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Summary / Samenvatting

Adjuvant systemic treatment (chemotherapy, endocrine therapy and/or trastuzumab) 
is used to eradicate micrometastatic disease and leads to improved survival in 
breast cancer patients. However, these adjuvant treatments have a wide range of 
acute and long-term toxicities. Prognostic factors are used to identify those patients 
at relatively high risk of developing distant metastases, as those patients bene� t 
most from adjuvant systemic treatment. The presence of lymph node metastases 
is considered to be an important adverse prognostic factor; the main clinically used 
prognostic factors in lymph node-negative breast cancer are age, tumour diameter 
and histological grade. 
Clinicopathological (‘clinical’) risk assessment is based on prediction algorithms 
(e.g. Adjuvant! Online Software (www.adjuvantonline.com), St Gallen guidelines, 
Nottingham Prognostic Index, and Dutch CBO guidelines) which are based on various 
clinical and pathological factors. Adjuvant systemic treatment decisions are based 
on this clinical risk. A poor prognosis or high clinical risk is de� ned as a relatively 
high likelihood that a patient will develop distant metastasis and eventually will die of 
breast cancer and is viewed to be an indication for adjuvant systemic treatment. Such 
prognostic tools have only limited ability to predict individual patient outcomes as 
patients with the same clinical risk can have markedly different clinical courses. Using 
gene expression pro� ling by microarray analysis, a 70-gene prognosis signature has 
been identi� ed, that is associated with outcome in breast cancer patients. The 70-
gene prognosis signature appeared a more powerful prognostic factor for distant 
metastasis and death than current clinicopathological factors in several validation 
studies. This thesis focuses on the validation, the feasibility of clinical implementation, 
the prognostic value and the impact on adjuvant systemic treatment decisions of the 
70-gene prognosis signature in clinical breast cancer care.

In Chapter two a review is given describing microarray-based gene expression 
pro� ling techniques in general and in particular in breast cancer, together with their 
limitations and how these limitations are being addressed. Analysis of differential 
gene-expression patterns across thousands of genes in a single experiment, and the 
extrapolation of these data to answer clinically pertinent questions can help de� ne 
the best therapeutic regimens for particular patient subgroups. Currently, microarray 
technology is in a transition phase whereby scienti� c information is beginning to 
guide clinical practice decisions. Before microarrays qualify as a useful clinical tool, 
however, they must demonstrate reliability and reproducibility. 

Chapter three provides the results of an independent validation study of the 70-
gene prognosis signature in 123 node-negative breast cancer patients diagnosed 
between 1996 and 1999. In addition, the follow-up of the 151 node-negative patients 
of the previously published validation-series was updated (Van de Vijver, New 
England Journal Medicine, 2002). The prognosis signature appeared to be a strong 
prognostic factor in univariate analysis for distant metastasis free survival and overall 
survival in both patient series. In multivariate analysis, the value of the prognosis 
signature was compared to that of four commonly used clinicopathological risk 
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indexes and appeared to be a strong independent prognostic factor, outperforming 
the clinicopathological risk indexes. 

The feasibility of implementation of the 70-gene prognosis signature in community 
hospitals and its effect on adjuvant systemic treatment decisions is addressed in 
Chapter four by presenting the results of the multicentre RASTER study (MicroarRAy 
PrognoSTics in Breast CancER). Between January, 2004 and December, 2006, 812 
women aged less than 61 years with cN0 primary breast carcinoma were enrolled, 
fresh tumour samples collected, and prognosis signatures were obtained. Lymph 
node-negative patients with a “good” signature were deemed to have a good 
prognosis and, therefore, could be spared adjuvant systemic treatment with its 
associated adverse effects, whereas patients with a “poor” signature were judged to 
have a poor prognosis and should be considered for adjuvant systemic treatment. 
Concordance between risk predicted by the prognosis signature and risk predicted 
by commonly used clinicopathological guidelines (national Dutch (CBO) guidelines, 
Adjuvant! Online, St Gallen guidelines, and Nottingham Prognostic Index) was 
assessed. Of 585 eligible patients, 158 patients were excluded because of sampling 
failure or incorrect procedure. Prognosis signatures were assessed in 427 patients. 
Use of the prognosis signature appeared feasible in Dutch community hospitals. 
The prognosis based on the Dutch CBO guidelines, Adjuvant! Online, St Gallen 
guidelines and Nottingham Prognostic Index was discordant with the prognosis 
signature outcome in respectively 30% (128/427), 37% (160/427), 39% (168/427), 
and 27% (117/427). Adjuvant systemic treatment was advised less often when the 
restrictive Dutch CBO guidelines were used compared with what was � nally given 
after additional information of the prognosis signature had been received. Compared 
with other clinical guidelines, less adjuvant chemotherapy would theoretically have 
been given, had the prognosis signature solely been used for risk assessment, which 
would have spared patients toxic side-effects. 

