positie op cDNA 

(ref. seq.) 

Aminozuur 

wijziging 

(GRCh37) 

Type mutatie Functie / *Effect  Variatie 

TP53 

 

c.72C>G 

(NM 000546.4) 

p.Pro7579472Arg 

(NP 000537.3) 

SNP: 

nonsynonymous 

tumorsuppressoreiwit 

*risicoverhogend 

rs1042522 

MTHFR 

 

c.677C>T 

(NM 005957.4) 

p.Ala11856378Val 

(NP 005948.3) 

SNP: 

nonsynonymous 

DNA-synthese en 

DNA-methylatie 

*risicoverhogend bij 

foliumzuurdeficiëntie 

*protectief bij 

adequaat dieet 

rs1801133 

CYP1A1 c.6235C>T 

(NM 000499.3) 

p.= 

(NP 000490.1) 

SNP: 

synonymous 

activatie van toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

rs4646903 

CYP1A1 

 

c.4889A>G 

(NM 000499.3) 

p.Ile75012985Val 

(NP 000490.1) 

SNP: 

nonsynonymous 

activatie van toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

rs1048943 

CYP2E1 

 

c.7668T>A 

(NM 000773.3) 

p.= 

(NP 000764.1) 

SNP: 

synonymous 

activatie van toxische 

metabolieten 

*protectief 

rs6413432 

CYP2E1 

 

c.1019C>T 

(NM 000773.3) 

p.= 

(NP 000764.1) 

SNP: 

synonymous 

activatie van toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

rs3813867 

GSTM1 / / deletie detoxificatie van 

toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

/ 

GSTT1 / / deletie detoxificatie van 

toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

/ 

GSTP1 c.105G>A 

(NM 000852.3) 

p.Ile67352689Val 

(NP 000843.1) 

SNP: 

nonsynonymous 

detoxificatie van 

toxische 

metabolieten 

*risicoverhogend 

rs1695 

Il-10 

 

c.592C>A 

(NM 000572.2) 

p.= 

(NP 000563.1) 

SNP: 

synonymous 

immuunregulatie 

*risicoverhogend 

rs1800872 

IL-10 

 

c.1082G>A 

(NM 000572.2) 

p.= 

(NP 000563.1) 

SNP: 

synonymous 

immuunregulatie 

*risicoverhogend 

rs1800896 

Fas 

 

c.670G>A 

(NM 000043.3) 

p.= 

(NP 000034.1) 

SNP: 

synonymous 

inductie van 

apoptose 

*risicoverhogend 

rs1800682 

Tabel 1: overzicht van de belangrijkste kandidaatgenen (behalve de HLAs en GSTM3) 
*referentiesequentie (ref. seq.) 
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3. Methodologie 
 

3.1 Selectie van studies 
 

Deze scriptie werd gemaakt aan de hand van studies gepubliceerd in erkende geneeskundige 

tijdschriften, opgezocht via de Pubmed database. Dit gebeurde via de combinatie van de zoektermen 

“cervical cancer” en de betrokken genen ‘p53’, ‘MTHFR’, ‘cytochrome p450’, ‘GST’, ‘HLA’, 

‘interleukin-10’ en ‘Fas’. Enkel artikels gepubliceerd de laatste 10 jaar, van 1999 tot  augustus 2009 

werden geïncludeerd. Uit de lijst artikels die op deze manier werd verkregen, werden artikels 

geselecteerd op basis van de relevantie van hun titel en abstract. Ook de publicaties die niet 

Engelstalig waren, werden weggelaten. Studies die niet online beschikbaar waren, werden ook niet 

geïncludeerd aangezien voldoende studies beschikbaar waren. Indien in deze publicaties meermaals 

gerefereerd werd naar andere studies, werden ook deze geïncludeerd. Daarnaast werden ook nog een 

aantal publicaties van M. Zoodsma opgenomen in de literatuurstudie. Op deze manier werd een totaal 

van 116 studies verkregen. In sommige studies kwamen meerdere genen aan bod. 

 
Polymorfisme Aantal 

zoekresultaten 
Aantal 

weerhouden 
studies uit de 

lijst 

Aantal studies 
niet online 

beschikbaar 

Aantal 
referenties 

Thesis            
M. Zoodsma 

 Totaal 

TP53 146 59 11 3 1 63 

MTHFR 17 6 3 / (1) 6 

CYP450 16 10 3 2 / 12 

GST 5 3 2 7 / 10 

HLA 46 22 6 3 (2) 25 

IL-10 6 3 / / (1) 3 

Fas 15 5 2 / (1) 5 

Tabel 2: inclusie van studies voor analyse 
(): indien de studie ook werd weergegeven in de lijst van verkregen zoekresultaten 

 

Vooraf op het lezen van de studies omtrent één bepaald polymorfisme, werden de reviews uit de lijst 

doorgenomen om een algemeen beeld te krijgen. Na analyse van al deze gegevens werd de thesis van 

M. Zoodsma doorgenomen om tot een vergelijking te komen. Deze thesis werd aangevraagd via de 

interbibliothecaire bruikleendienst (IBL). 
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3.2 De associatiestudies 
 

De geïncludeerde studies bespreken de associatie tussen de geïdentificeerde polymorfismen en het 

voorkomen van precursor laesies en/of CC. In deze scriptie worden de resultaten voor de premaligne 

laesies en CC zoveel mogelijk afzonderlijk weergegeven. Er wordt wel geen onderscheid gemaakt 

tussen laaggradige premaligne laesies en hooggradige premaligne laesies. In sommige studies 

bestudeert men ook afzonderlijk de 2 types CC, namelijk AC en SCC. Dit was frequent het geval in 

studies omtrent het p53-polymorfisme. Omtrent de andere kandidaatgenen werden minder studies 

geïncludeerd, daarom worden in deze scriptie enkel voor p53 de resultaten afzonderlijk besproken 

voor AC en SCC. 

 

Men ging in de studies over het algemeen op dezelfde wijze te werk voor het nagaan van de relatie 

tussen polymorfismen en de susceptibiliteit voor cervicale neoplasie. Het studie-ontwerp dat het meest 

toegepast wordt in de exploratie van erfelijke voorbeschiktheid voor multifactoriële aandoeningen is 

de associatiestudie. De meeste geïncludeerde studies in deze analyse waren dan ook case-controle 

studies. De case-controle studies vergelijken de frequenties van de polymorfismen tussen de patiënten 

en de controles. Bloedstaaltjes, cervixuitstrijkjes of tumorbiopten werden verzameld zodat men aan de 

hand van het hieruit geëxtraheerde DNA door middel van een genetische detectiemethode -meestal 

allelspecifieke polymerase kettingreactie (ASP)- de genotypes kon identificeren (Figuur 8) (cursus 

genetica Prof. Dr. De Paepe).  

 

 
Figuur 8: voorbeeld van gentypering van GSTM1, GSTT1 en p53 codon 72 via ASP 

A: gentypering van GSTM1 en GSTT1 (1) GSTM1 nul-genotype, (2) GSTT1 nul-genotype, (3) beide nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1, 
(4) beide positieve genotypes van GSTM1 en GSTT1 

B: gentypering van p53 (1) Arg/Arg, (2) Arg/Pro, (3) Pro/Pro 
Aangepast aan Ueda et al., 2005 

 
De frequenties van de genotypes werden in de publicaties weergegeven en door middel van statistische 

analyse werden de ORs en 95% CIs in deze associatiestudies berekend. Deze parameters werden in de 

huidige scriptie samengevat in tabellen (Bijlage). Indien nodig rekening houdend met de sample size 

van de studies (ncontroles en npatiënten  � 100 als betrouwbaar) en de impactfactor (IF) van de tijdschriften 

waarin deze verschenen (IF � 5 als betrouwbaar), wordt de significantie van de genetische associaties 

met cervicale neoplasie besproken.  
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4. Resultaten 
 

4.1 Associatiestudies omtrent p53 
 

Omtrent de associatie van het p53-polymorfisme met cervicale neoplasie werden 63 studies 

geïncludeerd in deze analyse. Hiervan werden 4 studies louter gebruikt voor de achtergrondinformatie, 

deze gaven immers geen nieuwe resultaten weer. Vier andere studies waren meta-analyses en vatten de 

bevindingen van studies, die ook in deze analyse werden geïncludeerd, samen. Zo werden 57 

associatiestudies opgenomen in de huidige literatuurstudie, de studies van Zehbe et al. (1999, 2001) 

worden dubbel geteld, omdat deze allebei zowel in een Italiaanse als Zweedse studiepopulatie werden 

uitgevoerd. De 57 associatiestudies werden uitgevoerd in 25 verschillende landen. Vier of meer 

studies werden uitgevoerd in Italië, Zweden, de VS, Japan, China, Korea en Indië. Van de 57 

associatiestudies bestudeerden 22 studies de associatie met premaligne laesies en 54 studies met 

invasieve laesies, 20 studies bestudeerden zowel de associatie met premaligne laesies als met CC. Het 

aantal patiënten en controles van de verschillende studies varieerde tussen 23 en 721 voor de 

controles, tussen 18 en 695 voor de CC-patiënten en tussen 22 en 357 voor patiënten met premaligne 

laesies. De resultaten van elke studie worden in Bijlage 1 weergegeven. De resultaten van de meta-

analyses zijn weergegeven in Bijlage 2. De bevindingen worden samengevat in Tabel 3. 

 

Deze associatiestudies kwamen er vooral na de uitgesproken associatie die door Storey et al. (1998) 

werd gesuggereerd. Deze studie wees op een sterk verhoogd risico voor ontwikkeling van cervicale 

laesies bij dragers van het homozygote Arg-genotype ter hoogte van de p53-locus. De frequenties van 

het Arg-allel in tumorbiopten van patiënten en bloedafnames van gezonde controles werden 

vergeleken. Hieruit leidde men af dat personen met het homozygoot Arg-genotype een 7 maal hoger 

risico hebben op het ontwikkelen van CC vergeleken met personen met een heterozygoot genotype, 

onafhankelijk van andere factoren. Deze resultaten werden bevestigd in de in vivo studies waarbij 

degradatie van de Arg-vorm door HPV opmerkelijk hoger was dan van de Pro-vorm. In vitro werd 

geen verschil gezien. Dit verschil was vooral duidelijk voor de HR-HPVs, HPV-16 en HPV-18. Voor 

de LR-HPVs, zoals HPV-11, was het verschil minder uitgesproken (Storey et al., 1998).  

 

De meerderheid van de studies die hierop volgden, slaagden er echter niet in een associatie te 

bevestigen. Slechts 17 van de 57 associatiestudies toonden een statistisch significante positieve 

associatie aan tussen het Arg/Arg-genotype en CC. Hiervan wezen 12 studies specifiek op een 

associatie met SCC (Storey et al., 1998; Zehbe et al., 1999 (Italië); Zehbe et al., 1999 (Zweden); 

Dokianakis and Spandidos., 2000; Makni et al., 2000; Zehbe et al., 2001 (Italië); Zehbe et al., 2001 



�

�

�

��

(Zweden); Pegoraro et al., 2002; Arbel-Allon et al., 2002; Nagpal et al., 2002; de Araujo Souza and 

Villa, 2003; Mitra et al., 2005; Zoodsma et al., 2005c). Twee studies wezen specifiek op een 

associatie met AC. Van deze 2 studies ontkende de studie van Yang et al. (2001) wel een globale 

associatie met CC (Yang et al., 2001; Andersson et al., 2001). Van de 57 studies slaagden 40 studies er 

niet in om een positieve associatie te beamen. Ook de associatie met precursor laesies van CC werd 

bestudeerd. Slechts 2 studies suggereerden een verhoogd risico voor dragers van het Arg/Arg-

genotype. De andere 20 studies ontkenden een associatie van het polymorfisme met de premaligne 

laesies.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 17 Storey et al., 1998; Zehbe et al., 1999 (Italië); Zehbe et al., 1999 (Zweden); Dokianakis 
and Spandidos, 2000; Makni et al., 2000; Zehbe et al., 2001 (Italië); Zehbe et al., 2001 
(Zweden); Andersson et al., 2001; Pegoraro et al., 2002; Saranath et al., 2002; Arbel-
Alon et al., 2002; Nagpal et al., 2002; Ojeda et al., 2003; de Araujo Souza and Villa, 
2003; Mitra et al., 2005; Gudleviciene et al., 2006; Zheng et al., 2008 

geen ass. met CC 40 Sonoda et al., 1999; Bertorelle et al., 1999; Ngan et al., 1999; Yamashita et al., 1999; 
Tachezy et al., 1999; Tong et al., 2000; Van Duin et al., 2000; Madeleine et al., 2000; 
Baek et al., 2000; Malcolm et al., 2000; Tenti et al., 2000; Kim et al., 2000; Pegoraro et 
al., 2000; Nishikawa et al., 2000; Dybikowska et al., 2000; Kim et al., 2001; Yang et al., 
2001; Yang et al., 2001; Gustafsson et al., 2001; Klug et al., 2001; Calhoun et al., 2002; 
Bhattacharya et al., 2002; Pillai et al., 2002; Jee et al., 2003; Abba et al., 2003; Lee et 
al., 2004; Niwa et al., 2004; Comar et al., 2004; Settheetham et al., 2004; Santos et al., 
2005; Bhattacharya and Sengupta, 2005; Zoodsma et al., 2005c; Ueda et al., 2006; 
Santos et al., 2006; Govan et al., 2007; Oliveira et al., 2008; Zheng et al., 2008; Zhou et 
al., 2009 

pos. ass. met premaligne laesies 2 Dokianakis and Spandidos, 2000; Nagpal et al., 2002 

geen ass. met premaligne 
laesies 

20 Zehbe et al., 1999 (Italië); Zehbe et al., 1999 (Zweden); Yamashita et al., 1999; Van 
Duin et al., 2000; Nishikawa et al., 2000; Kim et al., 2001; Zehbe et al., 2001 (Italië); 
Zehbe et al., 2001 (Zweden); Yang et al., 2001; Gustafsson et al., 2001; Humbey et al., 
2002; Pillai et al., 2002; Jee et al., 2003; Abba et al., 2003; Inserra et al., 2003; Comar et 
al., 2004; Santos et al., 2005; Koushik et al., 2005; Zoodsma et al., 2005c; Oliveira et 
al., 2008 

Tabel 3: resultaten van de associatiestudies omtrent het p53-polymorfisme 

 

Sommige auteurs suggereerden zelfs een verhoogd risico voor een ander genotype ter hoogte van de 

p53-locus met CC. Zo toonden Kim et al. (2000) in een Koreaanse studie een 9.5 maal verhoogd risico 

aan voor CC bij individuen die drager zijn van het Arg/Pro-genotype vergeleken met individuen die 

drager zijn van het Arg/Arg-genotype (OR = 9.50; 95% CI = 4.90-18.60). Ook Klug et al. (2001) 

toonden met een studie in Peru aan dat vrouwen met het Arg/Pro-genotype een verhoogd risico hebben 

ten opzichte van dragers van het Pro/Pro-genotype voor de ontwikkeling van CC. De 95% CI van deze 

associatie was echter heel breed (OR = 3.50; 95% CI = 0.90-14.00). Bhattacharya et al. (2002) 

bestudeerden vrouwen in het Oosten van Indië en vonden een verhoogd risico voor dragers van het 

Pro/Pro-genotype (OR = 2.23; 95% CI = 1.14-4.35). In zijn volgende studie werd nogmaals een 

significante associatie tussen het Pro/Pro-genotype en SCC naar voor gebracht (OR = 1.69; 95% CI = 
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niet weergegegeven). Een biologische basis voor de toegenomen susceptibiliteit bij dragers van deze 

genotypes blijft echter onzeker (Kim et al., 2000; Klug et al., 2001; Bhattacharya et al., 2002; 

Bhattacharya and Sengupta, 2005). 

