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CHAPTER 8

SAMENVATTING

Borstkanker is een heterogene ziekte die wereldwijd veel vrouwen treft. In de huidige 
kliniek wordt borstkanker onderverdeeld in subtypen gebaseerd op immunohistochemisch 
gemeten expressie van de oestrogeen receptor (ER) en de human epidermal growth factor 
receptor 2 (HER2). Deze subtypen zijn cruciaal voor ziekte-uitkomst en de besluitvorming 
omtrent de behandeling van patiënten. Ook binnen deze subtypen is er sprake van een grote 
variabiliteit in het gedrag van tumoren, wat heeft geleid tot een verdere onderverdeling 
van bijvoorbeeld triple-negatieve borstkanker (TNBC). Deze variabiliteit tussen en 
binnen borstkankersubtypen heeft vermoedelijk implicaties voor de besluitvorming over 
de behandeling van de ziekte en het potentieel van nieuwe therapeutische doelwitten. Het 
verrichten van klinische trials om de effectiviteit van een behandeling te onderzoeken of 
diagnostische testen te valideren is echter kostbaar, arbeidsintensief en tijdrovend. Op 
deze manier duurt het erg lang om kennis over de variabiliteit in borstkankertumoren zich 
te laten vertalen in klinische implicaties voor patiënten. Hypothese-genererende middelen 
zijn minder kostbaar en zouden deze vertaling aanzienlijk kunnen versnellen. Het doel van 
dit proefschrift was om nieuwe inzichten te krijgen in hoe de juiste therapie te selecteren 
voor de juiste patiënten en potentiële nieuwe therapeutische doelwitten te vinden voor 
moeilijk behandelbare subtypen borstkanker. Om dit doel te bereiken hebben we gebruik 
gemaakt van een grote verzameling van publiekelijk beschikbare genexpressieprofielen 
van patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker. 

Hoofdstuk 1 bevat een introductie tot het doel van dit proefschrift. In hoofdstukken 2-4 
hebben we meer inzicht gekregen in het verbeteren van de patiëntselectie voor huidige 
systemische therapieën en opkomende behandelopties voor subtypen borstkanker. 
Klinische trials hebben aangetoond dat een deel van patiënten met ER-positieve 
borstkanker baat heeft bij het verlengen van hormonale behandeling naar langer dan 
5 jaar. Vooralsnog is het echter onduidelijk hoe deze patiënten geïdentificeerd kunnen 
worden. Aanvullende kennis over de biologie van laat-recidief borstkanker zou de selectie 
van patiënten voor verlengde hormonale therapie kunnen verbeteren. Hoofdstuk 2 biedt 
een samenvatting van de huidige kennis over de biologie van laat-recidief borstkanker, 
klinische trials naar verlengde hormonale therapie, en hulpmiddelen om de kans 
op laat-recidief borstkanker en het effect van verlengde hormonale therapie in ER-
positieve borstkanker te voorspellen. Onze literatuurstudie laat zien dat het verlengen 
van de behandeling met tamoxifen van 5 jaar met nogmaals 5 jaar, met tamoxifen of een 
aromatase remmer (AI), het risico op een laat recidief verlaagt met 2-5%. Daarentegen 
zijn de resultaten van het verlengen van therapie met een AI naar meer dan 5 jaar niet 
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eenduidig. Verschillende hulpmiddelen voorspellen het risico op laat-recidief borstkanker, 
maar hoog-risico patiënten profiteren niet per definitie van verlengde hormonale therapie. 
Daarnaast hebben we een retrospectieve gepoolde analyse verricht met 2,231 publiekelijk 
beschikbare mRNA profielen van primaire tumoren van patiënten met ER-positieve/
HER2-negatieve borstkanker. Onze analyse laat zien dat patiënten met een hogere expressie 
van oestrogeen-responsieve genen in de primaire tumor een hoog recidief risico hebben 
welke aanhoudt na 5 jaar wanneer zij geen systemische behandeling hebben ontvangen. 
Indien deze patiënten worden behandeld met 5 jaar hormonale therapie daalt weliswaar 
het risico op een vroeg recidief (< 5 jaar), maar blijft het risico op een laat recidief hoog. 
Dit suggereert dat patiënten met een hogere expressie van oestrogeen-responsieve genen 
in de primaire tumor mogelijk het meest profiteren van verlengde hormonale therapie.

Er is lang verondersteld dat borstkanker een non-immunogene kankersoort was, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld melanoom of niercelkanker. Toch toont recente data aan 
dat ook in het geval van borstkanker immunotherapie effectief zou kunnen zijn als 
behandeling van sommige subtypen. Het selecteren van patiënten blijft echter erg lastig. 
Voor rationele besluitvorming rondom de behandeling is er meer kennis nodig over de 
rol van immuuncellen in borstkanker. In hoofdstuk 3 hebben we verschillende in silico 
analyses verricht op genexpressieprofielen van 7,270 niet-gerelateerde tumor samples 
van patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker en gerapporteerde klinische follow-
up. Fracties van meerdere soorten immuuncellen waren geassocieerd met zeer relevante 
uitkomstmaten zoals therapierespons en overleving, onafhankelijk van klinische en 
pathologische parameters die momenteel worden gebruikt in de besluitvorming voor 
systemische behandeling. Afhankelijk van het borstkanker subtype, waren een hogere 
fractie van regulatoire T-cellen, M0 macrofagen en geactiveerde mestcellen geassocieerd 
met een slechtere ziekte-uitkomst, terwijl een hogere fractie van γδ T-cellen en M1 
macrofagen geassocieerd waren met een betere ziekte-uitkomst. Deze resultaten zijn in het 
bijzonder van belang gezien de huidige klinische ontwikkelingen van immuunmodulerende 
therapieën in borstkanker. Daarnaast kunnen deze inzichten een nieuwe stap in het 
verbeteren van patiëntselectie voor systemische behandeling ondersteunen.

