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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift publiceren wij wetenschappelijk bewijs dat RNA-profielen van 
‘tumor-educated platelets’ (TEPs; bloedplaatjes gemodificeerd door tumoren) een 
potentiële bron vormen voor de diagnostiek van kanker via het bloed. Naast de 
bekende rol van bloedplaatjes in de hemostase (bloedstolling), heeft recent 
onderzoek laten zien dat bloedplaatjes ook betrokken zijn in de groei en progressie 
van kanker5. Dit proefschrift bouwt verder op het werk verricht in 2011 waarin is 
ontdekt dat bloedplaatjes RNA-moleculen opnemen van een tumor in patiënten met 
een glioblastoom, de meest kwaadaardige hersentumor6. Met de hypothese dat 
bloedplaatjes hun gehele RNA-profiel aanpassen in de aanwezigheid van een tumor, 
hebben wij in een eerste studie de RNA-profielen van bloedplaatjes van patiënten 
met zes verschillende tumor types en gezonde individuen gekarakteriseerd en deze 
data gecombineerd met innovatieve, zelflerende algoritmes. In Hoofdstuk 2 
presenteren wij een eerste pan-kanker test waarin we laten zien dat de TEP RNA-
profielen de mogelijkheid bieden om patiënten met zowel vroeg- als laat-stadium 
kanker van gezonde individuen te onderscheiden. Daarnaast staan de TEP RNA-
profielen toe om via de zelflerende algoritmes een voorspelling te doen met een 
accuraatheid van 71% in welk orgaan de tumor zich bevindt. Tot slot laten we zien, 
weliswaar in een kleine onderzoeksgroep, dat moleculaire aberraties van de tumor 
gereflecteerd wordt in het bloedplaatjes RNA, inclusief de moleculaire markers 
KRAS, EGFR en HER2. 

Ondanks dat deze resultaten als veelbelovend werden ontvangen binnen het 
onderzoeksveld3,111, werden er ook kritische noten geplaatst211,319. Ten eerste bleken 
de patiëntengroepen kanker en gezond niet vergelijkbaar qua leeftijd van de 
individuen, een potentieel vertekenende factor in de analyse, aangezien bekend is 
dat het RNA-profiel van bloedplaatjes kan veranderen bij veroudering van de donor. 
Ten tweede, het mogelijke effect van niet-kankerziektes of ontstekingsziektes op de 
bloedplaatjes RNA-profielen is onbekend en zou de TEP-test in negatieve zin 
kunnen beïnvloeden. Ten derde, het bloedplaatjes isolatieprotocol, met name de 
duur tussen bloedafname en bloedplaatjes isolatie, kan invloed hebben op de 
gemeten RNA-profielen en zal daarom moeten worden gestandaardiseerd. Ten 
vierde, het aantal geanalyseerde samples dient te worden verhoogd waarbij er 
honderden individuen in het validatieseries geïncludeerd dienen te worden om 
statistische zekerheid te vergroten. Ten vijfde, de biologische achtergrond en 
werkingsmechanismes verantwoordelijk voor de RNA-veranderingen in 
bloedplaatjes dienen opgehelderd te worden. En tot slot, het proces voor 
classificatie algoritme-ontwikkeling en selectie van meest discriminerende RNAs 
moet versimpeld en gestandaardiseerd worden. Deze commentaren zijn door ons 
samengenomen in het ontwerp voor een vervolgstudie waarbij we een enkel 
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tumortype, namelijk niet-kleincellig longkanker, als studie-onderwerp hebben 
gekozen en een zogenaamd ‘particle swarm optimization’-algoritme hebben ingezet 
voor het ontwikkelen van een longkanker detectie algoritme, waarvan de resultaten 
worden gerapporteerd in Hoofdstuk 3. Wij tonen middels statistische berekeningen 
aan dat leeftijd van de individuen, tijd tussen bloedafname en -verwerking en 
aandoeningen anders dan kanker invloed kunnen hebben op de classificatie-
accuraatheid. Daarop hebben wij besloten in deze vervolgstudie te werken met 
leeftijd- en bloedafname-tijd-gebalanceerde patiëntengroepen waarin ook patiënten 
met niet-kankeraandoeningen zijn opgenomen. Wij bevestigden onafhankelijk van 
deze vertekenende factoren differentiële RNA-patronen in de TEP RNA-profielen 
van patiënten met laat-stadium longkanker. Daarnaast ontdekten wij verschillende 
RNA-splitsings-varianten die mogelijk bijdragen aan het longkanker TEP RNA-
profiel, en toonden wij aan dat een groot deel van dit TEP RNA-profiel overlap 
vertoont met een RNA-profiel geassocieerd met het eiwit ‘P-selectin’, aanwezig in 
over het algemeen jongere bloedplaatjes. Ook dragen wij bewijs aan dat de 
bindingslocaties van RNA-bindings eiwitten op de 5’- en 3’-UTR van RNAs aanwezig 
in het TEP RNA profiel mogelijk verrijkt zijn, erop duidend dat RNA-bindings 
eiwitten mogelijk een regulerende functie hebben in dit proces. Tot slot werd het 
classificatie algoritme doorontwikkeld met daarbij het includeren van een RUV-
correctie methode gecombineerd met ‘particle swarm optimization’-biomarker 
selectieprocedure. Dit stelde ons in staat om laat-stadium niet-kleincellig 
longcarcinoom te detecteren in een 518-samples patiënten serie met bijna 90% 
accuraatheid, en patiënten met lokaal-uitgebreide longkanker met ruim 80%. 