 

Ook een aantal reviews werden doorgenomen die de resultaten van vele van deze besproken studies 

hebben trachten samen te vatten. Drie van de 4 reviews toonden geen statistisch significante associatie 

aan. Ojeda et al. (2003) includeerden 20 studies tussen 1994 en 2002 samen met de bevindingen uit 

hun huidige studie. Een globale OR van 1.10 werd bekomen (95% CI = 0.51-2.72). Koushik et al. 

(2004) verkregen een gelijkaardig resultaat na analyse van 45 studies tussen 1998 en 2002. De OR was 

hier ook 1.10 (95% CI = 0.90-1.30) en niet significant. Maar voor zowel SCC als AC afzonderlijk 

waren de ORs hoger dan de samenvattende OR en werd wel een statistisch significante associatie 

aangetoond (respectievelijk OR = 1.50; 95% CI = 1.20-1.90 en OR = 1.70; 95% CI = 1.00-2.70). Uit 

deze meta-analyse bleek ook dat Arg/Arg geen risicofactor vormt voor premaligne laesies. Voor LSIL 

werd zelfs een inverse associatie geobserveerd. Sousa et al. (2007) analyseerden 27 studies welke 

gepubliceerd waren tussen 1998 en 2005. De globale OR suggereert een verhoogd risico van 1.27 

maal voor dragers van het Arg/Arg genotype (OR = 1.27; 95% CI = 1.11-1.46). Dit licht verhoogde 

risico was opnieuw niet statistisch significant. Voor de premaligne laesies werd ook geen significante 

associatie weerhouden (OR = 0.97; 95% CI = 0.85-1.10). Jee et al. (2004) toonden wel een -weliswaar 

bescheiden- significante associatie aan tussen Arg/Arg en CC. Deze meta-analyse includeerde 70 

studies tussen 1998 en 2002. Een verhoogd risico van 20% werd weergegeven voor dragers van het 

homozygoot Arg-genotype versus Arg/Pro. Wanneer men beide subtypes van CC afzonderlijk onder 

de loupe nam vond men een verhoogd risico van ongeveer 50% voor AC (OR = 1.70; 95% CI = 1.10-

2.60) maar niet voor SCC (OR = 1.10; 95% CI = 0.90-1.20) voor dragers van Arg/Arg versus Pro/Pro. 

Voor SCC bleek de associatie niet statistisch significant te zijn (Ojeda et al., 2003; Koushik et al., 

2004; Jee et al., 2004; Sousa et al., 2007). 

 

Sommige studies bestudeerden ook het verband van het polymorfisme met de klinische eigenschappen 

van de ziekte. Nishikawa et al.  (2000) gingen na of het Arg/Arg-genotype een invloed heeft op de 

klinische kenmerken van de ziekte (leeftijd van de patiënt, histologie van de tumor, klinisch stadium 

en metastasering naar de pelviene lymfeknopen) en de prognose van CC. Oliveira et al. (2008) gingen 

ook het verband met de leeftijd van optreden van de ziekte na en Humbey et al. (2002) gingen tevens 

het verband met de progressie van de ziekte na. Deze 3 studies slaagden er niet in een associatie tussen 

het Arg/Arg-genotype en deze klinische parameters waar te nemen. Nagpal et al. (2002) vonden wel 

een toename in de frequentie van Arg/Arg samen met de progressie van de ziekte: gaande van de 

gezonde personen (10.0%) tot laaggradige premaligne laesies (29.0%), hooggradige premaligne laesies 

(28.0%) en SCC (30.0%) (Nishikawa et al., 2000; Humbey et al., 2002; Nagpal et al., 2002; Oliveira 

et al., 2008).  
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4.2 Associatiestudies omtrent MTHFR 

 

Omtrent de associatie van het C677T-polymorfisme van MTHFR met cervicale neoplasie werden 6 

studies geïncludeerd in de literatuurstudie. De studies werden uitgevoerd in 5 verschillende landen. 

Twee studies werden uitgevoerd in de VS. Van de 6 studies bestudeerden 5 studies de associatie met 

premaligne laesies en 5 studies met invasieve laesies, 4 studies bestudeerden zowel de associatie met 

premaligne laesies als met CC. Het aantal controles en patiënten van de verschillende studies varieerde 

tussen 91 en 701 voor de controles, tussen 21 en 695 voor de CC-patiënten en tussen 100 en 311 voor 

patiënten met premaligne laesies. De resultaten van elke studie worden in Bijlage 3 weergegeven en 

zijn samengevat in Tabel 4. 

�

Slechts één studie van de 5 toonde een positieve associatie aan van het C677T-polymorfisme van 

MTHFR met CC. Zoodsma et al. (2005d) namen een protectief effect van het polymorfisme waar. 

Twee van de 5 studies toonden een positieve associatie met premaligne laesies.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 1 Sull et al., 2004 

geen ass. met CC 4 Lambropoulos et al., 2003; Gerhard et al., 2003; Zoodsma et al., 2005d; Rao et al., 2006 

pos. ass. met premaligne laesies 2 Goodman et al., 2001; Sull et al., 2004 

geen ass. met premaligne 
laesies 

3 Lambropoulos et al., 2003; Zoodsma et al., 2005d; Rao et al., 2006 

Tabel 4: resultaten van de associatiestudies omtrent het C677T-polymorfisme van MTHFR 

 

4.3 Associatiestudies omtrent CYP450 
 

Omtrent de genen die coderen voor de CYP450-enzymen werden 12 studies geïncludeerd in deze 

literatuurstudie. Eén studie werd enkel gebruikt als achtergrondinformatie, de 11 andere studies waren 

associatiestudies. De studies werden uitgevoerd in 10 verschillende landen, 2 studies werden 

uitgevoerd in de VS. Van de 11 associatiestudies bestudeerden 4 studies de associatie met premaligne 

laesies en 9 studies met invasieve laesies, 2 studies bestudeerden zowel de associatie met premaligne 

laesies als met CC. Het aantal controles en patiënten van de verschillende studies varieerde tussen 31 

en 274 voor de controles, tussen 75 en 181 voor de CC-patiënten en tussen 59 en 166 voor patiënten 

met premaligne laesies. De resultaten van elke studie worden in Bijlage 4 tot en met 7 weergegeven. 

Deze zijn samengevat in Tabel 5 tot en met 8. 
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Voor het C6235T-polymorfisme van het CYP1A1-gen vertoonden 2 van de 5 studies een positieve 

associatie met CC. Slechts 1 studie bestudeerde de relatie met premaligne laesies en deze was positief. 

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 2 Joseph et al., 2006; Juàrez-Cedillo et al., 2007 

geen ass. met CC 3 Kim et al., 2000; Suguwara et al., 2003; Agorastos et al., 2007 

pos. ass. met premaligne laesies 1 Goodman et al., 2001 

geen ass. met premaligne 
laesies 

0 / 

Tabel 5: resultaten van de associatiestudies omtrent het C6235T-polymorfisme van CYP1A1 

 

Voor het A4889G-polymorfisme toonden 2 van de 3 studies een positieve associatie met CC. Opnieuw 

werd omtrent dit polymorfisme slechts 1 studie geïncludeerd die ook een positieve associatie 

aantoonde. 

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 2 Joseph et al., 2006; Taskiran et al., 2006 

geen ass. met CC 1 Suguwara et al., 2003 

pos. ass. met premaligne laesies 1 Taskiran et al., 2006 

geen ass. met premaligne 
laesies 

0 / 

Tabel 6: resultaten van de associatiestudies omtrent het A4889G-polymorfisme van CYP1A1 

 

Omtrent de associatie van het T7668A-polymorfisme met CC ter hoogte van het CYP2E1-gen was er 

geen enkele van de 2 studies die een statistisch significante negatieve associatie suggereerde. In 

associatie met de premaligne laesies was er slechts 1 studie, die ook geen significant verband 

aantoonde. 

 

Associatie Aantal Studies 

neg. ass. met CC 0 / 

geen ass. met CC 2 Kim et al., 2000; Ferreira et al., 2006 

neg. ass. met premaligne 
laesies 

0 / 

geen ass. met premaligne 
laesies 

1 Ferreira et al., 2006 

Tabel 7: resultaten van de associatiestudies omtrent het T7668A-polymorfisme van CYP2E1 
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Tenslotte werden omtrent het C1019T-polymorfisme van CYP2E1 4 studies geïncludeerd die er allen 

niet in slaagden een associatie met CC te bevestigen. In associatie met de premaligne laesies waren er 

2 studies, waarvan 1 wel een positieve associatie bevestigde. 

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 0 / 

geen ass. met CC 4 Kim et al., 2000; Sierra-Torres et al., 2003; Au et al., 2004; Ferreira et al., 2006 

pos. ass. met premaligne laesies 1 Sierra-Torres et al., 2006 

geen ass. met premaligne 
laesies 

1 Ferreira et al., 2006 

Tabel 8: resultaten van de associatiestudies omtrent het C1019T-polymorfisme van CYP2E1 

 

Eén studie toonde een LD aan tussen de beide polymorfismen van het CYP2E1-gen, namelijk het 

T7668A- en het C1019T-polymorfisme (Kim et al., 2000). 

 

4.4 Associatiestudies omtrent GST 
 

Omtrent de relatie van de polymorfismen ter hoogte van de GST-genen met cervicale neoplasie 

werden 10 studies geïncludeerd in deze analyse. De studies werden uitgevoerd in 6 verschillende 

landen. 2 studies werden uitgevoerd in Korea en 3 in Indië. Van de 10 studies bestudeerden 3 studies 

de associatie met premaligne laesies en 6 studies met invasieve laesies, geen enkele studie bestudeerde 

zowel de associatie met premaligne laesies als met CC. Het aantal controles en patiënten van de 

verschillende studies varieerde tussen 54 en 707 voor de controles, tussen 103 en 342 voor de CC-

patiënten en tussen 91 en 166 voor patiënten met premaligne laesies. De resultaten van de studies 

betreffende GSTM1 en GSTT1 worden in Bijlage 8 en 9 weergegeven. Deze zijn samengevat in 

onderstaande Tabel 9 en 10. 
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Omtrent de rol van de deleties ter hoogte van het GSTM1-gen waren er 8 studies, 2 studies toonden 

een positieve associatie aan met CC.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 2 Joseph et al., 2006; Singh et al., 2008 

geen ass. met CC 3 Kim et al., 2000; Goodman et al., 2001; Sobti et al., 2006 

pos. ass. met premaligne laesies 0 / 

geen ass. met premaligne 
laesies 

3 Ueda et al., 2005; Sierra-Torres et al., 2006; Agorastos et al., 2006 

Tabel 9: resultaten van de associatiestudies omtrent de nul-genotypes van GSTM1 

 

Omtrent de associatie van het nul-genotype van GSTT1 met cervicale neoplasie werden 8 studies 

geïncludeerd. Slechts 1 studie toonden een positieve associatie aan met CC, de overige 4 ontkenden 

een verband. De 3 studies die het verband nagingen met premaligne laesies, ontkenden allen een 

positieve associatie.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 1 Kim et al., 2000 

geen ass. met CC 4 Goodman et al., 2001; Joseph et al., 2006; Sobti et al., 2006; Singh et al., 2008 

pos. ass. met premaligne laesies 0 / 

geen ass. met premaligne 
laesies 

3 Ueda et al., 2005; Sierra-Torres et al., 2006; Agorastos et al., 2006 

Tabel 10: resultaten van de associatiestudies omtrent de nul-genotypes van GSTT1 

 

Daarnaast bestudeerden nog 2 studies de bijdrage van het GSTP1-polymorfisme in de gevoeligheid 

voor CC,  beide studies toonden geen significant positief verband aan met CC. In deze studies werd 

het variant AA-genotype vergeleken met de frequentie van het AG- en GG-genotype bij patiënten 

versus controles (OR = 1.00; 95% CI = 0.70-1.40 en OR = 1.70; 95% CI = niet weergegeven) (Jee et 

al., 2002; Sobti et al., 2006).  

 

Singh et al. (2008) maakten de eerste studie die de de associatie van het GSTM3-polymorfisme met 

CC naging. Hierbij werd een verhoogd risico voor dragers van het AB-genotype, en niet van het AA-

genotype ten opzichte van dragers van het BB-genotype vastgesteld (OR = 1.64; 95% CI = 1.00-2.60) 

(Singh et al., 2008). 
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4.5 Associatiestudies omtrent de HLAs 
 

In totaal werden 25 studies doorgenomen omtrent de HLA-genen in verband met cervicale neoplasie. 

Deze bestonden uit 16 associatiestudies, 3 reviews en 6 andere studies. Deze laatste studies gingen 

onder andere de causaliteit na van de kandidaatgenen in de cervicale carcinogenese of bestudeerden de 

associatie van HLA-haplotypes. De 16 associatiestudies werden uitgevoerd in 9 verschillende landen. 

2 of meer studies werden uitgevoerd in het VK, de VS, Indië en China. Hiervan bestudeerden 3 studies 

HLA-A, 4 studies HLA-B, 6 studies HLA-DQA1, 10 studies HLA-DQB1 en 11 studies HLA-DRB1. 

De resultaten van de studies omtrent de rol van de HLA-polymorfismen in de cervicale carcinogenese 

zijn weergegeven in Bijlage 10 tot en met 21. Deze zijn samengevat in onderstaande Tabel 11. 

