
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Gene expression profiling of breast cancer to identify subtypes and to predict
local recurrence after breast conserving therapy

Kreike, B.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kreike, B. (2011). Gene expression profiling of breast cancer to identify subtypes and to
predict local recurrence after breast conserving therapy. [Thesis, fully internal, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/gene-expression-profiling-of-breast-cancer-to-identify-subtypes-and-to-predict-local-recurrence-after-breast-conserving-therapy(b938f85e-d09b-480f-aa1e-21c2e681165f).html


103

�

�
�

���������	�
�

��������	���������
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�

�



104

�

�
�

�

�
�

�
�

�



105

SAMENVATTING 

 

Borstkanker is de meest frequent 

voorkomende vorm van kanker onder 

vrouwen in Nederland. Als de ziekte in een 

vroeg stadium wordt gediagnosticeerd dan 

bestaat de behandeling meestal uit 

borstsparende chirurgie gevolgd door 

radiotherapie (zgn. borst sparende therapie) 

en zonodig wordt dit aangevuld met 

systemische therapie (d.w.z. chemotherapie 

en/of hormonale therapie en/of targeted 

therapie). Het is gebleken dat ondanks 

radicaal lokale therapie er bij een subgroep 

van de patiënten de borstkanker lokaal 

terugkomt (zgn. lokaal recidief). 

 

In hoofdstuk 1 worden in de introductie de 

risico factoren voor het lokaal recidief na 

borst sparende therapie besproken en wordt 

de rol van genexpressie profilerings-

onderzoeken met als doel het identificeren 

van nieuwe prognostische en predictieve 

risico factoren bediscussieerd. 

 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de resultaten 

van een onderzoek naar risico factor voor 

het lokaal recidief na borst sparende 

therapie. In 1995 werden de resultaten 

gepubliceerd van een dergelijk onderzoek 

naar risico factoren bij een cohort van 1.026 

patiënten. We hebben de follow-up data van 

deze groep patiënten geactualiseerd. Na 

een mediane follow-up periode van 13,3 jaar 

heeft zich bij 114 patiënten een lokaal 

recidief voorgedaan als eerste recidief van 

de ziekte. De kans op een lokaal recidief 

bedroeg 9,3% en 13,8% na respectievelijk 

10 en 15 jaar follow-up na de aanvankelijke 

primaire behandeling. De toename van het 

lokaal recidief was continue in de tijd, 

zonder dat er een plateaufase werd bereikt, 

zelfs niet na 15 jaar follow-up. Met behulp 

van een “step-wise proportional hazard Cox 

regression analysis” werden risco factoren 

geïdentificeerd die waren geassocieerd met 

een toename in de kans op een lokaal 

recidief na borst sparende therapie. 

Univariate analyse toonde dat tumor 

positieve snijvlakken, jonge leeftijd, 

angioinvasie en de aanwezigheid en 

hoeveelheid van een in-situ component 

risico factoren waren voor het lokaal recidief. 

Multivariate analyse toonde dat tumor 

positieve snijvlakken en angioinvasie de 

belangrijkste risico factoren zijn voor het 

lokaal recidief na borst sparende therapie. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten 

van onze experimenten met behulp van 

microarray genexpressie technologie om 

nieuwe risico factoren voor het lokaal 

recidief na borst sparende therapie te 

identificeren. Met behulp van 18K cDNA 

microarrays werden genexpressie profielen 

gegenereerd van 50 patiënten die een borst 

sparende therapie hadden ondergaan. Van 

deze 50 patiënten ontwikkelde 19 patiënten 

een lokaal recidief. De overige 31 patiënten 

werden gebruikt als controles, omdat deze 

patiënten gedurende een periode van 

tenminste 11 jaar na behandeling geen 

lokaal recidief ontwikkelden. Voor 9 van de 

19 patiënten, die een lokaal recidief 
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ontwikkelden, was van het recidief 

ingevroren tumor uit de vries-weefsel bank 

beschikbaar voor het genereren van een 

genexpressie profiel. Ongesuperviseerde en 

gesuperviseerde methoden van classificatie 

werden gebruikt om patiëntengroepen te 

identificeren welke geassocieerd waren met 

een verschillend ziekte beloop. Deze 

statische technieken werden ook gebruikt 

om de genexpressie patronen van de 

primaire borsttumoren te vergelijken met het 

latere recidief. Hiërarchische clustering van 

de gehele patiëntengroep bracht geen 

subgroepen aan het licht die een associatie 

vertoonden met het wel of niet optreden van 

een lokaal recidief. Met gesuperviseerde 

analyses konden geen genen gevonden 

worden die significant verschillend tot 

expressie kwamen tussen tumoren met of 

zonder lokaal recidief. De gepaarde data set 

van 9 primaire tumoren en 9 recidieven 

toonde een opmerkelijke overeenkomst 

tussen het genexpressie profiel van de 

primaire tumor en het recidief ten opzichte 

van andere tumoren en tumorparen. Met 

andere woorden, er werden geen 

significante verschillen gevonden in 

genexpressie tussen primaire 

borstcarcinomen met en zonder een lokaal 

recidief na borst sparende therapie. Uit de 

analyse van de gepaarde primaire en 

recidieven bleek dat het genexpressie 

patroon van de oorspronkelijke tumor 

bewaard bleef in het recidief, ondanks het 

feit dat deze recidieven tot ontwikkeling 

kwamen nadat de tumor blootgesteld is 

geweest aan radiotherapie tot een dosis van 

ten minste 50 Gy. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft een tweede manier 

