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Samenvatting 

Probleemstelling: Laattijdige complicaties bepalen mee het succes van radiotherapie en de 

levenskwaliteit van de patiënten. Het uitwerken van predictieve testen en merkers om patiënten te 

identificeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van late toxiciteit, is dan ook 

noodzakelijk. In deze studie wordt de individuele cellulaire stralingsgevoeligheid van 

borstkankerpatiënten bepaald met behulp van een γ-H2AX/53BP1 foci test en een apoptose test 

na in vitro bestraling van perifere bloedlymfocyten. De resultaten van deze cellulaire 

stralingsgevoeligheidstesten worden gecorreleerd met de klinische late toxiciteit van de patiënten. 

Materialen en methoden: In een retrospectieve studieopzet, werden borstkankerpatiënten met 

ernstige laattijdige complicaties na radiotherapie (cases) gematcht met borstkankerpatiënten die 

geen late toxiciteit vertoonden (controles). Residuele DNA dubbelstrengbreuken in T-lymfocyten 

werden microscopisch gescoord door kwantificatie van γ-H2AX/53BP1 foci 24 uur na een 

blootstelling aan 4 Gy. Door middel van flowcytometrie gebaseerd op FITC-annexine V/7-AAD 

kleuring werd stralingsgeïnduceerde late apoptose bepaald bij CD8 T-lymfocyten 48 uur na een 

blootstelling aan 8 Gy. 

Resultaten: Patiënten met laattijdige stralingsgeïnduceerde complicaties vertoonden significant 

lagere apoptose waarden dan patiënten zonder late neveneffecten na radiotherapie (p < 0,01). Er 

werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen de residuele foci per cel en klinisch 

late toxiciteit (p > 0,05), hoewel de meeste cases een hoger aantal geïnduceerde γ-H2AX/53BP1 

foci vertoonden in vergelijking met de controles. 

Complicaties: De kwantificatie van residuele DNA dubbelstrengbreuken door middel van een γ-

H2AX/53BP1 foci test slaagde er niet in om late normale weefsel toxiciteit te voorspellen. De 

CD8 T-lymfocyt late apoptose test lijkt daarentegen een veelbelovende predictieve merker voor 

het screenen van stralingsgevoelige patiënten. Prospectieve studies zijn noodzakelijk om de 

klinische toepasbaarheid van deze testen na te gaan. 

  



2 

 

Summary 

Background: Radiotherapy is an important treatment modality in the management of breast 

cancer, but a few patients suffer severe late radiation toxicities in the surrounding normal tissue. 

This study aimed to investigate the association of radiation-induced apoptosis (RIA) and residual 

DNA double strand breaks (DSB) in in vitro irradiated T-lymphocytes with late-onset normal 

tissue complications following breast radiotherapy. 

Methods: In a retrospective study, breast cancer patients with severe late radiotherapy changes 

(cases) were matched with patients who had not developed late toxicity (controls). Residual DNA 

DSB were quantified by γ-H2AX/53BP1 immunofluorescence microscopy 24 h after exposure of 

T-lymphocytes to 4 Gy. Late apoptosis was measured in CD8 T-lymphocytes by flow cytometry 

based on a Annexin-FITC/7-AAD staining protocol 48 h after exposure to a dose of 8 Gy. 

Results: Patients with late radiotherapy toxicity showed lower apoptotic responses than patients 

without late effects (p < 0,01). There was no statistical significant difference found between the 

residual foci/cell and late normal tissue complications (p > 0,05). 

Conclusions: The γ-H2AX/53BP1 foci assay failed to predict late normal tissue toxicity. In 

contrary, the CD8 T-lymphocyte late apoptosis assay has the potential to predict which breast 

cancer patients will develop late toxicity. Prospective studies will have to validate the clinical 

potential to identify patients more susceptible to radiation toxicities. 
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Inleiding 

1 Borstkanker 

Borstkanker (of mammacarcinoom) is een kwaadaardig gezwel dat ontstaat vanuit het 

melkklierweefsel in de borst. In 2012 zijn er bij de Belgische vrouwen 10 531 nieuwe gevallen 

van borstkanker geregistreerd en het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij 

vrouwen [1]. Voor de leeftijd van 75 jaar zal ongeveer 1 vrouw op 10 met borstkanker worden 

geconfronteerd [2]. Borstkanker kan ook voorkomen bij mannen maar omvat minder dan 1% van 

de totale borstkankerregistraties [3]. De mortaliteit van borstkanker is de laatste jaren enorm 

teruggedrongen door een betere detectie en behandeling [4]. In België bedraagt de relatieve 

vijfjaarsoverleving 88% bij vrouwen en 78,2% bij mannen met borstkanker [5]. 

Borsttumoren worden veroorzaakt door een abnormale proliferatie van cellen in het borstweefsel. 

De meest voorkomende vormen van borstkanker ontstaan ter hoogte van de melkgangen (ductale 

carcinomen) en in mindere mate ter hoogte van de melkklieren (lobulaire carcinomen) [3]. 

Daarnaast komen er ook zeldzame vormen van borstkanker voor zoals de ziekte van Paget [2, 3].  

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen invasieve en niet invasieve carcinomen (in situ). 

Een in situ carcinoom is een tumorgezwel waarbij de tumorcellen gelokaliseerd zijn in de 

melkgangen of melkklieren en er is (nog) geen uitzaaiing naar andere lichaamsdelen (figuur 1). 

Een invasief carcinoom wordt gekarakteriseerd door het verspreiden van de kankercellen buiten 

het borstweefsel naar omliggend gezond weefsel via het bloed- of lymfesysteem [3].  

 
Figuur 1: Ductale en lobulaire carcinomen [3]. 
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De voornaamste risicofactoren op het ontwikkelen van borstkanker zijn leeftijd, blanke ras, 

obesitas, alcoholconsumptie, familiale en persoonlijke anamnese, hoge borstweefseldensiteit en 

hormonale factoren gekoppeld aan bijvoorbeeld een hoge leeftijd bij baren van een eerste kind of 

nullipariteit, een vroege menarche en een late menopauze [2, 3, 5]. 

2 Behandelingsmethoden voor borstkanker 

De behandeling van borstkanker kan lokaal of systemisch gebeuren. Lokale therapieën zoals 

chirurgie en radiotherapie behandelen enkel het tumorbed. Systemische therapieën zoals 

chemotherapie, hormoontherapie en doelgerichte therapie, maken gebruik van medicatie die de 

kankercellen via de bloedstroom bereiken [6]. 

Het behandelingsplan is afhankelijk van de aard, locatie, uitgebreidheid en het stadium van de 

borsttumor. Daarbij wordt bijvoorbeeld het TNM-classificatiesysteem gebruikt, wat lokale 

tumorgroei (T), regionale lymfekliermetastasen (N) en metastasen op afstand (M) beschrijft [7]. 

Verder worden ook de algemene conditie en leeftijd van de patiënt in rekening gebracht bij het 

uitwerken van het therapieplan [2]. Er wordt meestal geopteerd voor een combinatie van 

verschillende behandelingsmethoden om de tumorcellen te bestrijden [3].  

2.1 Chirurgie 

De meeste borstkankerpatiënten ondergaan een chirurgische ingreep om de borsttumor weg te 

halen. Bij invasieve carcinomen wordt ook de sentinelklier of schildwachtklier in de oksel 

verwijderd om microscopisch te onderzoeken naar pathologie. Aanwezigheid van kankercellen in 

deze lymfeknoop kan resulteren in verdere okselklierverwijdering om metastasering te 

voorkomen [3]. Chirurgie wordt meestal aangewend als primaire behandeling van borstkanker en 

wordt vaak gecombineerd met adjuvante en neoadjuvante therapie. Neoadjuvante therapieën 

verkleinen de tumor vóór de chirurgische ingreep, terwijl adjuvante behandelingen residuele 

kankercellen vernietigen ná chirurgie [5, 6]. 

Indien mogelijk zal er worden gekozen voor een borstsparende operatie of lumpectomie waarbij 

de tumor en een stukje van het omliggende gezonde weefsel weggehaald worden. Bij grote 

tumoren, recidief of bij jonge vrouwen waar een erfelijke factor aanwezig is, wordt er vaak 

geopteerd voor een volledige borstamputatie of mastectomie [3, 5, 6].  
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2.2 Radiotherapie 

Radiotherapie heeft een belangrijke rol in de behandeling van borstkanker en wordt frequent 

toegepast als adjuvante therapie na een borstsparende operatie. Bestraling vermindert immers het 

risico op herval en verhoogt de overlevingsgraad [8]. De ioniserende straling die bij radiotherapie 

wordt gebruikt, induceert DNA schade in de tumorcellen [9]. De grootste uitdaging bij 

radiotherapie is het toedienen van een maximale dosis aan de tumorcellen en daarbij de dosis aan 

het omliggende gezonde weefsel beperken [10-12]. Te veel dosis aan het omringende, gezonde 

weefsel induceert weefseltoxiciteit en zorgt voor een daling van de levenskwaliteit van de patiënt 

[10]. Om die reden wordt er steeds meer gebruik gemaakt van intensiteitsgemoduleerde 

radiotherapie of IMRT. Deze techniek beoogt een dosisoptimalisatie en kan de vorm van de 

tumor beter benaderen door middel van een statische multileaf collimator [9, 13]. Verschillende 

studies hebben reeds een reductie van het aantal stralingsgeïnduceerde complicaties bij gebruik 

van IMRT aangetoond [13, 14]. Sommige patiënten ontvangen na een eerste bestralingsreeks nog 

een additionele bestraling, een boost. Deze nabestraling wordt vaak geconcentreerd op een 

kleiner te bestralen veld specifiek gericht op de plaats van de weggehaalde tumor [15].  

