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Samenvatting (informele)
Klinische impact van borstkankergenen

Ongeveer 1 op de 8 vrouwen ontwikkelt borstkanker gedurende het leven (risico 
van ~12%). Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer 14.000 vrouwen borstkanker 
vastgesteld. Een klein deel (10-15%) van deze vrouwen heeft een familielid die ook 
voor borstkanker behandeld is. In ongeveer 20% van deze erfelijke borstkankerfamilies 
wordt een afwijking (mutatie) in één van de hoog risico genen voor borstkanker BRCA1 
of BRCA2 gevonden. In deze BRCA1/2 families (~30-85% kans op borstkanker)  is 
vaak sprake van borstkanker op jonge leeftijd en/of eierstok(ovarium)kanker. In de 
hedendaagse klinisch genetische praktijk wordt alleen DNA-onderzoek van BRCA1/2 
genen verricht bij families waarin relatief veel borstkanker ten opzichte van de 
bevolking voorkomt.  

In de meeste families met meerdere gevallen van borstkanker wordt echter geen 
BRCA1 of BRCA2 mutatie aangetoond (~80%). Vaak is er in deze families sprake 
van een combinatie van meerdere onbekende genetische- en niet-genetische 
risicofactoren. Met behulp van richtlijnen, die gebaseerd zijn op het familieplaatje (het 
aantal en de leeftijd waarop vrouwen in de familie borstkanker hebben gekregen), 
wordt een risico op borstkanker berekend voor de gezonde vrouwen in deze families. 
Afhankelijk van hoe hoog het risico wordt geschat zal een advies worden gegeven 
voor eventuele extra periodieke borstcontroles buiten het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker, zoals dat geldt voor iedere vrouw in de Nederlandse bevolking vanaf 50 
jaar.  

In de onderzoeken beschreven in dit proefschrift is gekeken naar de mogelijke 
klinische consequenties van verschillende afwijkingen in zowel de bekende als 
nog onbekende borstkankergenen. Het doel is om het individuele borstkankerrisico 
nauwkeuriger vast te stellen om zo beter advies te kunnen geven aan vrouwen uit 
borstkankerfamilies. 

Deel I van het proefschrift (Hoofdstuk 2-3) beschrijft twee BRCA1/2 gerelateerde 
studies. Hoofdstuk 2 beschrijft een methode om BRCA1/2 mutaties te testen op 
tumormateriaal van familieleden die niet meer zelf getest kunnen worden, bijvoorbeeld 
omdat ze overleden zijn. Op deze manier kan dan toch nog een genetische diagnose 
in de familie worden vastgesteld. Daardoor kunnen vrouwelijke familieleden 
duidelijkheid krijgen of er een BRCA1/2-mutatie in de familie aanwezig is met de 
daarbij behorende consequenties.
In Hoofdstuk 3 onderzochten we of een voorstadium van borstkanker, ductaal 
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carcinoma in situ (DCIS), voorkomt in families met een BRCA1/2  mutatie. Dit staat tot nu 
toe ter discussie. Uit het onderzoek is gebleken dat net zo vaak een BRCA1/2  mutatie 
wordt gevonden bij vrouwen met DCIS als bij vrouwen met (invasief) borstkanker 
indien zij uit families komen met borstkanker op jonge leeftijd en/of eierstokkanker. 
Dit suggereert dat DCIS beschouwd zou moeten worden als een onderdeel van het 
BRCA1/2 tumor fenotype en DCIS onderdeel zou moeten zijn van de klinische criteria 
voor het inzetten van DNA-onderzoek naar een BRCA1/2 mutatie.

Deel II van het proefschrift (Hoofdstuk 4-6) focust op borstkankergenen die aan 
Fanconi anemie (FA) gelieerd zijn (zie ter verduidelijking ook Figuur 2 in de introductie). 

We hebben ons specifiek gericht op PALB2 (FANCN), een gen dat nauw gerelateerd 
is aan BRCA2(FANCD1), waarin dragerschap van één (mono-allelische) mutatie een 
matig verhoogd (20-30%) risico op borstkanker geeft bij vrouwen. Tevens zijn zowel 
BRCA2 als PALB2 mutaties beschreven in families met alvleesklierkanker.

Twee (bi-allelische) mutaties in PALB2 of BRCA2 veroorzaken een ernstige vorm 
van Fanconi anemie met een hoog risico op solide tumoren op de kinderleeftijd 
(oa Wilms tumoren). Vanwege de klinische overeenkomsten tussen patiënten met 
PALB2 en BRCA2 mutaties, hebben we PALB2 mutaties in verschillende cohorten 
geanalyseerd. 

