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MOLECULAIRE OORZAKEN VAN KANKER
Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 1014 cellen. Bijna al deze cellen bevatten de complete 
blauwdruk van het menselijk lichaam in de vorm van DNA, het molecuul dat de overerfbare 
instructies bevat. De DNA-moleculen in de cel zijn opgevouwen in 23 chromosoomparen 
waarbij elk paar bestaat uit 1 chromosoom dat van de vader geërfd wordt en 1 van de moeder. 
De complete set van chromosomen wordt het genoom genoemd en bestaat uit ongeveer 3 
miljard baseparen. Deze baseparen zijn opgebouwd uit de nucleotiden adenine (A), thymine 
(T), guanine (G) en cytosine(C). 

Genen zijn stukken DNA die coderen voor een eiwit en niet-coderende RNAs. Geschat wordt 
dat het humane genoom uit ongeveer 20.000 genen bestaat die allemaal een vaste positie op 
het genoom hebben. De genen worden getranscribeerd in RNA waarna het RNA uit de celkern 
wordt getransporteerd en vertaald in o.a. eiwitten. Dit proces staat onder strenge controle en 
stuurt vele andere processen aan, waaronder celgroei, celdeling en levensduur van een cel. 

Kanker is een ziekte die veroorzaakt wordt door veranderingen in normale cellen waardoor 
deze ongecontroleerd kunnen doorgroeien en zich potentieel uitzaaien naar andere delen 
van het lichaam. In alle soorten kanker zijn deze veranderingen afwijkingen in het genoom, 
veranderingen in het DNA. Deze veranderingen kunnen spontaan zijn, overerfbaar of 
veroorzaakt worden door een infectie (bijv. Human Papilloma virus of Epstein-Barr virus) of 
externe factoren (bijv. het roken van sigaretten of UV-straling). Kanker ontstaat niet als gevolg 
van een enkele verandering in het genoom maar door meerdere veranderingen in de loop van 
de tijd. Sommige van deze veranderingen geven de cel een groeivoordeel ten opzichte van 
andere cellen waardoor de cellen met deze mutatie kunnen gaan domineren.

Een van de kenmerken van kanker is instabiliteit van het genoom van de tumor. Dit kenmerk 
wordt ook wel de motor achter het ontstaan van tumoren genoemd, omdat de instabiliteit 
resulteert in veranderingen in het aantal kopieën van het DNA in de cel. Deze kwantitatieve 
veranderingen kunnen een direct effect hebben op de expressie van genen. Daarom is kennis 
van deze afwijkingen essentieel om te begrijpen hoe kanker ontstaat. 

GENOOM ANALYSE EN CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN
Genoom analyse is een wetenschappelijke discipline waarin de functie en structuur van 
het genoom geanalyseerd wordt. Zoals hierboven is beschreven zijn veranderingen in het 
genoom een drijvende kracht achter het ontstaan van kanker. Deze afwijkingen in het genoom 
kunnen van kwalitatieve aard zijn (een verandering van de DNA-code), van kwantitatieve aard 
(een verandering in het aantal kopieën van stukjes van de DNA-code) of epi-genetisch (een 
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chemische modificatie die geen effect heeft op het aantal kopieën van het DNA of een directe 
verandering in het DNA bewerkstelligd maar wel de expressie van genen kan beïnvloeden). 
Hoe ver de kwantitatieve afwijkingen in het kankergenoom reiken, is pas in de laatste jaren aan 
het licht gekomen door de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken zoals de microarray 
en sequencing. Veel van de grotere kwantitatieve veranderingen worden al sinds de jaren 60 
bestudeerd. De resolutie waarmee we de afwijkingen kunnen meten is met de jaren steeds 
beter geworden waardoor ook kleinere kwantitatieve veranderingen zichtbaar zijn geworden. 

Afwijkingen in het aantal kopieën van een stukjes DNA ontstaan niet willekeurig ergens in het 
genoom. Veel van de afwijkingen hebben een effect op bekende, sterk aan kanker gerelateerde 
genen. Voorbeelden hiervan zijn het toegenomen aantal kopieën van het gen ERBB2 (ook 
wel HER2) of c-MYC en het ontbreken van de stukken DNA met daarop de genen PTEN of 
CDKN2A. Kwantitatieve veranderingen van deze genen kunnen de cellen een groeivoordeel 
geven. Omdat het genoom van tumoren vaak erg instabiel is zijn vaak grote regio’s van het 
genoom in hoeveelheid veranderd. Op deze regio’s liggen vaak honderden genen. De vraag is 
welk van deze genen daadwerkelijk bijdragen aan het ontstaan van kanker en hoe. 