De standaardtechniek bij radiotherapie is bestraling van de patiënt in ruglig (supine). Het grote 

voordeel van deze positionering is de comfortabele en gemakkelijke patiëntenopstelling. Er zijn 

echter ook nadelen verbonden aan supinebestraling, namelijk: bewegingen van de borst tijdens de 

ademhaling, het ontstaan van borstplooien en anatomische deformatie van de borst omwille van 

de zwaartekracht. De dosisinhomogeniteit die hiermee gepaard gaat, zorgt voor de ontwikkeling 

van een niet te verwaarlozen acute toxiciteit zelfs wanneer IMRT wordt toegepast [16, 17]. 

Laterale bestraling in buikpositie (prone) gebeurt op een tafel die voorzien is van een inkeping 

zodat de te bestralen borst naar beneden kan hangen. Op die manier wordt er optimaal gebruik 

gemaakt van de zwaartekracht om de borst te verlengen, weg van het hart en de longen, waardoor 

de langetermijneffecten op het hart en de longen gereduceerd worden. Ademhalingsbewegingen 

worden beperkt door immobilisatie van de thoraxwand. Bestraling van de contralaterale borst 

wordt vermeden door het dragen van een unilaterale borsthouder. Hierdoor wordt er een meer 

homogene dosisverdeling en een reductie van acute toxiciteit in vergelijking met supine 

bestraling bekomen. Alhoewel er vele dosimetrische voordelen zijn, wordt deze opstelling niet 

als standaard gebruikt wegens een oncomfortabelere en moeilijkere setup [16, 17]. 
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2.3 Chemotherapie 

Chemotherapie medicatie vertraagt of stopt de groei van actief groeiende cellen. Voornamelijk 

kankercellen worden getroffen aangezien deze cellen snel prolifereren. Snel delende normale 

cellen (bijvoorbeeld haarcellen, beenmergcellen en cellen van het darmepitheel) worden ook 

getroffen door de therapie en er treden nevenwerkingen op zoals haarverlies en een verlaagd 

aantal witte bloedcellen [6, 18]. Deze nevenwerkingen verdwijnen meestal als de therapie 

voltooid is [5].  

Chemotherapie wordt frequent gebruikt als zowel adjuvante als neoadjuvante therapie in 

combinatie met chirurgie en/of radiotherapie [5]. Een combinatie van verschillende 

chemotherapeutica blijkt vaak het meest effectief te zijn. Chemotherapie wordt gegeven in cycli 

waarin een periode van behandeling gevolgd wordt door een rustperiode om het lichaam tijd te 

geven om te herstellen van de effecten van de therapie [6].  

2.4 Hormoontherapie 

Hormoontherapie wordt aangewend als adjuvante behandeling bij hormoonreceptor-positieve 

borsttumoren door proliferatie van de oestrogeen- en/of progesteron-sensitieve borstkankercellen 

te vertragen of stoppen. [3, 5, 6].  

Er zijn twee grote groepen van hormoontherapie: aromatase inhibitoren (AI) en selective estrogen 

receptor modulators of SERMs. Aromatase inhibitoren zoals anastrozole, letrozole en exemestane 

blokkeren de activiteit van het oestrogeen producerende aromatase bij postmenopauzale vrouwen 

en verlagen zo de hormoonspiegels. SERMs binden daarentegen op oestrogeen receptoren en 

verhinderen dat er binding plaats vindt met oestrogeen. SERMs gedragen zich als oestrogeen 

antagonisten in het ene weefsel en als oestrogeen agonisten in een andere weefsel. Tamoxifen zal 

bijvoorbeeld de effecten van oestrogeen blokkeren in het borstweefsel en fungeren als oestrogeen 

agonist in de uterus en beenderen [5, 6].  
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2.5 Doelgerichte of ‘targeted’ therapie 

Bij doelgerichte therapie worden cruciale pathways of eiwitten van de tumorcellen uitgeschakeld 

door toediening van small molecule inhibitoren of monoklonale antilichamen. Een voorbeeld 

hiervan is Trastuzumab (Herceptin), een monoklonaal antilichaam tegen het extracellulaire 

domein van HER2. Trastuzumab wordt gegeven aan vrouwen die een overexpressie vertonen van 

HER2/NEU [7]. Deze transmembraan tyrosine kinase recepter HER2/NEU werd geïdentificeerd 

als een oncogen en komt bij ongeveer 25-30% van de invasieve ductale borstkankers tot 

overexpressie. Deze subset van borstkankers zijn doorgaans agressiever en gaan gepaard met een 

kortere overleving. Er werd aangetoond dat de combinatie van Trastuzumab en chemotherapie de 

event-vrije overleving van patiënten met metastaserende HER2/NEU borsttumoren kon verlengen 

[19, 20]. 

3 Effecten van ioniserende straling  

3.1 Effecten van ioniserende straling ter hoogte van het DNA 

Ioniserende stralen kunnen interageren met cruciale stralingsgevoelige doelwitten zoals het DNA 

en de celmembraan. DNA schade is de voornaamste aanleiding van radiobiologische effecten 

zoals mutaties, chromosoomaberraties, apoptose, … De ernst van de initieel aangebrachte schade 

en de mogelijkheid van de cel om de schade te herkennen en te herstellen, spelen hierbij een 

belangrijke rol [21]. 

Er bestaan verschillende soorten DNA schade maar DNA dubbelstrengbreuken (DSB) worden 

gezien als de meest schadelijke vorm omdat beide strengen beschadigd zijn [22, 23]. Wanneer 

deze schade niet of foutief hersteld wordt, kan dit leiden tot puntmutaties, chromosoomaberraties 

en celdood [21]. Omdat tumorcellen snel delende cellen zijn die een groot aantal mitosen 

passeren, worden ze als radiosensitieve cellen beschouwd. Radiotherapie heeft als doel om DNA 

schade aan te brengen in de tumorcellen. Het omliggende trager delende normaal weefsel wordt 

echter ook blootgesteld aan de ioniserende straling en wanneer de geïnduceerde schade te groot 

wordt in het omliggende weefsel, kan dit leiden tot complicaties [24]. 

  



8 

 

3.2 Cellulair antwoord op DNA schade 

Normale cellen worden continu geconfronteerd met endogene en exogene factoren die het DNA 

kunnen beschadigen. Spontane endogene DNA schade kan te wijten zijn aan replicatiefouten en 

oxidatieve metabole stress (reactieve zuurstofradicalen of ROS). Onder exogene factoren worden 

UV-licht, ioniserende straling en chemische mutagenen meegerekend. Om zich te wapenen tegen 

DNA schade beschikt de cel over een signaalnetwerk, de DNA Damage Response of DDR, dat 

instaat voor DNA herstel, celdood en verandering van genexpressie [21, 25].  

3.2.1 Herstel van DNA dubbelstrengbreuken 

De primaire verdediging van de cel tegen genoominstabiliteit bestaat uit een combinatie van 

DNA herstelmechanismen en celcycluscheckpoints.  

Er zijn twee soorten DNA herstelmechanismen: error free en error prone. Een juiste of error free 

herstelling zal het DNA reconstrueren tot zijn oorspronkelijke vorm. Error prone 

herstelmechanismen kunnen daarentegen fouten inbouwen (misrepair) waardoor mutaties en 

chromosoomaberraties kunnen ontstaan [21]. 

DNA DSB worden hoofdzakelijk hersteld door homologe recombinatie (HR) of niet homologe 

endjoining (NHEJ). Herstellingen van het DNA via de HR-pathway verlopen error free. De breuk 

wordt nauwkeurig hersteld omdat de informatie afkomstig van de niet beschadigde 

zusterchromatide of het homologe chromosoom wordt gebruikt. De HR-pathway treedt op tijdens 

de late S-fase en G2-fase (actief prolifererende cellen). De NHEJ-pathway vereist daarentegen 

weinig of geen homologie en is daardoor een sneller herstelmechanisme. Deze pathway is actief 

in alle fasen van de celcyclus, maar het meest prominent in G0 en G1. Het is het belangrijkste 

mechanisme dat plaats vindt bij de herstelling van stralingsgeïnduceerde DSB in G0 lymfocyten. 

De herstelwijze is vaak niet accuraat (error prone), waardoor het DNA foutief hersteld kan 

worden, wat aanleiding geeft tot de medische gevolgen van blootstelling aan ioniserende straling 

[21, 23, 25]. Celcyclus checkpoints staan in voor een geordend verloop van de celdelingscyclus 

en stoppen de celcyclus wanneer er DNA schade optreedt. De cel krijgt zo voldoende tijd om de 

opgelopen schade te corrigeren vooraleer over te gaan naar de volgende fase in de celcyclus. Op 

die manier blijft de integriteit van het DNA beschermd [21]. DNA DSB worden initieel herkend 

door sensorkinasen die aangetrokken worden naar de DSB. Deze eiwitten initiëren transducer 

eiwitten die een hele signaalcascade op gang brengen (figuur 2) [21, 25].  
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Een centrale rol is weggelegd voor het MRE11-Rad50-NBS1 (MRN) complex. Dit complex bindt 

ter hoogte van de DSB en faciliteert de binding van ATM (Ataxia telangiectasia mutated), een 

PI3K gerelateerd kinase. Autofosforylatie van ATM leidt in het omliggende chromatine tot 

fosforylatie van verschillende substraten zoals de histoneiwitten H2AX (γ-H2AX na fosforylatie). 

MDC1 (Mediator of DNA damage checkpoint protein 1) speelt een belangrijke rol bij de 

fosforylatie van H2AX en zorgt voor de rekrutering van verschillende herstel- en checkpoint 

eiwitten zoals 53BP1 (p53 binding protein 1), BRCA1 (Breast cancer susceptibility protein 1), 

Chk2 (Checkpoint kinase 2), p53 en Cdc25 (Cell division cycle 25)  [23]. 

