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Nederlandse samenvatting

Mammacarcinoom (borstkanker) is de meest voorkomende vorm van kanker 
bij vrouwen wereldwijd. In Nederland wordt deze diagnose jaarlijks bij zo’n 
14.000 vrouwen gesteld, hetgeen betekent dat 1 op 7,4 vrouwen borstkanker 
krijgt. Ondanks verbeterde methodes om de ziekte te diagnosticeren en te 
behandelen zijn er nog jaarlijks meer dan 3000 sterfgevallen toe te schrijven aan 
mammacarcinoom. De overlevingskansen hebben mede te maken met het stadium 
van de ziekte. Vrouwen met een ziekte beperkt tot de borst hebben een betere 
prognose dan vrouwen met uitzaaiingen (metastasen) in de oksellymfeklieren of met 
afstandsmetastasen. Daarnaast is het van belang welke kenmerken de tumor heeft. 
Het is prognostisch gunstig wanneer een tumor expressie heeft van de oestrogeen 
receptor (ER) en de HER2 receptor afwezig is dan wanneer een tumor alleen HER2 
of geen van deze receptoren aan het celoppervlak tot expressie brengt. Diezelfde 
oppervlaktereceptoren bepalen mede of patiënten in aanmerking komen voor 
hormonale therapie, aangezien deze medicamenten tegen de activiteit van de ER zijn 
gericht. Ondanks een betere kennis van de tumorbiologie van mammacarcinoom 
heeft een aantal patiënten onvoldoende profijt van de behandeling. Er is behoefte 
aan het identificeren van aanvullende markers (tumorkenmerken) om patiënten te 
selecteren voor optimale therapie.

Dit proefschrift presenteert potentiële markers bij ER-positief mamma-
carcinoom, die aanwijzingen geven dat deze patiënten weinig baat hebben bij 
adjuvante systemische hormonale therapie in de vorm van tamoxifen alleen 
(deel I). In deel II worden markers beschreven die mogelijk helpen onderscheid 
te maken tussen welke patiënten met gemetastaseerd ER-positief, HER2-negatief 
mammacarcinoom wèl en welke patiënten minder baat kunnen verwachten van de 
standaard behandeling met everolimus plus exemestaan.

In deel I, Hoofdstuk 2 zijn de resultaten beschreven van immuunhistochemisch 
onderzoek naar eiwitten die onderdeel zijn van de phosphatidylinositol-3-
kinase (PI3K) en de mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaleringsroutes 
in tumorcellen. De PI3K/MAPK routes spelen een rol bij resistentie van 
mammacarcinoomcellen tegen hormonale therapie. De hypothese is dat wanneer 
er veel activatie is van eiwitten betrokken bij deze signaleringsroutes, dat dit 
geassocieerd kan zijn met endocriene resistentie. Eerder was al bekend dat het 
bekijken van slechts één eiwit voor dit doel onvoldoende is. Bij ons onderzoek 
werden 293 postmenopauzale patiënten met primair (gelokaliseerd), ER-positief, 
HER2-negatief mammacarcinoom betrokken, die hadden deelgenomen aan een IKA 
studie. In die studie werden patiënten na de borstoperatie gerandomiseerd tussen 
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adjuvante behandeling met tamoxifen of geen adjuvante systemische behandeling. 
In Hoofdstuk 2 hebben we ons gericht op de combinatie van zeven eiwitten uit de 
PI3K/MAPK routes. Coupes van tumorweefsel werden gekleurd op de expressie 
van: PTEN, p-AKT(Thr308), p-AKT(Ser473), p-p70S6K, p-4EBP1, p-ERK1/2 en p-S6RP 
en gescoord op de intensiteit van de kleuring of op het aantal positief kleurende 
tumorcellen. Door middel van niet gesuperviseerde hiërarchische clustering konden 
twee groepen patiënten worden onderscheiden: één met een relatief hoge activatie 
van de PI3K/MAPK routes (groep A, activated) en één met een relatief lage/geen 
activatie (groep N, not-activated). Bij vergelijking van deze twee groepen bleek, 
dat patiënten uit de groep met hoge activatie significant minder baat had gehad 
bij tamoxifen in vergelijking met patiënten met lage/geen activatie. Hiërarchische 
clustering laat niet toe, dat nieuwe patiënten kunnen worden ingedeeld in groep 
A of groep N. We hebben vervolgens een classificatiemethode ontwikkeld die een 
nieuwe patiënt wel kan indelen in één van de twee groepen. Met deze methode 
lukte het om ook patiënten met grote overlap in eiwitexpressie in tumorweefsel in 
te delen, waarbij opnieuw kon worden aangetoond dat patiënten in groep A geen 
duidelijke baat hadden gehad bij tamoxifen.

