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Chapter 7

SAMENVATTING 
Genomische instabiliteit is een kenmerk van kanker en omvat de progressieve accumula-
tie van verandering van chromosoom fragmenten (‘copy number alterations’; CNA).  Deze 
CNA kunnen leiden tot verschillen in tumorgedrag en therapie respons. Een hoge mate van 
genomische instabiliteit is een veelvoorkomende eigenschap van moeilijk te behandelen 
kankersoorten, zoals triple-negatieve borstkanker (TNBC) of hooggradig sereus eierstok-
kanker. Deze soorten kanker hebben vaak zeer heterogene CNA-profielen en gedragen 
zich agressief, met vroege uitzaaiingen en hebben een slechte prognose. Deze agressie-
ve kankertypes missen over het algemeen duidelijk gedefinieerde oncogenen waarop de 
behandeling gericht kan worden. Daarom onderzoeken we in dit proefschrift hoe CNA 
ervoor zorgen dat deze genomisch instabiele kankertypes deze agressieve kenmerken 
verwerven.  Dit wordt gedaan met behulp van genexpressie profielen verkregen uit open-
bare databases. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe tools om de biologische interpretatie 
van experimenten met genexpressie profielen te verbeteren.
 
In hoofdstuk 1 wordt een inleiding op het proefschrift gegeven en worden de hoofdstuk-
ken en doelstellingen geïntroduceerd. 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we een set van zes genen die gebruikt kunnen worden om 
de mate van oncogen-geïnduceerde replicatiestress te bepalen in tumoren. De expressie 
van deze zes genen (NAT10 , DDX27 , ZNF48 , C8ORF33 , MOCS3 en MPP6 ) liet een sterke 
correlatie zien met de expressie van een panel oncogenen die replicatiestress kunnen in-
duceren. Immunohistochemische analyse van NAT10 in weefsel van borstkankers (n = 410) 
toonde een sterke correlatie met expressie van fosfo-RPA en H2AX.  Om het landschap 
van replicatiestressniveaus over 27 tumorsubtypen te definiëren, hebben we de set van 
zes genen toegepast op genexpressie profielen van patiënt tumoren beschikbaar in The 
Cancer Genome Atlas (TCGA n = 8.862) en Gene Expression Omnibus (GEO; n = 13.912) 
databases. Daar identificeerden we dat diffuus grootcellig B-cellymfoom, eierstokkanker, 
TNBC en colorectaal carcinoom kankers types zijn met een hoog niveau van oncogen-ge-
induceerde replicatiestress.
 
In hoofdstuk 3 laten we, door >34.000 genexpressieprofielen opnieuw te analyseren, de 
mate van transcriptionele beïnvloeding door CNA op een genoombrede manier zien. De 
mate van transcriptionele beïnvloeding is sterk geassocieerd met verschillende biologi-
sche processen. We zagen dat ~ 10%, ~ 50% en ~ 40% van de genen respectievelijk een 
lage, matige en hoge mate van transcriptionele beïnvloeding hebben door CNA. Verder 
hebben we sterke associaties waargenomen tussen verschillende biologische processen 
en de mate van transcriptionele beïnvloeding door CNA. Voortbouwend op onze analyse 
en bevindingen hebben we een platformonafhankelijke methode ontwikkeld - 'transcrip-
tional adaptation to CNA profiling' (TACNA-profilering) - die de transcriptionele beïnvloe-
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ding door CNA uit genexpressieprofielen extraheert zonder daar een gepaarde CNA-profiel 
voor nodig te hebben. TACNA-profilering werd toegepast op >28.000 genexpressie profie-
len van patiënt tumoren. Het nut van dit landschap werd aangetoond door vier genen 
te identificeren waarvan voorspeld werd dat ze betrokken zijn bij het ontwijken van een 
anti-tumor immuunrespons wanneer hun expressie wordt beïnvloed door CNA. Samen 
bieden deze bevindingen nieuwe hulpmiddelen om inzicht te krijgen in hoe CNA tumor-
progressie bevorderen via het veranderen van genexpressieniveaus. Uiteindelijk kunnen 
deze inzichten leiden tot de ontdekking van nieuwe therapeutische strategieën, met name 
voor tumoren met veel CNA zoals TNBC.
 
Genexpressieprofielen van hooggradig sereus eierstokkankers hebben ons begrip van 
de tumorbiologie vergroot, maar hebben niet geleid tot nieuwe behandelingsstrategie-
en. Deze expressieprofielen vertegenwoordigen de gemiddelde expressie van alle kan-
kercellen en niet-kankercellen die in een biopsie aanwezig waren. Daarom kan het tran-
scriptionele patroon van relevante biologische processen worden overschaduwd door 
andere minder relevante transcriptionele patronen. In hoofdstuk 4 hebben wij 'consensus 
Independent Component Analysis' (c-ICA) toegepast op genexpressieprofielen van 1089 
epitheliaal ovariumcarcinomen om subtiele transcriptomische patronen te kunnen iden-
tificeren die geassocieerd zijn met ziekte uitkomst. We identificeerden 374 verschillende 
transcriptionele patronen en relateerden die aan biologische processen met behulp van 
'Gene Set Enrichement Analysis'. Zes transcriptionele patronen konden de patiënten met 
platina-behandelde sereus eierstokkanker indelen in verschillende overlevingscohorten. 
Deze transcriptionele patronen waren geassocieerd met 1) neuronale ontwikkeling, 2) re-
plicatie en apoptose als gevolg van veranderingen op chromosoom positie 13q12-q14, 
3) proliferatie en immuunrespons als gevolg van veranderingen op chromosoom posi-
tie 11q13-q15, 4) replicatiestress als gevolg van veranderingen op chromosoom positie 
9p13-p21, 5) neurotransmittersignalering en 6) extracellulaire matrixinteractie. Het cohort 
met de slechtste overleving (15% van de patiënten) had een hoge activiteit van de tran-
scriptionele patroon welke geassocieerd was met biologische routes betrokken bij neu-
ronale differentiatie en ontwikkeling. Deze studie toont de kracht aan van c-ICA bij het 
ontleden van genexpressieprofielen en onthulde biologische processen die relevant zijn 
voor de ziekte uitkomst van hooggradig sereus eierstokkanker.
 
In hoofdstuk 5 toonden wij aan dat een 'Guilt-By-Association' (GBA) analyse met genex-
pressie data in combinatie met genenset collecties (waarin genen worden gegroepeerd 
op basis van gedeelde functionaliteit) de functionaliteit van genen kan voorspellen. Verder 
toonden wij aan dat gebruik van c-ICA in een GBA-strategie in vergelijking met 'Principal 
Component Analysis' (PCA) 1) betrouwbaardere voorspellingen geeft voor functionaliteit 
van genen, 2) voorspellingen verbeteren wanneer nieuwe genen aan de genensets wor-
den toegevoegd, en 3) minder wordt beïnvloed door genmultifunctionaliteit.
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