 

HLA Associatie Aantal Studies 

A*02 neg. ass. met CC 1 Chan et al., 2005 

A*02 neg. ass. met premaligne 
laesies 

1 Schiff et al., 2005 

B*15 neg. ass. met CC 1 Brady et al., 1999 

DQA1*01 pos. ass. met CC 2 Ghaderi et al., 2002; Schiff et al., 2005 

DQA1*01 neg. ass. met CC 1 Maciag et al., 2000 

DQB1*02 neg. ass. met CC 1 Ghaderi et al., 2002 

DQB1*03 pos. ass. met CC 4 Bhattacharya and Sengupta, 2007; Cuzick et al., 2000; 
Madeleine et al., 2002; Jinxiao et al., 2008 

DQB1*03 neg. ass. met CC 1 Chan et al., 2007a 

DQB1*05 pos. ass. met CC 2 Cuzick et al., 2000; Jinxiao et al., 2008 

DQB1*06 pos. ass. met CC 1 Ghaderi et al., 2002 

DRB1*02 pos. ass. met CC 2 Dao et al., 2005; Jinxiao et al., 2008 

DRB1*03 neg. ass. met CC 1 Madeleine et al., 2002 

DRB1*04 pos. ass. met CC 1 Dao et al., 2005 

DRB1*07 pos. ass. met CC 2 Brady et al., 1999; Ghaderi et al., 2002 

DRB1*10 pos. ass. met CC 1 Madeleine er al., 2002 

DRB1*11 pos. ass. met CC 1 Madeleine et al., 2002 

DRB1*13 pos. ass. met CC 1 Yuping et al., 2007; Jinxiao et al., 2008 

DRB1*13 neg. ass. met CC 2 Madeleine et al., 2002; Maciag et al., 2000 

DRB1*14 neg. ass. met premaligne 
laesies 

1 Schiff et al., 2005 
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DRB1*15 pos. ass. met CC 3 Maciag et al., 2000; Ghaderi et al., 2002; Gostout et al., 
2003 

DRB1*15 pos. ass. met premaligne 
laesies 

1 Schiff et al., 2005 

Tabel 11: resultaten associatiestudies omtrent de HLA-polymorfismen 

 

Er is een sterk LD tussen de verschillende loci van het MHC. Om deze reden moet men voorzichtig 

zijn met de associaties die gesuggereerd worden tussen de HLA-genen en cervicale neoplasie. Door 

LD met andere loci in het MHC (TNF-�, TNF-�, HSP70, MICA en MICB) kan het zijn dat niet de 

HLA-genen maar wel andere polymorfe loci waarmee zij in LD zijn, causaal zijn voor de associatie. 

Zoodsma et al. (2005b) waren de eersten die het volledige HLA-complex onder de loupe namen. 

Gentypering gebeurde van alle markers in het MHC. De bevindingen worden grafisch voorgesteld in 

Figuur 9. Voor twee markers werd een associatie gevonden met SCC. De sterkste associatie was deze 

van G511525 (allel 221) met SCC. Het homozygoot 221/221-genotype ter hoogte van deze locus heeft 

een protectief effect voor SCC (OR = 0.44; 95% CI = 0.22-0.90). De marker G511525 is gelegen in 

het gebied dat codeert voor de HLA-DQB1 en HLA-DRB1 genen. De associatie van G511525 met CC 

bevestigt dus een verband tussen het MHC-gebied dat codeert voor de HLA-DQB1 en HLA-DRB1 

genen en CC. Daarnaast werd ook een associatie van MICA (allel 184) met SCC waargenomen. Deze 

marker is gelegen in het HLA klasse III-gebied, centromeer aan HLA-B en telomeer aan HLA-DQB1 

en TNF-�. Voornamelijk het homozygote variante genotype van MICA was sterk geassocieerd met 

SCC (OR = 1.51; 95% CI = 1.02-2.24). Dit suggereert een recessief effect van het HLA klasse III-

gebied. In de studie van Zoodsma et al. (2005b) werd geen associatie gevonden met CIN of AC. Naast 

allel 184 werden nog 4 andere polymorfe microsatellietallelen ter hoogte van het MICA-gen 

gedetecteerd. Er is verder een sterk LD tussen de locus die codeert voor MICA en het gebied coderend 

voor de HLA-B moleculen. Ook TNF-� vertoont een associatie met cervicale neoplasie. TNF-� is 

gelegen tussen de coderende delen voor HLA klasse I en II. Een positieve associatie tussen TNF-� 

(allel 11) en CIN werd aangetoond, doch deze was enkel statistisch significant bij restrictie tot HPV-

16 infectie (OR = 5.40; 95% CI = 1.90-15.30). Een associatie tussen TNF-� (allel 11) en CC was 

echter afwezig. In de studie van Ghaderi et al. (2001) werd een sterke associatie aangetoond tussen 

TNF-� en het haplotype DRB1*15-DQB1*0602, dit doet vermoeden dat deze beide loci in LD zijn. 

Calhoun et al. en Gostout et al. toonden een significant negatieve associatie tussen het heterozygoot 

variant genotype van TNF-� (allel 238) en CC (OR = 0.33; 95% CI = 0.11-0.96, respectievelijk OR = 

0.36; 95% CI = niet weergegeven). Ook voor allel 308 suggereerden Calhoun et al. (2002) een 

protectief effect, deze associatie was echter niet significant. De TAP-genen zijn gelegen centromeer 

van zowel de klasse I als de klasse II HLA-genen. De 4 mogelijke combinaties van de 2 dimorfe 

polymorfismen ter hoogte van residu 333 en 637 van het promotergebied van TAP1 worden 

weergegeven als de haplotypes A, B, C en D. De combinaties die waargenomen werden van de 3 

dimorfe polymorfismen in het promotergebied van TAP2 worden weergegeven als de haplotypes A, 
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B, C, D en E. Theoretisch zijn dus 8 patronen mogelijk maar slechts 5 patronen worden geobserveerd 

in de populatie. Een negatieve associatie voor het CC-genotype ter hoogte van de TAP1-locus met CC 

werd aangetoond door Gostout et al.(2003)  (OR = 0.09; 95% CI = niet weergegeven). Daarnaast werd 

een positieve associatie aangetoond voor het AB-genotype ter hoogte van de TAP2-locus (OR = 2.52; 

95% CI = niet weergegeven) met CC (Figuur 9) (Ghaderi et al., 1999; Ghaderi et al., 2000; Ghaderi 

et al., 2001; Calhoun et al., 2002; Gostout et al., 2003; Zoodsma et al., 2005b).  

  

 
 

 
 
 

 
 

Figuur 9: analyse van het volledig HLA-complex omtrent de rol in CC 
Zoodsma et al., 2005b 

 

4.6 Associatiestudies omtrent IL-10 
 

Omtrent de associatie van de polymorfismen ter hoogte van het IL-10 gen met cervicale neoplasie 

werden 3 studies geïncludeerd in deze analyse. De studies werden uitgevoerd in 3 verschillende 

landen. Van de 3 studies bestudeerde 1 studie de associatie met premaligne laesies, 3 studies met 

invasieve laesies en 1 studie bestudeerde zowel de associatie met premaligne laesies als met CC. Het 

aantal controles en patiënten van de verschillende studies varieerde tussen 69 en 606 voor de 

controles, tussen 77 en 669 voor de CC-patiënten en tussen 263 en 266 voor patiënten met premaligne 

laesies. De resultaten van de studies betreffende de polymorfismen van IL-10 worden in Bijlage 22 en 

23 weergegeven en zijn samengevat in Tabel 12 en 13. 
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Twee studies bestudeerden de rol van het 592-polymorfisme. Daarvan wees 1 studie op een positieve 

associatie en ontkende de andere studie een associatie met CC. Verder toonde 1 studie ook een positief 

verband met premaligne laesies.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 1 Zoodsma et al., 2005e 

geen ass. met CC 1 Roh et al., 2002 

pos. ass. met premaligne laesies 1 Zoodsma et al., 2005e 

geen ass. met premaligne 
laesies 

0 / 

Tabel 12: resultaten van de associatiestudies omtrent het 592-polymorfisme van IL-10 

 

De 3 studies bestudeerden allen de rol van het 1082-polymorfisme. Hiervan ontkenden 2 studies een 

associatie met CC terwijl 1 studie er wel in slaagde een positief verband met CC aan te tonen. 

Opnieuw toonde 1 studie een positief verband met premaligne laesies.  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 1 Stanczuk et al., 2001 

geen ass. met CC 2 Roh et al., 2002; Zoodsma et al., 2005e 

pos. ass. met premaligne laesies 0 / 

geen ass. met premaligne 
laesies 

1 Zoodsma et al., 2005e  

Tabel 13: resultaten van de associatiestudies omtrent het 1082-polymorfisme van IL-10 

 

Verder werd ook de causaliteit van de polymorfismen nagegaan. 5 microsatellietmarkers werden 

hiervoor geanalyseerd. Enkel IL-10-07 toonde een associatie met CC, weliswaar niet met CIN. 

Dragers van het 225-allel ter hoogte van deze locus hebben een verhoogd risico op SCC (OR = 2.42; 

95% CI = 1.12-5.22) en AC (OR = 4.49; 95% CI = 1.87-10.78) (Zoodsma et al., 2005e). 

 
Figuur 10: Grafische voorstelling van de associatiestudie van de IL-10 
polymorfismen en de microsatellietmarkers in de nabijheid van het IL-10 gen  
Zoodsma et al., 2005e 
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4.7 Associatiestudies omtrent Fas 
 

Omtrent de associatie van het polymorfisme ter hoogte van codon 670 van de Fas-promoter met 

cervicale neoplasie werden 5 studies geïncludeerd in deze analyse. De studies werden uitgevoerd in 4 

verschillende landen, 2 studies werden uitgevoerd in China. Van de 5 studies bestudeerden 2 studies 

de associatie met premaligne laesies, 5 studies met invasieve laesies en 2 studies bestudeerden zowel 

de associatie met premaligne laesies als met CC. Het aantal controles en patiënten van de 

verschillende studies varieerde tussen 95 en 607 voor de controles, tussen 83 en 670 voor CC-

patiënten en tussen 143 en 261 voor patiënten met premaligne laesies. De resultaten van de studies 

omtrent dit polymorfisme worden in Bijlage 24 weergegeven en zijn samengevat in Tabel 14. 

 

De  2 studies van Lai et al. (2003, 2006) toonden een positieve associatie aan met CC bij Chinese 

vrouwen. De 3 andere studies ontkenden een positieve associatie met CC. Verder ontkenden ook 2 

studies een verband met premaligne laesies. Ueda et al. (2006) toonde bovendien een verhoogd risico 

aan voor CC bij dragers van het GG-genotype versus dragers van het AA-genotype (OR = 2.56; 95% 

CI = 1.08-6.10) (Ueda et al., 2006).  

 

Associatie Aantal Studies 

pos. ass. met CC 2 Lai et al., 2003; Lai et al., 2005 

geen ass. met CC 3 Engelmark et al., 2004; Zoodsma et al., 2005e; Ueda et al., 2006 

pos. ass. met premaligne laesies 0 / 

geen ass. met premaligne 
laesies 

2 Lai et al., 2003; Zoodsma et al., 2005e 

Tabel 14: resultaten van de associatiestudies omtrent het polymorfisme ter hoogte van codon 670 van Fas 

 

Microsatellietmarkers in LD met het Fas-polymorfisme werden ook geanalyseerd in relatie tot 

cervicale neoplasie, maar geen enkele marker bleek causaal te zijn voor deze associatie (Zoodsma et 

al., 2005e). 

 
Figuur 11: Grafische voorstelling van de associatiestudie van de Fas-
polymorfismen en de microsatellietmarkers in de nabijheid van het Fas-
gen 
Zoodsma et al., 2005e 
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4.8 Combinatiestudies 
 

Combinatiestudies van de associatie van een combinatie polymorfismen van kandidaatgenen met 

cervicale neoplasie zijn van belang om het relatief risico van deze polymorfismen voor cervicale 

neoplasie te achterhalen. 

 

Men vermoedt vooral een synergistisch of additief effect van de polymorfismen van de genen die 

coderen voor de fase I- en fase II-enzymen, namelijk GST en CYP450. Drie van de 4 studies die deze 

associatie nagingen konden de stelling voor bepaalde combinaties bevestigen. Goodman et al. (2001) 

toonden een positieve associatie met premaligne laesies aan van het homozygoot CC-genotype ter 

hoogte van codon 6235 van CYP1A1 samen met het homozygoot nul-genotype ter hoogte van 

GSTM1 (OR = 5.10; 95% CI = 1.30-20.70). De associatie was wel niet significant. Kim et al. (2000) 

vonden een statistisch significante positieve associatie voor de combinaties van de nul-genotypes van 

GSTM1 en GSTT1 met CC (OR = 1.80; 95% CI = 1.00-3.50). In de studie van Singh et al. (2008) 

werd ook een additief effect waargenomen bij interactie van de GST-polymorfismen. Zo verhoogde 

het risico bij combinatie van de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1. Verder zag men in deze studie 

ook een toename van het risico bij de combinatie van het AB-genotype van GSTM3 met het nul-

genotype van voornamelijk GSTM1. Een opmerkelijke bevinding, was dat het risico niet additief 

bleek te zijn bij combinatie van het AA-genotype van GSTM3 met de nul-genotypes van GSTM1 of 

GSTT1. Het AA-genotype van GSTM3 is namelijk geen risicofactor op zichzelf voor CC. Sobti et al. 

(2006) ging ook de associatie na van de combinatie van de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1 met 

CC. Maar er kon geen significant verband aangetoond worden (OR = 0.82; 95% CI = niet 

weergegeven). Wanneer men alle combinaties van de polymorfismen van GSTM1, GSTT1 en GSTP1 

nader onderzocht in de subgroep van passieve rokers werd wel telkens een verhoogd risico vastgesteld, 

doch bleek het niet statistisch significant. Kim et al. (2000) vonden echter geen significant verschil in 

frequentie van de combinatie van het C6235T-polymorfisme van CYP1A1, het C1019T-polymorfisme 

of het T7668A-polymorfisme van CYP2E1 met de GSTM1 of GSTT1 nul-genotypes tussen patiënten 

en controles. Ook was er geen statistische significant verschil voor het samen voorkomen van de 

CYP1A1- en CYP2E1-polymorfismen. Naast de combinatiestudies van de metaboliserende genen 

slaagden Kim et al. (2000)  er ook niet in een statistisch significant verschil tussen patiënten en 

controles aan te tonen voor het samen voorkomen van de p53- en CYP1A1-, CYP2E1- of GSTM1-

polymorfismen. Wel verhoogde de combinatie van p53 (Arg/Pro) en GSTT1 (OR = 3.50; 95% CI = 

1.80-7.10) significant het risico voor ontwikkeling van cervicale laesies. Er werden ook heel wat 

associaties aangetoond tussen HLA-haplotypes en cervicale neoplasie, hiervoor wordt verwezen naar 

de Bijlage (Kim et al., 2000; Goodman et al., 2001; Sobti et al., 2006; Singh et al., 2008). 
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5. Discussie 
 

Het algemeen besluit dat men kan vormen uit deze resultaten is dat de bevindingen van de 

verschillende studies slechts in geringe mate consistentie vertonen. Eerst worden de bevindingen van 

de associatiestudies besproken. Daarna worden mogelijke confounders in deze studies opgesomd. Heel 

wat factoren beïnvloeden immers de studieresultaten en maken de onderlinge vergelijking van studies 

onvoldoende betrouwbaar. Tenslotte wordt de conclusie van de thesis van M. Zoodsma vergeleken 

met deze uit de huidige scriptie. 