In de IKA studie participeerden ook patiënten met ER-positief, HER2-positief 
(ER+/HER2+), ER-/HER2+ en zogenoemde triple-negatief (TN) mammacarcinoom. 
Eerder was er nog geen studie gedaan om te bekijken of er per subtype 
mammacarcinoom onderscheid in expressie is van meerdere eiwitten betrokken bij 
de PI3K en MAPK signaleringsroutes. Hoofdstuk 3 beschrijft de immuunhistochemie 
van PTEN, p-AKT(Thr308), p-AKT(Ser473), p-p70S6K, p-4EBP1, p-S6RP(Ser235/236) 
en p-ERK1/2 in tumorweefsel van 32 ER+/HER2+, 37 ER-/HER2+ en 74 TN patiënten. 
Wederom was het mogelijk om per subtype patiënten te onderscheiden met een 
relatief hoge activatie van de PI3K/MAPK routes (groep A, activated) en met een 
lage/geen activatie (groep N, not-activated). Dit was opvallend aangezien de HER2 
receptor de PI3K/MAPK routes kan activeren. Het is waarschijnlijk, dat tumoren 
met een verschil in activatie van de PI3K/MAPK routes ook verschillen in biologisch 
gedrag, zoals tumorgroeisnelheid of metastaseringspatroon. Dit kan van belang zijn 
voor behandelkeuzes, aangezien er steeds meer wordt ingezet op geïndividualiseerde 
behandelingen met onder anderen remmers van de PI3K of MAPK routes.

Naast de HER2 receptor is ook de insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-
1R) in staat om de PI3K en MAPK signaleringsroutes te activeren en daarmee 
wellicht endocriene resistentie te induceren. In Hoofdstuk 4 hebben we dan ook 
onderzocht wat de invloed is van activatie van deze celmembraanreceptor op het 
baat hebben bij een adjuvante behandeling met tamoxifen bij de postmenopauzale 
patiënten met ER+ mammacarcinoom van de IKA studie. Immuunhistochemie 
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van IGF-1R, p-IGF-1R/insuline receptor(IR), p-ERα(Ser118), p-ERα(Ser167), PTEN, 
p-AKT(Thr308), p-AKT(Ser473), p-p70S6K, p-4EBP1, p-S6RP(Ser235/236) en p-ERK1/2 
werd uitgevoerd bij 393 patiënten met primair tumorweefsel positief voor IGF-1R. 
Hoewel we zagen dat patiënten die geen expressie toonden van p-IGF-1R/IR meer 
profijt hadden van tamoxifen dan de patiënten met expressie, was dit verschil niet 
significant. Wel zagen we dat patiënten met expressie van de geactiveerde IGF-1 
receptor meer activatie hadden van de onderliggende eiwitten betrokken in de PI3K 
en MAPK signaleringsroute. Dit werd bevestigd in MCF-7 en T47D cellen, twee ER+ 
mammacarcinoomcellijnen. In MCF-7 cellen bleek de hoeveelheid IGF-1R niet van 
belang, hetgeen suggereert dat niet de mate van expressie maar juist de activatie 
van IGF-1R belangrijk is om de signaleringsroutes te aan te zetten. Linsitinib, een 
remmer van zowel de IGF-1 receptor als de insuline receptor, bleek de activatie van 
deze routes te kunnen remmen. Deze remming kon niet worden bereikt met 1H7, 
een remmer van alleen IGF-1R. In deze cellijnen kon celgroei worden gestimuleerd 
door activatie van IGF-1R, zelfs in de aanwezigheid van tamoxifen. Deze groei kon 
geremd worden door linsitinib, maar niet door 1H7. Onze resultaten suggereren 
dat blokkade van zowel de IGF-1 receptor als de IR belangrijk is voor remming van 
tumorcelgroei. Linsitinib in combinatie met tamoxifen lijkt een potentiële nieuwe 
behandeloptie te zijn voor postmenopauzale patiënten met ER+ mammacarcinoom 
met activatie van de PI3K/MAPK signaleringsroutes via IGF-1R/IR.