To compare the impact of the 70-gene prognosis signature on adjuvant systemic 
treatment decisions, the adherence to Dutch (CBO) guidelines for adjuvant systemic 
treatment in lymph node-negative breast cancer patients was evaluated and 
compared with the period before the guidelines had been introduced were evaluated. 
The results of an observational study in a consecutive series of 1197 breast cancer 
patients, diagnosed between 1998 and 2006, treated in 16 hospitals are presented 
in Chapter � ve. The Dutch CBO guidelines were introduced in 2002. Adherence to 
Dutch adjuvant systemic treatment guidelines increased to 91% in 2006. Formal 
introduction of national guidelines resulted in a more uniform treatment advice.

It is well known that there is considerable inter-observer variability in assessment 
of the pathological parameters that are used to select node-negative breast cancer 
patients for adjuvant systemic treatment. There is only limited data available describing 
in what proportion of patients this leads to differences in treatment decisions. The 
inter-observer variation of pathological examination in 694 breast cancer patients 
is discussed in Chapter seven. The local pathological examination was discordant 
with the central review for histologic grade, oestrogen receptor and HER2 status 
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in respectively 28%, 5% and 4% of the patients. If clinical risk had been assessed 
based on Dutch guidelines or Adjuvant! Online, respectively 15% or 8% of patients 
would have been assigned to a different clinical risk group. Inter-observer variation 
in pathological examination of breast carcinomas results in signi� cant differences 
in grade, ER status, HER2 status, clinicopathological risk and subsequently in 
signi� cantly different adjuvant systemic treatment advice. 

Chapter eight discusses the additive value and the potential use of the prognosis 
signature as a diagnostic test in node-negative breast cancer. Although validated in 
several retrospective studies, the additional value of the prognosis signature and its 
potential use to guide adjuvant systemic treatment decisions in node-negative patients 
in clinical practice remains a matter of debate as long as we are in anticipation of results 
of randomised controlled trials. We therefore evaluated the additional prognostic 
information of the prognosis signature in the context of three prognostic indexes in 
701 patients for whom the prognosis signature result was available. Clinical risk was 
based on Adjuvant! Online (AO), St Gallen guidelines (St Gallen), and Nottingham 
Prognostic Index (NPI). Survival analysis was performed in 186 untreated patients 
at the Netherlands Cancer Institute (NKI, Amsterdam, the Netherlands). Only 6% 
(10/156) of oestrogen receptor negative tumours had a good prognosis signature; 
therefore the prognosis signature provides only limited additional prognostic 
information in oestrogen receptor negative tumours. In untreated oestrogen receptor 
positive NKI patients, the signature had limited additional prognostic value in case of 
a concordant high AO, high St Gallen and/or high NPI clinical risk as the 10-year OS 
estimates for patients with tumours with either a poor or good prognosis signature 
were below 80% and adjuvant systemic treatment would be advised despite the 
signature outcome. In contrast, for patients with concordant high AO and high St 
Gallen risk the overall survival of good versus poor prognosis signature is 85% versus 
58%. In concordant low AO, low St Gallen and/or low NPI, and in discordant clinical 
risk patients however, the signature identi� ed patients in whom adjuvant systemic 
treatment could be safely withheld. Our results show that the prognosis signature 
provides additional prognostic information especially in patients with lymph node-
negative and oestrogen receptor positive breast cancer with a predominant low or 
discordant clinical risk based on Adjuvant! Online, the St Gallen guidelines and the 
Nottingham Prognostic Index.

