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Samenvatting Samenvatting

Samenvattingg in het Nederlands
Ditt proefschrift behandelt de effectiviteit van chemotherapie bij borstkanker patiënten. Centraal
staann moleculaire parameters die mogelijk voorspellend zijn voor de respons op chemotherapie,
mett bijzondere aandacht voor multidrug resistentie gerelateerde eiwitten.

HOOFDSTUKK

1 geeft

een overzicht van de toepassing

en indicaties van chemotherapie bij

borstkankerr patiënten. De respons op chemotherapie en resistentie tegen chemotherapie worden
besproken,, met de nadruk op multidrug resistentie. De ATP-binding cassette eiwitten die mogelijk
bijdragenn aan klinisch voorkomen van resistentie tegen chemotherapie, worden in détail besproken.
Verderr komen aan bod zowel het voorspellen van respons op chemotherapie, als moleculaire
parameterss die daarbij kunnen helpen. Tenslotte volgt een kritische beschouwing van (klinische)
responss als prognostische parameter.

Dee volgende hoofdstukken beschrijven studies over verschillende aspecten van respons op en
resistentiee tegen chemotherapie.

HOOFDSTUKK 2 beoogt inzicht te verschaffen in de respons van borstkanker op chemotherapie. De
effectenn van neoadjuvante anthracycline therapie in 97 patiënten worden beschreven: kwantificering
vann klinische en pathologische respons en beschrijving van histologische veranderingen. Verder
werdd voor en na chemotherapie de expressie onderzocht van moleculaire merkers die mogelijk
geassocieerdd zijn met respons: Bcl-2, ER, HER2, KJ-67, p53. De associatie met respons en
verderr beloop werd voor alle parameters onderzocht. Tussen klinische en pathologische respons
werdd weinig correlatie gevonden. Expressie van de meeste merkers blijft gelijk na chemotherapie,
alleenn de proliferatie vermindert significant. Factoren die een goede respons voorspellen zijn:
groteree tumor grootte, geen ER expressie, hoge proliferatie ( K i - 6 7 score) en p53 mutatie. De
(klinische)) respons van de tumor voorspelt echter niet de overleving.

Patiëntenn met een vroeg recidief van borstkanker hebben een slechte prognose. HOOFDSTUK 3
bestudeertt risicofactoren voor borstkankerrecidief binnen twee jaar. Het doel is om hoog-risk»
patiëntenn te identificeren voor prognostische en therapeutische doeleinden. Een aantal potentieel
voorspellendee parameters wordt onderzocht bij 739 borstkanker patiënten van 55 jaar en jonger
diee ten minste vier aangedane lymfeklieren hadden en die met adjuvante ctiemotherapie werden
behandeld.. Vroeg recidief (19% van de patiënten)
overleving..

De

meeste

parameters

die

werden

is inderdaad geassocieerd met slechtere
bestudeerd,

zijn

in

univariabele

analyse
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geassocieerdd met vroeg recidief. Met een gecombineerd model met die factoren die ook in
murbvariabelee analyse vroeg recidief voorspellen (graad 3, geen ER expressie en 10 of meer
aangedanee lymfeklieren) wordt een subgroep van patiënten geïdentificeerd ( 7 % ) die een hoog
risicoo hebben op een zeer ongunstig beloop.

MDR1/P-Gpp overexpressie veroorzaakt in vitro multidrug resistentie en speelt mogelijk een rol bij
patiëntenn met borstkanker. HOOFDSTUK 4 is een studie om immunohistochemische kleuring van
MDR1/P-Gpp in mammacarcinoom weefsel te valideren en om de relatie tussen MDR1/P-Gp en
anthracyclinee therapie te bepalen. In controle cellen en weefsels wordt aangetoond dat membraan
geassocieerdee IHC kleuring correleert met hoge expressieniveaus van MDR1/P-Gp mRNA. In
nrrarnmacarcinoomm cellijnen werd een zeer lage expressie van MDR1/P-Gp mRNA gevonden
maarr IHC was negatief. In mammacarcinoom patiëntmateriaal werd MDR1/P-Gp mRNA in sterk
variabelee

niveaus

weefselcoupess

te

aangetoond.
detecteren

Deze
met

expressie

was steeds

IHC. Behandeling

significantee toename van MDR1/P-Gp

te

laag

om

met chemotherapie

in

bijbehorende

resulteert

expressie. Er is geen correlatie tussen

niet

in

MDR1/P-Gp

expressiee en respons. Concluderend is IHC niet bruikbaar voor detectie van MDR1/P-Gp in
mammacarcinomen.. Er waren ook geen aanwijzingen dat MDR1/P-Gp bijdraagt aan klinische
chemotherapiee resistentie van borstkanker.