 
Figuur 2: DDR bij stralingsgeïnduceerde DNA DSB [23]: 

A) Blootstelling aan ioniserende straling (IR) induceert DNA DSB  

B) Detectie van de DNA DSB door het MRN complex 

C) Autofosforylatie van ATM en DNA-dependent protein kinase, catalytic subunit (DNA-PKcs) leiden tot 

fosforylatie van onder andere het H2AX-eiwit (γ-H2AX) 

D) MDC1 rekruteert nog meer MRN-ATM complexen waardoor distaal H2AX ook gefosforyleerd wordt 

E-F) Factoren die de DNA DSB herstelpathwaykeuze (NHEJ of HR) bepalen, ontstaan binnen de eerste minuten na 

blootstelling aan IR.  
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3.2.2 Apoptose 

Apoptose of geprogrammeerde celdood kan optreden als alternatief voor DNA herstel bij cellen 

met een hoog mutatiepotentieel [21]. Apoptotische cellen worden gekarakteriseerd door 

cytoplasmatische en nucleaire veranderingen zoals DNA fragmentatie, desintegratie van de 

kernen, membraan budding, nucleaire condensatie en het ontstaan van apoptotische bodies [26]. 

Het werkingsmechanisme van stralingsgeïnduceerde apoptose is zeer complex en nog niet 

volledig opgehelderd. Het tumorsupressor eiwit p53 speelt een hoofdrol bij de inductie van 

apoptose. P53 wordt geactiveerd ter hoogte van de DNA schade en reguleert de transcriptie van 

p21 en Growth arrest and DNA damage-inducible 45 (GADD45). Deze eiwitten staan in voor een 

celstop in de G1-fase, waardoor herstel mogelijk wordt. Wanneer de schade echter te groot is, 

wordt een apoptosecascade in gang gezet (figuur 3) [21]. ATM en Chk2 geassocieerde p53 

fosforylatie leidt tot accumulatie van het nucleair actieve p53 dat pro-apoptotische genen 

activeert die zorgen voor de vrijstelling van p53. Het vrije cytoplasmatische p53 blokkeert het  

B-cell lymphoma 2 protein/Bcl2 associated X protein (Bcl2/Bax) complex door te binden met het 

anti-apoptotische eiwit Bcl2 waardoor het pro-apoptotische eiwit Bax wordt vrijgemaakt. Bax 

triggert celdood door de vrijstelling van cytochroom c uit de mitochondriën, wat resulteert in de 

vorming van een apoptosoom en de activatie van effector caspasen. Activatie van p53 leidt ook 

tot interactie tussen het Fas-ligand en de Fas-receptor wat resulteert in de activatie van het 

intracellulaire death domein van de Fas-receptor. Dit death domein rekruteert het adaptor eiwit 

Fas-Associated protein with Death Domain (FADD) dat uiteindelijk zal zorgen voor de activatie 

van caspasen en apoptose [27]. Daarnaast kan het ook schade ter hoogte van het membraan 

apoptose induceren door activatie van sfingomyeline dat instaat voor de productie van het 

apoptose-inducerend ceramide [21]. 
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Figuur 3: Stralingsgeïnduceerde apoptose [27]. Activatie van het pro-apoptotische Bax door p53 zorgt voor 

vrijstelling van cytochroom c uit de mitochondriën. Apoptotic protease activating factor 1 (Apaf 1) en het 

vrijgestelde cytochroom c vormen samen een apoptosoom en staan in voor de activatie van effector caspasen.  
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3.3 Stralingsgeïnduceerde complicaties 

Het doel van radiotherapie is om de tumorcellen te bestralen met een dosis die groot genoeg is 

om alle kwaadaardige cellen te vernietigen. Naast het tumorweefsel wordt er echter ook gezond 

omliggend weefsel bestraald wat resulteert in stralingsgeïnduceerde nevenwerkingen. Om die 

reden wordt de dosislimitatie bepaald door de stralingstolerantie van het omliggende weefsel. 

Tussen de patiënten onderling is er echter ook een significant verschil op te merken in 

toxiciteitsgraad [10]. De huidige radiotherapie richtlijnen limiteren de therapeutische dosis 

zodanig dat 95% van de patiënten geen ernstige laattijdige bijwerkingen zal ervaren (figuur 4) 

[10, 28]. Hoewel deze dosislimieten het aantal patiënten met ernstige laattijdige complicaties fors 

reduceren, sluiten ze het ontstaan van radiotoxische nevenwerkingen niet volledig uit [28]. 

 
Figuur 4: Dosis-respons curve bij radiotherapie. De probabiliteit op tumorcontrole stijgt met een toegenomen 

dosis, maar gaat ook gepaard met een vergrote kans op neveneffecten in het omliggende weefsel. De stippellijn geeft 

de theoretische dosis weer die overeenkomt met 60% tumorcontrole en 5% ernstige late neveneffecten [10].  

3.3.1 Stralingsgeïnduceerde toxiciteit bij borstkankerpatiënten 

Hoewel de pathologische processen onmiddellijk na blootstelling aan IR ingezet worden, kunnen 

de klinische en histologische kenmerken jarenlang onopgemerkt blijven [29]. Er wordt daarom 

een onderscheid gemaakt tussen acute en late neveneffecten van radiotherapie [21]. 

Veranderingen van het uiterlijk van de borst zijn afhankelijk van de respons op radiotherapie van 

verschillende weefsels: de huid, subcutaan vetweefsel, klierweefsel en borstspierweefsel [30]. 
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Acute of vroege nevenwerkingen ontstaan binnen de eerste drie maanden na de behandeling en 

zijn reversibel van aard. Acute nevenwerkingen treden op in weefsel met een hoge 

delingscapaciteit zoals het epitheel van de huid. Vroege nevenreacties zijn niet alleen afhankelijk 

van de stralingsdosis per fractie, maar zijn vooral gerelateerd aan de bestralingsduur [12, 29, 31]. 

Bij borstkankerpatiënten manifesteren deze vroege nevenwerkingen zich voornamelijk ter hoogte 

van de huid. Ioniserende straling beschadigt een deel van de basale keratinocyten en haarfollikel 

stamcellen waardoor de aanmaak van nieuwe cellen onderbroken wordt. Gefractioneerde 

blootstelling aan ioniserende straling bij radiotherapie zorgt ervoor dat de cellen geen tijd hebben 

om de DNA schade te herstellen. Tevens leiden directe schade aan basale keratinocyten en het 

ontstaan van vrije radicalen tot een verhoogde aanmaak van verschillende cytokines en 

chemokines. Acute nevenwerkingen op radiotherapie zijn gelinkt aan de stimulatie van deze 

immuunrespons [29, 32]. De meest voorkomende acute nevenwerkingen bij radiotherapie van 

borstkanker zijn erytheem, oedeem en droge desquamatie (afschilfering). In ernstigere gevallen is 

er sprake van vochtige desquamatie en ulceratie [31, 33, 34]. 

Chronische of late nevenwerkingen treden maanden of jaren na de radiotherapie op in traag of 

weinig prolifererend weefsel zoals het subcutaan weefsel, de nieren, het hart en het centraal 

zenuwstelsel. Deze effecten zijn irreversibel van aard en gaan gepaard met pijn. Gezien de ernst 

van deze effecten zijn ze verantwoordelijk voor een dosislimitatie. Deze nevenwerkingen hangen 

vooral af van de stralingsdosis per fractie en worden minder bepaald door de behandelingsduur 

[10]. Late effecten zijn weefselreacties die ontstaan ten gevolge van complexe 

interactieprocessen die nog niet volledig uitgeklaard zijn [29]. De pathologie van late 

nevenwerkingen is erg divers en omvat bij borstkankerpatiënten processen als 

pigmentatieveranderingen, atrofie, fibrose en vasculaire schade [35].  

Postinflammatoire hypopigmentatie en hyperpigmentatie worden gekenmerkt door een 

veranderde stimulatie van de epidermale melanocyten [36]. Atrofie van de borst is gerelateerd 

aan een verminderd aantal dermale fibroblasten en reabsorptie van collageen. Hierdoor wordt het 

weefsel erg fragiel en vatbaar voor erosie en ulceratie [10, 33]. Fibrose is een pathologische 

conditie die gekarakteriseerd wordt door progressieve induratie, oedeemvorming en verdikking 

van de dermis en het subcutaan vetweefsel. Fibrose ontstaat als antwoord op cytokines, 

chemokines en groeifactoren zoals TGF-β [36]. 
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Fibrose en atrofie zijn verantwoordelijk voor het verharden en inkrimping (retractie) van de 

bestraalde borst [35]. Vasculaire schade kan leiden tot permanente dilatatie van kleine bloedvaten 

in de huid zoals bij teleangiëctasie [33, 34].  

3.3.2 Scoring van late toxiciteit 

Radiotherapie is geassocieerd met een breed spectrum aan acute en late reacties van normaal 

weefsel. De stralingsgeïnduceerde toxiciteit kan bepaald worden met behulp van verschillende 

scoringssystemen die de ernst van de complicaties beoordelen [37]. De LENT-SOMA schaal 

(Late Effects of Normal Tissue: Subjective, Objective, Management and Analytic) wordt gebruikt 

om late neveneffecten vast te leggen in detail (tabel 1). Naast het beschrijven van laattijdige 

complicaties, bevat dit systeem ook een vragenlijst over analytische bevindingen en een 

beschrijving van mogelijke behandelingen [38].  

Tabel 1: LENT-SOMA classificatie van late effecten [38]. 

 

Late toxiciteit kan ook beoordeeld worden met behulp van het Breast Cancer Conservation 

Treatment. cosmetic results (BCCT.core) software programma dat een algemene esthetische 

schatting maakt gebaseerd op symmetrie, huidkleur veranderingen en het uitzicht van het litteken 

door middel van foto’s [39, 40]. Er moet wel worden opgemerkt dat bij deze beoordeling de 

algemene objectieve score nog steeds wordt weergegeven via een subjectieve score (excellent, 

good, fair of poor). 
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3.3.3 Individuele radiosensitiviteit 

Radiosensitiviteit wordt bepaald door de individuele capaciteit om DNA schade door ioniserende 

straling correct te herstellen [23]. Het risico en de ernst op stralingsgeïnduceerde toxiciteit, zijn 

afhankelijk van verschillende factoren [29].  