In summary, the studies presented in this thesis have demonstrated that the 70-gene 
prognosis signature is a strong, independent and reproducible prognostic molecular 
test in lymph node-negative breast cancer patients. Use of the 70-gene prognosis 
signature is feasible in Dutch community hospitals. The clinical use of the 70-gene 
prognosis signature is currently evaluated in a large prospective randomised clinical 
trial. As long as we are in anticipation of results of this randomised controlled trial, 
it can be considered that the prognosis signature provides additional prognostic 
information in current clinical practice especially in patients with lymph node-negative 
and oestrogen receptor positive breast cancer with a predominant low or discordant 
clinical risk based on Adjuvant! Online, the St Gallen guidelines and the Nottingham 
Prognostic Index.
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Samenvatting

Adjuvante systemische therapie (chemotherapie, endocriene therapie en/of 
trastuzumab) wordt gegeven om micrometases te elimineren en leidt tot verbeterde 
overleving in patiënten met primair operabel mammacarcinoom. Echter, deze 
behandeling is geassocieerd met veel toxiciteit op de korte en lange termijn. 
Prognostische factoren worden gebruikt om die patiënten te identi� ceren met 
een relatief grote kans op het ontwikkelen van metastasen op afstand, omdat 
aangenomen wordt dat deze patiënten de meeste baat hebben bij adjuvant 
systemische behandeling. De aanwezigheid van lymfkliermetastasen is geassocieerd 
met een relatief ongunstige prognose; de meest gebruikte prognostische factoren 
bij patiënten met lymfeklier negatieve borstkanker zijn leeftijd, tumor grootte en 
histologische graad. Voor de klinische risico-inschatting wordt gebruikt gemaakt 
van richtlijnen en/of algoritmen gebaseerd op verschillende prognostische factoren 
(e.g. Adjuvant! Online Software (www.adjuvantonline.com), St Gallen richtlijnen, 
Nottingham Prognostic Index en de Nederlandse CBO richtlijnen). Besluitvorming 
over de adjuvant systemische therapie wordt gebaseerd op de inschatting van dit 
klinische risico. Een ongunstige prognose of hoog klinisch risico wordt gede� nieerd 
als een relatief grote kans dat een patiënte afstandmetastasen zal ontwikkelen en 
uiteindelijk zal komen te overlijden aan de borstkanker, en dit wordt gezien als een 
indicatie voor adjuvante systemische behandeling. Deze prognostische algoritmen 
hebben een beperkte voorspellende waarde voor het voorspellen van de prognose 
in individuele patiënten aangezien patiënten met eenzelfde klinische risico-
inschatting een evident verschillend klinisch beloop van hun ziekte en overleving 
kunnen hebben. Het 70-genen prognose pro� el is een prognostische test die is 
ontwikkeld met studies die gebruik hebben gemaakt van microarray technologie. 
Dit prognose pro� el bleek in verschillende validatie studies een sterkere voorspeller 
van de prognose van patiënten met borstkanker te zijn dan de andere op dit moment 
gebruikte klinische en pathologische factoren. Het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift richt zich op de validatie van het 70-genen pro� el, de haalbaarheid van 
klinische implementatie, de aanvullende klinische waarde ten op zichtte van huidige 
prognostische factoren en de impact op besluitvorming over adjuvant systemische 
behandeling in de dagelijkse oncologische praktijk. 

In hoofdstuk twee wordt een overzicht gegeven van studies naar genexpressie 
pro� elen die gebruik maken van de microarray techniek in het algemeen en meer in 
het bijzonder bij borstkanker. Tevens worden de tekortkomingen en beperkingen van 
deze genexpressie pro� elen besproken en op welke wijze deze tekortkomingen of 
beperkingen in de toekomstondervangen kunnen worden. De genexpressie analyse 
van een serie tumoren maakt het mogelijk om de prognostische of voorspellende 
waarde van het expressiepro� el van duizenden genen in één enkel experiment 
te bepalen, om hiermee behandeling op maat voor speci� eke patiënten groepen 
te realiseren. Op dit moment staat de microarray analyse aan de vooravond van 
implementatie van sommige van deze genexpressie pro� elen in de klinische praktijk. 
Maar voordat de microarray als een standaard klinische test gebruikt kan worden, 
dienen de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid getoetst te zijn.
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Hoofdstuk drie beschrijft de resultaten van een onafhankelijke validatie studie van 
het 70-genen pro� el in 123 borstkanker patiënten zonder lymfeklier uitzaaiingen 
gediagnosticeerd tussen 1996 en 1999. In aanvulling hierop is de follow-up van een 
eerder beschreven validatie studie (Van de Vijver, New England Journal of Medicine, 
2002) aangevuld en zijn deze data opnieuw geanalyseerd. Het 70-genen pro� el 
blijkt een sterke prognostische factor te zijn in de univariate  analyse van metastase 
vrije overleving en algehele overleving in beide patiënten series. In de multivariate 
analyse is de aanvullende waarde onderzocht van het 70-genen pro� el ten opzichte 
van vaak gebruikte klinische richtlijnen voor de behandeling van borstkanker. Het 
70-genen pro� el bleek opnieuw een sterke onafhankelijke prognostische factor 
en had een grotere voorspellende waarde dan andere klinische en pathologische 
factoren. 

