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Nederlandse Samenvatting

In de westerse wereld hebben vrouwen naar schatting 12,7% kans in hun leven 
borstkanker te krijgen, waarmee deze ziekte de meest voorkomende maligniteit 
onder vrouwen is. In 2007 werden er in Amerika, naar schatting, 1,3 miljoen nieuwe 
borstkankerpatiënten gediagnostiseerd en overleden er 0,4 miljoen vrouwen aan 
deze ziekte. Borstkanker wordt, zoals de meeste kankersoorten, veroorzaakt door 
veranderingen in het DNA. Het DNA is de drager van de genen en de mate 
waarin deze actief zijn, bepaalt welke eiwitten in een cel aanwezig zijn en in welke 
hoeveelheden deze eiwitten in die cel voorkomen. De activiteiten van de eiwitten 
die tot expressie komen in een cel bepaalt de functie van een cel. Veranderingen 
in het DNA kunnen daarom tot gevolg hebben dat bepaalde eiwitten overactief 
dan wel inactief worden, waardoor fouten kunnen ontstaan in de aansturing van 
celdeling of van celoverleving. Een bepaalde cel kan daardoor ongeremd gaan delen, 
beter overleven en zelfs binnendringen in omliggende weefsels. Dit kan leiden tot 
tumorgroei en tot ontwikkeling van uitzaaiingen (metastases). 

Analyse van tumor DNA
Het DNA van een tumor bevat niet alleen kleine veranderingen van een of enkele 
baseparen (puntmutaties), maar ook grote veranderingen zoals vermeerdering of juist 
verlies van hele stukken DNA of zelfs hele chromosomen. Naarmate er meer kopieën 
van dat stuk DNA aanwezig zijn, zal er doorgaans meer genproduct worden gevormd. 
Het is daarom van belang te onderzoeken welke stukken DNA verdwenen zijn of 
juist vaker voorkomen in het DNA van de tumor. Men kan dit meten door het DNA 
in de tumor te vergelijken met het DNA uit normaal weefsel. Deze techniek heet 
“vergelijkende genoom hybridisatie” (comparative genomic hybridization, CGH) en 
veranderingen in het aantal kopieën van een stuk DNA noemen we CNA’s, (copy 
number alterations). De ontwikkeling van array-CGH, waarbij deze vergelijkende 
analyse op een DNA chip wordt gedaan, maakt het mogelijk om alle CNA’s in het 
DNA van een tumor te bepalen.
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CNA’s die voorkomen in tumoren van meerdere patiënten kunnen genen dragen 
die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van die tumoren. Het ontdekken van deze 
genen kan daarom leiden tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen kanker. 
Om te bepalen welke CNA’s in meerdere tumoren voorkomen hebben wij een 
rekenmethode ontwikkeld die we KC-SMART hebben genoemd. KC-SMART 
kan CGH profielen van een hele groep tumoren analyseren en CNA’s detecteren 
die binnen een tumor groep significant vaker voorkomen dan op basis van toeval 
waarschijnlijk is (Hoofdstuk 2).

Erfelijke borstkanker: BRCA1 en BRCA2
Omdat tumorgroei wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA, hebben mensen 
met erfelijke veranderingen (mutaties) in genen die tumorvorming onderdrukken 
(de zogeheten tumor suppressor genen) een verhoogde kans om kanker te krijgen. 
Zo zijn erfelijke mutaties in de BRCA1 en BRCA2 genen betrokken bij ongeveer de 
helft van alle erfelijke borstkankers. Volgens recente schattingen hebben draagsters 
van een mutatie in het BRCA1-gen gemiddeld 90% kans om voor hun 80e levensjaar 
borstkanker te krijgen. Voor vrouwen met een mutatie in het BRCA2 gen bedraagt 
dit risico gemiddeld 40%. Borsttumoren in BRCA1 mutatiedraagsters ontstaan vaak 
al op jonge leeftijd, voor de menopause, zijn meestal hooggradig, en de tumoren zijn 
meestal van een basaloid, ongedifferentieerd cel type met een gemuteerd TP53 gen. 
BRCA2 mutatiedraagsters krijgen ook borsttumoren op jongere leeftijd, maar dit 
effect is minder sterk dan bij BRCA1 mutatiedraagsters. Bovendien hebben BRCA2-
geassocieerde borsttumoren niet het specifieke ongedifferentieerde basaloide celtype 
dat de BRCA1-geassocieerde borsttumoren kenmerkt.