Nieuwe onderzoeksmethodes zoals array comparative genomic hybridization (arrayCGH) 
en single nucleotide polymorphism (SNP) chips worden veel gebruikt om de kwantitatieve 
afwijkingen in het genoom te meten. Doordat deze technieken steeds beter zijn geworden 
kunnen we steeds kleinere afwijkingen detecteren. Afwijkingen van enkele Mbs (miljoenen 
baseparen) en kleiner die we voorheen niet konden detecteren of als fouten in de meting 
beschouwden, geven ons nieuwe inzichten. Op deze focale chromosomale afwijkingen in 
het genoom (focal CNAs in het Engels) liggen hooguit enkele genen. De geringe hoeveelheid 
genen op deze afwijkingen maakt de identificatie van de genen die bijdragen aan het ontstaan 
van kanker een stuk makkelijker. Op deze hypothese berust dit proefschrift. 

De opkomst van array en sequencingtechnieken heeft vele veranderingen met zich mee 
gebracht. Zo is de analyses van de data veeleisender geworden. Dit, samen met het 
beschikbaar komen van zeer grote datasets, heeft geleid tot de opkomst van bioinformatica 
en biostatistiek. 

DE NOODZAAK VAN BIOINFORMATICA IN HET GENOOM 
ONDERZOEK
Bioinformatica is een interdisciplinair onderzoeksveld waarin IT, statistiek, wiskunde en biologie 
samenkomen. Met het opkomen van nieuwe technieken wordtde analyse en interpretatie 
van de genoom data steeds veeleisender. Bioinformatica is  onderdeel geworden van de 
(moleculaire) biologie waarbij grote hoeveelheden data omgezet worden in biologische kennis. 
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De rol van bioinformatica en biostatistiek is onder andere het ontwerpen van algoritmen voor 
de interpretatie van genoomdata met het uiteindelijke doel de vergaarde kennis om te zetten 
in een voordeel voor de patiënt. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van persoonlijke anti-
kanker therapieën of biomarkers voor het vroegtijdig detecteren van kanker of maken van een 
prognose. 

In alle hoofdstukken van dit proefschrift heeft de bioinformatica een belangrijke rol gespeeld. 

DOEL EN BEVINDINGEN IN DIT PROEFSCHRIFT
Focale chromosomale afwijkingen geven ons een kans om belangrijke, aan kanker gerelateerde 
genen te identificeren. Het doel van dit proefschrift was onderzoeken wat de klinische en 
biologische relevantie is van focale chromosomale afwijkingen in kanker.  

Het spectrum aan focale chromosomale afwijkingen is aan het licht gekomen door technische 
innovaties. In hoofdstuk 2 beschrijft deze innovaties, de beschikbare software voor het 
opsporen van focale afwijkingen en de klinische en biologische relevantie van deze afwijkingen. 
Tevens geven we een definitie van wat een focale afwijkingen is met daarbij een cutoff (kleiner 
dan 3Mb) die wij op basis van praktijkvoorbeelden opgesteld hebben. 

De detectie van focale afwijkingen in het kankergenoom door middel van bioinformatica blijft 
een uitdaging. In de hoofdstukken 3 en 4 hebben wij de limieten voor detectie opgezocht van 
de veel gebruikte techniek arrayCGH. In hoofdstuk 3 vergelijken wij drie verschillende soorten 
arrayCGH voor de detectie van (focale) chromosomale afwijkingen in klinisch archiefmateriaal. 
Dit hoofdstuk heeft als conclusie dat de drie geteste platformen allen geschikt zijn voor het 
gebruik van klinische archiefmateriaal, die soms van lagere kwaliteit is, al heeft ieder platform 
zijn eigen kwaliteiten. 

