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Ongeveer 32% van alle sterfgevallen in Nederland kunnen worden toegeschreven 
aan kanker. Hoewel het absolute aantal sterfgevallen voor andere ziekten is 
afgenomen is dat helaas niet het geval voor kanker. Door de vergrijzing is het aantal 
sterfgevallen te wijten aan kanker in het laatste decennium juist toegenomen. 

Het is belangrijk om te onderkennen dat kanker een breed scala aan ziektes 
behelst. Leukemie (kanker van het bloed) is bijvoorbeeld een heel andere 
ziekte dan prostaat kanker. In dit proefschrift bestuderen we twee van de meest 
voorkomende vormen van kanker: borstkanker en colorectale kanker. Deze 
kankersoorten zijn, respectievelijk, verantwoordelijk voor 14% en 13% van alle 
nieuwe kanker diagnoses. Het duidelijkste verschil tussen deze twee typen kanker 
is het orgaan waar de kanker onstaat. Hierbovenop kunnen ook grote verschillen 
in deze kankertypen onderling gevonden worden.

In borstkanker kunnen drie hoofdsubtypes onderscheiden worden gebaseerd 
op de expressie van de oestrogeen (ER), progesteron (PR) en HER2 receptors. Deze 
subtypes representeren duidelijk verschillende ziektes. Tumoren die bijvoorbeeld 
geen expressie vertonen van deze drie markers hebben een slechtere vijfjaars 
prognose vergeleken met tumoren die oestrogeen tot expressie brengen. Een 
alternatieve manier om borstkanker te classificeren maakt gebruik van mRNA 
expressie. Deze manier resulteert in een verdere classificatie en leidt tot vijf 
verschillende subtypes. In deze thesis hebben we deze twee classificatie methodes 
vergeleken en gezien dat, hoewel de meeste subtypes overlap vertonen met elkaar, 
het HER2-positieve subtype niet goed overeenkomt tussen de twee methodes. 
Aangezien de mRNA gebaseerde methode een normalisatie procedure vereist die 
een grote invloed heeft op de uiteindelijke classificatie zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de receptor gebaseerde classificatie robuuster is. Om die reden 
hebben we deze classificatie methode gebruikt voor al ons verdere onderzoek. 

In dezelfde studie hebben we ook gekeken naar de respons op pre-operative, 
neoadjuvante chemotherapie. We zagen grote verschillen in de zogenaamde 
‘complete response rate’, variërend van slechts 3% in de ER-positieve tot 45% in de ER-
negatieve, HER2-negatieve tumoren. Als dokters vantevoren weten welke patiënten 
goed gaan reageren op een behandeling zullen zij beter een geschikte therapie 
voor hun patiënten kunnen kiezen. Momenteel is deze beslissing vooral gebaseerd 
op statistieken over grote groepen patiënten die op elkaar lijken qua tumor. Nadeel 
hiervan is dat borstkanker tumoren niet alleen van elkaar verschillen qua subtype, maar 
dat er ook binnen deze subtypes we verschillen zijn. Sommige ER-negatieve tumoren 
lieten bijvoorbeeld een complete respons zien, terwijl andere ER-negatieve tumoren 
geen enkele respons ten gevolge van de behandeling toonden. Veel tumoren vallen 
binnen deze twee extremen. We hebben aangetoond dat zelfs als we predictoren van 
respons maken die specifiek zijn voor een bepaald borstkanker subtype, de prestatie 
van deze predictoren niet beter is dan wanneer we een predictor maken gebaseerd 
op alle data, ongeacht het subtype, bij elkaar genomen. 

251



SAMENVATTING

Gegeven dat deze heterogeniteit in respons bestaat kwamen wij tot de 
hypothese dat er meerdere, van elkaar verschillende, mechanismes van 
resistentie en gevoeligheid voor therapie bestaan in borstkanker. We hebben een 
nieuwe, analytische methode ontwikkeld die speciaal gemaakt is om resistentie 
mechanismes te detecteren die alleen in een subgroep van de tumoren 
voorkomen. Deze methode, die we DIDS genoemd hebben, presteerde beter 
dan traditionele methodes, zoals de t-test, die optimaal zijn voor het detecteren 
van verschillen tussen twee groepen die beide homogeen zijn. 

Door deze methode los te laten op een serie van kankerbiopten, afgenomen 
voor behandeling met chemotherapie, en dan de respons op die chemotherapie 
te relateren aan de mRNA expressie van deze tumoren, vonden wij vijf markers 
van resistentie. Deze markers konden we ook terugvinden in drie externe 
datasets. Hoewel het nog te vroeg is om deze markers in de kliniek te gebruiken 
zou verdere analyse van deze markers kunnen leiden tot een beter inzicht in de 
vraag waarom tumoren die aberrante expressie van deze genen vertonen slecht 
op therapie reageren. 