om een biologische marker voor het lokaal 

recidief na borst sparende therapie te 

identificeren, door gebruik te maken van een 

“hypothese gedreven aanpak” bij de analyse 

van genexpressie data. Met behulp van 

eerder gepubliceerde genexpressie 

profielen, welke waren ontwikkeld om 

metastase-vrije overleving bij borstkanker 

patiënten te voorspellen, hebben we de 

kans op een lokaal recidief proberen te 

voorspellen. Hiervoor gebruikte we de 

“wound response signature”, het 70-genen 

profiel en het “hypoxia-induced profile”. 

Deze “signatures” werden opnieuw getraind 

om een optimale voorspelling te kunnen 

doen voor de kans op een lokaal recidief. 

Vervolgens werden ze gevalideerd in een 

onafhankelijke dataset. Validatie van de 

verschillende genenlijsten toonde dat alleen 

de “wound response signature” een 

voorspellende waarde had om de groep 

patiënten te splitsen in een groep met een 

hoog (29%) en een laag (5%) risico op een 

lokaal recidief 10 jaar na borst sparende 

therapie (sensitiviteit 87,5% en specificiteit 

75%). In de multivariate risico analyse bleek 

deze genenlijst een onafhankelijke 

voorspeller voor lokaal recidief te zijn ten 

opzichte van klinische risico factoren. Deze 

resultaten lieten zien dat het mogelijk was 

om genexpressie profielen te correleren aan 

subgroepen van patiënten met een hoger 
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risico op een lokaal recidief na borst 

sparende therapie. 

 

In hoofdstuk 5 beschrijven we een studie 

waarbij we onze initiële groep tumoren van 

50 patiënten verder hebben uitgebreid tot 

165 tumoren. We vergeleken de 

genexpressie profielen van 56 primaire 

borstcarcinomen, welke een lokaal recidief 

ontwikkelde na borst sparende therapie, met 

109 tumoren die tot tenminste 10 jaar na 

behandeling geen lokaal recidief hadden 

ontwikkeld. Ongesuperviseerde en 

gesuperviseerde methoden van classificatie 

werden gebruikt om groepen van patiënten 

te identificeren met een mogelijke associatie 

met het ziekte beloop. Ook in deze studie 

waren we in staat om van recidieven het 

genexpressie patroon te verkrijgen (n=15) 

en te vergelijken met elkaar en met hun 

gepaarde primaire tumoren. Het bleek dat 

de twee hoofdclusters verkregen door 

middel van hiërarchische clustering van alle 

165 tumoren niet geassocieerd was met het 

lokaal recidief. Enkele eerder gepubliceerde 

genen lijsten (“moleculair subtypes” en 

“chromosomal instability” signatures) waren 

geassocieerd met lokaal recidief 

(respectievelijk p=0,0002 en p=0,003). De 

software “Significant Analysis of 

Microarrays” identificeerde een lijst met 

genen welke geassocieerd waren met de 

kans op een lokaal recidief. Deze lijst was 

verrijkt met genen die worden geassocieerd 

met celproliferatie. Deze associatie kon niet 

worden verklaard door de histologische 

gradering van deze tumoren. Met behulp 

van “class prediction analysis” hebben we 

een lijst van genen met predictieve waarde 

m.b.t. lokaal recidief kunnen construeren 

(zgn. “classifier”). Vervolgens bleek deze 

“classifier” zijn waarde te behouden bij 

validatie op een onafhankelijke dataset, 

welke op een ander microarray-platform was 

geconstrueerd. Het bleek in staat te zijn 

twee groepen te identificeren, binnen een 

groep van 161 patiënten, met een significant 

verschillend ziekte beloop m.b.t. lokaal 

recidief (log-rank p=0.041). De “classifier” 

groepeerde 77% van alle recidieven in de 

juist voorspelde groep. Echter bleek dit 

gepaard te gaan met een hoog aantal fout-

positieve voorspellingen en een laag aantal 

fout-negatieve voorspellingen (positief 

voorspellende waarde 18%). Desalniet-

temin, als de “classifier” een patiënt het label 

van “geen lokaal recidief” toe kende, was de 

kans groot dat deze patiënt geen lokaal 

recidief zou ontwikkelen (negatief 

voorspellende waarde 92%). 