Dee multidrugresistentie geassocieerde eiwitten MRP1, MRP2 en MRP3
multidrugg resistentie. HOOFDSTUK

veroorzaken

in vitro

5 onderzoekt hun rol in resistentie van borstkanker tegen

anthracyclinee therapie. Allereerst werd IHC kleuring van de MRP's gevalideerd met RT-PCR en
northernn blot in controle materiaal met een bekende expressie van deze eiwitten. Vervolgens
werdenn negen borstkanker cellijnen en 30 tumoren onderzocht met RT-PCR en IHC. MRP1 33 mRNA was detecteerbaar in alle cellijnen en tumoren. Er werd geen toegenomen expressie
gevondenn in neoadjuvant behandelde tumoren versus onbehandelde tumoren. Met IHC werd geen
MRPP expressie aangetoond. MRP1 -

3 expressie was niet geassocieerd met tumor respons of

mett klinisch beloop. Concluderend is er geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat
dezee eiwitten bijdragen aan klinische resistentie.

BCRPP is betrokken bij in vitro multidrug resistentie en werd oorspronkelijk geïdentificeerd in de
borstkankerr cellijn MCF7/AdrVp. Het doel van HOOFDSTUK 6 is om de bijdrage van BCRP aan
resistentiee van borstkanker tegen anthracycline therapie te onderzoeken. BCRP expressie werd
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bepaaldd

met

RT-PCR

en

IHC

in

negen

borstkanker

cellijnen

en

in

materiaal

van

25

onbehandeldee en 27 anthracycline behandelde rremmacarcinomen.
Slechtss twee cellijnen brachten BCRP mRNA tot expressie op een niveau dat ook met IHC
aantoonbaarr is. In klinisch tumormateriaal was de BCRP expressie sterk variabel. Met IHC werd
BCRPP in bloedvaten en in normaal borstklierweefsel gevonden maar niet in kanker cellen. De
expressiee van BCRP was niet geassocieerd met respons of overleving. Concluderend zijn er
geenn

aanwijzingen

dat

verhoogde

expressie

van

BCRP

resistentie

van

borstkanker

tegen

anthracycliness veroorzaakt.

Preklinischh onderzoek toont aan dat eiwitten die chemotherapie uit een cel pompen, resistentie
vann borstkankercellen tegen chemotherapie veroorzaken. Verondersteld wordt dat ook de respons
opp chemotherapie van borstkanker bij patiënten vermindert ars gevolg van de expressie van
pompp eiwitten. Het hier beschreven onderzoek geeft nieuwe data en daarnaast een overzicht van
dee bestaande literatuur, waarmee deze hypothese wordt weersproken. De multidrug resistentie
gerelateerdee eiwitten MDR1/P-Gp,

MRP1 -

3 en BCRP leveren geen klinisch

belangrijke

bijdragenn aan het effect van (neo)adjuvante chemotherapie in borstkanker. Bovendien is voor
borstkankerr de veelgebruikte methode, om met immuunhistocnemiscne kleuring de expressie van
dezee

eiwitten

kleuringspatroonn

aan

te

tonen,

herkenbaar

is

niet
en

valide,
omdat

omdat
de

IHC

er

geen

resultaten

(reproduceerbaar)
geen

relatie

specifiek

vertonen

met

expressieniveauss van mRNA in hetzelfde weefsel.
Eenn tweede vaak gestelde
(respons))

hypothese

is dat

reductie van tumorvolume

voorspellend is voor overleving van de patiënt.

na

chemotherapie

De resultaten uit HOOFDSTUK 2

sprekenn deze veronderstelling tegen. Zij worden, blijkens een in de Introductie gepresenteerde
review,, ondersteund door de bestaande literatuur. De klinische respons op chemotherapie is dus
geenn belangrijke prognostiscne parameter voor borstkanker patiënten.
Tenn

aanzien

van

de

moleculaire

merkers

die

momenteel

vaak

worden

bepaald

in

mammacarcinomenn kan worden geconcludeerd dat alleen ER expressie en proliferatie merkers
( K i - 6 7 ;; graad) bruikbaar zijn voor predictie van respons op chemotherapie.
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