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Samenvatting

Deze eeuw is zeker de eeuw van de data. Snelle ontwikkelingen op het gebied
van biotechnologie en levenswetenschappen hebben het mogelijk gemaakt op vele
manieren genomischedata te verzamelen op een schaal die een paar decenia gele-
den niet voor mogelijk werd gehouden. Deze technieken genereren een vingeraf-
druk van de kankerweefsel, die deels onafhankelijk en deels complementair is. De
uitdaging ligt echter niet meer in hoe genomische data te verzamelen, maar in hoe
haar te analyzeren.

Dit proefschrift richt zich op twee belangrijke onderwerpen in de bioinformat-
ica: data integratie en tumor heterogeniteit. Het bestaat uit drie gedeeltes. In de
eerste twee delen presenteren we een algemeen kader voor het integreren van data
voor tumorgenotype classificatie en -clustering. De motivatie voor deze twee delen
is het feit dat biologische inzichten uit afzonderlijke data types (bijv. genomisch
en klinisch) vaak beperkt zijn. Ons doel hier is dus het integreren van verschillend
genomische data met clinische gegevens.

Hoofdstuk 1 is gericht op het bespreken van enkele algemene achtergrondin-
formatie over de onderwerpen besproken in het proefschrift. Dit hoofdstuk dient
ook als inleiding voor de hieropvolgende hoofdstukken 2 en 3. In hoofdstuk 2
worden bestaande integratieve classificatiemethodes geanalyseerd samen met een
nieuwe methode die ontworpen is om standaard risicofactoren te combineren met
genomische data. De nieuwe methode, genaamd stepwise classifier, presenteert
een oplossing voor een problematische vereiste van bestaande methodes, namelijk
de aanwezigheid van genomische data van iedere patient. Die vereiste is vaak niet
haalbaar of maakt de huidige methodes duur en inefficient. De stepwise classifier
vereist echter slechts aanwezigheid van genomische data in een subset van patinten
waarvan wordt voorspeld dat ze het meeste baat hebben van de moleculaire metin-
gen. Ook vanuit een onderzoek oogpunt is dit aantrekkelijk. In hoofdstuk 3 wordt
het R-BioConductor package stepwiseCM gepresenteerd, hetgeen deze kostenbe-
sparende classificatiestrategie implementeert. Dit package bevat tal van gebruik-
ersvriendelijke functies en een handleiding. Het kan een nuttige ondersteuning
zijn bij onderzoek toepassingen waar efficientie, naast accuraatheid is.

Deel II bestaat uit hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 introduceren wij een
niet-heuristische methode om clusters uit een hierarchische clustering (HC) struc-
tuur te extraheren.. Deze methode tracht betekenisvolle clusters te identificeren
met behulp van integratie van genomische data met achtergrondinformatie. Deze
achtergrondinformatie kan van elk type zijn, bijvoorbeeld sample labels, ander-
soortige genomische data of ziekteverloop (incl overlevingsdata). Vooral het ver-
mogen om niet-gediscretiseerde ziekteverloopgegevens te gebruiken maakt deze
methode uniek. Bovendien hebben we de methode uitgebreid met een in-silico
optimalisatie van behandelingsvoorschrift. We laten zien dat onze methode het be-
handelingsvoorschrift significant kan verbeteren vergeleken met het oorspronkeli-
jke voorschrift. Dezeaanpak past geheel in de trend van personalized medicine. Het
R-BioConductor package HCsnip wordt beschreven in hoofdstuk 5. Dit package im-
plementeert het gedeeltelijk gesuperviseerde HC structuur snipping platform zoals
beschreven in hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 6 beschrijft een klinische studie waarbij een subset van patiënten met
slokdarm adenocarcinoma die deel uitmaken van de slokdarmkankertrial OEO2
wordt bestudeerd. Deze trial is gerandomiseerd voor é’en der volgende behan-
delingen: alleen maar chirurgie (C) of, vóór chirurgie, twee cycli van cisplatinum
en fluoruracil (CC). Deze trial is ontwikkeld om een eventueel verschil in over-
leving te detecteren tussen deze twee groepen alsmede moleculaire verschillen
tussen de twee groepen te determineren . Wei hebben de semi-gesuperviseerde
clusteringmethode uit hoofdstuk 4 op deze patiëntengroep toegepast, om clus-
ters te identificeren die zijn geassocieerd met ziekteverloop. Daarnaast hebben
we genomische tumorheterogeniteit bestudeerd. We hebben onderzocht of tu-
morheterogeniteit, gemeten aan de hand van genomische entropie, verschilt voor
en na chemotherapie, en geassocieerd is met overleving. We vonden dat (i) DNA
copy number entropie niet een surrogaat is voor een ander ziektekenmerk; (ii) dat
de tumoren uit de twee patiënengroepen van de OEO2 trial verschilen in genomis-
che tumorheterogeniteit; (iii) De heterogeniteit tussen tumoren is kleiner in de CS
groep vergeleken met de S groep. We concluderen dit vanwege de (mogelijke)
moleculaire effecten van de chemotherapie, OeCs na chemotherapie hebben vaker
DNA copy number profielen waarin aberraties vaker in relatief overeenkomende
locaties werden gevonden, wat ze meer homogeen maakt, zoals ook gemeten door
het DNA copy number entropie vergeleken met de chemo-naieve OeCs. Voor zover
wij weten, is dit de eerste studie die laat zien dat cytologische chemotherapie een
effect lijkt te hebben op het tumor genotype (DNA copy number) bij patiënten
waarin veranderingen in het histologische fenotype niet zichtbaar waren met het
blote oog.

Samenvattend, in dit proefschrift beschrijven wij een algemeen kader voor
integratieve classificatie en clustering, waarbij algemeen toegankelijke klinische
risicofactoren en hoogdimensionele genoomdata op juiste wijze worden gecom-
bineerd. We hebben hierbij gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken. In
de eerste plaats gingen we uit van een practisch haalbare integratieve classifier.
Ontwikkelden we een kosten-effectieve (en mogelijk meer patiëntvriendelijke) in-
tegratieve classifier, die uitgevoerd tenminste als alternatief integratieve classifiers.
In de tweede plaats ontwikkelden we een manier om de HC structuur op te delen
door op verschillende hoogtes te scheiden, waarbij we clinische data gebruikten als
richtsnoer. Deze semi-supervised aanpak kan relevante clusters identificaren. De
ontwikkelde aanpak is breed toepasbaar. Hoewel de primaire focus van dit proef-
schrift ligt op de integratie van clinische en genoombrede data, is onze aanpak ook
toepasbaar op twee soort genomische data, of is uitbreiding naar drie of meer type
data mogelijk. In de derde plaats beschrijven we een methode om intratumor het-
erogeniteit te meten aan de hand van genomische entropie, en gebruiken we deze
metingen om de relatie met overleving van patiënten te bestuderen. Voor zover we
weten is dit de eerste keer dat genomische entropie wordt gebruikt als clinische
parameter. Al onze methoden gemplementeerd in R- (Bioconductor) -pakketten,
die samen onze bijdrage aan kanker bioinformatica.