 

5.1 Bespreking van de studieresultaten 
 

5.1.1 P53 

 

De meerderheid van de studies omtrent de rol van het p53-polymorfisme, slaagden er niet in de 

bevindingen van Storey et al. (1998) te bevestigen. Slechts 17 van de 57 studies toonden een associatie 

aan met CC en 2 van de 22 studies toonden een associatie met premaligne laesies. De positieve 

bevindingen werden bekomen in studies uitgevoerd in Zweden (3), het VK (1), Litouwen (1), Italië 

(2), Griekenland (1), Israël (1), China (1), Indië (3), Chili (1), Brazilië (2) en Zuid-Afrika (1). Gezien 

het relatief kleine aantal bevestigende studies wordt vermoed dat het p53-polymorfisme slechts in 

geringe mate de susceptibiliteit voor cervicale carcinogenese verhoogt. Doch deze bijdrage mag niet 

verwaarloosd worden. Vijf van de 17 bevestigende studies werden gepubliceerd in kwaliteitvolle 

medische tijdschriften met een IF van vijf of hoger, namelijk de studie van Storey et al. (1998), de 2 

eerste studies van Zehbe et al. (1999) en de 2 latere studies van Zehbe et al. (2001). Vijf van de 17 

bevestigende studies, namelijk deze van Andersson et al. (2001), Pegoraro et al. (2002), Saranath et al. 

(2002), de Araujo Souza and Villa (2003) en Zheng et al. (2008), hadden bovendien een sample size 

met zowel het aantal controles als het aantal patiënten gelijk of hoger aan 100. De sample sizes van de 

studie van Storey et al. (1998) en de 2 eerste studies van Zehbe et al. (1999) waren wel vrij gering. De 

kleine sample size was dan ook de voornaamste kritiek op de studie van Storey et al. (1998). Zehbe et 

al. (2001) kon in 2001 zijn bevindingen wel bevestigen bij een grotere sample size. De hoge IF van de 

literatuurbronnen en de grote studiepopulaties van een aantal bevestigende studies maken de 

bevindingen meer betrouwbaar. Hieruit wordt een geringe maar zekere bijdrage van het p53-

polymorfisme in de susceptibiliteit voor CC vermoed. Heel wat karakteristieken van de verschillende 

studies en studiepopulaties kunnen de bevindingen mee beïnvloeden en bijdragen tot een zekere 
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heterogeniteit in de resultaten van de verschillende studies. Deze factoren worden hieronder besproken 

(Storey et al., 1998; Zehbe et al., 1999 (Italië); Zehbe et al., 1999 (Zweden); Dokianakis and 

Spandidos et al., 2000; Makni et al., 2000; Zehbe et al., 2001 (Italië), Zehbe et al., 2001 (Zweden); 

Andersson et al., 2001; Pegoraro et al., 2002; Saranath et al., 2002; Arbel-Alon et al., 2002; Nagpal 

et al., 2002; Ojeda et al., 2003; de Araujo Souza and Villa, 2003; Mitra et al., 2005; Gudleviciene et 

al., 2006; Zheng et al., 2008).  

 

Etniciteit beïnvloedt in belangrijke mate de uitkomsten van de verschillende studies. Deze factor 

manifesteert zich op 3 gebieden. Zo wijzigt de prevalentie van de polymorfismen, de incidentie van 

CC en de levensstijl en omgeving, eigen aan een populatie, samen met de etniciteit van een volk. 

Etnische diversiteit weerspiegelt zich in gendiversiteit. Het Arg-allel is meer frequent aanwezig in 

Caucasische dan in Afrikaanse of Aziatische populaties. Volgens sommige studies varieert de 

prevalentie van het p53-polymorfisme samen met de breedteligging van de landen. Zo wordt een 

toename waargenomen van noord naar zuid in de frequentie van het Pro-allel, terwijl een inverse 

relatie waargenomen wordt voor het Arg-allel. Er zijn ook andere theorieën betreffende de variatie van 

het p53-polymorfisme. Sousa et al. (2007) beschreven een verschil in prevalentie van het Arg-allel 

tussen landen gelegen in Centraal-Europa en deze gelegen aan de randen van Europa. In de landen van 

Centraal-Europa worden gelijkaardige frequenties geobserveerd (52-62%), terwijl in de landen aan de 

grenzen van Europa duidelijk verschillende frequenties worden waargenomen. Het verschil in 

prevalentie van het variante genotype in de verschillende bevolkingsgroepen leidt tot waarneming van 

een verschillende sterkte van associatie tussen dit genotype en de gevoeligheid voor cervicale laesies. 

Zo zou de lage prevalentie van het homozygoot Arg-genotype in de landen gelegen nabij de evenaar 

oorzaak kunnen zijn van een afwezige genetische associatie van p53 met cervicale neoplasie (Figuur 

12) (Maciag and Villa, 1999; Ngan et al., 1999; Tong et al., 2000; Madeleine et al., 2000; Dokianakis 

and Spandidos et al., 2000; Malcolm et al., 2000; Tenti et al., 2000; Pegoraro et al., 2000; Nishikawa 

et al., 2000; Kim et al., 2001; Yang et al., 2001; Gustafsson et al., 2001; Klug et al., 2001; Humbey et 

al., 2002; Pegoraro et al., 2002; Saranath et al., 2002; Bhattacharya et al., 2002; Arbel-Alon et al., 

2002; Pillai et al ., 2002; Ojeda et al., 2003; de Araujo Souza and Villa, 2003; Inserra et al., 2003; 

Koushik et al., 2004; Comar et al., 2004; Jee et al., 2004; Settheetham-Ishida et al., 2004; Mitra et al., 

2005; Santos., 2005; Ueda et al., 2006; Gudlevicience et al., 2006; Sousa et al., 2007;  Oliveira et al., 

2008). 
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Figuur 12: de distributie van het p53 codon 72 Arg/Arg-genotype in verschillende populaties, 
geanalyseerd volgens de breedtegraad van elk land, voorgesteld door zijn hoofdstad 

Sousa et al., 2007 
 

Ook de incidentie van CC varieert sterk tussen landen onderling en draagt bij tot heterogeniteit in 

resultaten tussen studies uitgevoerd in deze verschillende populaties. Over het algemeen is de 

incidentie van CC hoger in de onderontwikkelde landen en lager in de Westerse en geïndustrialiseerde 

landen, gedeeltelijk als resultaat van de screeningprogramma’s. De verschillende incidenties van CC 

in Europa worden geïllustreerd in Figuur 13. Men observeert een afwezige associatie in de Tsjechische 

Republiek en Polen, welke de hoogste incidentie van CC kennen. In landen als Griekenland, Italië, 

Zweden en het VK is de incidentie van CC veel lager. In deze landen werd in tegenstelling tot Tsjechië 

en Polen wel een positieve associatie vastgesteld. Om deze reden suggereren een aantal studies dat in 

populaties met lage incidentie van CC het p53-polymorfisme een significante susceptibiliteitsfactor is 

voor cervicale neoplasie terwijl dit niet het geval is in landen met een hoge incidentie van CC (Figuur 

13) (Au, 2004; Zoodsma et al., 2005c; Sousa et al., 2007). 

 
  
Figuur 13: Age Standardized Rate (ASR) incidentie 
van CC in de Europese landen 
Sousa et al., 2007 
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Soms vormen de genotypes op zichzelf geen significante risicofactor voor de ontwikkeling van 

cervicale neoplasie maar kunnen polymorfismen in interactie met bepaalde omgevingsfactoren en 

levensstijlkarakteristieken wel het individueel risico voor cervicale neoplasie significant verhogen. 

Deze factoren zijn niet zelden eigen aan de gewoonten van een land. Factoren die samen met het p53-

polymorfisme het risico voor cervicale neoplasie verhogen zijn de graad van educatie, de rookstatus, 

wisselende intieme contacten, de leeftijd van eerste coïtus en de pariteit. Daarnaast is er ook interactie 

tussen genen onderling. Zo suggereerden Zoodsma et al. (2005c) een significant verhoogd risico voor 

CC wanneer de variante homozygote genotypes van p53 en p21 samen voorkomen, afzonderlijk werd 

geen significant verhoogd risico waargenomen. P21 is net als p53 een regulator van de celcyclus. De 

homozygote serotonine (Ser) vorm van p21 zou een hogere gevoeligheid hebben voor degradatie door 

E7. De bijdrage van het p53-polymorfisme tot de susceptibiliteit voor CC is gering. Gezien de 

multifactoriële etiologie van CC moet wel steeds rekening gehouden worden met andere factoren die 

samen met de genetische variant het risico sterk kunnen verhogen. Opnieuw verschillen deze factoren 

frequent tussen verschillende populaties waardoor de sterkte van de associatie beïnvloed wordt (Jee et 

al., 2003; Lee et al., 2004; Settheetham-Ishida et al., 2004; Zoodsma et al., 2005c).  

 

Het grootste probleem om een besluit te maken uit de verschillende studies is volgens Klug et al. 

(2001) de verschillende distributie in HPV-status van de verschillende studiepopulaties. Deze wisselt 

ook naargelang de etniciteit. In de studie van Storey et al. (1998) was het verband voornamelijk 

uitgesproken bij patiënten geïnfecteerd met de HR-HPVs, namelijk HPV-16 en -18. De 

daaropvolgende studies bevestigden meerdere malen een sterkere associatie bij restrictie tot de 

studiegroep geïnfecteerd met de HR-HPVs. Gezien de biologische verklaring voor de associatie van 

het Arg/Arg-genotype ter hoogte van de p53-locus met cervicale neoplasie, namelijk een hogere 

gevoeligheid van p53 gecodeerd door het Arg/Arg-genotype voor degradatie door E6, is dit een 

logisch gevolg. Immers de HR-HPVs degraderen p53 via een meer efficiënte weg dan de LR-HPVs, 

namelijk via het proteasoom ubiquitine. Naargelang de HPV-status van de studiepopulatie kan de 

sterkte van associatie dus verschillen (Yamashita et al., 1999; Van Duin et al., 2000; Madeleine et al., 

2000; Dokianakis and Spandidos et al., 2000; Pegoraro et al., 2000; Kim et al., 2001; Klug et al., 

2001; Zehbe et al., 2001; Saranath et al., 2002; Bhattacharya et al., 2002; Arbel-Alon et al., 2002; 

Humbey et al., 2002; Koushik et al., 2004; Comar et al., 2004; Jee et al., 2004; Mitra et al., 2005; 

Santos et al., 2005; Zhou et al., 2009).  

 

Ook de histologische typering van het tumorweefsel beïnvloedt mee de uitkomst van de 

studieresultaten. Niet in alle studies werd een onderscheid gemaakt tussen AC en SCC. Bovendien 

waren studies omtrent AC heel gering. Twaalf studies toonden een significant verhoogd risico voor 

ontwikkeling van SCC in aanwezigheid van het Arg/Arg-genotype ter hoogte van de p53-locus. 

Slechts 3 studies beschreven een positieve associatie met AC. Het is dus belangrijk ook 
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associatiestudies met AC uit te voeren. Een verschillende sterkte in associatie van het Arg/Arg-

genotype met SCC versus AC is mogelijks te wijten aan de verschillende pathogenese van beide 

tumortypes. SCC is voornamelijk afhankelijk van omgevingsfactoren zoals de HPV-infectie, de 

leeftijd bij eerste coïtus en het aantal intieme partners. Deze factoren zijn van minder belang in de 

pathogenese van AC waarbij de genetische achtergrond van de gastheer een grotere invloed zou 

uitoefenen. Het is dus belangrijk in de toekomst de patiëntenpopulatie te specifiëren volgens de 

histologische typering van de cervicale laesies en de ORs te berekenen voor elk type laesie 

afzonderlijk (Yang et al., 2001; Koushik et al., 2004; Comar et al., 2004; Jee et al., 2004; Niwa et al., 

2004; Gudleviciene et al., 2006).  

 

DNA-analyse op basis van tumorweefsel of cervixuitstrijkjes afkomstig van patiënten met CC kan de 

resultaten vervalsen omwille van een zekere frequentie (0-22%) van loss of heterozygosity (LOH) ter 

hoogte van het 17p13 chromosoom, die de p53-locus omvat. In CC is deze LOH weliswaar vrij gering. 

Hierdoor wijzigen de oorspronkelijke allelenfrequenties. Zowel een Arg-allel als een Pro-allel kan 

verloren gaan in het heterozygote genotype waardoor een overschatting zou ontstaan van hetzij 

respectievelijk Pro/Pro of Arg/Arg. Onder meer in de studies van Storey et al. (1998) en Zehbe et al. 

(1999, 2001) maakte men gebruik van tumorbiopten van de patiënten. De meest betrouwbare DNA-

bronnen zijn bloedafnames van patiënten en controles. Verschillen in DNA-bronnen, gebruikt voor de 

verschillende studies, kunnen zich dus manifesteren als confounders in de studies en de onderlijke 

vergelijking ervan (Storey et al., 1998; Zehbe et al., 1999; Helland and Borresen-Dale, 1999; Tong et 

al, 2000; Malcolm et al., 2000; Tenti et al., 2000; Pegoraro et al., 2000; Humbey et al., 2002; 

Pegoraro et al., 2002; Saranath et al., 2002; Pillai et al, 2002; Ojeda et al., 2003; Niwa et al., 2004; 

Comar et al., 2004; Jee et al., 2004; Sousa et al., 2007). 

 

5.1.2 MTHFR 

 

Van de 6 studies omtrent het C677T-polymorfisme van het MTHFR-gen wezen 2 studies op een 

positieve associatie met cervicale neoplasie. Opnieuw is er dus geen sterke bevestiging voor een rol 

van dit kandidaatgen in de cervicale carcinogenese. De bevestigende en de ontkennende studies zijn 

afkomstig uit evenwaardige medische tijdschriften van vrij goede kwaliteit, doch met IF lager dan 5. 