De haalbaarheid van klinische implementatie van het 70-genen pro� el in algemene 
ziekenhuizen voor borstkanker patiënten zonder lymfeklier uitzaaiingen en de 
impact van het 70-genen pro� el op de besluitvorming over adjuvant systemische 
behandeling wordt beschreven in hoofdstuk vier aan de hand van de resultaten van 
de multicenter RASTER-studie (MicroarRAy PrognoSTics in Breast CancER). Tussen 
januari 2004 en december 2006 werden 812 vrouwen jonger dan 61 jaar met een 
klinisch lymfeklier negatieve primaire borstkanker aangemeld voor de studie, werd 
vriesmateriaal van de tumor verzameld van deze patiënten en het 70-genen pro� el 
bepaald. Patiënten met een gunstig 70-genen pro� el werden geacht een gunstige 
prognose te hebben, en op die basis zou adjuvante systemische behandeling 
hen bespaard kunnen worden. Lymfeklier negatieve patiënten met een ongunstig 
70-genen pro� el zouden een ongunstige prognose hebben en op basis daarvan 
in aanmerking komen voor adjuvante systemische behandeling. De concordantie 
tussen de prognose gebaseerd op het 70-genen pro� el en op basis van frequent 
gebruikte klinische en pathologische factoren werd onderzocht (Adjuvant! Online 
Software, St Gallen richtlijnen, Nottingham Prognostic Index en de Nederlandse 
CBO richtlijnen). Van de aanvankelijk 585 in de studie geïncludeerde patiënten, 
zijn 158 patiënten alsnog geëxcludeerd omdat sprake was van een incorrecte 
procedure of van inadequate sample afname. Het 70-genen pro� el werd bepaald 
in 427 patiënten. Uit deze studie bleek dat het haalbaar was om gebruik te maken 
van het 70-genen pro� el in algemene ziekenhuizen. De klinische risico-inschatting 
op basis van de Nederlandse CBO richtlijnen, Adjuvant! Online, St Gallen richtlijnen 
en de Notthingham Prognostic Index was discordant met de uitkomst van het 
70-genen pro� el bij respectievelijk 30% (128/427), 37% (160/427), 39% (168/427) 
en 27% (117/427) van patiënten. Adjuvant systemische behandeling werd minder 
vaak geadviseerd indien alleen de Nederlandse CBO richtlijnen zouden worden 
gehanteerd in vergelijking met het uiteindelijke behandel advies gebaseerd op zowel 
de CBO richtlijnen als het 70-genen pro� el. Indien het behandeladvies op basis van 
het 70-genen pro� el werd vergeleken met de andere richtlijnen, dan zou theoretisch 
minder chemotherapie geadviseerd worden wanneer het 70-genen pro� el gebruikt 
zou worden. 
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Om de impact van het 70-genen pro� el in de klinische praktijk beter te kunnen 
beoordelen, is de navolging van de Nederlandse CBO richtlijnen voor en na hun 
introductie geëvalueerd bij 1197 consecutieve borstkanker patiënten zonder 
lymfeklier uitzaaiingen uit 16 ziekenhuizen en gediagnosticeerd tussen 1996 en 2006. 
De resultaten van deze observationele retrospectieve studie worden beschreven 
in hoofdstuk vijf. De CBO richtlijnen werden in 2002 geïntroduceerd. De navolging 
van de CBO richtlijnen nam toe tot 91% in 2006. Het introduceren van nationale 
behandelrichtlijnen resulteerde dan ook in een meer uniform advies met betrekking 
tot adjuvante systemische behandeling.