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de samples waarvan de DNA-content niet uniform 
is. Het DNA in deze samples bevat naast tumor-DNA ook DNA van normale cellen of is een mix 
van twee verschillende cellen (heterogeniteit). We hebben getest tot welk percentage focale 
chromosomale afwijkingen nog te identificeren zijn in samples die bestaan uit een heterogene 
tumorcellen. 

De studies beschreven in hoofdstuk 3 en 4 hebben als basis gediend voor het ontwikkelen 
van software om chromosomale afwijkingen te identificeren in tumoren (hoofdstuk 5) en het 
analyseren van de klinische en biologische implicaties van focale afwijkingen (hoofdstuk 6 en 
7). 
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Om focale chromosomale afwijkingen te identificeren in het kanker genoom is specialistische 
software nodig. Hoofdstuk 5 beschrijft de software FocalCall; software gebaseerd op de 
veel gebruikte programeertaal R. Deze software identificeert focale afwijkingen in het kanker 
genoom en onderscheidt deze van kleine afwijkingen die niet aan kanker gerelateerd zijn. 
FocalCall kan zowel op data van arrayCGH als van sequencing toegepast worden. 

In hoofdstuk 6 hebben we de in hoofdstuk 5 ontwikkelde software toegepast op data 
van 60 hooggradige voorloper laesies van baarmoederhalskanker. Baarmoederhals kanker 
ontstaat door langdurige infectie met hoog-risico humaan papilloma virus (hrHPV). Net als bij 
andere soorten kanker resulteert dit in afwijkingen in het DNA van de tumor. Het doel van deze 
studie was het identificeren van genen die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van HPV 
geïnduceerde tumoren. Op de gevonden focale afwijkingen hebben we 2 van deze genen 
kunnen identificeren, EYA2 en hsa-miR-375, welke wij hebben gevalideerd middels functionele 
studies in cellijnen. 

Dat focale afwijkingen niet alleen gevonden worden in solide tumoren laten wij zien in hoofdstuk 
7. Hierin vergelijken wij de grote en focale afwijkingen in 4 soorten lymphoma; Nodal marginal 
zone lymphoma (NMZL), translocatie negatieve folliculair Lymphoom (t(14;18)-negative FL), 
localized t(14;18)-positive FL en disseminated t(14;18)-positive FL. De gevonden afwijkingen 
suggereren dat localized t(14;18)-positive FL een voorloper is van de disseminated t(14;18)-
positive FL. De gelijkenis tussen t(14;18)-negative FL en NMZL suggereert een relatie tussen 
de twee typen lymphoom. 

In hoofdstuk 8 geven wij tot slot een Engelse samenvatting van de gevonden resultaten in 
dit proefschrift. Deze Nederlandse samenvatting is gebaseerd op de hoofdstukken 1 en 8. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF
In dit proefschrift hebben we laten zien dat accurate detectie van focale chromosomale 
afwijkingen van wezenlijk belang is voor de identificatie van genen die kanker aansturen. Ook 
hebben we de grenzen en moeilijkheden van het onderzoek naar focale afwijkingen aangestipt. 
Op dit moment vindt analyse nog plaats op basis van 1 techniek. Toekomstig onderzoek 
waarin meerdere analysemethodes gecombineerd worden kunnen leiden tot het vinden en 
identificeren van nog meer aan kanker gerelateerde genen. 

In de periode waarin dit proefschrift is ontstaan is onderzoek op basis van arrayCGH en SNP 
veelal vervangen door onderzoek met behulp van next-generation sequencing. Deze laatste 
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techniek maakt het mogelijk om focale afwijkingen in combinatie met andere somatische 
veranderingen te onderzoeken. Met dit onderzoek kan meer licht geworpen worden op de 
onderliggende mechanismes van focale afwijkingen. De eerste analyses wijzen er bijvoorbeeld 
op dat non-homologous end joining (NHEJ) en alternative end joining (alt-EJ) actieve 
mechanismen zijn die tot focale afwijkingen leiden. Het is goed om er even op te wijzen dat de 
door ons ontwikkelde software FocalCall ook toegepast kan worden op data welke verkregen 
wordt door middel van next-generation sequencing.

De grote uitdaging in het veld is op dit moment het verwerken van de kennis die wordt 
verworven door genoom analyse tot een product waar de patiënt zijn voordeel mee kan halen. 