Enkel de sample size van de studie van Gerhard et al. (2003) was vrij gering, de andere studies zijn 

allen gekenmerkt door studiepopulaties met minstens 100 patiënten en controles. Gezien de vrij goede 

kwaliteit van de bevestigende studies kan een associatie van het MTHFR-polymorfisme met cervicale 

neoplasie niet uitgesloten worden (Goodman et al., 2001; Gerhard et al., 2003; Sull et al., 2004; 

Zoodsma et al., 2005d).  
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De meest beïnvloedende factor in de associatie van het MTHFR-polymorfisme met cervicale neoplasie 

is het dieet van foliumzuur en vitamine B12 en de mate van alcoholgebruik door de studiesubjecten. 

Bij voldoende inname van foliumzuur in het dieet wordt een protectief effect van het polymorfisme 

vermoed terwijl bij een foliumzuurdeficiëntie of overmatig alcoholgebruik een risicoverhogend effect 

wordt vermoed. Kwantificatie van dit dieet in toekomstige studies is dus sterk aangewezen. De 

bepaling van dit dieet is echter vrij moeilijk. Hoogstwaarschijnlijk suggereerden Zoodsma et al. 

(2005d)  om deze reden een protectief effect van het SNP. Als deze bevindingen bevestigd kunnen 

worden, is de impact op de volksgezondheid van het MTHFR-polymorfisme in populaties gekenmerkt 

door een laag foliumzuurdieet en een hoge prevalentie van HPV-infectie zeer groot (Gerhard et al., 

2003; Sull et al., 2004; Zoodsma et al., 2005d; Rao et al., 2006). 

 

Naast het dieet en alcoholgebruik beïnvloeden nog andere omgevings- en levensstijlfactoren het 

verband tussen het MTHFR-polymorfisme en cervicale neoplasie. Sull. et al (2004) vonden als 

voornaamste cofactoren het roken van sigaretten, een jonge leeftijd bij eerste coïtus en een pariteit 

gelijk aan 2 of hoger. Deze factoren zouden de associatie van het MTHFR-polymorfisme met cervicale 

neoplasie versterken (Sull et al., 2004). 

 

Ook de leeftijd van de studiepopulatie lijkt een rol te hebben in de uitkomst van de studies. Sull et al. 

(2004) toonden een sterkere associatie aan van het TT-genotype van MTHFR met CC bij diagnose op 

een leeftijd jonger dan 40 jaar vergeleken met een diagnose op oudere leeftijd (Sull et al., 2004).  

 

5.1.3 CYP450 

 

Het grootste vermoeden voor een associatie van de polymorfismen ter hoogte van de genen die 

coderen voor de CYP450-enzymen met cervicale neoplasie is er voor de polymorfismen ter hoogte 

van het CYP1A1-gen. Voor het C6235T-polymorfisme van CYP1A1 bevestigden 3 studies een 

risicoverhogend effect voor ontwikkeling van cervicale laesies terwijl 3 andere studies dit ontkenden. 

Behalve de studie van Suguwara et al. (2003) die een verband ontkenden, hadden alle studies een 

sample size met minstens 100 patiënten en controles. De bronnen van deze studies waren voor de 

ontkennende en bevestigende studies van gelijkwaardige kwaliteit, maar enkel de studie van Kim et al. 

(2000) die een associatie ontkende was afkomstig uit een tijdschrift met IF hoger dan 5. Hier is het dus 

moeilijk om een conclusie te maken. Gezien de bevestigende studies in kwaliteitvolle tijdschriften 

gepubliceerd werden en de sample sizes meestal voldoende groot waren, wordt toch een zeker 

risicoverhogend effect vermoed. Dit is ook het geval voor het A4889G-polymorfisme. Twee van de 3 

studies bevestigden een positieve associatie met cervicale neoplasie. De 2 bevestigende studies hadden 
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een vrij grote sample size en waren afkomstig uit goede medische tijdschriften, doch met IF lager dan 

5. De studie van Suguwara et al. (2003) die een verband ontkende had slechts een geringe sample size 

en  het tijdschrift waarin dit artikel verscheen had een lagere IF dan deze van de bevestigende studies. 

Hier wordt dus eerder een risicoverhogend effect van het A4889G-polymorfisme vermoed. Voor het 

T7668A-polymorfisme van CYP2E1 is er geen enkele studie die het protectief effect voor cervicale 

laesies, zoals vermoed werd, bevestigt. Voor het C1019T-polymorfisme is er slechts één van de 5 

studies die een risicoverhogend effect bevestigt. De sample size van deze studie van Sierra-Torres et 

al. (2006) was onvoldoende groot en de IF van het tijdschrift waarin het gepubliceerd werd, was 

gering. De bijdrage tot susceptibiliteit voor cervicale carcinogenese door polymorfismen van het 

CYP2E1-gen lijkt in deze literatuurstudie verwaarloosbaar. Enkele van deze associatiestudies toonden 

specifiek een verband met premaligne laesies. Deze bevindingen suggereren dat de polymorfismen van 

belang zijn in een vroeg stadium van de cervicale carcinogenese. De evolutie van een HPV-infectie 

naar CC duurt gemiddeld 15 tot 20 jaar. Tijdens deze periode is toegenomen blootstelling aan 

carcinogenen gekoppeld aan een inefficiënte klaring, op basis van genetische polymorfismen van de 

xenobiotisch metaboliserende enzymen, een belangrijke risicofactor voor verdere progressie van de 

laesies (Kim et al., 2000; Goodman et al., 2001; Sierra-Torres et al., 2003; Au et al., 2004; Sierra-

Torres et al., 2006; Ferreira et al., 2006; Joseph et al., 2006; Taskiran et al., 2006; Juàrez-Cedillo et 

al., 2007).  

 

Ook de CYP450-polymorfismen wisselen in frequentie volgens etniciteit. Er wordt eenzelfde trend 

waargenomen in de verschillende studies. De variante genotypes van CYP1A1 en CYP2E1 zijn 

dominant in Azië en Latijns-Amerika. In Afrika en de Caucasische populaties heerst een dominantie 

van de wild type genotypes. Suguwara et al. (2003) voegden hier aan toe dat dit misschien de reden is 

waarom in het verleden reeds veel studies in Azië een associatie tussen het CYP1A1-polymorfisme en 

cervicale neoplasie bevestigden, terwijl dergelijke resultaten schaars waren in studies bij Caucasische 

populaties. De verschillende prevalentie van de variante genotypes in de verschillende etnische 

populaties leidt dus opnieuw tot een verschil in sterkte van de associaties die worden waargenomen in 

de verschillende populaties (Kim et al., 2000; Goodman et al., 2001; Suguwara et al., 2003; Taskiran 

et al., 2006; Ferreira et al., 2006; Agorastos et al., 2007).  

 

Polymorfismen in genen die coderen voor de CYP450-enzymen werden in verband gebracht met 

carcinogenese vanuit de veronderstelling dat deze polymorfismen wijzigingen teweeg brengen in de 

functie van de enzymen. Hierdoor zouden er individuele verschillen zijn in de klaring van toxische 

stoffen. Behalve het T7668A-polymorfisme geven de verschillende polymorfismen van de enzymen 

van het CYP450-systeem aanleiding tot een enzym die de activatie van toxische agentia verhoogt. Om 

deze reden werden de polymorfismen geassocieerd met een verhoogde susceptibiliteit voor cervicale 

neoplasie. Individuen die het meest met dergelijke schadelijke agentia in contact komen en drager zijn 
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van een CYP450-polymorfisme zouden dan ook een hoger risico hebben voor ontwikkeling van 

cervicale neoplasie vergeleken met dragers van hetzelfde polymorfisme die minder met dergelijke 

schadelijke stoffen in contact komen. Mensen die het meest frequent met toxische stoffen in aanraking 

komen zijn veelal personen met een laag socio-economische status. In dergelijke populaties, zoals in 

de ontwikkelingslanden is de incidentie van ook CC hoger vergeleken met de meer welvarende landen. 

In de studie van Joseph et al. (2006) werd een positieve associatie gevonden voor beide 

polymorfismen van CYP1A1. Deze studie werd uitgevoerd in Indië, in een populatie gekenmerkt door 

een hoge frequentie van rokers, die daarnaast ook vaak tabak kauwen. Ze maakten bovendien over het 

algemeen gebruik van een houtvuur in de keuken en daarnaast werd er ook nog gebruik gemaakt van 

pesticiden in de agrarische sector. In andere studies ging men het effect op de genetische associatie 

met cervicale neoplasie van het contact met toxische stoffen na door een restrictie uit te voeren tot 

vrouwen die sigaretten rookten of in contact kwamen met de toxische stoffen vrijkomend bij de 

verbranding van hout. Telkens werd een verhoging van de OR waargenomen. Afhankelijk van de 

graad van blootstelling aan toxische stoffen zal de sterkte van de associatie dus wisselen (Sierra-

Torres et al., 2006; Juàrez-Cedillo et al., 2007; Agorastos et al., 2007). 

  

De leeftijd van de studiepopulatie heeft ook in deze associatiestudies een invloed. In de studie van 

Ferreira et al. (2006) omtrent de rol van het T7668A-polymorfisme van CYP2E1 gebeurde een 

stratificatie volgens leeftijd. Bij vrouwen van 39 jaar en ouder werd een significant negatieve 

associatie tussen het C-allel en premaligne laesies waargenomen. Dit was niet het geval wanneer men 

de associatiestudie uitvoerde voor vrouwen jonger dan 39 jaar (Ferreira et al., 2006). 

 

5.1.4 GST 

 

Weinig studies bevestigden een associatie tussen de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1 en 

cervicale neoplasie. Slechts 2 van de 8 studies tonen een verhoogd risico voor dragers van het nul-

genotype van GSTM1 voor cervicale neoplasie. De studiepopulaties van de 2 bevestigende studies 

waren voldoende groot en de bronnen van deze 2 studies waren kwaliteitvolle medische tijdschriften, 

doch met een IF lager dan 5. In de ontkennende studies was de sample size niet steeds hoger dan 100 

voor patiënten en controles. Singh et al. (2008) vonden bovendien heel wat studies die een positieve 

associatie tussen het GSTM1-polymorfisme en CC bevestigden. Slechts 1 van de 6 geïncludeerde 

studies omtrent het effect van het nul-genotype van GSTT1 suggereerde een verhoogd risico voor CC. 

Deze studie had wel een voldoende sample size en werd gepubliceerd in Cancer, een medisch 

tijdschrift met IF > 5. Uit de combinatiestudie van Kim et al. (2000) bleek bovendien dat het nul-

genotype van GSTT1 de belangrijkste genetische risicofactor is voor cervicale neoplasie. Het aantal 
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studies dat een associatie tussen de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1 met cervicale neoplasie 

bevestigt, is beperkt in deze literatuurstudie. Toch blijkt uit analyse dat een verband met cervicale 

neoplasie niet mag uitgesloten worden en dat verder onderzoek noodzakelijk is. De gepubliceerde 

studies omtrent de rol van de GSTP1- en GSTM3-polymorfismen zijn te beperkt om een besluit te 

maken. Bijkomende studies zijn aangewezen (Kim et al., 2000; Joseph et al., 2006; Singh et al., 

2008). 

 

Er zijn opnieuw belangrijke verschillen in de frequenties van de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1 

tussen de verschillende etnische populaties die zo de sterkte van de geregistreerde associaties 

beïnvloeden. Zo varieert de prevalentie van het nul-genotype van GSTM1 van 39-62% in Europa naar 

33-63% in Oost-Azië en 23-45% in Afrika (Singh et al., 2008).  

 

Individuen die drager zijn van de GST-polymorfismen hebben enzymen met een lagere activiteit dan 

de wild-type enzymen. Hierdoor zouden deze de toxische stoffen minder goed uit hun lichaam kunnen 

elimineren. Individuen die meer frequent blootgesteld worden aan toxische stoffen, hebben dus 

opnieuw een hoger risico voor ontwikkeling van cervicale laesies vergeleken met individuen die 

drager zijn van dezelfde polymorfismen maar minder frequent blootgesteld worden aan schadelijke 

stoffen. Dit is overeenkomstig met de bevindingen uit de geïncludeerde studies die restrictie 

uitvoerden voor rokende vrouwen (Goodman et al., 2001. Jee et al., 2002; Sobti et al., 2006). 

 

Opnieuw is stratificatie volgens leeftijd noodzakelijk om op betrouwbare wijze de studieresultaten te 

kunnen vergelijken. De globale associatie van het GSTM1 nul-genotype met CC was niet statistisch 

significant in de studie van Kim et al. (2000) maar dit was wel het geval wanneer restrictie werd 

uitgevoerd tot de subgroep van individuen met een leeftijd van 40 jaar en jonger. Het omgekeerde 

fenomeen, dat echter niet significant bleek, werd waargenomen in de leeftijdgroep ouder dan 40 jaar. 

Een studiepopulatie van uiteenlopende leeftijd kan dus een associatie maskeren. Voor het GSTT1-

polymorfisme was de associatie ook meer uitgesproken bij de populatie van 40 jaar en jonger 

vergeleken met de oudere populatie (Kim et al., 2000). 
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5.1.5 HLA 

 

De sterkste associaties van de HLA-polymorfismen met cervicale neoplasie worden hieronder 

opgesomd. Vier studies wezen op een positieve associatie van  DQB1*03 met CC. Deze associatie 

wordt tevens sterk benadrukt in de meta-analyse van de Araujo Souza and Villa (2003). Twee studies 

toonden een positieve associatie aan van DQB1*05 en CC. Twee studies bevestigen een positief 

verband tussen DRB1*02 en CC en 2 studies toonden een gelijkaardig effect aan van DRB1*07. Een 

sterke positieve associatie werd aangetoond tussen DRB1*15 en CC, 3 studies bevestigden deze 

associatie. Twee studies suggereren een protectief effect van DRB1*13 voor CC. Bij de haplotypes 

vallen voornamelijk de positieve associatie van DQB1*03-DRB1*04 met CC en de negatieve 

associatie van DQB1*06-DRB1*13 met CC op. De Araujo Souza and Villa (2003) benadrukken in 

hun meta-analyse ook de positieve associatie van DRB1*1501-DQB1*0602 met SCC. In de huidige 

literatuurstudie is het risicoverhogend effect van dit haplotype minder opvallend. HLA-haplotypes die 

voorgesteld worden als afzonderlijke allelen zonder het in rekening houden van hun LD kunnen 

associaties maskeren. De loci die verantwoordelijk lijken te zijn voor de associaties van de hierboven 

besproken haplotypes zijn respectievelijk DQB1*03 en DRB1*15 voor het risicoverhogend effect en 

DRB1*13 voor het protectief effect. Mahmud et al. (2007) bestudeerden het verband tussen de HLA-

allelen en HPV-infecties in plaats van cervicale neoplasie. Geen significante associaties tussen HLA-

allelen en HPV-persistentie werden aangetoond. Dit doet vermoeden dat de HLA-polymorfismen 

eerder een rol spelen in het  verwerven van een HPV-infectie dan in de persistentie van deze HPV-

infectie. Het HLA-complex komt vroeg tussen in de etiologische pathway van kankerontwikkeling, 

namelijk in het stadium van herkenning van het virus en verwerven van de infectie, eerder dan de 

klaring van de infectie (Brady et al., 1999; Maciag et al., 2000; Cuzick et al., 2000; Maciag et al., 

2002; Madeleine et al., 2002; Ghaderi et al., 2002; de Araujo Souza and Villa, 2003; Gostout et al., 

2003; Dao et al., 2005; Bhattacharya and Sengupta et al., 2007; Mahmud et al., 2007; Jinxiao et al., 

2008). 

