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Summary
This thesis presents research and discussion of several aspects in public health genomics
of infectious diseases for Chlamydia trachomatis and human papillomavirus (HPV). With
over 100 million new infections annually, C. trachomatis represents the most ubiquitous
sexually transmitted bacterial infection. Infection with HPV is also very common across
human populations, with global prevalence estimates for women ranging from 2% to 44%.
HPV infection with high-risk types induces neoplastic transformation of infected cells.
Cervical cancer is one of the most common malignant diseases among women,
representing almost 10% of all cancers in the female population. In this thesis, studies on
host genomic factors in C. trachomatis and HPV infections are presented, as well as
prominent efforts to translate the obtained empirical knowledge. There are on-going
efforts to effectively translate host genomic findings into diagnostics, prevention and
therapeutics, for the purpose of improving clinical management of patients and
population health. Furthermore, contribution of gender as a socio-cultural factor and
health-literacy in regard to public health genomics of infectious diseases has been
researched and elaborated on. Gender is a strong factor that affects health outcomes, yet
mainstreaming of gender within health care and medical education is at this point still
insufficient. Also, research consistently shows deficiencies in gynaecologists’ and other
specialists’ knowledge and understanding of genome-based information.
Below, the content of the three parts and their respective chapters is summarised.
Part I of the thesis comprises research on host genomic (immunogenetic) variants in
infections with C. trachomatis and HPV. In Chapter 1, we have investigated the role of
functional polymorphisms in NOD1 and NOD2 receptors, we have successfully revealed
associations of a NOD1 +32656 T>GG insertion-deletion polymorphism with both
susceptibility to and severity of C. trachomatis infection in women. Our results show a
significantly reduced carriage of the NOD1 +32656 GG insertion allele in C. trachomatispositive women compared to the C. trachomatis-negative women, indicating a potentially
protective effect against C. trachomatis infections. Presence of C. trachomatis IgG
antibodies significantly increased in more severe tubal factor infertility (TFI), which
confirms the expected relation between past C. trachomatis infections and development
of tubal pathology. Furthermore, when we compared C. trachomatis positive women
without symptoms, to C. trachomatis positive women with symptoms, to C. trachomatis
positive women with TFI, we observed an increasing, statistically significant, trend in
carriage of the NOD1 GG allele [p 0.0003].
The potential impact of polymorphisms in three genes (VDR (rs1544410 G>A, rs2228570
C>T), CYP27B1 (rs10877012 G>T) and CYP2R1 (rs10741657 G>A)) on susceptibility to C.
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trachomatis infections was assessed in Chapter 2. Gene variations in vitamin D metabolic
pathway have been demonstrated to mediate responses to infections. In our cohort of
Dutch Caucasian women, we, however, did not observe statistically significant differences
between the genotype distributions of the four polymorphisms. For that reason, we
assume that VDR, CYP27B1, and CYP2R1 do not play a role in susceptibility to Chlamydia
infections as they demonstrably do in other diseases. However, genes in vitamin D
pathway exhibit a pleiotropic role in the immune system, therefore the role of vitamin D
ought not be dismissed for the entire clinical course of Chlamydia infections and should be
researched further.
Chapter 3 provides a comprehensive summary of all studied immunogenetic
polymorphisms pertinent to HPV infection and cervical cancer. We included genes coding
for cytokines, chemokines, immune receptors and other related to immune response and
regulation.
Part II of this thesis focuses on the starting and the finishing step of translation of
knowledge from bench to bedside. Chapter 4 examines the role of biobanks in research of
infectious disease genomics and the potential for using the knowledge in ensuring its
effective clinical uptake and application. This chapter also outlines prominent examples of
successful usage of biobanks in the field of host genomics of infectious diseases
(specifically human immunodeficiency virus (HIV), HPV and C. trachomatis). Also, main
issues regarding data privacy and maintaining electronic health records in the context of
infectious disease genomics research are provided. Finally, recommendations for
governance of infectious disease biobanks and regulatory procedures for sample and data
utilisation are provided.
In Chapter 5 we reviewed the state-of-the-art basic host genomic and genetic findings’
translational potential for human immunodeficiency virus (HIV), C. trachomatis, and HPV
into applications in public health, especially in diagnosis, treatment, and prevention of
complications of these infectious diseases. To our knowledge, this is the first review on
the translational potential of such findings for HIV, C. trachomatis and HPV into
applications in public health and in diagnostics, treatment, and prevention of late
complications of these infectious diseases. We found scarce examples of the current
application of genomic and genetic findings, in pharmacogenomics, and we found
examples of genomic information with a promise of translation in the near future.