Tumorgerelateerde factoren: 

De tumor zelf kan het omliggende weefsel fysisch uit balans brengen en vatbaar maken voor 

radiotherapie. Tumoren kunnen ook proteolytisch enzymen afgeven die invasie en metastasering 

vergemakkelijken. Bloedvaten naar de tumor laten ook fibrinogeen door wat resulteert in 

collageen ophoping en fibrose ontwikkeling [29]. 

Patiëntgerelateerde factoren: 

Patiëntgerelateerde factoren omvatten leeftijd, body mass index (BMI), borstgrootte, rookgedrag, 

alcoholconsumptie en co-morbide aandoeningen zoals diabetes, hypertensie, bindweefselziekten 

en vaataandoeningen [10, 29, 30, 32, 33]. Er zijn ook verschillende studies die aangeven dat 

stralingsgeïnduceerde complicaties deels te wijten zijn aan de (epi)genetische achtergrond. 

Extreme radiosensitiviteit is meestal ten gevolge van mutaties in specifieke herstelpathway genen 

zoals ATM of NBS1 (Nijmegen breakage syndrome 1) die aanwezig zijn in de zeldzame 

genetische aandoeningen Ataxia Telangiectasia en Nijmegen breakage syndroom [9, 10]. Omdat 

genetische variatie mogelijks een belangrijke rol speelt in de individuele radiosensitiviteit, wordt 

er onderzoek gedaan om genetische merkers zoals SNPs (single nucleotide polymorphisms) te 

identificeren die een rol spelen in de DDR, oxidatieve stress, fibrogenese en endotheliale 

celschade [41]. 

Behandelingsgerelateerde factoren: 

Behandelingsgerelateerde factoren hebben betrekking op de dosimetrie, het bestraalde volume en 

mogelijke additionele behandelingen.  

De ernst en het risico op nevenwerkingen is gerelateerd met onder andere de totale dosis, de dosis 

fractionatie, het type en energie van de bundel, de positie van de patiënt (buiklig/ruglig) en het 

toedienen van een additionele boostdosis [10, 29, 30, 32]. Het risico op meerdere 

orgaandysfuncties neemt toe bij een vergroot volume bestraald normaal weefsel [29]. Er gebeurt 

veel onderzoek naar de associatie tussen additionele systemische therapieën en het ontwikkelen 

van complicaties [42].  
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4 Het bepalen van de individuele stralingsgevoeligheid 

Omwille van de goede overleving van borstkankerpatiënten na therapie is het voorspellen van de 

risico’s op het ontwikkelen van ernstige late complicaties erg belangrijk geworden. De 

mogelijkheid om radiotoxiciteit te voorspellen, zou het aantal neveneffecten moeten terugdringen 

en zou een stap betekenen in de richting van gepersonaliseerde radiotherapie [41].  

De laatste jaren is er veel onderzoek gebeurd met fibroblasten en lymfocyten van patiënten om 

het mogelijke verband tussen cellulaire stralingsgevoeligheid en de klinische respons te 

analyseren. Fibroblasten worden steeds minder gebruikt omdat deze cellen praktisch moeilijk te 

leveren en te cultiveren zijn [41]. Perifere bloedlymfocyten worden momenteel het meest 

gebruikt omwille van de vele voordelen ten opzichte van fibroblasten: gemakkelijk en in grote 

hoeveelheden te verkrijgen (door eenvoudige bloedafname), zijn zeer stralingsgevoelige cellen, 

vormen een synchrone populatie (G0), hebben een lang leven (T1/2 = 3 jaar) en prolifereren 

weinig [21, 41].  

De individuele stralingsgevoeligheid kan onderzocht worden in lymfocyten door evaluatie van de 

DNA schade en herstel met behulp van een γ-H2AX/53BP1 foci test en bepaling van apoptose.  

4.1 Gamma-H2AX/53BP1 foci test 

DNA wordt ingepakt en georganiseerd in chromatine. Het basiselement van chromatine, het 

nucleosoom, bestaat uit DNA dat een kernhiston molecule omwindt. De kernhiston molecule is 

een octameer dat bestaat uit vier vormen van histoneiwitten H2A, H2B, H3 en H4 die elk in 

tweevoud voorkomen. H2AX is een lid van de histon H2A familie en bevat sterk geconserveerde 

C-terminus met een uniek SQ motief [43-45].  

Vrij snel na het ontstaan van stralingsgeïnduceerde DNA DSB wordt serine 139 uit het SQ motief 

gefosforyleerd door leden van de PI3K-like familie zoals ATM, ATR en DNA-PK [43, 44, 46-

48]. De detectie van DNA DSB gebeurt immers door het MRN complex. Dit complex staat in 

voor de rekrutering van ATM dat op zijn beurt H2AX fosforyleert [23, 49]. Deze gefosforyleerde 

vorm van H2AX wordt γ-H2AX genoemd en is een merker voor DNA schade [47]. MDC1 bindt 

op γ-H2AX en rekruteert nog meer MRN-ATM complexen waardoor distaal H2AX ook wordt 

gefosforyleerd. Dit leidt tot amplificatie van het γ-H2AX signaal rond de DNA DSB [23, 49].  
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Gamma-H2AX eiwitten kunnen ter hoogte van de DSB gedetecteerd worden als discrete 

nucleaire spots (foci) met behulp een fluorescent antilichaam specifiek voor γ-H2AX [44, 47, 48]. 

De γ-H2AX foci worden direct na blootstelling aan ioniserende straling gevormd en bereiken een 

maximale intensiteit een half uur na blootstelling aan ioniserende straling [46, 48]. Het aantal foci 

is gecorreleerd met het aantal geïnduceerde DNA DSB [47]. Omdat stralingsgevoeligheid 

geassocieerd is met het behoud van γ-H2AX foci, kunnen residuele DNA DSB significante 

determinanten zijn van vroege en late normale weefsel reacties. Residuele DSB die overblijven 

na 24 uur geven immers een idee over het aantal resterende, nog niet-herstelde DSB [50, 51]. 

De γ-H2AX foci test is een eenvoudige, precieze en erg gevoelige test die zowel kwantificatie als 

lokalisatie van DSB toelaat [47, 48]. Hierdoor is de test de geschikte methode voor de detectie 

van stralingsgeïnduceerde DNA schade, zelfs bij zeer lage stralingsdoses [46]. 53BP1 is een eiwit 

dat net als γ-H2AX zal accumuleren ter hoogte van een DNA DSB. Het 53BP1 eiwit is betrokken 

in checkpoint activatie en DNA herstel. Daarnaast zullen 53BP1 foci ook vrij snel gevormd 

worden als respons op ioniserende straling (figuur 6) [52, 53]. Een dubbele kleuring voor zowel 

γ-H2AX als 53BP1 zal zorgen voor een consequente, meer accurate scoring van DNA DSB.  

 
Figuur 5: Rekrutering van 53BP1 [48]. De rekrutering van 53BP1 gebeurt downstream van H2AX. DNA DSB 

kunnen 53BP1 rekruteren naar het omliggende chromatine via de binding van Tudordomeinen met het 

gedimethyleerde histon H4 (H4K20me2) of via een MDC1 afhankelijke weg [54, 55]. 
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4.2 Apoptose test 

Wanneer de DNA schade te groot is kan apoptose optreden als alternatief voor DNA herstel. De 

bepaling van stralingsgeïnduceerde apoptose (radiation-induced apoptosis of RIA) in perifere 

bloedlymfocyten door middel van flowcytometrie lijkt een veel belovende merker voor laattijdige 

neveneffecten. RIA stijgt met verhoogde stralingsdosis en incubatietijd. Hogere percentages van 

RIA zijn geassocieerd met een betere respons op stralingsschade. Eerder werd gepubliceerd dat 

NK-cellen het meest stralingsresistent zijn, terwijl CD4, CD8 en B-lymfocyten de meest 

radiosensitieve lymfocyten zijn. Deze verschillen in radiosensitiviteit zijn te verklaren door 

genetische factoren; het genexpressieniveau van p53 wordt geïnduceerd in CD4, CD8 en B-

lymfocyten en niet in NK-cellen [56].  

De relatie tussen RIA en cellulaire radiosensitiviteit is echter nog niet volledig uitgeklaard. Een 

prospectieve klinische studie heeft eerder aangetoond dat CD4 en CD8 T-lymfocyten van 

kankerpatiënten met laattijdige radiotoxiciteit, een lagere RIA vertonen [57]. Andere studies 

slaagden er echter niet in om die correlatie te vinden tussen apoptose en borstreacties [51]. 

5 Probleem- en doelstelling 

Ondanks optimalisatie van de behandeling ondervindt ongeveer 5% van de borstkankerpatiënten 

behandeld met radiotherapie ernstige laattijdige bijwerkingen. Volgens de literatuur zijn zowel 

hogere niveaus van residuele DNA schade als lagere niveaus van stralingsgeïnduceerde apoptose 

geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van laattijdige radiotoxiciteit.  

In deze studie wordt de individuele cellulaire stralingsgevoeligheid van borstkankerpatiënten 

bepaald met behulp van een γ-H2AX/53BP1 foci test en een apoptose test na in vitro bestraling 

van perifere bloedlymfocyten. De resultaten van deze cellulaire stralingsgevoeligheidstesten 

worden gecorreleerd met de klinische late toxiciteit bepaald volgens het LENT-SOMA 

scoringssysteem en een algemene cosmetische score. Het uiteindelijke doel is om een predictieve 

test uit te werken die borstkankerpatiënten met een verhoogde stralingsgevoeligheid identificeert, 

zodat de behandeling van deze patiënten kan aangepast worden om het ontstaan van 

radiotoxische neveneffecten te reduceren. 
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Materialen en methoden 

1 Inleiding 

In deze studie wordt de individuele cellulaire stralingsgevoeligheid van borstkankerpatiënten 

behandeld met radiotherapie bepaald na in vitro bestraling van perifere bloedlymfocyten. Zowel 

hogere niveaus van residuele DNA schade als lagere niveaus van stralingsgeïnduceerde apoptose 

zijn volgens de literatuur geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van laattijdige 

klinische radiotoxiciteit.  