 

Ook in de associatiestudies van de HLA-genpolymorfismen met cervicale neoplasie benadrukt men 

het belang van de HPV-status van de studiepopulatie als bepalende factor in de sterkte van de 

associaties tussen de polymorfismen en cervicale neoplasie. Uit deze analyse bleek dat vooral bij 

restrictie tot studiesubjecten met HPV-16 infectie, significante associaties werden waargenomen. Dit 

betekent dat bepaalde HLA-isovormen de afgeleide peptiden van voornamelijk HPV-16 op een 

inefficiënte manier aan T-cellen presenteren. Dit wordt echter tegengesproken door de studie van 

Cuzick et al. (2000) die stelde dat de ORs verhoogden bij restrictie tot HPV-infecties, exclusief HPV-

16. Ook in de studie van Yuping et al. (2007) werden lagere ORs teruggevonden bij restrictie tot HPV-
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16 infectie (Maciag et al., 2000; Cuzick et al., 2000; Ghaderi et al., 2000; Madeleine et al., 2002; Wu 

et al., 2006; Yuping et al., 2007; Mahmud et al., 2007). 

 

5.1.6 IL-10 

 

Omtrent het 592-polymorfisme van IL-10 werden 2 studies weerhouden uit de zoekresultaten. Van 

deze 2 studies toonde slechts 1 studie een positief verband met premaligne laesies en CC. De 

bevestigende studie van Zoodsma et al. (2005e) wordt gekenmerkt door een heel grote sample size. De 

IF van het medisch tijdschrift waarin de studie gepubliceerd werd, was wel lager dan de IF van het 

tijdschrift waaruit de ontkennende studie kwam. Gezien de heel grote sample size, kan een 

risicoverhogend effect van het C592A-polymorfisme van IL-10 niet uitgesloten worden, meer studies 

zijn noodzakelijk. Omtrent het G1082A-polymorfisme werden 3 studies geïncludeerd en slechts 1 

daarvan bevestigde een positieve associatie met CC. De bevestigende studie van Stanczuk et al. (2001) 

wordt gekenmerkt door een heel kleine sample size, doch de IF van het tijdschrift waarin het artikel 

gepubliceerd werd, was bijna 5. Daartegenover staat de heel grote sample size van de studie van 

Zoodsma et al. (2005e). Beide ontkennende studies kwamen ook uit kwaliteitvolle tijdschriften, doch 

met IF lager dan 5. Het vermoeden voor een afwezige associatie van het G1082A-polymorfisme met 

cervicale neoplasie is het grootst. Dit ondersteunt de hypothese dat niet het polymorfisme zelf causaal 

is maar wel een ander polymorfisme in het IL-10 gen of in de nabijheid daarvan. Er is een sterk 

vermoeden dat de microsatelliet marker IL-10-07 een rol zou spelen in deze associatie. Het aantal 

gepubliceerde studies omtrent het IL-10 polymorfisme is gering. Meer studies zijn nodig om een 

betrouwbaar besluit te kunnen vormen (Stanczuk et al., 2001; Zoodsma et al., 2005e). 

 

5.1.7 Fas 

 

2 van de 5 studies suggereerden een positieve associatie tussen het polymorfisme ter hoogte van codon 

670 van de Fas promoter met CC. De andere studies ontkenden een verband. De sample size in de 

studies van Lai et al. (2003, 2005) was echter gering. De sample size in de studie van Engelmark et al. 

(2004) was veel groter. Ook hier is er dus enkel een lichte suggestie voor een associatie maar is deze 

onvoldoende onderbouwd om een besluit te maken. Meer studies zijn nodig (Lai et al., 2003; 

Engelmark et al., 2004; Lai et al., 2005) 

 

Opnieuw wisselt de frequentie van het variante A-allel ter hoogte van codon 670 van de Fas-promoter 

afhankelijk van de etniciteit. Het variante genotype is sterk verschillend tussen gezonde individuen 

van Amerikaanse, Koreaanse en Chinese origine. De 2 studies die een associatie aantoonden werden 
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allebei uitgevoerd bij Chinese populaties. Ten gevolge van de verschillende distributie van het variante 

genotype  in verschillende etnische populaties kan de sterkte van de associatie die geregistreerd wordt, 

verschillen (Engelmark et al., 2004). 

 

5.2 Confounders 
 

De voornaamste factoren die de uitkomsten van de associatiestudies beïnvloeden zijn hierboven 

vermeld: sample size, etniciteit -welke zich manifesteert in de prevalentie van de polymorfismen, de 

incidentie van CC en de levensstijl en omgeving eigen aan een populatie-, HPV-status, onderlinge 

genetische interacties, histologische typering van het tumorweefsel, leeftijd van de studiesubjecten en 

DNA-bron. Wat betreft de sample size zou de patiëntengroep volgens Sousa et al. (2007) meer dan 

100 patiënten moeten tellen, zodat de studiepopulatie representatief is voor alle patiënten in die 

populatie, en de controlegroep zou minstens even groot of het dubbele moeten zijn van de 

patiëntengroep. Dit was in de meeste studies niet het geval. Gezien de problemen met het verzamelen 

van samples van zowel patiënten als controles is dit begrijpelijk en zal het een uitdaging worden naar 

de toekomst. Gezien de invloed van etniciteit op de sterkte van de geregistreerde associatie is het 

belangrijk dat de studiepopulatie in een case-control studie etnisch homogeen is. Het is wel belangrijk 

studies in verschillende etnische groepen uit te voeren. Wanneer in verschillende etnische groepen een 

verband gevonden wordt, versterkt dit het vermoeden van een werkelijke associatie. CC is een 

multifactoriële aandoening. Men zou in de toekomst rekening moeten houden met de mogelijke 

interactie van genetische polymorfismen met omgevings- of levensstijl-factoren en met andere genen. 

Ook verschillen in de DNA-bronnen die gebruikt worden voor DNA-extractie en de detectiemethode 

die noodzakelijk is voor de gentypering zijn verantwoordelijk voor de heterogene resultaten tussen 

studies. De variatie in DNA-bronnen (tumorbiopten, cervixuitstrijkjes, cervicovaginale secreten en 

leukocyten) tussen de verschillende studies en zeker ook tussen de patiënten- en controlegroep binnen 

dezelfde studie is mede verantwoordelijk voor de inconsistente resultaten. Daarnaast kan ook de 

kwaliteit van het DNA tussen de verschillende studies sterk verschillend zijn. Het gebruik van 

bloedstaaltjes zou foutieve classificatie, te wijten aan mutaties en LOH aanwezig in tumorweefsel als 

gevolg van neoplastische veranderingen, voorkomen. Verschillende detectiemethoden voor 

gentypering werden toegepast. Deze omvatten single-strand confirmation polymorphism (SSCP), 

restriction fragment length polymorphism (RFLP), ASP, denatured gradient gel elektrophoresis 

(DGGE) en direct sequencing (DS). De meeste studies maakten gebruik van ASP. Recente studies 

suggereren dat deze techniek de resultaten van de studies kan beïnvloeden wanneer de kwaliteit van 

DNA verschillend is tussen patiënten en controles. In deze omstandigheden zou er niet steeds een 

onderscheid kunnen gemaakt worden tussen een oorspronkelijk homozygoot genotype en LOH tijdens 

carcinogenese. SSCP heeft als nadeel een zwakkere amplificatie. Er zullen hierdoor dus meer 



�

�

�

&-

genotypes niet geïnterpreteerd kunnen worden.  Zelfs bij gebruik van dezelfde DNA-bron en 

detectiemethode kunnen verschillende resultaten bekomen worden door verschillende laboratoria. Dit 

werd geïllustreerd in de studie van Makni et al. (2000) die dezelfde gegevens door 3 verschillende 

laboratoria liet verwerken. Slechts één laboratorium vond een significante associatie. Dit verschil was 

te wijten aan de verschillende protocollen, gehanteerd door de verschillende laboratoria. Ook HPV-

typering kan op 3 manieren gebeuren, namelijk serologisch, cytologisch of via DNA-analyse. Indien 

gebruik gemaakt wordt van de ELISA-test (serologisch), zoals door Ghaderi et al. (2001), is men niet 

zeker of het gaat om een actieve HPV-infectie of een infectie in het verleden omdat de antilichamen 

aanwezig blijven. Met DNA-typering zou dit geen probleem zijn. Daarnaast is het ook belangrijk na te 

gaan of de controlegroepen wel voldoen aan de criteria van het Hardy-Weinberg evenwicht. Deze 

criteria geven weer dat de genfrequenties constant blijven van generatie op generatie in een oneindig 

grote populatie. Tenslotte is het ook belangrijk steeds dezelfde genotypes met elkaar te vergelijken. 

Indien dit niet gebeurd is vergelijking tussen studies onderling ook niet betrouwbaar (Ghaderi et al., 

2000; Cuzick et al., 2000; Madeleine et al., 2000; Makni et al., 2000; Ghaderi et al., 2001; Gustafsson 

et al., 2001; Klug et al., 2001; Kim et al., 2001; Humbey et al., 2002; Saranath et al., 2002; Pegoraro 

et al., 2002; Saranath et al., 2002; Arbel-Alon et al., 2002; Pillai et al., 2002; de Araujo Souza and 

Villa, 2003; Ojeda et al., 2003; Koushik et al., 2004; Comar et al., 2004; Koushik et al., 2005; 

Gudleviciene et al;, 2006; Sousa et al., 2007; Oliveira et al., 2008). 
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6. Conclusie 
 
6.1 Conclusie literatuuronderzoek 
 

CC is een multifactoriële aandoening. Dergelijke aandoeningen worden veroorzaakt door zowel 

genetische als omgevingsfactoren. Het aandeel van genetische factoren in het ontstaan van een 

multifactoriële aandoening wordt weergegeven door het begrip ‘heritabiliteit’. De overeenkomst van 

de verschillende studieresultaten betreffende de associaties van genetische polymorfismen met 

cervicale neoplasie is beperkt, en te gering om een eenduidig besluit te formuleren. Slechts een kleine 

minderheid van de studies omtrent het p53-polymorfisme bevestigden een positieve associatie met 

cervicale neoplasie. Sommige van deze studies kwamen uit kwaliteitvolle medische tijdschriften en 

hadden een hoge sample size. Om deze reden kan de associatie van het p53-polymorfisme met 

cervicale neoplasie niet verwaarloosd worden. Uit de bevindingen kan worden afgeleid dat het p53-

polymorfisme een zekere, weliswaar bescheiden, bijdrage levert aan de susceptibiliteit voor de 

ontwikkeling van cervicale laesies. Het MTHFR-polymorfisme kan zowel een risicoverhogend effect 

als een protectief effect hebben betreffende de gevoeligheid voor ontwikkeling van cervicale laesies. 

De voornaamste factor die bepalend is voor dit effect is het foliumzuurdieet. Bij voldoende inname 

van foliumzuur in het dieet resulteert het SNP in een protectief effect terwijl bij foliumzuurdeficiëntie 

of overmatig alcoholgebruik het SNP resulteert in een verhoogd risico voor ontwikkeling van 

cervicale neoplasie. Hoewel slechts een minderheid van de studies dit laatste aantonen, lijken deze 

bevindingen wel betrouwbaar gezien de grote sample size van deze studies en de vrij hoge IF van de 

tijdschriften waarin deze gepubliceerd werden. Daarom wordt een licht risicoverhogend effect van het 

MTHFR-polymorfisme vermoed, afhankelijk van het foliumzuurdieet. De associatiestudies van de 

polymorfismen ter hoogte van de CYP450-genen waren vooral significant voor de SNPs van 

CYP1A1. Voor het C6235T-polymorfisme toonden evenveel studies een positieve als een afwezige 

associatie aan met cervicale neoplasie. Na afweging van de sample size van de studiepopulaties en de 

IF van de tijdschriften waarin deze studies gepubliceerd werden, wordt een beperkte maar zekere 

bijdrage van het C6235T-polymorfisme van CYP1A1 in de susceptibiliteit voor CC vermoed. Omtrent 

het A4889G-polymorfisme werden slechts 3 studies gevonden. Twee daarvan wezen op een 

significant risicoverhogend effect. De andere studie die er niet in slaagde een verband aan te tonen, 

had een beperkte sample size en was gepubliceerd in een tijdschrift met lagere IF. Het A4889G-

polymorfisme lijkt dus een significante risicofactor te zijn voor de ontwikkeling van cervicale laesies. 

De associatiestudies omtrent de polymorfismen van het CYP2E1-gen wezen quasi allen op een 

afwezige associatie met cervicale neoplasie. Uit deze literatuurstudie blijkt dat de polymorfismen van 

het CYP2E1-gen geen significante bijdrage leveren tot de susceptibiliteit voor ontwikkeling van 
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cervicale laesies. Slechts weinig studies bevestigden een verhoogd risico voor ontwikkeling van CC 

bij vrouwen die drager zijn van de nul-genotypes van GSTM1 en GSTT1. De studies die wel een 

associatie aantoonden hadden een vrij grote sample size en waren afkomstig uit kwaliteitvolle 

medische tijdschriften. Bovendien vermeldden Singh et al. (2008) en Kim et al. (2000) wel een 

belangrijke rol van respectievelijk de GSTM1- en GSTT1-polymorfismen. Daarom mag een associatie 

niet uitgesloten worden en is verder onderzoek aangewezen. Verschillende associaties van de HLA-

allelen met cervicale neoplasie worden in de huidige scriptie gesuggereerd. Een risicoverhogend effect 

wordt vermoed voor DQB1*03, DQB1*05, DRB1*02, DRB1*07 en DRB1*15. Een protectief effect 

wordt naar voor gebracht voor DRB1*13. Bij de haplotypes vallen voornamelijk de positieve 

associatie van DQB1*03-DRB1*04 met CC en de negatieve associatie van DQB1*06-DRB1*13 met 

CC op. Te weinig studies omtrent de rol van de polymorfismen van IL-10 werden tot nu toe 

gepubliceerd, waardoor weinig besloten kan worden omtrent deze associatie. Er is wel een licht 

vermoeden voor een zekere bijdrage van het C592A-polymorfisme, maar niet van het G1082A-

polymorfisme voor de susceptibiliteit voor CC. Ook voor het Fas-polymorfisme is er een lichte 

suggestie voor een risicoverhogend effect voor CC maar meerdere studies zijn noodzakelijk om dit te 

bevestigen. Samengevat leveren kandidaatgenen dus mogelijk alleen maar een kleine bijdrage tot de 

susceptibiliteit voor CIN of CC. Het risicoverhogend effect van deze polymorfismen is afhankelijk van 

heel wat andere factoren. Zo kunnen associaties sterk uitgesproken zijn in een bepaalde subgroep van 

vrouwen, bijvoorbeeld vrouwen met een promiscue levensstijl, frequente rokers, bij een laag socio-

economische status en in een bepaalde etniciteit. Binnen bepaalde families kan dan wel een hoge 

incidentie van CC gezien worden. Deze kandidaatgenen kunnen ook aanwezig zijn bij een groot aantal 

mensen en zo het ‘population attributable risk’ sterk verhogen (Kim et al., 2001; Pegoraro et al., 

2002; Ojeda et al., 2003; cursus genetica Prof. Dr. De Paepe).  