In Hoofdstuk 4 beschrijven we het voorkomen van PALB2 mutaties in een cohort 
van 110 patiënten, zonder BRCA1/2 mutatie, die BRCA2-geassocieerde tumoren 
hadden: eierstokkanker, borstkanker en daarbij een familielid met alvleesklierkanker 
of mannelijke borstkankerpatiënten. Ondanks deze selectie werd er slechts 1 patiënt 
met een PALB2 mutatie gevonden, een man met borstkanker. Dit suggereert dat 
het routinematig screenen van PALB2 in families met borst- en alvleesklierkanker in 
Nederland niet zinvol is. Dit is inmiddels bevestigd door andere studies.

In Hoofdstuk 5 hebben we gekeken of deleties (kleine ontbrekende DNA-stukjes) 
in Fanconi anemie genen (PALB2/FANCN, BRIP1/FANCJ and FANCD2) voorkomen in 
borstkankerfamilies (734 families) zonder een BRCA1/2 mutatie. Het feit dat er geen 
deleties werden gevonden in deze FA genen, laat zien dat deleties in deze genen 
geen belangrijke erfelijke oorzaak is voor familiair borstkanker.

Tot slot keken we in de studie in Hoofdstuk 6 naar de betrokkenheid van bi-
allelische BRCA2 en PALB2 mutaties in een ongeselecteerd Nederlands cohort van 
47 kinderen met een Wilms tumor (nierkanker). Ook hier werden geen bi-allelische 
oorzakelijke mutaties gevonden.
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In Deel III van dit proefschrift hebben we gekeken naar een ander borstkankergen, 
CHEK2, waarvan bekend is dat een specifieke mutatie, CHEK2*1100delC, bij 1% van 
de algemene Nederlandse bevolking voorkomt. In families met meerdere gevallen 
van borstkanker wordt deze mutatie nog veel vaker gezien. Deze mutatie geeft 
een matig verhoogdrisico (20-25%) op borstkanker bij vrouwen die draagster zijn. 
In een grote groep van 2.554 Nederlandse vrouwen met borstkanker, afkomstig uit 
borstkankerfamilies, werd gekeken naar het effect van de  CHEK2*1100delC mutatie 
op het borstkankerrisico (Hoofdstuk 7 en 8).  

In Hoofdstuk 7 beschrijven we 9 families met 11 vrouwen die twee (homozygote) 
CHEK2*1100delC mutaties dragen. Dit blijkt de oorzaak te zijn van een ernstig 
kankerbeeld met dubbelzijdig borstkanker en het vaker voorkomen van andere 
kankersoorten naast de borstkanker bij deze vrouwen. Vrouwen met homozygote 
CHEK2*1100delC mutaties hebben een meer dan 8x verhoogd risico op borstkanker 
en zouden daarmee voor dezelfde preventieve behandelingsopties in aanmerking 
moeten komen zoals die beschikbaar zijn voor vrouwen die drager zijn van een 
BRCA1/2 mutatie.

In Hoofdstuk 8 berekende we het (borst)kankerrisico bij eerstegraads verwanten 
van borstkankerpatiënten met en zonder de CHEK2*1100delC mutatie (uit families 
zonder een BRCA1/2 mutatie). 
De zussen en moeders van borstkankerpatiënten met CHEK2*1100delC bleken een 
2x verhoogd risico (~53% tot 75-jarige leeftijd) te hebben op borstkanker ten opzichte 
van vrouwelijke verwanten, van wie de borstkankerpatiënte geen CHEK2*1100delC 
mutatie had. Ook het risico op dubbelzijdig (contralateraal) borstkanker was 2x zo 
groot. Het is dus belangrijk om borstkankerpatiënten met een CHEK2*1100delC 
mutatie langdurig onder controle te houden zodat een tweede primaire borsttumor 
op tijd wordt ontdekt en eventuele preventieve chirurgische opties kunnen worden 
aangeboden. Het risico op andere vormen van kanker was niet verschillend tussen 
beide groepen.

De CHEK2*1100delC mutatie is een goed voorbeeld van een borstkankergen dat 
juist in een familiaire borstkankersetting wél een hoog risico kan geven en doordat 
deze mutatie veel voorkomt in Nederland, naast BRCA1/2 wel standaard getest zou 
moeten worden in Nederland. Hierdoor kan een beter afgewogen advies gegeven 
worden ten aanzien van risico en individuele preventieve strategieën.

In Hoofdstuk 9 worden de onderwerpen uit dit proefschrift bediscussieert en wordt 
besproken hoe deze bevindingen kunnen bijdragen aan een zorgvuldiger beoordeling 
van het kankerrisico voor vrouwen met borstkanker in de familie.
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