2 Studiepopulatie 

De studiepopulatie bestaat uit borstkankerpatiënten behandeld in het UZ Gent. Alle vrouwen 

hebben een borstsparende operatie ondergaan gevolgd door IMRT gedurende de periode 2009 tot 

2013. De vrouwen ondergingen hypofractionaire radiotherapie volgens het START B schema (15 

x 2,67 Gy), gevolgd door een eventuele additionele boost (4 x 2,5 Gy). Er worden retrospectief 

vrouwen geselecteerd met ernstige laattijdige nevenwerkingen (cases) en een gematchte groep 

zonder laattijdige bijwerkingen (controles) na een follow-up periode van minstens twee jaar. 

Triage van de patiënten gebeurt op basis van de BCCT.core score waarna late toxiciteit wordt 

beoordeeld tijdens een follow-up consultatie door een bevoegd radiotherapeute op basis van 

verschillende aspecten van het LENT-SOMA scoringssysteem: borstasymmetrie, teleangiëctasie, 

hyper- en hypopigmentatie, atrofie en fibrose ter hoogte van het litteken en buiten het tumorbed. 

Daarnaast wordt er algemeen cosmetisch gescoord door drie observers volgens de Harvard/ 

NSABP/RTOG Breast Cosmesis Grading Scale zoals weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Harvard/NSABP/RTOG Breast Cosmesis Grading Scale [58].  
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Matching van de case-controle koppels gebeurt op basis van patiëntgerelateerde factoren (BMI, 

borstgrootte en leeftijd) en behandelingsgerelateerde parameters (positie (buik- of ruglig), boost, 

nodale bestraling en systemische therapieën) waarbij volgende prioriteit gegeven werd aan de 

desbetreffende parameters van hoog naar laag: 

 Hoogste prioriteit: boost, positie (buik- of ruglig) en nodale bestraling 

 Secundaire prioriteit: cupmaat en systemische behandeling (chemotherapie, 

hormoontherapie en targeted therapie) 

 Tertiaire prioriteit: leeftijd en BMI 

Na akkoord van de patiënte en tekenen van het informed consent, werd bloed afgenomen in  

heparine gecoate buizen. 

3 Gamma-H2AX/53BP1 foci test 

De DNA herstelcapaciteit wordt bepaald aan de hand van het aantal residuele DNA DSB 24 uur 

na in vitro bestraling van T-lymfocyten. Het aantal residuele foci in de T-lymfocyten wordt 

representatief geacht voor het DNA herstel in andere weefsels [59].  

3.1 Isolatie van T-lymfocyten uit vol bloed 

Er wordt RosetteSep Human T-Cell Enrichment Cocktail (50 µl/ml vol bloed) (Stemcell 

Technologies) toegevoegd aan 2 ml vol bloed om T-lymfocyten te isoleren. Ongewenste cellen 

worden gecrosslinkt aan rode bloedcellen met vorming van immunorosettes.  

Na 20 minuten incubatie op kamertemperatuur wordt het aangerijkte bloed verdund met 

Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline (D-PBS) (Gibco, Life Technologies) + 2% foetal calf 

serum (FCS) (Gibco, Life Technologies). Het verdunde bloed wordt voorzichtig onder een hoek 

van 45° in een proefbuis gebracht met RosetteSep DM-L densiteitsmedium (Stemcell 

Technologies). De aanbevolen hoeveelheden worden weergegeven in tabel 3.  

Tabel 3: Aanbevolen hoeveelheden. 

Vol bloed (ml) PBS + 2% FCS (ml) Densiteitsmedium (ml) 

1 1 1,5 

2 2 3 

3 3 3 

4 4 4 
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Na 20 minuten centrifugatie (1200*RCF, /2 en \0) (Eppendorf) vormen de T-lymfocyten een 

laagje tussen het densiteitsmedium en het plasma (figuur 6).  

 
Figuur 6: Isolatie van T-lymfocyten uit vol bloed [60]. 

De T-lymfocyten worden weggenomen met behulp van een Pasteur-pipet en worden in een 

conische buis overgebracht. De cellen worden tweemaal gewassen met 10 ml D-PBS + 2% FCS 

en geresuspendeerd in cRPMI1 (Gibco, Life Technologies) en 10% FCS. De lymfocyten worden 

geteld onder een lichtmicroscoop met behulp van een Burkerkamer (Marienfeld). In de 

Burkerkamer wordt 30 μl celoplossing + 30 μl trypaanblauw (Sigma-Aldrich) geladen. Het 

gemiddeld aantal T-lymfocyten van 2 x 16 vakjes wordt vermenigvuldigd met de 

verdunningsfactor (2) en een conversiefactor (10 000) om de T-lymfocytconcentratie te bekomen. 

Er wordt verder gewerkt met een concentratie van 400 000 - 600 000 T-lymfocyten/ml. Een te 

hoge concentratie wordt gecompenseerd door het toevoegen van extra cRPMI + 10% FCS tot de 

gewenste concentratie. Indien de concentratie te laag is, worden de stalen 6 minuten 

gecentrifugeerd (180 g); het teveel aan supernatans wordt verwijderd, gevolgd door resuspensie 

van de celsuspensie. 

3.2 In vitro bestraling 

De proefbuisjes met T-lymfocyten worden bestraald met X-stralen (160 kV, 3 mm Al filtratie) tot 

een dosis van 4 Gy in een warmwaterbad op 37°C. Na de bestraling worden de stalen voor 24 uur 

in een incubator op 37°C in 5% CO2 geplaatst. Voor elk bestraald staal wordt er ook een niet 

bestraald controle staal genomen. 

                                                 
1  Complete Roswell Park Memorial Institute medium (cRPMI): 500 ml RPMI + 5 ml L-glutatine + 2,5 ml 

penicillin/streptomycine 
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3.3 Fixatie en immunohistochemische kleuring 

Na een herstelperiode van 24 uur, wordt 250 µl celsuspensie met behulp van de cytospin 

(Cellspin Tharmac) overgebracht op poly-lysine gecoate slides (VWR international). Nadien 

worden de slides 20 minuten gefixeerd met 3% paraformaldehyde (PFA) (Sigma-Aldrich), 

gevolgd door een bewaring overnacht in een badje van 0,5% PFA bij 4°C.  

Na de fixatie worden de cellen gewassen met D-PBS en wordt ijskoud 0,2% Triton X-100 

(Sigma-Aldrich) toegevoegd. Triton X-100 zal de celmembraan permeabiliseren zodat de 

antilichamen beter de cellen kunnen binnendringen en binden. De cellen worden driemaal 10 

minuten gewassen met D-PBS + 1% Bovine Serum Albumin (BSA) (Roche) die aspecifieke 

binding van de antilichamen zal voorkomen. Vervolgens wordt 100 µl van het eerste antilichaam 

toegevoegd waarna de slides gedurende 1 uur in een vochtige kamer op een schudplaat worden 

geplaatst.  

Het primaire antilichaam is een combinatie van anti-γ-H2AX (Biolegend) en anti-53BP1 (Abcam) 

in een 1:500 verdunning in D-PBS + 1% BSA. Na 1 uur worden de cellen driemaal 10 minuten 

gewassen met D-PBS + 1% BSA, gevolgd door het toevoegen van 100 µl secundair antilichaam. 

Het secundaire fluorescente antilichaam is een combinatie van GAM-TRITC2 (Sigma-Aldrich) en 

GAR-Alexa4883 (Invitrogen) beiden 1:1000 verdund in D-PBS + 1% BSA. De slides worden 

opnieuw 1 uur in een vochtige kamer op een schudplaat geplaatst en worden hierna driemaal 10 

minuten gewassen in D-PBS. Na toevoeging van 35 µl fluoromount (Sigma-Aldrich) + 0,2% 

DAPI (Sigma-Aldrich) worden de slides afgedekt met een dekglaasje (VWR international) en 

worden overnacht bewaard op 4°C. 

3.4 Foci analyse 

Anti γ-H2AX is een monoclonaal antilichaam, verkregen uit een muis. Anti γ-H2AX wordt 

gevisualiseerd met behulp van GAM-TRITC. GAM-TRITC is een secundair geit anti-muis 

antilichaam, geconjugeerd met TRITC die γ-H2AX spots rood aankleuren. Anti 53BP1 is een 

polyclonaal antilichaam, verkregen uit een konijn. Anti 53BP1 wordt gevisualiseerd met behulp 

van het secundaire antilichaam GAR-Alexa488 dat aanleiding geeft tot groene 53BP1 spots. 

                                                 
2 Goat anti-mouse antilichaam gekoppeld aan tetramethylrhodamine isothiocyanate: visualisatie γ-H2AX foci 
3 Goat anti-rabbit antilichaam gekoppeld aan Alexa fluor 488: visualisatie 53BP1 foci 
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Het aantal foci wordt bepaald met behulp van de Metafer, een automatische fluorescentie 

microscoop. Inscanning van de preparaten gebeurt met behulp van een automatische fluorescentie 

Zeiss-Axio-Imager Z.2 microscoop (Carl Zeiss). De beelden worden automatisch opgenomen met 

een 63x olielens en de foci die een overlap vertonen tussen de kleuring voor γ-H2AX en 53BP1, 

worden manueel geteld. Er worden in totaal minstens 200 cellen geteld (minstens 50 cellen per 

preparaat) met behulp van het software programma Metacyte Software v.3.8.6 (Metasystems). 