In deel II worden de resultaten beschreven van de Everolimus Biomarker 
Study, een open-label, single arm, multicenter studie (EudraCT number 2013-
004120-11), waarin werd gezocht naar markers die zouden kunnen voorspellen 
welke postmenopauzale patiënten met gemetastaseerd ER+ mammacarcinoom 
minder profijt hebben van standaard everolimus plus exemestaan. In hoofdstuk 5 is 
nagegaan of bepaalde kenmerken van circulerend tumor DNA (ctDNA), verkregen uit 
plasma van deelnemende patiënten, voorspellend zijn voor een betere of slechtere 
progressievrije overleving. Van 164 vrouwen werd bloed geanalyseerd dat direct vóór 
de start met everolimus plus exemestaan werd afgenomen. Het geïsoleerde ctDNA 
werd door middel van next generation sequencing (NGS) gekoppeld aan moleculaire 
barcodes om 10 genen te analyseren, die relevant zijn voor mammacarcinoom. 
Bij 125 van de 164 patiënten werden hotspot mutaties gevonden. De mediaan 
van 54 ctDNA moleculen per milliliter plasma werd genomen als afkappunt om 
patiënten met hoge ctDNA load te onderscheiden van patiënten met lage/geen 
ctDNA load. Het bleek dat patiënten met lage/geen ctDNA load een significant 
langere progressievrije overleving hadden dan patiënten met hoge ctDNA spiegels. 
Bovendien hadden patiënten, waarbij er minder dan 3 mutaties werden gevonden 
een significant langere progressievrije overleving dan patiënten met ≥3 mutaties. 
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Wanneer deze analyses werden uitgevoerd in het kader van de totale overleving 
van deze patiënten, werden vergelijkbare resultaten verkregen. Mogelijkerwijs zijn 
analyses gebaseerd op deze ctDNA kenmerken geschikt om patiënten te screenen 
voor het wel of niet voorschrijven van everolimus plus exemestaan. Bij verwachting 
van weinig tot geen baat van deze therapie zouden onnodige bijwerkingen en 
zorgkosten kunnen worden voorkomen.

Everolimus is een remmer van mTOR, een belangrijke eiwitschakel in de 
PI3K route. In Hoofdstuk 6 is met immuunhistochemie op primair tumorweefsel 
nagegaan of (activatie van) zes eiwitten binnen de PI3K route [PTEN, p-AKT(Thr308), 
p-AKT(Ser473), p-4EBP1(Ser65), p-p70S6K(Thr389) en p-S6RP(Ser240/244)] 
voorspellend kunnen zijn voor een betere of slechtere progressievrije overleving 
bij de standaardbehandeling van everolimus plus exemestaan in het kader van 
de Everolimus Biomarker Study. Omdat de MAPK route nauw verweven is met de 
PI3K route, is ook de expressie van p-ERK1/2(Thr202/Tyr204) en p-S6RP(Ser235/236) 
beoordeeld. Er was geen verschil in progressievrije overleving tussen patiënten 
met of zonder activatie van (één van deze) eiwitten. Ook na analyse van de eiwitten 
gerelateerd aan de PI3K route gezamenlijk door middel van niet gesuperviseerde 
hiërarchische clustering (zoals beschreven in Hoofdstuk 2) was er geen verschil 
in progressievrije overleving tussen patiënten in de geactiveerde en de lage/
niet geactiveerde groep. Omdat activatie van de PI3K route ook geassocieerd is 
met verworven endocriene resistentie, is onderzocht of activatie gedurende het 
voorgaande ziektebeloop een betere voorspelling kon geven. Bij 21 vrouwen konden, 
na extra toestemming, tumorbiopten worden afgenomen direct voor het starten 
met everolimus plus exemestaan. We hebben de scores van de eiwitexpressie 
van de biopten vergeleken met die van het primaire tumormateriaal. Een hogere 
score van p-4EBP1 in de extra biopten was significant gerelateerd aan een kortere 
progressievrije overleving vergeleken met die van de andere patiënten. Het betreft 
echter een preliminair resultaat, waardoor het noodzakelijk is om dit onderzoek te 
herhalen bij een grotere groep patiënten.

Concluderend zijn in dit proefschrift verschillende technieken beschreven 
om markers te identificeren, die zouden kunnen bijdragen aan een betere selectie 
van patiënten met ER+ mammacarcinoom met te weinig baat van een adjuvante 
behandeling met tamoxifen alleen of om een palliatieve behandeling met everolimus 
plus exemestaan te onthouden. Voorspellende markers zouden kunnen voorkomen, 
dat toekomstige patiënten worden ‘onder’ behandeld of dat onnodig potentieel 
toxische behandelingen worden ingezet. Hoewel er in dit proefschrift kansrijke 
markers zijn gepresenteerd, is er meer onderzoek nodig om de resultaten te 
valideren en te kunnen implementeren in de kliniek.
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