Om anderen de kans te bieden ons werk te reproduceren en zelf TEP-
algoritmes te ontwikkelen hebben wij het gehele thromboSeq protocol 
gepubliceerd. In Hoofdstuk 4 beschrijven we thromboSeq als een kookboek, 
inclusief een direct en vrij toegankelijke bioinformatische module. Ook mogelijke 
kansen en valkuilen worden benoemd alsmede mogelijke manieren om problemen 
tijdens de uitvoering van de protocollen op te lossen. Daarbij laten we de potentie 
zien van TEP RNA analyse voor de detectie van laaggradige hersentumoren met een 
accuraatheid van ongeveer 90% in een 24-patiënten validatieserie.  

Om de aanvullende potentie van thromboSeq te onderzoeken voor de 
detectie van kanker in een vroeg stadium in meerdere klinische scenario’s, dat is 
ziekte-identificatie en ziekte-bevestiging, hebben wij in Hoofdstuk 5 de focus 
verplaatst naar borstkanker. Voor deze studie zijn bloedplaatjes van een serie van 
vrouwen met vroeg- of laat-stadium borstkanker, asymptomatische vrouwen, 
vrouwen met niet-kankeraandoeningen, en vrouwen met kanker anders dan 
borstkanker onderworpen aan RNA-karakterisatie. We tonen in eerste instantie aan 
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dat in een onderzoeksgroep samengesteld op vergelijkbare leeftijd en tijd tussen 
bloedafname en bloedverwerking asymptomatische vrouwen onderscheiden kunnen 
worden van vrouwen met vroeg- en laat-stadium borstkanker. Daarnaast stellen we 
vast dat in het geval een algoritme voor de detectie van borstkanker wordt 
ontwikkeld met alleen het gebruik van asymptomatische vrouwen en vrouwen met 
borstkanker in de trainingsgroep, dat vrouwen met niet-kankeraandoeningen hierin 
vaak als fout-positief herkend worden. Dit suggereert dat deze vrouwen 
daadwerkelijk in het trainingsproces meegenomen dienen te worden. Daarom werd 
er een vroeg-stadium borstkanker detectie algoritme ontwikkeld, waarbij de 
vrouwen met niet-kankeraandoeningen in werden geïncludeerd in het 
trainingsproces, en waarbij het algoritme werd uitgelezen gericht op ziekte-
identificatie danwel ziekte-bevestiging. De classificaties werden onafhankelijk van 
BRCA1/2-mutatie status en dichtheid van het borstweefsel bij mammografie 
gesteld. Daarnaast stelden wij vast dat een significant deel van de vrouwen met een 
tumor anders dan borstkanker in dit classificatie algoritme een fout-positieve uitslag 
kregen, wat erop duidt dat wanneer een vrouw positief test in het borstkanker 
detectie test, zonder daarbij afwijkingen op de beeldvorming van de borsten, er 
elders in het lichaam naar een tumor gezocht dient te worden.  

Tot slot, onderzoeken we in Hoofdstuk 6 de potentie van bloedplaatjes voor 
de mogelijke normalisatie van de RNA-profielen tijdens behandeling, waarvoor we 
onze initiële onderzoeksinteresse geselecteerd hebben; glioblastomen. Allereerst 
stellen wij vast dat de bloedplaatjes RNA-profielen van patiënten met een 
glioblastoom significant anders zijn dan die van patiënten met een hersenmetastase 
of multiple sclerose. Ook kunnen de bloedplaatjes profielen van patiënten met een 
glioblastoom worden onderscheiden van asymptomatische controles. Daarna laten 
we in een follow-up analyse zien dat de TEP RNA profielen dynamisch veranderen 
gedurende de chemotherapie en bestraling na operatieve tumorverwijdering 
waarbij de RNA-profielen afnemen bij afname van de tumor, en toenemen bij 
terugkeer van de tumor. Dit staat ook toe om ware tumorprogressie van pseudo-
tumorprogressie te onderscheiden, middels gebruik van een nieuw digitalSWARM 
classificatie algoritme. Dus TEP RNA profielen zijn dynamisch gedurende anti-tumor 
behandeling en mogelijk gecorreleerd aan tumor grootte en activiteit.  
 Alles tezamen zijn TEPs een veelbelovende bron voor de detectie en 
monitoring van kanker in bloed. Echter, verdere verheldering van de biologische 
mechanismes van de RNA-veranderingen die zichtbaar zijn in de bloedplaatjes is 
noodzakelijk, alsmede grotere en uitgebreidere validatiestudies met de inclusie van 
klinisch relevante controlegroepen. Daarnaast is een geïntegreerde analyse van 
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meerdere moleculaire markers in het bloed tezamen mogelijk van waarde om de 
detectie te verbeteren, met als doel kanker in een vroeg stadium vast te stellen. 
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