Hoofstukken 4-6 zijn gericht op het vinden van mogelijke nieuwe therapeutische 
doelwitten voor borstkanker en zijn subtypen. Overexpressie van de androgeen receptor 
(AR) komt voor in de meerderheid van alle borstkankers. Deze receptor wordt daarom 
beschouwd als een interessant therapeutisch doelwit. In hoofdstuk 4 hebben we de rol 
van de AR in borstkanker samengevat op basis van preklinische en klinische data. Onze 
literatuurstudie laat zien dat in niet-geselecteerde patiëntenpopulaties de respons op AR-
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gerichte therapieën relatief laag is. Preklinische en klinische data wijzen erop dat patiënten 
met ER-negatieve/AR-positieve borstkanker mogelijk baat zouden kunnen hebben bij 
behandeling met AR-antagonisten. Studies die de prognostische waarde van de AR hebben 
onderzocht laten zien dat immunohistochemisch gemeten AR expressie in ER-positieve 
tumoren geassocieerd is met een betere ziekte-uitkomst. De rol van de AR in HER2-
positieve tumoren blijft echter onduidelijk. Bovendien wordt de interpretatie van de rol van 
de AR bemoeilijkt door de vele verschillende afkapwaarden en antilichamen die worden 
gebruikt voor het kwantificeren van AR expressie op basis van immuunhistochemie. Om 
deze reden hebben we een retrospectieve gepoolde analyse verricht met 7,270 publiekelijk 
beschikbare mRNA profielen van primaire borsttumoren. We laten zien dat het verband 
tussen AR mRNA expressie en ziekte-uitkomst verschilt afhankelijk van het subtype 
borstkanker gebaseerd op receptor status of intrinsieke moleculaire subtypes. Deze data 
tonen aan dat het gebruik van aanvullende tumoreigenschappen in de patiëntselectie de 
rol van AR-gerichte therapie mogelijk kan vergroten in de behandeling van borstkanker.

In hoofdstuk 5 hebben we een nieuwe, platform-onafhankelijke methode ontwikkeld 
genaamd ‘transcriptional adaptation to copy number alteration (CNA) profiling’ of 
TACNA-profiling. TACNA profiling is in staat de mate van transcriptionele adaptatie aan 
CNAs van een genexpressieprofiel af te leiden zonder dat hiervoor een CNA profiel nodig 
is. Door middel van deze methode hebben we het landschap van transcriptionele adaptatie 
aan CNAs gedefinieerd in >34,000 genexpressieprofielen. We observeerden dat genen 
die betrokken zijn in DNA-reparatie, metabolisme of proliferatie over het algemeen een 
lagere mate van transcriptionele adaptatie aan CNAs hadden. Daarentegen constateerden 
we dat genen die betrokken zijn bij het uitlokken van een immuunrespons voornamelijk 
een hogere mate van transcriptionele adaptatie aan CNAs hadden. Deze bevindingen 
maken het mogelijk voor onderzoekers om meer inzicht te krijgen in hoe CNAs hun 
fenotypische effecten uitoefenen via veranderde genexpressieniveaus om tumorprogressie 
te bevorderen. Uiteindelijk zouden deze inzichten kunnen leiden tot het ontdekken van 
nieuwe therapeutische strategieën, met name voor copy-number gedreven maligniteiten 
zoals borstkanker.

Het membraangebonden glycoproteïne mesothelin (MSLN) is een zeer specifieke 
tumormarker die op dit moment wordt onderzocht als doelwit voor medicijnen. Er is 
slechts beperkte data beschikbaar over MSLN expressie van tumoren die voorkomen in 
het menselijk lichaam. In hoofdstuk 6 hebben we de overexpressie van MSLN bepaald 
in verschillende tumor types met Functional Genomic mRNA (FGmRNA) profiling in 
een grote kankerdatabase. We constateerden dat MSLN tot overexpressie komt in gastro-
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intestinale kankers, gynaecologische kankers, niet-kleincellig longcarcinoom, synoviale 
sarcomen, schildklierkanker en niercelkanker. Analyse van borstkanker subtypes toonde 
aan dat er sprake is van MSLN overexpressie in 28% van TNBCs en 33% van basal-like 
tumoren. Binnen TNBC-subtypes was het aantal gevallen met MSLN amplificaties het 
hoogste in het basal-like 1 subtype (42%) en het laagste in het luminal androgen receptor 
subtype (9%). Deze bevindingen zouden de prioritering van tumor types kunnen faciliteren 
voor toekomstig onderzoek naar het mogelijke klinische profijt van immunotoxinen of 
antibody-drug conjugates die gericht zijn op MSLN.

Samenvattend wordt in dit proefschrift een grote verzameling van publiekelijk beschikbare 
genexpressieprofielen gebruikt als een goedkoop middel om meer inzicht te krijgen in hoe 
de beste therapie te selecteren voor de juiste patiënten. Daarnaast hebben we potentiele 
nieuwe therapeutische targets onderzocht voor moeilijk behandelbare borstkanker 
subtypen. Deze aanpak heeft geleid tot de ontwikkeling van meerdere hypotheses die 
verder dienen te worden onderzocht in tumoren van patiënten die deelnemen in grotere 
prospectieve, en bij voorkeur gerandomiseerde, klinische studies. Uiteindelijk zouden 
deze bevindingen kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de uitkomst van 
patiënten met vroeg-stadium borstkanker.
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