4 Apoptose test 

Apoptose is een vorm van geprogrammeerde celdood en wordt gekenmerkt door een reeks 

morfologische wijzigingen zoals nucleaire en cytoplasmatische blebbing, de vorming van 

apoptotic bodies en chromatinecondensatie. Vroege apoptose wordt gekenmerkt door een 

translocatie van fosfatidylserine naar de buitenzijde van de plasmamembraan waardoor 

fosfatidylserine wordt blootgesteld aan de extracellulaire omgeving [7]. Vroege apoptose kan 

gedetecteerd worden door het fluorescente FITC-annexine V, een Ca2+ afhankelijk 

fosfolipidebindend eiwit met een hoge affiniteit voor fosfatidylserine. Er kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen vroege en late apoptose door FITC-annexine V te gebruiken in 

combinatie met 7-AAD. Het 7-AAD wordt niet opgenomen doorheen een intacte celmembraan 

en is hierdoor een merker voor late apoptose waarbij de celmembraan permeabel is geworden. 

De RIA zal worden aangetoond bij CD8 T-lymfocyten 48 uur na in vitro bestraling van bloed met 

8 Gy. De keuze hiervoor is gebaseerd op voorgaande onderzoeken. CD8 T-lymfocyten blijken 

meer sensitieve merkers te zijn voor apoptose dan CD4 T-lymfocyten [51, 61]. Eerdere studies 

hebben uitgewezen dat een incubatie van 48 uur het meest effectief is [56] en dat de beste 

resultaten worden bekomen na bestraling met 8 Gy [28]. 

4.1 In vitro bestraling 

Het bloed van de borstkankerpatiënten wordt verdund (1:10) in cRPMI + 20% FCS. Het 

verdunde bloed wordt bestraald in een warmwaterbad op 37°C met een dosis van 8 Gy met 

behulp van een X-stralenbuis (160 kV, 3 mm Al filtratie). Na de bestraling worden de stalen voor 

48 uur in een incubator op 37°C in 5% CO2 geplaatst. Voor elk bestraald staal wordt er ook een 

niet bestraald controle staal genomen. 
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4.2 Flowcytometrische voorbereiding 

Na 48 uur incubatie, wordt het verdunde bloed gecentrifugeerd. Het supernatans wordt 

verwijderd en de pellet wordt geresuspendeerd in de overgebleven oplossing. Aan 100 µl bloed 

wordt 5 µl van beide oppervlaktemerkers, V500-CD45 (BD Biosciences) en APC-CD8 (BD 

Biosciences), toegevoegd. Deze oppervlaktemerkers staan in voor de selectie van respectievelijk 

leukocyten en CD8 T-lymfocyten. Na 20 minuten incubatie in het donker, worden de rode 

bloedcellen gelyseerd met behulp van 2 ml verdunde lysebuffer (1:10 in bidest water) (BD 

Biosciences). Er gebeurt een nieuwe incubatie van 10 minuten in het donker, de stalen worden 5 

minuten gecentrifugeerd (1500 RPM) en het supernatans wordt verwijderd. De stalen worden 

tweemaal gewassen in D-PBS. Na het wassen worden de stalen opnieuw 5 minuten 

gecentrifugeerd (1500 RPM) en het supernatans wordt verwijderd. De pellet wordt 

geresuspendeerd in 100 µl verdunde annexine buffer (1:10 in bidest water) (BD Biosciences). Er 

wordt aan elk staal 5 µl 7-AAD en 5 µl FITC-annexine V toegevoegd en de stalen worden 15 

minuten geïncubeerd in het donker. Na een laatste toevoeging van 400 µl verdunde annexine 

buffer (1:10 in bidest water) kunnen de stalen worden uitgelezen met de flowcytometer (BD 

FACSCanto II, BD Biosciences). 

4.3 Uitlezing aan de hand van flowcytometrie 

Met behulp van de flowcytometer worden eerst CD8 T-lymfocyten geselecteerd, waarna verdere 

selectie gebeurt op basis van de forward/side scatter (FSC en SSC) zoals weergegeven in figuur 7. 

De FSC is proportioneel tot de celgrootte, terwijl SSC gerelateerd is tot de granularity of interne 

complexiteit van de cel. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen vroeg en laat 

apoptotische T-lymfocyten met behulp van de FITC-annexine V en 7-AAD kleuring. Vroeg 

apoptotische cellen zijn positief gekleurd voor het FITC-annexine V antilichaam. Laat 

apoptotische cellen zijn positief gekleurd voor zowel FITC-annexine V antilichaam als 7-AAD.  
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Figuur 7: Leeg werkblad flowcytometer. Eerst worden CD8 T-lymfocyten geselecteerd, waarna verdere selectie 

gebeurt op basis van de FSC ten opzichte van de SSC. De uiteindelijke selectie gebeurt door middel van een FITC-

annexine V/7-AAD kleuring waarbij late apoptose wordt gekenmerkt door een positieve aankleuring door zowel 

annexine V als 7-AAD.  
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5 Statistische analyse 

De analyses werden uitgevoerd met behulp van het Statistical Package for Social Sciences versie 

22 (SPSS v.22) softwarepakket en Excel.  

Aangezien er gewerkt wordt met een kleine testpopulatie, wordt de significantie van de klinische 

gegevens getoetst door onderverdeling in categorieën. Hiervoor worden de patiënten 

onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën [<50, 50-69, ≥70 jaar], BMI-klassen [20-24,9 

(normaal gewicht); 25-29,9 (overgewicht); ≥30 (obesitas)], cupmaatgroepen [B, C, D en E+] en 

borstgrootteclassificaties bepaald via intekening van CT-beelden [<500, 500-749, 750-999, 

≥1000 cc].  

In het LENT-SOMA scoringssysteem wordt fibrose onderverdeeld in vier categorieën. Bij de 

analyse van de resultaten wordt fibrose buiten het tumorbed ingedeeld als geen of minimale 

fibrose (Δ0 en Δ1) en ernstige fibrose (Δ2 en Δ3).  

In dit onderzoek wordt er een statistisch tweeluik gehanteerd. Enerzijds wordt er gewerkt aan de 

hand van een gematchte case-controle setup, anderzijds worden ook groepen onderling 

vergeleken.  

5.1 Gematchte case-controle vergelijking 

Toetsing naar significante verschillen bij patiënt- en therapie gerelateerde gegevens in de 

gematchte case-controle setup gebeurt door gebruik te maken van McNemar Test (2x2 tabel) en 

McNemar-Bowker Test (pxp tabel) voor nominale variabelen. Statistische significantie voor de 

cellulaire testen wordt getest met behulp van de Wilcoxon Signed Ranks Test voor gepaarde 

continue waarden.  

Alle testen worden tweezijdig getoetst waarbij p-waarden kleiner dan 0,05 als statisch significant 

worden beschouwd. 
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5.2 Vergelijking tussen groepen 

Verschillen in klinische en therapie gerelateerde gegevens tussen beide groepen worden nagaan 

met behulp van de Chi-kwadraat test of de Fisher’s Exact test. De Fisher’s Exact test wordt 

gebruikt bij 2x2 tabellen wanneer er niet wordt voldaan aan de Chi-kwadraat test voorwaarde dat 

maximaal 20% van de Expected Counts kleiner mag zijn dan 5. Eveneens wordt de Chi-kwadraat 

test gebruikt om significantie van gecategoriseerde RIA-waarden te toetsen tussen cases en 

controles. De continue resultaten van de cellulaire testen tussen verschillende groepen worden 

getoetst op significante verschillen door middel van de Mann-Whitney U test (twee groepen) of 

de Kruskal Wallis test (meerdere groepen). 

Alle testen worden tweezijdig getoetst waarbij p-waarden kleiner dan 0,05 als statisch significant 

worden beschouwd. 

Daarnaast wordt er op de resultaten van de cellulaire testen een sensitiviteits- en 

specificiteitsanalyse uitgevoerd door middel van de oppervlakte onder de receiver-operating 

characteristic cuve (AUC ROC-curve).  
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Resultaten 

1 Cases, controles en gezonde vrijwilligers 

Voor deze studie werden twaalf gematchte case-controle paren geselecteerd gebaseerd op het 

deskundige oordeel van de bevoegde radiotherapeut.  

De relevante klinische en therapie-gerelateerde gegevens van de geselecteerde patiënten zijn 

opgelijst in tabel 4. De gemiddelde leeftijd (± SD) van cases en controles is respectievelijk 68 (± 

9,46) jaar en 57 (± 11,10) jaar. Er worden geen significante verschillen in klinische parameters 

waargenomen in zowel de gematchte case-controle setup als op groepsniveau (p > 0,05). 

Tabel 4: Klinische en therapie-gerelateerde parameters van cases en controles. 