De BRCA1 en BRCA2 eiwitten zijn nodig voor het foutloos repareren van DNA 
breuken door middel van homologe recombinatie (HR). Cellen die geen BRCA1 of 
BRCA2 meer hebben kunnen geen gebruik meer maken van deze HR, en moeten 
daarom gebruik maken van andere reparatie mechanismen zoals “non-homologous 
end-joining” (NHEJ) of “single-strand annealing” (SSA). Deze mechanismen 
functioneren vaak onvoldoende tijdens het reparatie proces, waardoor cellen zonder 
BRCA1 of BRCA2 een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van DNA 
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afwijkingen die leiden tot het ontstaan van een tumor.

Wij hebben de veranderingen in het DNA van BRCA1- en BRCA2-geassocieerde 
borsttumoren vergeleken met het DNA van niet-erfelijke, ofwel sporadische 
borsttumoren. Hiervoor hebben wij een tweede rekenmethode ontwikkeld die we 
comparative-KC-SMART hebben genoemd omdat we met deze methode CNA’s 
kunnen detecteren die vaker voorkomen in een bepaalde tumor groep dan in een 
andere groep (Hoofdstuk 3). We zagen dat de CNA’s in BRCA2-geassocieerde 
tumoren sterk leken op de CNA’s in sporadische tumoren. De CNA’s in BRCA1-
geassocieerde borsttumoren verschilden echter sterk van de CNA’s in BRCA2-
geassocieerde tumoren. Deze verschillen kunnen erop wijzen dat er tijdens de 
tumorvorming specifieke mutaties samengaan met BRCA1 verlies, en weer andere 
mutaties met BRCA2 verlies. Een andere mogelijkheid is dat het verschil in celtype 
waarin de tumor is ontstaan de oorzaak is van het verschil in tumor DNA profielen.

TP53 mutaties in borstkanker
Ongeveer de helft van alle humane tumoren, waaronder borsttumoren, heeft 
een mutatie in het TP53 gen. Het TP53 eiwit is van essentieel belang bij het 
onderdrukken van tumorvorming. Als een cel DNA schade oploopt of abnormale 
groeisignalen ontvangt, wordt het TP53 eiwit geactiveerd en wordt de celdeling 
stilgelegd om de DNA schade te repareren. Bij onoplosbare problemen zet het TP53 
eiwit een “zelfdestructie” programma in werking om te voorkomen dat de ontregelde 
cel uitgroeit tot een tumor. Het is dus niet verwonderlijk dat er tijdens de tumor 
ontwikkeling een enorme selectiedruk ligt op inactiverende mutaties in het TP53 
gen zelf, of op mutaties in andere genen die tot TP53 inactivering leiden. De meest 
voorkomende TP53 mutaties zijn zogenaamde “hotspot” mutaties die voornamelijk 
in het DNA-bindende deel van het TP53 gen optreden en tot foutieve vouwing van 
het TP53 eiwit leiden.

Een subgroep van borsttumoren, de “drievoudig negatieve” borsttumoren (TNBCs) 
oftewel basaalachtige borsttumoren (BLBC), bevat noch oestrogeenreceptoren, 
progestageenreceptoren noch HER2-receptoren. Wij vonden dat alle BRCA1-
geassocieerde borsttumoren (die allemaal homologe recombinatie (HR) deficiënt zijn 
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en voor 80% uit BLBCs bestaan) een TP53 mutatie hebben, terwijl ongeveer de helft 
van alle sporadische tumoren een TP53 mutatie heeft. Dit verhoogde aantal TP53 
mutaties in BRCA1-geassocieerde tumoren werd niet veroorzaakt door een toename 
in TP53 “hotspot” mutaties maar door een verhoogd aantal eiwit-truncerende TP53 
mutaties. Dit suggereert dat overleving van HR-deficiënte tumoren afhankelijk is 
van een TP53 mutatie, of dat de genomische instabiliteit in HR deficiënte tumoren 
de kans op TP53 mutaties vergroot (Hoofdstuk 4).