Op verschillende tijdspunten tijdens het ziekteverloop dienen klinische 
beslissingen genomen te worden. Patiënten met een lever metastase ten gevolge 
van een primaire colorectale tumor kunnen danwel chirurgie ondergaan, danwel 
geen chirurgie ondergaan en systemisch behandeld worden met bijvoorbeeld 
chemotherapie. Deze beslissing hangt gedeeltelijk af van de kans dat de patiënt 
geen of een lokaal recidief krijgt ten opzichte van een recidief op afstand. In 
het eerste geval wordt chirurgie aangeraden, terwijl dit in het tweede geval 
waarschijnlijk weinig nut zal hebben. Door een nieuw door ons ontworpen 
analytisch software pakket toe te passen op de beschikbare DNA copynumber 
data van de primaire tumoren en de lever metastases hebben we een regio op 
het genoom ontdekt die geassocieerd is met de kans op een recidief. Als deze 
bevinding gevalideerd kan worden in een groter experiment zullen behandelend 
artsen een betere manier hebben om te kiezen welke behandeling de voorkeur 
heeft voor een bepaalde patiënt. 

Deze studies laten zien dat verschillende data modaliteiten, zoals mRNA 
expressie en DNA copynumber data, elk afzonderlijk kennis over de ziekte en haar 
gedrag bij kunnen dragen. Het combineren van verschillende data typen kan tot 
additionele inzichten leiden, zoals bijvoorbeeld gebleken is in een recente, grote 
studie over colorectale kanker. In deze studie werden genen die bij hetzelfde 
biologische proces betrokken zijn geidentificeerd die op verschillende moleculaire 
niveaus (DNA mutaties, DNA copynumber, mRNA expressie, etc.) aangetast waren. 
Het combineren van verschillende datatypen is complex en zelfs het combineren 
van vergelijkbare datatypen die verkregen zijn via verschillende technieken kan 
niet-triviaal zijn. We laten zien dat door gebruik te maken van de juiste normalisatie 
strategie het mogelijk is om data verkregen van verschillend behandeld weefsel – 
danwel direct ingevroren danwel weefsel dat in formaline is gefixeerd en in paraffine 
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is ingebed- te combineren. Zonder deze normalisatie stappen clusterden de data 
naar weefsel behandeling, wat verdere analyses onmogelijk maakt. 

Heterogeniteit komt voor op verschillende niveaus. Hierboven hebben we de 
heterogeniteit tussen tumoren van verschillende organen, tumoren van hetzelfde 
orgaan en monsters van dezelfde tumor, maar verkregen via verschillende 
protocollen, beschreven. Een volgend niveau van heterogeniteit wordt gevonden 
binnen één en dezelfde tumor. Kanker kan gezien worden als de Darwinistische 
evolutie van tumor cel populaties, waarbij de snelst groeiende en meest aan de 
omgeving aangepaste cellen zullen overleven. Dit impliceert dat er verschillende 
cel populaties bestaan binnen één enkele tumor. 

Om deze hypothese te onderzoeken hebben we vier tumor paartjes 
gesequenced, waarbij elk paartje bestond uit een monster van de tumor 
vóór behandeling en een monster van diezelfde tumor ná behandeling met 
chemotherapie. Tijdens de behandeling zullen de tumor cellen die aanwezig 
waren in de tumor vóór behandeling en gevoelig zijn voor de chemotherapie 
gedood worden. Door de monsters van vóór en ná de behandeling te vergelijken 
hebben we genen gevonden die mutaties lieten zien die verrijkt waren in het 
monster genomen ná behandeling. Dit impliceert dat cellen die deze mutatie 
hebben de behandeling hebben overleefd en dat deze populatie een bepaalde 
vorm van resistentie tegen de behandeling heeft. Verdere analyse van deze 
genen kan leiden tot het beter begrijpen van de resistentie mechanismes binnen 
een bepaalde tumor. 

Het zou goed kunnen dat resistente populaties (d.w.z. resistent tegen een 
bepaalde behandeling) aanwezig zijn in de meeste tumoren. Dit zou er toe leiden 
dat meerdere, opeenvolgende behandelingen nodig zullen zijn om de kanker 
volledig te vernietigen en de patiënt te genezen. In dit scenario zou kanker een 
chronische ziekte kunnen worden. Dit hangt echter sterk af van onze kennis over 
welke tumor cel populaties resistent zijn tegen welk soort behandeling en, direct 
daarop volgend, de beschikbaarheid van alternatieve behandelingen (b.v. met 
een ander type chemotherapie). Het construeren van een catalogus van humane 
tumoren (en tumor cel populaties) en hun respons op bekende therapieën zal 
een meer geindividualiseerde manier van tumor behandeling mogelijk maken en, 
uiteindelijk, leiden tot betere patiëntenzorg en kankeroverleving.
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