 

 

Follow-

up (jaar) 

Leeftijd 

(jaar) a  

Cupmaat 
a  

Borst- 

volume 

(cc) a 

BMI 

(kg/m2)a  

Boost 

(J/N) b 

Buiklig/ 

Ruglig b 

Nodale 

therapie 

(J/N) b 

Chemo- 

therapie 

(J/N) b 

Hormoon- 

therapie 

 (-/AI/T) a 

Targeted 

therapie 

(J/N) b 

Case            

BC1.0 4 48 B95 299,06 27 J R N J - N 

BC2.0 3 75 E100 1511,56 34 J R N N AI N 

BC3.0 3 62 C 952,69 26 J R J N AI N 

BC4.0 2 70 C95 1041,66 31 J R J N AI N 

BC5.0 3 56 D110 1337,29 38 J B N J T N 

BC6.0 2 80 C120 990,94 33 J R N N AI N 

BC7.0 2 78 C105 1038,77 31 J R N N T N 

BC8.0 3 78 C100 429,49 25 J R N N T N 

BC9.0 2 69 C110 1108,22 29 J R N N AI N 

BC10.0 2 66 C95 1416,36 35 J R J J AI N 

BC11.0 3 67 H85 1571,59 33 J R J J AI N 

BC12.0 3 67 D95 722,47 24 J R N N AI N 

Controle            

BC1.1 3 36 C95 459,29 25 J R N J - N 

BC2.1 2 59 D105 1556,76 37 J R N N AI N 

BC3.1 3 62 D95 688,65 22 J R J J AI J 

BC4.1 3 60 C90 348,04 22 J R J J AI N 

BC5.1 3 44 F100 1144,85 29 J B N N T N 

BC6.1 2 64 D95 979,64 25 J R N J AI N 

BC7.1 4 53 C95 326,53 21 J R N N T N 

BC8.1 3 74 C 547,99 30 J R N N T N 

BC9.1 4 61 B85 424,09 28 J R N N T N 

BC10.1 3 44 C95 440,19 23 J R J J T N 

BC11.1 3 57 E115 1063,37 50 J R J J AI N 

BC12.1 4 70 D85 532,26 27 J R N N AI N 
a geen significant verschillen gevonden in gematchte case-controle setup: McNemar-Bowker Test en in unmatched setup: Chi-square test 

b geen significant verschillen gevonden in de gematchte case-controle setup: McNemar Test en in unmatched setup: Fisher Exact test  
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Daarnaast worden in deze studie ook drie gezonde, vrouwelijke vrijwilligers met een leeftijd die 

varieert van 49 tot 81 jaar geïncludeerd om te vergelijken met de controle patiënten. Op deze 

manier kon nagegaan worden in welke mate voorafgaande therapie een invloed heeft op de 

biologische merkers die gebruikt werden in deze studie. 

2 Gematchte case-controle setup 

2.1 Gamma-H2AX/53BP1 foci test 

In figuur 8 wordt het gemiddeld aantal stralingsgeïnduceerde foci per T-lymfocyt 24 uur na 4 Gy 

blootstelling voor de gematchte cases en controles voorgesteld. In een gematchte case-controle 

setup wordt er geen statistisch significant verschil gevonden (p = 0,0712). Toch kunnen we 

stellen dat de meeste cases een hoger aantal γ-H2AX/53BP1 foci vertoonden 24 uur na bestraling 

in vergelijking met de controles. 

 
Figuur 8: Resultaten van de γ-H2AX/53BP1 foci assay voor de verschillende case-controlekoppels. Er wordt 

een vergelijking gemaakt van het gemiddeld aantal geïnduceerde foci/T-lymfocyt tussen de gematchte koppels. De 

foutenvlaggen stellen 1 SD voor (op basis van de verschillende slides die gescoord werden per patiënt).  

BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 BC10 BC11 BC12

Case 9,049 10,755 9,552 9,806 10,721 8,274 8,888 10,175 10,236 9,226 10,200 10,364

Control 9,304 9,050 7,414 9,472 9,959 9,190 9,112 9,957 9,156 9,029 9,664 9,620
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2.2 Apoptose test 

Het percentage stralingsgeïnduceerde late apoptose wordt uitgezet in figuur 9 voor de 

verschillende gematchte koppels. Er zijn geen apoptose resultaten beschikbaar van twee cases 

(BC2.0 en BC7.0) ten gevolge van uitlezingsproblemen. Er wordt een statistisch significant 

verschil geobserveerd in geïnduceerde late apoptose resultaten van de tien overgebleven koppels 

(p = 0,0069) (p < 0,01). 

 
Figuur 9: Resultaten van de stralingsgeïnduceerde late apoptose. Vergelijking van het percentage RIA tussen de 

gematchte cases en controles. De foutenvlaggen stellen 1 SD voor. 

3 Vergelijking tussen cases en controles 

3.1 Gamma-H2AX/53BP1 foci test 

In figuur 10 is de verdeling van het aantal geïnduceerde foci per T-lymfocyt voor cases en 

controles weergegeven. Er wordt geen significant verschil geobserveerd bij een toetsing van het 

aantal geïnduceerde foci/cel tussen cases (9,770) en controles (9,244) (p = 0,1060).  

BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 BC9 BC10 BC11 BC12

Case 3,30% 20,80% 15,35% 19,85% 7,90% 6,87% 34,30% 19,30% 29,05% 8,80%

Controle 17,35% 18,45% 24,80% 34,50% 39,80% 46,00% 35,70% 22,70% 39,35% 25,45% 25,85% 24,25%
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Figuur 10: Boxplot van resultaten γ-H2AX/53BP1 foci test. Vergelijking van aantal geïnduceerde foci/cel tussen 

cases en controles. 

In figuur 11 worden de stralingsgeïnduceerde foci per T-lymfocyt voor zowel de cases (rood) als 

de controles (blauw) trapsgewijs naast elkaar uitgezet.  

 
Figuur 11: Resultaten van de γ-H2AX/53BP1 foci test voor cases en controles. Graduele uitzetting van het 

gemiddeld aantal stralingsgeïnduceerde foci/cel. De foutenvlaggen stellen 1 SD voor.  
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3.2 Apoptose test 

In tabel 5 worden de resultaten van de apoptose test voor 10 cases en 12 controles weergegeven, 

aangezien er geen apoptose resultaten beschikbaar waren van case BC2.0 en BC7.0. In figuur 12 

worden de stralingsgeïnduceerde late apoptose waarden trapsgewijs naast elkaar uitgezet. Er 

wordt een significant verschil geobserveerd bij een vergelijking van de geïnduceerde RIA-

resultaten tussen cases (16,56%) en controles (29,52%) (p = 0,0084) (p < 0,01). Diezelfde 

significante associatie wordt teruggevonden bij categorisatie van de RIA-waarden (volgens de 

schalen gehanteerd door Ozsahin en Aria et al [57, 62]) (p = 0,0093) (p < 0,01). 

Tabel 5: Resultaten van stralingsgeïnduceerde late apoptose.  

 Cases Controles 

0 Gy (%)   

  Gemiddelde (± SD) 

  Mediaan [range] 

4,72 (± 3,62) 

4,05 [1,05-11,95] 

4,45 (± 2,55) 

3,55 [1,75-10,10] 

8 Gy (%)  

  Gemiddelde (± SD) 

  Mediaan [range] 

21,75 (± 11,35) 

20,38 [7,97-38,80] 

33,97 (± 9,83) 

33,43 [19,10-51,75] 

Geïnduceerde late apoptose (%)  

  Gemiddelde (± SD) 

  Mediaan [range] 

16,56 (± 10,07) 

17,33 [3,30-34,30] 

29,52 (± 9,22) 

25,65 [17,35-46,00] 

Geïnduceerde late apoptose (aantal/totaal)*  

  ≤16 

  16-24 

  >24 

5/10 

3/10 

2/10 

0/12 

3/12 

9/12 

*Categorisatie volgens Ozsahin en Azria et al [57, 62] 

 
Figuur 12: Resultaten van de apoptose test voor cases en controles. Graduele uitzetting van de percentages 

stralingsgeïnduceerde late apoptose voor patiënten die late stralingsgeïnduceerde complicaties vertonen (rood) en 

patiënten zonder late stralingstoxiciteit (blauw). De foutenvlaggen stellen 1 SD voor. 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

%
R

IA



33 

 

De sensitiviteit en specificiteit van de apoptose test kan worden nagegaan aan de hand van een 

AUC-analyse van de ROC-curve zoals weergegeven in tabel 6 en in figuur 13. De AUC van de 

absolute RIA-waarden uit deze studie bedraagt 0,833.  

Tabel 6: De verschillende coördinaten van de ROC-curve. 

Positive if Less Than or Equal Toa Sensitivity 1 - Specificity 

0,00000 0,000 0,000 

0,05085 ,100 0,000 

0,07385 ,200 0,000 

0,08350 ,300 0,000 

0,12075 ,400 0,000 

0,16350 ,500 0,000 

0,17900 ,500 ,083 

0,18875 ,500 ,167 

0,19575 ,600 ,167 

0,20325 ,700 ,167 

0,21750 ,800 ,167 

0,23475 ,800 ,250 

0,24525 ,800 ,333 

0,25125 ,800 ,417 

0,25650 ,800 ,500 

0,27450 ,800 ,583 

0,31675 ,900 ,583 

0,34400 1,000 ,583 

0,35100 1,000 ,667 

0,37525 1,000 ,750 

0,39575 1,000 ,833 

0,42900 1,000 ,917 

1,00000 1,000 1,000 

a. The smallest cutoff value is the minimum observed test value minus 1, and the largest cutoff value is the maximum observed 

test value plus 1. All the other cutoff values are the averages of two consecutive ordered observed test values. 

 

 
Figuur 13: ROC-curve van stralingsgeïnduceerde late apoptose. Kleinere waarden van de testvariabele indiceren 

een sterker bewijs voor het ontwikkelen van late toxiciteit.  
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4 Associatiestudie tussen fibrose en cellulaire radiosensitiviteit 

In deze studie werd ontwikkelden 6 van de 24 patiënten ernstige fibrose. In figuur 14 en 15 

worden respectievelijk de verdeling van stralingsgeïnduceerde foci en late apoptose uitgezet ten 

opzichte van fibrose buiten het tumorbed. Er werd een statistisch significante associatie gevonden 

tussen het ontwikkelen van ernstige fibrose buiten het tumorbed en een hoog aantal geïnduceerde 

foci (p = 0,0113). Er werd ook een associatie gevonden tussen lage RIA-waarden en het ontstaan 

van fibrose buiten het tumorbed (p = 0,0457). 

 
Figuur 14: Boxplot van het gemiddeld aantal geïnduceerde foci/cel en het ontwikkelen van fibrose buiten het 

tumorbed. 