 

Naast het onderzoek naar nieuwe risico 

factoren voor het lokaal recidief na borst 

sparende therapie, hebben we ook 

onderzoek gedaan, beschreven in hoofdstuk 

6, naar subgroepen binnen de gehele 

verzameling van borst kanker tumoren. 

Borstkanker kan worden onderverdeeld in 

diverse subgroepen op basis van 

histopathologische karakteristieken, 

genetische veranderingen en genexpressie 

profielen. Een dergelijke subgroep wordt 

gekarakteriseerd door ontbreken van 

amplificatie van het HER2-gen in combinatie 
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met het ontbreken van de expressie van de 

oestrogeen en progesteron receptor (zgn. 

triple-negatieve tumoren). Wij hebben deze 

relatief homogene groep tumoren verder 

bestudeerd door middel van 

histopathologisch onderzoek en 

genexpressie profilering. Hiervoor hebben 

we 97 triple-negatieve tumoren geselecteerd 

uit de vries-weefselbank van het Nederlands 

Kanker Instituut en hebben hier 

genexpressie profielen van gegenereerd 

met behulp van 35K oligonucleotiden 

microarrays. Vervolgens zijn de profielen 

gecorreleerd aan histopathologische en 

immunohistochemische karakteristieken en 

aan het ziekte beloop van de desbetreffende 

patiënt. Alle triple-negatieve tumoren 

werden geclassificeerd als “basal-like” 

tumoren o.b.v. hun algemene genexpressie 

profiel. Hiërarchische cluster analyse toonde 

het  bestaan aan van tenminste 5 

subgroepen binnen de relatief homogene 

groep van triple-negatieve tumoren. 

Mutivariate analyse toonde dat tumoren met 

een hoog percentage van lymfocyten 

infiltratie (hazard rate = 0.30, 95% CI 0.09-

0.96) en de afwezigheid van centrale fibrose 

(hazard rate = 0.14, 95% CI 0.03-0.62) 

werden geassocieerd met metastase-vrije 

overleving. Op basis van onze resultaten 

concludeerden wij dat triple-negatieve 

tumoren synoniem zijn aan “basal-like” 

tumoren en dat deze eenvoudig door middel 

van immunohistochemische technieken 

kunnen worden geïdentificeerd. Tevens 

bleken “basal-like” tumoren op basis van 

hun genexpressie patroon in tenminste 5 

subgroepen te kunnen worden onder-

verdeeld. De ontwikkeling van afstands-

metastasen van “basal-like” tumoren lijkt 

geassocieerd te zijn met de aanwezigheid 

van centrale fibrose in de tumoren en een 

laag percentage van lymfocyten infiltratie. 

 

Bij de meeste studies, waarbij genexpressie 

data worden gecorreleerd aan klinische 

parameters, is het uitgangspunt dat er een 

lineair verband bestaat tussen de toe- of 

afname van de expressie van een gen met 

klinische of pathologische parameters. In 

hoofdstuk 7 hebben we met behulp van een 

statistisch model dat is gebaseerd op 

“natural splines” en het “Cox proportional 

hazard model”, de associatie van diverse 

genexpressie waarden vergeleken met het 

ziekte beloop. Met dit statistisch model is het 

mogelijk om ook de niet-lineaire verbanden 

te bestuderen.  

De genexpressie data van 16 genen werden 

bestudeerd in relatie tot de metastase-vrije 

overlevingskans van een consecutief 

verzameld cohort borstkanker patiënten 

(n=295), die waren behandeld in het 

Nederlands Kanker Instituut. De 

onafhankelijk voorspellende waarde voor het 

ziekte beloop werd getest in een multivariaat 

model, waarin bekende klinische factoren 

werden meegenomen. Er werd een lineair 

verband gezien tussen de toename van 

genexpressie en een hogere of lagere 

“hazard” voor afstandsmetastasen, met 

betrekking tot ESR1, ERBB4, VEGF, 

CCNE2, EZH2 en UPA; er werd geen 

dergelijke duidelijke toe- of afname gezien 
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voor ERRB2, ERBB3, CCND1, CCNE1, 

EED, CXCR4, CCR7, SDF1 en PAI1; en 

voor EGFR werd een niet-lineair verband 

gezien tussen de genexpressie waarde en 

de kans op afstandsmetastasen. Dit laatste 

suggereert dat lage, maar ook hoge 

expressie  waarden van EGFR zijn 

geassocieerd met een slechte prognose, in 

tegenstelling tot de intermediaire expressie 

waarden van het gen, welke met een laag 

risico op afstandsmetastasen wordt 

geassocieerd. 

 

In hoofdstuk 8 worden enkele onderwerpen 

uit dit proefschrift besproken.  

 