Part III emphasises two neglected areas in infectious disease research and clinical
management. Research has shown that gender as a socio-cultural factor can help predict
HPV risk and risk behaviour, healthcare access and screening rates, and health
consequences, as we outlined in Chapter 6. The study explains how gender is not only a
predictor of health outcomes - it is a determining factor in acceptance of and adherence
to clinical technologies, such as HPV DNA testing and HPV vaccine. Chapter 7 outlines the
relevance of health literacy in host genomic applications. The chapter presents issues
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Summary
pertinent to acceptance and implementation of genome-based health technologies, such
as host trait diagnostic tools into the clinical setting. In order for genome-based diagnostic
tools to be successfully implemented into clinical practice, proper understanding of
genome-based health information is required of health professionals. Research
consistently shows deficiencies in gynaecologists’ and other specialists’ knowledge and
understanding of genome-based information. Host genomic research will be changing
clinical practices in the near future, hence it is of crucial importance that health
professionals as well as patients and users are capable of interpreting this information
correctly. In the chapter, our group’s research on gynaecologists’ and physicians’
knowledge and attitudes towards implementation of genome based technologies and
efforts in involving health professionals and patient organisations in implementation of
these technologies have also been provided.
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Samenvatting
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek en bediscussieert de verschillende aspecten in de
Public Health Genomics van infectieziekten voor Chlamydia trachomatis en het humaan
papillomavirus (HPV). Met ruim 100 miljoen nieuwe infecties per jaar, is C. trachomatis de
meest voorkomende seksueel overdraagbare bacteriële infectie. Ook HPV infecties komen
veel voor in menselijke populaties, met globale prevalentie schattingen die voor vrouwen
oplopen van 2% tot 44%. Een HPV infectie met hoog-risico types induceert neoplastische
transformatie van geïnfecteerde cellen. Baarmoederhalskanker is een van de meest
voorkomende kwaadaardige ziekten bij vrouwen en beslaat bijna 10% van alle kankers bij
vrouwen. In dit proefschrift worden studies op genomische gastheer factoren in C.
trachomatis en HPV infecties gepresenteerd, en wordt deze kennis ‘vertaald’ naar
empirische kennis. Er zijn voortdurende inspanningen om gastheer genoom bevindingen
effectief te ‘vertalen’ naar diagnostiek, preventie en therapie, met het oog op de
verbetering van de klinische behandeling van patiënten en de volksgezondheid. Bovendien
wordt de bijdrage van gender als een sociaal-culturele factor en health literacy in relatie
tot public health genomics van infectieziekten onderzocht en bediscussieerd. Gender is
een belangrijke factor die gezondheidsuitkomsten beïnvloedt, maar toch is op dit moment
mainstreaming van gender binnen de gezondheidszorg en het medisch onderwijs nog
onvoldoende. Ook blijkt uit onderzoek dat er grote tekortkomingen bestaan in de kennis
en het begrip van genoom gebaseerde informatie bij gynaecologen en andere specialisten.
Hieronder wordt de inhoud van de drie delen en hun respectievelijke hoofdstukken
samengevat.
Deel I van het proefschrift bestaat uit onderzoek naar gastheer genoom
(immunogenetische) varianten in infecties met C. trachomatis en HPV. In Hoofdstuk 1
hebben we de rol van functionele polymorfismen in NOD1 en NOD2 receptoren
onderzocht. We hebben associaties onderzocht van het NOD1 +32656 T> GG insertiedeletie polymorfisme met zowel susceptibiliteit voor en ernst van C. trachomatis infectie
bij vrouwen. Onze resultaten tonen aan een significante vermindering van de houding van
de NOD1 +32656 GG insertie allel in C. trachomatis-positieve vrouwen in vergelijking met
de C. trachomatis-negatieve vrouwen, die wijst op een mogelijk beschermend effect tegen
C. trachomatis infecties. Aanwezigheid van C. trachomatis IgG antilichamen was
waargenomen in ernstige onvruchtbaarheid (TFI), die de verwachte relatie tussen
vroegere C. trachomatis infecties en ontwikkeling van tubapathologie bevestigd.
Bovendien, als we C. trachomatis positieve vrouwen zonder symptomen met C.
trachomatis positieve vrouwen met symptomen, en met C. trachomatis positieve vrouwen
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met TFI vergelijken, zien we een toenemende, statistisch significante trend in het
dragerschap van het NOD1 GG allel [p 0,0003].