 
6.2 Conclusie thesis Zoodsma 
 

Zoodsma et al. (2005) bestudeerden de rol van de polymorfismen in genen die coderen voor p53, 

MTHFR, HLA, IL-10 en Fas in de cervicale carcinogenese. De polymorfismen in de metaboliserende 

genen, CYP450 en GST, kwamen in deze thesis niet aan bod. M. Zoodsma kwam tot een gelijkaardig 

besluit als het besluit gevormd in de huidige scriptie. Er werd geconcludeerd dat het p53-

polymorfisme leidt tot een klein, maar significant verhoogd risico voor de ontwikkeling van CC. Voor 

het MTHFR-polymorfisme werd bij dragers van het T-allel ter hoogte van codon 677 een klein, maar 

significant verlaagd risico waargenomen voor de ontwikkeling van CC. Zoals hogere vermeld kan 

deze uitkomst te wijten zijn aan een studiepopulatie gekenmerkt door een adequaat foliumzuurdieet. 

Voor 15 HLA-klasse II allelen werd een rol bevestigd in de cervicale carcinogenese (DQB1 en 

DRB1). Deze allelen zijn gelijkaardig aan deze gevonden in de huidige scriptie. Volgens Zoodsma 
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was de identificatie van deze allelen echter niet klinische relevant. De prevalentie van elk allel is 

immers gering. In de thesis kwam het C592A-polymorfisme van IL-10 naar voor als significante 

risicofactor voor premaligne laesis en CC, dit was niet het geval voor het G1082A-polymorfisme. Het 

G670A-polymorfisme van Fas werd geassocieerd met een verhoogd risico voor AC. Meer studies 

omtrent de SNPs van IL-10 en Fas zijn noodzakelijk (Zoodsma et al., 2005f). 
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8. Bijlage 
Studie Land Controles  CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Storey et al., 1998 

 

VK 41 30 / 7.40 2.10-29.40 

Sonoda et al., 1999 

 

VS 100 105 / 0.70 0.40-1.30 

Bertorelle et al., 1999 

 

Italië 130 / 104  0.89 niet weergegeven 

Zehbe et al., 1999 

 

Italië 40 28 24 3.77 

0.94 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Zehbe et al., 1999 

 

Zweden 626 30 54 2.49 

1.02 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Ngan et al., 1999 

 

Hong Kong  68 102 / 1.86 niet weergegeven 

Yamashita et al., 1999 

 

Japan 252 76 88 0.78 

0.95 

0.56-1.33 

0.63-1.47 

Tachezy et al., 1999 

 

Tsjechische 
Republiek 

74 71 / 0.88 0.49-1.58 

Tong et al., 2000 

 

Oostenrijk 133 105 / 0.67 niet weergegeven 

Van Duin et al., 2000 Nederland  86 71 89 1.20 

0.57 

0.60-2.30 

niet weergegeven 

Madeleine et al., 2000 

 

VS 164 111 / 1.00 0.60-1.70 

Baek et al., 2000 

 

Korea 103 52 / 1.19 niet weergegeven 

Dokianakis and 

Spandidos et al., 2000 

 

Griekenland 135 38 22 4.60 

1.79 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Malcolm et al., 2000 

 

VS / 130 266 1.00 niet weergegeven 

Tenti et al., 2000 

 

Italië 140 101  / 0.81* 0.47-1.42 

Kim et al., 2000 

 

Korea 181 181  / 0.59 niet weergegeven 

Makni et al., 2000 

 

Brazilië 91 54 / 8.00* 2.30-28.50 

Pegoraro et al., 2000 

 

Zuid-Afrika 251 121 / 1.43 niet weergegeven 

Nishikawa et al., 2000 Japan / 87 28 afw. ass. / 
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 afw. ass. / 

Dybikowska et al., 2000 

 

Polen 52 44 / 0.82 niet weergegeven 

Kim et al., 2001 

 

Korea 100 100 134 0.59 

0.96 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Zehbe et al., 2001 

 

Italië 40 47 47 3.00* 

0.99* 

1.10-7.60 

niet weergegeven 

Zehbe et al., 2001 

 

Zweden 188 72 98 2.00* 

0.99* 

1.10-3.40 

niet weergegeven 

Yang et al., 2001 

 

China 88 80 184 1.51 

0.97 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Gustafsson et al., 2001 

 

Zweden 36 59 46 1.37 

1.17 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Andersson et al., 2001 

 

Zweden 188 111 / 2.30 niet weergegeven 

Klug et al., 2001 

 

Peru 127 119 / 0.91 niet weergegeven 

Humbey et al., 2002 

 

Frankrijk 50 / 88 0.82 niet weergegeven 

Calhoun et al., 2002 VS 108 127 / 0.66 niet weergegeven 

Pegoraro et al., 2002 Zuid-Afrika 340 281 / 2.23 niet weergegeven 

Saranath et al., 2002 Indië 131 134 / 2.08 1.07-4.04 

Bhattacharya et al., 2002 Indië 201 55 / 0.57 0.25-1.27 

Arbel-Alon et al., 2002 Israël 23 162 / 2.98 niet weergegeven 

Pillai et al., 2002 Indië 110 183 128 1.23 

1.33 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Nagpal et al., 2002 Indië 29 71 39 3.78 

3.49 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Jee et al., 2003 Korea 721 375 375 afw. ass. 

afw. ass.. 

/ 

/ 

Abba et al., 2003 Argentinië 90 18 187 1.05 

1.25 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Ojeda et al., 2003 Chili 53 60 / 2.62 niet weergegeven 

de Araujo Souza and 

Villa, 2003 

Brazilië 613 613 / pos. ass. / 

Inserra et al., 2003 VS 361 / 141 afw. ass. / 
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Lee et al., 2004 Korea 345 185 / 1.20 niet weergegeven 

Niwa et al., 2004 Japan 442 112 / 1.02 niet weergegeven 

Comar et al., 2004 Italië 72 133 133 afw. ass. 

afw. ass. 

/ 

/ 

Settheetham et al., 2004 Thailand 90 100 / 1.11 niet weergegeven 

Mitra et al., 2005 Indië 94 61 / 2.59 1.18-5.67 

Santos et al., 2005 Portugal 145 164 76 1.02 

0.78 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Bhattacharya and 

Sengupta et al., 2005 

Indië 205 120 / 1.39 niet weergegeven 

Koushik et al., 2005 Canada 760 / 357 1.16* 0.90-1.50 

Zoodsma et al., 2005c Nederland 701 695 266 1.57 

afw. ass. 

1.03-2.41 

niet weergegeven 

Ueda et al., 2006 Japan 95 83 / 0.97 niet weergegeven 

Gudleviciene et al., 2006 Litouwen 97 141 / 2.10 1.10-4.19 

Santos et al., 2006 Portugal 371 188 / 0.84 niet weergegeven 

Govan et al., 2007 Zuid-Afrika 143 111 / 1.02* 0.49-2.15 

Oliveira et al., 2008 Portugal 334 20 221 1.15* 

1.00* 

0.46-2.85 

niet weergegeven 

Zheng et al., 2008 China (Uigur) 110 152 / 1.99* niet weergegeven 

Zheng et al., 2008 China (Han) 122 120 / 0.78* niet weergegeven 

Zhou et al., 2009 China 404 404 / 1.00 niet weergegeven 

Bijlage 1: rol van het p53-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (Arg/Arg versus Arg/Pro) 
*(*) vergelijking ten opzichte van Arg/Pro en Pro/Pro 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(onderlijnd) enkel de totale studiepopulatie is gekend, de aantallen van de verschillende subgroepen zijn niet weergegeven 
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Review N Studies Tijd Cervicale 
neoplasie 

OR 95% CI 

Ojeda et al., 2003 21 1994-2003 CC 1.10 0.51-2.72 

Koushik et al., 2004 45 1998-2002 CC 

premaligne 
laesies 

1.10 

afw. ass. 

0.90-1.30 

/ 

Jee et al., 2004 70 1998-2002 CC 1.20 1.10-1.30 

Sousa et al., 2007 27 1998-2005 CC 

premaligne 
laesies 

1.27 

0.97 

1.11-1.46 

0.85-1.10 

Bijlage 2: rol van het p53-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (Arg/Arg versus Arg/Pro): resultaten van de 
meta-analyses 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
 
Studie Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Goodman et al., 2001 Hawaï 179 / 150 2.90 1.00-8.80 

Lambropoulos et al., 
2003 

Griekenland 91 21 117 0.64 

0.96 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Gerhard et al., 2003 VS 102 102 / afw. ass. niet weergegeven 

Sull et al., 2004 Korea 454 246 216 1.40 

2.10 

0.90-2.30 

1.00-4.30 

Zoodsma et al., 2005d Nederland 701 695 311 0.66 

0.91 

0.43-0.99 

0.54-1.55 

Rao et al., 2006 VS 225 51 100 afw. ass. 

afw. ass. 

niet weergegeven 

niet weergegeven 

Bijlage 3: rol van het C677T-polymorfisme van MTHFR in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (TT versus CC) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
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Studie Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Kim et al., 2000 Korea 181 181 / 1.10 niet weergegeven 

Goodman et al., 2001 Hawaï 180 / 131 3.40 1.10-10.70 

Suguwara et al., 2003 Japan 31 75 / 1.18* 0.49-2.90 

Joseph et al., 2006 Indië 165 147 / 4.77 1.28-17.77 

Juàrez-Cedillo et al., 
2007 

Mexico 155 155 / 8.30 3.20-21.50 

Agorastos et al., 2007 Griekenland 114 / 166 0.89** niet weergegeven 

Bijlage 4: rol van het C6235T-polymorfisme van het CYP1A1-gen in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (CC versus TT) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(*) vergelijking ten opzichte van CT en TT 
*(**) vergelijking van CT en CC ten opzichte van TT 
*(onderlijnd) OR werd berekend met de controles gelijk gesteld aan de vrouwen zonder cervicale neoplasie samen met de vrouwen met 
LSIL, de CC-patiënten werden gelijk gesteld aan de vrouwen met HSIL en met CC 
 
Studie Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Suguwara et al., 2003 Japan 31 75 / 1.11 0.48-2.57 

Joseph et al., 2006 Indië 165 147 / 5.48 1.49-20.19 

Taskiran et al., 2006 Turkije 202 85 61 10.77* 

3.71* 

niet weergegeven 

2.03-6.78 

Bijlage 5: rol van het A4889G-polymorfisme van het CYP1A1-gen in de ontwikkeling van cervicale neoplasie ( AA versus GG) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(*) vergelijking van AG en AA ten opzichte van GG 
*(onderlijnd) OR werd berekend met de controles gelijk gesteld aan de vrouwen zonder cervicale neoplasie samen met de vrouwen met 
LSIL, de CC-patiënten werden gelijk gesteld aan de vrouwen met HSIL en met CC 
 
Studie Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Kim et al., 2000  Korea 181 181 / 0.53 niet weergegeven 

Ferreira et al., 2006 Portugal 274 122 59 afw. ass.* 

0.39* 

/ 

niet weergegeven 

Bijlage 6: rol van het T7668A-polymorfisme van het CYP2E1-gen in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (CC versus DD) 
*(/) afwezig in de studie 
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(*) vergelijking van CD en CC ten opzichte van DD 
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Studie Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Kim et al., 2000 Korea 181 181 / 1.23 niet weergegeven 

Sierra-Torres et al., 2003 VS 75 76 / 2.00 0.10-77.40 

Au, 2004 VS 76 75 / 2.50* 0.50-13.20 

Ferreira et al., 2006 Portugal 274 122 59 afw. ass.** 

afw. ass.** 

/ 

/ 

Sierra-Torres et al., 2006 Columbia 92 / 91 5.60 0.96-33.11 

Bijlage 7: rol van het C1019T-polymorfisme van het CYP2E1-gen in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (c2/c2 versus c1/c1) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(*) vergelijking van c1/c2 ten opzichte van c1/c1 
*(**) vergelijking van c1/c2 en c2/c2 ten opzichte van c1/c1 
 
Studie 

 

Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Kim et al., 2000 Korea  181 181 / 0.88 niet weergegeven 

Goodman et al., 2001 Hawaï 180 / 131 1.60 0.80-3.00 

Ueda et al., 2005 Japan 54 / 144 1.01 niet weergegeven 

Joseph et al., 2006 Indië 165 147 / 2.39 1.51-3.78 

Sobti et al., 2006 Indië 103 103 / 1.17 niet weergegeven 

Sierra-Torres et al., 2006 Columbia 92 / 91 0.70 0.31-1.54 

Agorastos et al., 2006 Griekenland 114 / 166 0.95 niet weergegeven 

Singh et al., 2008 Indië 168 150 / 1.52 1.10-2.00 

Bijlage 8: rol van het GSTM1-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (nul-genotype versus positieve genotypes) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(onderlijnd) OR werd berekend met de controles gelijk gesteld aan de vrouwen zonder cervicale neoplasie samen met de vrouwen met 
LSIL, de CC-patiënten werden gelijk gesteld aan de vrouwen met HSIL en met CC 
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Studie 

 

Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Kim et al., 2000 Korea  181 181 / 1.90 1.20-2.90 

Goodman et al., 2001 Hawaï 180 / 131 1.00 0.50-1.90 

Ueda et al., 2005 Japan 54 / 144 1.15 niet weergegeven 

Joseph et al., 2006 Indië 165 147 / 1.82 0.92-3.57 

Sobti et al., 2006 Indië 103 103 / 1.17 niet weergegeven 

Sierra-Torres et al., 2006 Columbia 92 / 91 1.40 0.57-3.44 

Agorastos et al., 2006 Griekenland 114 / 166 0.94 niet weergegeven 

Singh et al., 2008 Indië 168 150 / 2.40 1.40-4.00 

Bijlage 9: rol van het GSTT1-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (nul-genotype versus positieve genotypes) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(onderlijnd) OR werd berekend met de controles gelijk gesteld aan de vrouwen zonder cervicale neoplasie samen met de vrouwen met 
LSIL, de CC-patiënten werden gelijk gesteld aan de vrouwen met HSIL en met CC 
 
Studie HLA-A Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Schiff et al., 2005 *02 Indië 271 / 89 0.40 0.20-0.90 

Chan et al., 2005 *0203 China 572 108 155 0.38 0.21-0.67 

Chan et al., 2005 *0206 China 572 108 155 0.08 0.01-0.32 

Chan et al., 2005 *0207/0215N China 572 108 155 0.14 0.07-0.27 

Chan et al., 2005 *0207/0215N China 572 108 / 0.12 0.04-0.35 

Chan et al., 2005 *2402 China 572 108 155 0.02 0.00-0.08 

Chan et al., 2005 *2402 China 572 108 / 0.00 0.00-0.12 

Bijlage 10: rol van HLA-A in de ontwikkeling van cervicale neoplasie     
*(/) afwezig in de studie 
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(onderlijnd) OR werd berekend met het aantal patiënten gelijk gesteld aan de som van individuen met premaligne laesies en CC. 
 