Vervolgens zagen we dat nagenoeg alle niet-erfelijke BLBCs ook een TP53 mutatie 
hebben, en dat ook deze toename werd veroorzaakt door een verhoogd aantal eiwit-
truncerende TP53 mutaties (Hoofdstuk 5). Als er inderdaad een verband bestaat 
tussen HR deficiëntie en het verhoogde aantal eiwit-truncerende TP53 mutaties, 
ondersteunt dat ons concept dat veel van de sporadische BLBCs ook een HR 
deficiëntie hebben. We kunnen ecther niet uitsluiten dat er een ander, wellicht zelfs 
direct verband bestaat tussen TP53 mutatie en BLBC.

Erfelijke borstkanker in de muis
Om effectievere, veiligere en meer op de patiënt toegespitste behandelings methoden 
voor borstkanker te ontwikkelen, is het belangrijk om nieuwe kanker gerelateerde 
genen te ontdekken die als richtpunt kan fungeren voor een doelgerichte therapie 
tegen kanker. We kunnen niet alleen nieuwe borstkankergenen proberen te ontdekken 
in humane tumoren, maar we kunnen hiervoor ook gebruik maken van genetisch 
gemodificeerde muizen die tumoren ontwikkelen die sterk lijken op borsttumoren 
bij de mens.
Om de rol van BRCA1 en BRCA2 verlies in borstkanker ontwikkeling te bestuderen, 
hebben we via genetische modificatie muizen ontworpen die Brca1-gemuteerde 
(Hoofdstuk 6) en Brca2-gemuteerde borsttumoren ontwikkelen. Deze muizen 
hebben een mutatie in het Brca1 dan wel in het Brca2 gen, in combinatie met een 
mutatie in het Trp53 gen. Deze mutaties ontstaan alleen in bepaalde epitheel weefsels 
waaronder het epitheel van de mammaklier. Deze muizen ontwikkelen “spontane” 
Brca1∆/∆;p53∆/∆ en Brca2∆/∆;p53∆/∆ mammatumoren. Net als bij de mens zijn veruit 
de meeste BRCA1-deficiënte muizentumoren basale epitheelcel carcinomen. Dit 
suggereert dat BRCA1 verlies (maar niet BRCA2 verlies) het differentiatieproces 
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van een basale epitheelcel blokkeert. Een andere mogelijkheid is dat BRCA1 verlies 
alleen wordt getolereerd in ongedifferentieerde basale epitheelcellen.

DNA mutaties in borsttumoren van mens en muis
In de muizen zagen we dat mammatumoren met Brca1 of Brca2 verlies in combinatie 
met Trp53 verlies meer CNA’s bevatten dan de tumoren met alleen Trp53 verlies. Het 
patroon van de CNA’s was echter voor alle tumorgroepen grotendeels gelijk. Slechts 
een beperkt aantal CNA’s kwam alleen voor in de BRCA1-deficiente of BRCA2-
deficiente muizentumoren. 

Wij hebben de aCGH data van de muizentumoren gebruikt als een filter voor 
de aCGH data van de humane tumoren, omdat de overeenkomstige CNA’s een 
representatie zouden kunnen zijn van de DNA regio’s met genen die belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van BRCA1 of BRCA2 gemuteerde tumoren in zowel de 
mens als de muis. Hoewel de fenotypische eigenschappen van de muizentumoren 
en de humane tumoren heel goed overeenkwamen, was dit maar deels het geval 
voor de CNA’s. Naast een aantal belangrijke overeenkomsten, zoals amplificatie van 
de MYC regio en verlies van de RB/INTS6 regio, zagen we ook een groot aantal 
belangrijke verschillen. Deze verschillen zouden veroorzaakt kunnen worden doordat 
tumorvorming in de genetisch gemodificeerde muizen een veel snellere versie is van 
de veel langzamere tumor ontwikkeling bij de mens. Afgezien van verschillen in de 
organisatie van de chromosomen tussen mens en muis, kunnen verschillen in de 
biologie van de muizen mammaklier en de humane borstklier leiden tot selectie druk 
op mutaties in andere regio’s. Met deze verschillen moet rekening gehouden worden 
als men muismodellen gebruikt in preklinische studies (Hoofdstuk 7).
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