De potentiële impact van polymorfismen in drie genen (VDR (rs1544410 G> A, rs2228570
C> T), CYP27B1 (rs10877012 G> T) en CYP2R1 (rs10741657 G> A)) op de gevoeligheid voor
C. trachomatis infecties werd vastgesteld in Hoofdstuk 2. Het is aangetoond dat
genetische variaties binnen de vitamine D metabole pathway de reacties op infecties
beïnvloeden. In ons cohort van Nederlandse Kaukasische vrouwen observeerden we
echter geen statistisch significant verschil tussen de genotype distributies van die vier
polymorfismen. Daarom nemen we aan dat VDR, CYP27B1 en CYP2R1 geen rol spelen in
gevoeligheid voor Chlamydia infecties, zoals bij een aantal andere infecties werd
aangetoond. Niettemin vertonen de genen binnen vitamine D biologische pathway een
pleiotrope rol in het immuunsysteem, dus de rol van vitamine D is nog niet te verwerpen
voor het gehele klinische verloop van Chlamydia infecties en moet verder worden
onderzocht.
Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreid overzicht van alle bestudeerde immunogenetische
polymorfismen die relevant zijn voor HPV-infecties en baarmoederhalskanker. We geven
een overzicht van genen die coderen voor cytokines, chemokines, immuunreceptoren en
genen die betrokken zijn bij immuunrespons en -regulatie.
Deel II van dit proefschrift richt zich op de start en de afwerking stap van de ‘vertaling’ van
de kennis ‘van bench to bedside’. Hoofdstuk 4 gaat in op de rol van biobanken in het
onderzoek van genomics van infectieziekten en de mogelijkheden voor het gebruik van
deze kennis voor doeltreffende klinische opname en toepassing. In dit hoofdstuk worden
ook prominente voorbeelden gegeven van succesvol gebruik van biobanken op het gebied
van gastheer genomics van infectieziekten (namelijk human immunodeficiency virus (HIV),
HPV en C. trachomatis). Ook worden de belangrijkste kwesties benoemd met betrekking
tot de bescherming van persoonsgegevens en het behoud van elektronische medische
dossiers in het kader van genomisch onderzoek bij besmettelijke ziekten. Tenslotte
worden aanbevelingen voor het beheer van infectieziekte biobanken en reglementaire
procedures voor de monsters en data gebruik verstrekt.
In Hoofdstuk 5 beoordeelden we het translationele potentieel van de "state of the art”
genomische en genetische bevindingen voor HIV, C. trachomatis en HPV in toepassingen
in de volksgezondheid, vooral in diagnose, behandeling en preventie van complicaties van
deze infecties. Voor zover ons bekend is dit het eerste review over het translationele
potentieel van deze bevindingen voor HIV, C. trachomatis en HPV naar toepassingen in de
volksgezondheid en in de diagnostiek, behandeling en preventie van late complicaties van
deze infectieziekten. We vonden schaarse voorbeelden van de huidige toepassing van
genomische en genetische bevindingen, farmacogenomica, en we vonden voorbeelden
van genomische informatie met een belofte van ‘vertaling’ in de nabije toekomst.
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Samenvatting
Deel III benadrukt twee verwaarloosde gebieden in het onderzoek en de klinische
behandeling van de infectieziekten. Onderzoek heeft aangetoond dat gender als sociaalculturele factor het HPV risico en risico-gedrag, de toegang tot gezondheidszorg en
screening rato kan helpen voorspellen, evenals de gevolgen voor de gezondheid, zoals
voorgelegd in Hoofdstuk 6. De studie legt uit hoe het geslacht is niet alleen een
voorspeller van gezondheidsuitkomsten — het is een bepalende factor in de aanvaarding
van en de naleving van de klinische technologieën, zoals de HPV DNA test en HPV-vaccin.
Hoofdstuk 7 beschrijft de relevantie van health literacy in gastheer genomische
toepassingen. Het hoofdstuk presenteert onderwerpen die relevant zijn voor de
acceptatie en implementatie van genoom gebaseerde gezondheidstechnologieën, zoals
gastheer trait diagnostische hulpmiddelen in een klinische setting. Om de genoom
gebaseerde diagnostische instrumenten met succes te implementeren in de klinische
praktijk, is een goed begrip van de genoom gebaseerde informatie vereist van
gezondheidswerkers. Onderzoek toont consequent de tekortkomingen in de kennis van
gynaecologen en andere specialisten en hun begrip van het genoom gebaseerde
informatie aan. Host genomische onderzoek zal in de nabije toekomst het klinische beleid
veranderen. Dus is het van cruciaal belang dat zowel professionals in de gezondheidszorg
als patiënten en gebruikers in staat zijn om deze informatie behoorlijk te interpreteren. In
het hoofdstuk hebben we het onderzoek van onze groep naar de kennis en houding van
gynaecologen en artsen ten aanzien van de invoering van genoom gebaseerde
technologieën uitgelegd. Daarnaast worden de inspanningen in het betrekken van
zorgverleners en patiëntenorganisaties in de uitvoering van deze technologieën
weergegeven.
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