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Samenvatting

Afwijkingen in het aantal chromosomen, of
delen van chromosomen, zijn een van de me-
chanismen die aanleiding geven tot het proli-
feratieve gedrag van kankercellen. Deze chro-
mosomale afwijkingen kunnen worden geme-
ten met genomische technieken met een hoge
resolutie. Deze technieken genereren zeer
grote hoeveelheden data, die op maat ge-
maakte bioinformatische oplossingen vereisen
voor analyse en databeheer. De twee meest
relevante genomische technieken met hoge re-
solutie zijn microarrays en ‘next generation
sequencing’. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift
behandelt de literatuur van de data-analyse
voor chromosomale afwijkingen gemeten met
microarrays of ‘next generation sequencing’.
Het introduceert relevante bioinformatische
concepten, beschrijft het analytische proces
van ruwe data tot identificatie van numerieke
chromosoomafwijkingen in individuele tumo-
ren en het bioinformatisch onderzoek gericht
op de betekenis van die afwijkingen in grote
series tumoren.

Hoofdstuk 2 tot en met 4 beschrijven
drie nieuwe bioinformatische implementaties
ontwikkeld voor de analyse van deze chro-
mosomale afwijkingen in kanker. CanGEM
(Hoofdstuk 2) is een publiek toegankelijke
database voor het opslaan van ruwe en ver-
werkte chromosoomaantallen het kankeron-
derzoek. De inhoud van de database kan
worden doorzocht op basis van zowel klini-
sche als experimentele gegevens met betrek-
king tot chromosoomaantallen. Klinische ge-
gevens worden verzameld met behulp van ge-
controleerde woordenlijsten. Chromosoom-
aantallen worden verzameld als ruwe micro-
array data en begin- en eindpositie van de
afwijkingen worden steeds opnieuw automa-
tisch bepaald. Om de integratie van de data,
die gemeten worden met microarrays van ver-
schillende makelij, verder te faciliteren, wordt
het aantal chromosomen per gen afgeleid voor
ieder van de ca. 19.000 tot 20.000 menselijke
genen.

CGHpower (Hoofdstuk 3) is een methode
om te berekenen hoeveel tumormonsters sta-
tistisch nodig zijn om verschillen en overeen-
komsten in chromosomale afwijkingen tussen
twee groepen tumoren te kunnen vergelijken.
Er wordt een schatting gemaakt van de com-
plexiteit van de afwijkingen in een bepaald
type kanker met behulp van een beperkt aan-
tal monsters. Vervolgens wordt geschat hoe-
veel tumoren nodig zijn om aan de statisti-
sche eisen te voldoen. CGHpower kan in de
planningsfase van een subsidieaanvraag wor-
den gebruikt als rechtvaardiging van de voor-
gestelde aantallen naar een subsidiegever, of
kan gebruikt worden om te controleren of er
voldoende aantallen tumoren in een experi-
ment werden opgenomen. CGHpower wordt
geëvalueerd met behulp van experimentele en
gesimuleerde datasets.

QDNAseq (Hoofdstuk 4) is een methode
die een voorbewerkingstap maakt van ‘next
generation sequencing’ data naar chromo-
soomaantallen in het genoom van een tumor,
waarbij wordt uitgegaan van sequencing met
een diepte van slechts 10% van het gehele ge-
noom. QDNAseq corrigeert de waargenomen
genoomwijde dekking voor systematische fou-
ten en faciliteert de mogelijkheid om onregel-
matige gebieden in het genoom te verwijde-
ren. Een lijst van dergelijke systematische
fouten en onregelmatige gebieden is afgeleid
van publieke data die openbaar werd gemaakt
door het “1000 Genomes Project”. QDNAseq
wordt geëvalueerd ten opzichte van de micro-
arraytechniek en andere gepubliceerde soft-
ware voor de analyse van numerieke chromo-
soomafwijkingen met behulp van ‘next gene-
ration sequencing’. Tenslotte worden de uit-
komsten van QDNAseq op ‘next generation
sequencing’ data vergeleken met theoretische
statistisch verwachte resultaten.

In het voorlaatste hoofdstuk (Chapter 5)
wordt QDNAseq toegepast op translationeel
onderzoek dat tot doel heeft afwijkingen in
het aantal chromosomen of delen daarvan te
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identificeren bij tumoren van patiënten met
laag-gradige gliomen. Chromosomale afwij-
kingen geïdentificeerd middels ‘next genera-
tion sequencing’ en QDNAseq worden ge-
bruikt om associaties te bepalen met de over-
leving van de patiënt, de intratumorale hete-
rogeniteit van de tumoren en de evolutie over
tijd van deze tumoren. Een verlies van het
distale deel van chromosoom 10q wordt in dit
onderzoek geassocieerd met een slechte prog-
nose. Deze bevinding kon worden gevalideerd
in twee onafhankelijke patiëntenseries. Uit de
beoordeling van intratumorale heterogeniteit

en tumorevolutie blijkt tenslotte dat verlies
van chromosoom 1p samen met 19q de enige
afwijking is die consistent aan- of afwezig is
in de tumoren.

Net als bij de drie beschreven implementa-
ties voor de analyse van chromosomale afwij-
kingen in kanker, wordt veel bioinformatisch
onderzoek uitgevoerd in academische groe-
pen. De discussie (Hoofdstuk 6) behandelt
de opgedane ervaringen met betrekking tot
het ontwikkelingsproces en de toepassing van
bioinformatische oplossingen.
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