Het is algemeen bekend dat er een substantiële inter-observer variabiliteit bestaat in 
de beoordeling van pathologische parameters die gebruikt worden voor de selectie 
van borstkanker patiënten zonder lymfeklieruitzaaiingen voor adjuvant systemische 
behandeling. Er zijn slechts weinig gegevens beschikbaar over in welke mate 
dit de besluitvorming over de noodzaak van adjuvante systemische behandeling 
beïnvloedt. De inter-observer variatie in pathologische beoordeling bij 694 lymfeklier 
negatieve borstkanker patiënten wordt besproken in hoofdstuk zeven. De lokale 
pathologische beoordeling was discordant met de centrale revisie voor histologische 
graad, oestrogeen receptor en HER2 status in respectievelijk 28%, 5% en 4% van 
de patiënten. Indien het klinische risico zou zijn gebaseerd op de Nederlandse 
CBO richtlijnen en op Adjuvant! Online, dan zou respectievelijk 15% en 8% van 
de patiënten een andere klinisch risico toegekend zijn, hetgeen ook een ander 
adjuvant systemisch behandeladvies inhoudt. Inter-observer variatie tussen lokale 
beoordeling en centrale revisie resulteert in signi� cante verschillen voor graad, 
oestrogeen receptor en HER2 status, en daarmee in klinische risico-inschatting en 
adjuvant systemisch behandeladvies.

Hoofdstuk acht beschrijft de aanvullende waarde en het potentiële gebruik van het 
70-genen pro� el als een prognostische test voor lymfeklier negatieve borstkanker 
patiënten in de dagelijkse oncologische praktijk op dit moment, terwijl we in 
afwachting zijn van de resultaten van grote gerandomiseerde dubbelblinde studies. 
Hiertoe hebben we de additionele prognostische waarde van het 70-genen pro� el ten 
opzichte van drie klinische richtlijnen geëvalueerd aan de hand van de data van 701 
patiënten bij wie het 70-genen pro� el beschikbaar was met als doel een leidraad te 
ontwikkelen voor de selectie van patiënten voor adjuvant systemische behandeling. 
Voor de klinische risico-inschatting  werd gebruik gemaakt van Adjuvant! Online 
(AO), de St Gallen richtlijnen (St Gallen) en de Nottingham Prognostic Index (NPI). 
De analyses voor het bepalen van de algehele overleving is uitgevoerd bij 186 
patiënten uit het Nederlands Kanker Instituut (NKI, Amsterdam) die geen  adjuvant 
systemische behandeling hadden ontvangen. Slechts 6% (10/156) van de patiënten 
met een oestrogeen receptor negatieve tumor bleek een gunstig prognose pro� el 
te hebben. De toegevoegde prognostische waarde van het 70-genen pro� el lijkt 
daarom beperkt bij deze groep patiënten. De resultaten laten zien dat het 70-genen 
pro� el vooral toegevoegde waarde heeft bij patiënten zonder lymfeklier uitzaaiingen 
met een oestrogeen receptor positieve tumor als sprake is van een overwegend 
laag of discordant klinische risico-inschatting op basis van Adjuvant! Online, St 
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Gallen richtlijnen en/of Nottingham Prognostic Index. De toegevoegde waarde van 
het 70-genen pro� el lijkt beperkt voor patiënten met een concordant hoog risico 
op basis deze drie richtlijnen aangezien de 10-jaars overleving voor zowel een 
gunstig als een ongunstig 70-genen pro� el onder de 80% blijft en in beide gevallen 
adjuvant systemische behandeling geadviseerd zou worden onafhankelijk van de 
uitkomst van het prognose pro� el. Het prognose pro� lel geeft alleen bij patiënten 
met een concordant hoog risico pro� el op basis van Adjuvant! Online en St Gallen 
aanvullende prognostische informatie aangezien de 10-jaars algehele overleving 
van een gunstig versus een ongunstig pro� el respectievelijk 85% en 58% is. Men 
zou kunnen overwegen bij de gunstige 70-genen pro� el uitkomst de chemotherapie 
achterwege te laten en alleen endocriene behandeling te adviseren.

Samengevat, tonen deze studies aan dat het 70-genen pro� el een sterke, 
onafhankelijke en reproduceerbare prognostische moleculaire test is voor 
borstkanker patiënten zonder lymfeklier metastases. Het is haalbaar om in de 
dagelijkse oncologische praktijk van algemene Nederlandse ziekenhuizen deze 
moleculaire test te gebruiken. Op dit moment wordt de prognostische waarde van 
het 70-genen pro� el geëvalueerd in een grote prospectieve gerandomiseerde 
dubbelblinde studie. Zolang we in afwachting van de resultaten van deze studie, is 
de toegevoegde waarde van het 70-genen pro� el het meest evident bij borstkanker 
patiënten zonder lymfeklier metastasen en een oestrogeen receptor positieve tumor 
waarbij de klinische risico-inschatting overwegend laag of discordant is gebaseerd 
op Adjuvant! Online, St Gallen richtlijnen en/of Nottingham Prognostic Index.