Studie HLA-B Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Brady et al., 1999 *15 VK 946 78 / 0.10 niet weergegeven 

Gostout et al., 2003 *07 VS 175 / 127 1.37 niet weergegeven 

Bijlage 11: rol van HLA-B in de ontwikkeling van cervicale neoplasie 
*(/) afwezig in de studie 
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
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Studie HLA-DQA1 Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Maciag et al., 2000 *0101/04 Brazilië 257 161 / 0.62 0.36-1.08 

Ghaderi et al., 2002 *0102 Zweden 120 85 / 4.90 2.60-9.10 

Schiff et al., 2005 *0102 Mexico 271 / 89 4.50 1.30-5.30 

Bijlage 12: rol van HLA-DQA1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Review HLA-DQA1 N studies Tijd Cervicale neoplasie OR 95% CI 

Zoodsma et al., 2005a *0103 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.55 0.41-0.76 

Zoodsma et al., 2005a *03 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.22 1.00-1.48 

Zoodsma et al., 2005a *03 35 1980-2002 premaligne laesies 1.09 0.78-1.53 

Zoodsma et al., 2005a *03 35 1980-2002 CC 1.36 1.06-1.75 

Bijlage 13: rol van HLA-DQA1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie: resultaten van de meta-analyse 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Studie  HLA-DQB1 Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95 % CI 

Ghaderi et al., 2002 *0201 Zweden 120 85 / 0.50 0.20-1.00 

Chan et al., 2007a *03 China 191 104 / 0.50 0.28-0.88 

Bhattacharya and 
Sengupta, 2007 

*03 Indië 195 114 / 4.75 1.17-19.30 

Ades et al., 2008 *03 Canada 884 / 381 1.26 0.86-1.83 

Cuzick et al., 2000 *0301 VK 155 116 / 1.67 1.06-2.65 

Madeleine et al., 2002 *0301 VS 381 315 / 1.60 1.20-2.20 

Jinxiao et al., 2008 *030302 China 88 126 / 1.85 1.04-3.27 

Maciag et al., 2000 *05 Brazilië 257 161 / 0.57 0.35-0.92 

Cuzick et al., 2000 *0501 VK 155 116 / 0.53 0.29-0.96 

Jinxiao et al., 2008 *050301 China 88 126 / 3.94 1.48-10.46 

Ghaderi et al., 2002 *0602 Zweden 120 85 / 4.30 2.10-8.50 

Bijlage 14: rol van HLA-DQB1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie               *(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
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Review  HLA-DQB1 N Studies Tijd Cervicale neoplasie OR 95 % CI 

Zoodsma et al., 2005a *02 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.14 1.04-1.25 

Zoodsma et al., 2005a *03 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.76 1.62-1.90 

Zoodsma et al., 2005a *0301/04 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.23 1.11-1.35 

Zoodsma et al., 2005a *0302 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.14 1.02-1.27 

Zoodsma et al., 2005a *0303 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.28 1.08-1.52 

Zoodsma et al., 2005a *05 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.78 0.70-0.86 

Zoodsma et al., 2005a *0501 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.80 0.70-0.92 

Zoodsma et al., 2005a *0503 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.76 0.62-0.94 

Zoodsma et al., 2005a *06 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.88 0.80-0.97 

Zoodsma et al., 2005a *0602 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.23 1.10-1.39 

Bijlage 15: rol van HLA-DQB1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie: resultaten van de meta-analyse 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Studie HLA-DRB1 Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Maciag et al., 2000 *0101 Brazilië 257 161 / 0.37 0.14-0.96 

Dao et al., 2005 *0201/02 Venezuela 79 36 / 2.40 1.16-5.00 

Jinxiao et al., 2008 *0202 China 88 126 / 3.65 1.04-12.80 

Madeleine et al., 2002 *0301 VS 381 315 / 0.70 0.50-0.90 

Dao et al., 2005 *0301 Venezuela 79 36 / 0.52 0.24-1.15 

Dao et al., 2005 *0302 Venezuela 79 36 / 1.01 0.46-2.19 

Dao et al., 2005 *0402 Venezuela 79 36 / 5.07 1.82-14.12 

Dao et al., 2005 *0602 Venezuela 79 36 / 0.75 0.28-2.00 

Brady et al., 1999 *07 VK 144 67 / 2.30 niet weergegeven 

Ghaderi et al., 2002 *07 Zweden 120 85 / 0.40 0.20-0.90 

Yuh Cheng et al., 2006 *0701 China 289 126 / 2.89 1.18-7.05 

Madeleine et al., 2002 *1001 VS 381 315 / 5.60 1.20-26.10 

Madeleine et al., 2002 *11 VS 381 315 / 1.80 1.20-2.90 

Madeleine et al., 2002  *1101 VS 381 315 / 2.40 1.40-4.20 

Chan et al., 2007b *12 China 323 173 / 0.64 0.41-1.00 

Yuh Cheng et al., 2006 *1202 China 289 126 / 0.64 0.39-1.05 

Cuzick et al., 2000 *13 VK 155 116 / afw. 
ass. 

/ 
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Madeleine et al., 2002 *13 VS 381 315 / 0.60 0.40-0.90 

Ades et al., 2008 *13 Canada 884 / 381 1.40 0.92-2.15 

Yuping et al., 2007 *1301 China 98 133 / 3.79 1.53-9.42 

Jinxiao et al., 2008 *1301 China 88 126 / 2.66 1.12-6.29 

Maciag et al., 2000 *1302 Brazilië 257 161 / 0.43 0.14-1.29 

Yuh Cheng et al., 2006 *1401 China 289 126 / 0.45 0.15-1.33 

Schiff et al., 2005 *1402 Mexico 271 / 89 0.50 0.30-0.90 

Yuh Cheng et al., 2006 *1407 China 289 126 / 11.55 1.20-111.6      

Maciag et al., 2000 *15 Brazilië 257 161 / 2.24 1.29-3.90 

Ghaderi et al., 2002 *15 Zweden 120 85 / 3.73 1.80-7.40 

Gostout et al., 2003 *1501 VS 175 127 / 1.97 niet weergegeven 

Schiff et al., 2005 *1501 Mexico 271 / 89 2.70 0.90-7.30 

Maciag et al., 2000 *1503 Brazilië 257 161 / 2.52 1.16-5.48 

Bijlage 16: rol van HLA-DRB1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
 
Review HLA-DRB1 N Studies Tijd Cervicale neoplasie OR 95% CI 

Zoodsma et al., 2005a *01 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.81 0.71-0.92 

Zoodsma et al., 2005a *0101 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.79 0.64-0.97 

Zoodsma et al., 2005a *0102 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.55 0.33-0.93 

Zoodsma et al., 2005a *04 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.34 1.20-1.64 

Yuh Cheng et al., 2006 *04 9 1966-2005 CC pos. ass. / 

Yuh Cheng et al., 2006 *0403 9 1966-2005 CC 2.05 1.02-4.12 

Yuh Cheng et al., 2006 *0405 9 1966-2005 CC 6.13 1.03-36.33 

Yuh Cheng et al., 2006 *0407 9 1966-2005 CC 2.71 1.11-6.61 

Zoodsma et al., 2005a *05 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.66 1.25-2.21 

Zoodsma et al., 2005a *06 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.64 0.48-0.84 

Zoodsma et al., 2005a *07 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.85 0.74-0.96 

Yuh Cheng et al., 2006 *07 9 1966-2005 CC pos. ass. / 

Yuh Cheng et al., 2006 *0701 9 1966-2005 CC 1.29 1.02-1.63 

Zoodsma et al., 2005a *08 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.44 1.20-1.73 

Yuh Cheng et al., 2006 *09 9 1966-2005 CC neg. ass. / 
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Yuh Cheng et al., 2006 *0901 9 1966-2005 CC 0.58 0.34-0.99 

Zoodsma et al., 2005a *10 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.75 0.51-1.12 

Yuh Cheng et al., 2006 *11 9 1966-2005 CC pos. ass. / 

Zoodsma et al., 2005a *12 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.68 0.47-0.98 

Zoodsma et al., 2005a *13 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.60 0.52-0.68 

Yuh Cheng et al., 2006 *13 9 1966-2005 CC neg. ass. / 

Zoodsma et al., 2005a *1301 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.60 0.47-0.77 

Yuh Cheng et al., 2006 *1301 9 1966-2005 CC 0.61 0.48-0.77 

Yuh Cheng et al., 2006 *1302 9 1966-2005 CC 0.75 0.57-0.98 

Zoodsma et al., 2005a *15 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.31 1.15-1.48 

Yuh Cheng et al., 2006 *15 9 1966-2005 CC pos. ass. / 

Zoodsma et al., 2005a *1501 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.29 1.10-1.51 

Yuh Cheng et al., 2006 *1501 9 1966-2005 CC 1.22 1.01-1.47 

Bijlage 17: rol van HLA-DRB1 in de ontwikkeling van cervicale neoplasie: resultaten van de meta-analyse 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Studie DQA1-DQB1 Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Ghaderi et al., 2002 *0102-*0602 Zweden 120 85 / 4.33 2.10-8.50 

Bijlage 18: rol van DQA1-DQB1 haplotypes in de ontwikkeling van cervicale neoplasie 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
 
Review DQA1-DQB1 N Studies Tijd Cervicale neoplasie OR 95% CI 

Zoodsma et al., 2005a *03-*03 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.38 1.05-1.82 

Zoodsma et al., 2005a *0501-*0301 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.60 1.11-2.32 

Bijlage 19: rol van DQA1-DQB1 haplotypes in de ontwikkeling van cervicale neoplasie: resultaten van de meta-analyse 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
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Studie DQB1-DRB1 Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Madeleine et al., 2002 *02-*0301 VS 381 315 / 0.70 0.50-1.00 

Yuping et al., 2007 *0201-070101 China 98 133 / 0.11 0.03-0.48 

Cuzick et al., 2000 *0301-*0401 VK 155 116 / 2.40 1.12-5.22 

Madeleine et al., 2002 *0301-*0401 VS 381 315 / 1.70 1.40-4.50 

Madeleine et al., 2002 *0301-*1101 VS 381 315 / 2.50 1.40-4.50 

Madeleine et al., 2002 *06-*13 VS 381 315 / 0.60 0.40-0.90 

Jinxiao et al., 2008 *06-*13 China 88 126 / 0.17 0.04-0.80 

Maciag et al., 2000 *0602-*15 Brazilië 257 161 / 2.04 1.15-3.61 

Madeleine et al., 2000 *0602-*1501 VS 381 315 / 1.00 0.70-1.40 

Yuping et al., 2007 *0602-*150101 China 98 133 / 0.18 0.07-0.48 

Bijlage 20: rol van DQB1-DRB1 haplotypes in de ontwikkeling van cervicale neoplasie 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Studie DQB1-DRB1 N Studies Tijd Cervicale neoplasie OR 95% CI 

Zoodsma et al., 2005a *03-*04 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.52 1.27-1.82 

Zoodsma et al., 2005a *03-*07 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.60 1.09-2.34 

Zoodsma et al., 2005a *03-*11 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.71 0.57-0.87 

Zoodsma et al., 2005a *04-*08 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.61 1.19-2.16 

Zoodsma et al., 2005a *05-*16 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.49 0.29-0.84 

Zoodsma et al., 2005a *06-*13 35 1980-2002 cervicale neoplasie 0.64 0.50-0.82 

Zoodsma et al., 2005a *06-*15 35 1980-2002 cervicale neoplasie 1.35 1.12-1.64 

Bijlage 21: rol van DQB1-DRB1 haplotypes in de ontwikkeling van cervicale neoplasie: resultaten van de meta-analyse 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(rood) statistisch significante negatieve associatie 
 
Studie Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Roh et al., 2002 Korea 179 144 / 0.99 niet weergegeven 

Zoodsma et al., 2005e Nederland 606 669 266 1.36 

1.44 

1.07-1.73 

1.06-1.97 

Bijlage 22: rol van IL-10 592-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (CA versus CC) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
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Studie Land Controles CC Premaligne 
laesies 

OR 95% CI 

Stanczuk et al., 2001 Zimbabwe 69 77 / 3.63 niet weergegeven 

Roh et al., 2002 Korea 179 144 / afw. ass. / 

Zoodsma et al., 2005e Nederland 606 667 263 0.96 

0.86 

0.74-1.24 

0.61-1.20 

Bijlage 23: rol van IL-10 1082-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (GA versus AA) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
 
Studie Land Controles CC Premaligne 

laesies 
OR 95% CI 

Lai et al., 2003 China 411 176 235 1.25 

0.58 

0.70-2.20 

niet weergegeven 

Engelmark et al., 2004 Zweden / 278 / afw. ass. / 

Lai et al., 2005 China 318 175 143 1.83* 0.97-3.44 

Zoodsma et al., 2005e Nederland 607 670 261 1.24 

1.59 

0.95-1.61 

1.02-2.48 

Ueda et al., 2006 Japan 95 83 / 0.42 niet weergegeven 

Bijlage 24: rol van het Fas-polymorfisme in de ontwikkeling van cervicale neoplasie (GA versus GG) 
*(/) afwezig in de studie 
*(groen) statistisch significante positieve associatie  
*(cursief) associatie met premaligne laesies 
*(*) vergelijking van het AA-genotype ten opzichte van het GG-genotype 
*(onderlijnd) de OR werd berekend met de patiëntengroep gelijkgesteld aan de patiënten met premaligne laesies en CC 
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