 
Figuur 15: Boxplot van RIA-resultaten ten opzichte van het ontwikkelen van fibrose buiten het tumorbed. 
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5 Radiosensitiviteitvergelijking tussen controles en gezonde vrouwen 

Er wordt ook nagegaan of er een associatie is tussen kanker en een verhoogde cellulaire in vitro 

radiosensitiviteit. Hiervoor worden het aantal geïnduceerde foci/cel en de RIA-waarden tussen 

twaalf borstkankerpatiënten zonder late stralingsgeïnduceerde complicaties en drie gezonde 

vrouwen vergeleken.  

5.1 Gamma-H2AX/53BP1 foci test 

Het gemiddeld aantal stralingsgeïnduceerde foci per cel voor controle patiënten en gezonde 

vrouwen wordt uitgezet in figuur 16. Er is geen statistisch significant verschil in aantal residuele 

foci/cel tussen controles (9,24) en gezonde vrouwen (9,12) (p = 0,7728). 

 

Figuur 16: Resultaten van de γ-H2AX/53BP1 foci test voor controle patiënten en gezonde vrouwen. 
Trapsgewijze vergelijking van het aantal stralingsgeïnduceerde foci/cel tussen controle borstkankerpatiënten (blauw) 

en gezonde vrouwen (groen). De foutenvlaggen stellen 1 SD voor. 
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5.2 Apoptose test 

Figuur 17 geeft de RIA-percentages weer van de controle patiënten en de gezonde vrouwen. De 

late apoptose niveaus tussen controles (29,52%) en gezonde vrouwen (44,40%) zijn significant 

verschillend (p = 0,0433). 

 
Figuur 17: Resultaten van de apoptose test voor controles en gezonde donoren. Graduele vergelijking van de 

percentages stralingsgeïnduceerde late apoptose tussen borstkankerpatiënten zonder late stralingsgeïnduceerde 

complicaties en gezonde vrouwen. De foutenvlaggen duiden 1 SD aan. 
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Bespreking 

Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van borstkanker omdat het de kans op 

herval reduceert en de overlevingsgraad verhoogt. De grootste uitdaging is om de dosis te 

concentreren in de tumorcellen en het omliggende gezonde weefsel zo veel mogelijk te sparen. 

Het oplopen van stralingsgeïnduceerde nevenwerkingen is nog steeds een belangrijke limiterende 

factor in de radiotherapie. In tegenstelling tot acute stralingsgeïnduceerde complicaties, is late 

toxiciteit irreversibel en kan het leiden tot een significante reductie van de levenskwaliteit. Het 

uitwerken van predictieve testen en merkers om patiënten te identificeren met een verhoogd 

risico op het ontwikkelen van late toxiciteit, is dan ook cruciaal.  

1 Patiëntenselectie 

Uit een groep van borstkankerpatiënten behandeld met radiotherapie tussen 2009 en 2013 werden 

er patiënten geselecteerd met ernstige laattijdige toxiciteit (cases) en gematchte controles die 

geen late nevenwerkingen vertoonden. In deze studie gebeurde de triage van patiënten aan de 

hand van de BCCT.core score, waarna late toxiciteit door een bevoegd radiotherapeute werd 

bepaald op basis van verschillende aspecten: atrofie, borstasymmetrie, teleangiëctasieën, hyper- 

en hypopigmentatie en subcutane fibrose. Laattijdige toxiciteit is dus een breed begrip en omvat 

meerdere eindpunten. Het ontbreken van een uniforme, gestandaardiseerde beschrijving en 

beoordeling van de ernst van late stralingsgeïnduceerde borsttoxiciteit is dan ook al jaren een 

pijnpunt. Momenteel bestaan er meerdere scoringssystemen om late toxiciteit te beoordelen zoals 

de LENT-SOMA, de Radiation Therapy Oncology Group/European Organization for Research 

and Treatment of Cancer (RTOG/EORTC) (bijlage 1) en Common Terminology Criteria for 

Adverse Events versie 4 (CTCAE v4). Deze scoringssystemen hebben elk hun eigen 

gedefinieerde eindpunten en graderingssystemen die onderling sterk kunnen variëren wat een 

vergelijking tussen verschillende scoringssystemen bemoeilijkt [63]. Binnen deze 

scoringssystemen wordt late toxiciteit doorgaans onderverdeeld in graden waardoor patiënten 

gemakkelijker onderling te vergelijken zijn voor één bepaald eindpunt. Het nadeel aan deze 

gradering is echter dat patiënten reeds in een ernstige klasse kunnen worden ingedeeld vóór 

radiotherapie, omwille van chirurgische uitkomst.  
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De cosmese kan tijdens de follow-up nog verder reduceren onder invloed van de radiotherapie, 

maar kan banaal lijken of zelfs onopgemerkt blijven bij het bekijken van het verschil in 

classificatie over de tijd omdat patiënten die reeds ingedeeld werden in de hoogste graad, weinig 

of niet kunnen verergeren. Binnen deze studie deed dit probleem zich vooral voor bij het 

eindpunt ‘retractie’. Wanneer chirurgie reeds zorgde voor een significante reductie in 

borstvolume, was het soms moeilijk vast te stellen of deze reductie tijdens follow-up nog 

toegenomen was. 

In deze studie werd voor elke patiënte afzonderlijk de LENT-SOMA score en de algemene 

cosmetische score geanalyseerd en geïnterpreteerd. De selectie van cases en controles werd 

gestaafd aan de hand van de objectieve criteria uit het LENT-SOMA scoresysteem (tabel 1) en de 

algemene cosmetische score volgens de Harvard/NSABP/RTOG Breast Cosmesis Grading Scale 

(tabel 2) zoals weergegeven in bijlage 2.  

Bij het analyseren van de toxiciteitsgegevens werd er bewust gekozen de gegevens vóór de 

radiotherapie én na een minimale follow-up van twee jaar in rekening te brengen. In de meeste 

studies wordt late toxiciteit vastgelegd bij de laatste consultatie en wordt er dus geen rekening 

gehouden met de toxiciteitsgegevens vóór de radiotherapie. Zoals reeds vermeld worden 

patiënten die een zware chirurgische ingreep ondergingen, maar niet verergeren over de tijd, 

hierdoor verkeerd geclassificeerd als ernstige toxiciteitspatiënten. In deze studie zou dit 

bijvoorbeeld het geval zijn bij controle BC11.1. Deze patiënte werd gescoord als ‘poor’ vóór 

aanvang van de radiotherapie omwille van borstretractie door een zware chirurgische ingreep. 

Deze patiënte ondervindt echter geen bijkomende complicaties ten gevolge van de radiotherapie 

en wordt hierdoor ook beschouwd als een goede controle.  

Wanneer er echter alleen gekeken zou worden naar het verschil in toxiciteit, moet men ook voor 

ogen houden dat als patiënten bij aanvang al in een ernstige categorie worden geclassificeerd, ze 

(bijna) niet kunnen overgaan naar een hogere graad. In deze studie wordt dit opgemerkt bij de 

algemene cosmetische score van een aantal geselecteerde cases: BC1.0, BC4.0 en BC5.0. Deze 

patiënten ondergingen een zware chirurgische behandeling waardoor het cosmetische resultaat 

vóór de radiotherapie als ‘poor’ werd beschouwd. In tegenstelling tot de eerder genoemde 

controle BC11.1, verergert het cosmetisch uitzicht bij deze patiënten na radiotherapie. Dit is 

helaas niet duidelijk als er enkel naar het verschil gekeken zou worden.  
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Omdat het LENT-SOMA scoringssysteem enkel aandacht schenkt aan de ontwikkeling en de 

densiteit van fibrose, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het optreden van fibrose ter 

hoogte van het tumorbed en fibrose buiten het tumorbed. In deze studie wordt dit onderscheid 

wel in rekening gebracht. Hierbij werden de oorspronkelijke fibrose stadiëringsdefinities van het 

LENT-SOMA scoresysteem in acht genomen.  

Laattijdige toxiciteit is afhankelijk van patiëntgerelateerde factoren en therapie afhankelijke 

factoren. Bij het matchen van de koppels werd er dan ook rekening gehouden met de dosis, 

positie, adjuvante systemische therapie, leeftijd, BMI en borstgrootte. Een voorbeeld van een 

gematcht case-controle koppel uit deze studie is weergegeven in bijlage 3. Het was niet mogelijk 

om binnen het tijdsbestek van deze masterproef voor elke case een geschikte controle te vinden 

die voldeed aan alle vooropgestelde criteria. Wanneer er geen perfecte controle werd gevonden, 

werd in de selectie prioriteit gegeven aan factoren die geassocieerd zijn met een verhoogde 

morbiditeitskans. De hoogste prioriteit ging uit naar het matchen op therapiepositie (buik- of 

ruglig), boost en nodale bestraling. Daarnaast werd er zo veel mogelijk rekening gehouden met 

de borstgrootte en de systemische therapie en tertiair werd er gematcht op leeftijd en BMI. 

Oorspronkelijk gebeurde de matching van borstgrootte op basis van de beschikbare gegevens: 

BMI en opgegeven cupmaat. Bij het afronden van de studie waren ook borstvolumes (minus 5 

mm) voorhanden. Eerdere studies hebben al aangetoond dat er een slechte correlatie is tussen 

borstvolume en cupmaat. Enerzijds is er geen standaardisatie tussen verschillende fabrikanten en 

anderzijds kennen ook veel vrouwen hun correcte BH-maat niet [64]. De minder goede correlatie 

tussen cupmaat en borstgrootte is ook in deze studie opmerkelijk. De borstvolumes (minus 5 mm) 

lijken voor de geselecteerde patiënten uit deze studie een betrouwbaardere parameter te zijn. Aan 

de hand van gestandaardiseerde foto’s is af te leiden dat gelijke cupmaten – opgegeven door de 

patiënte zelf – niet overeenkomen met dezelfde borstgrootte bij een vergelijking tussen vrouwen. 

Daarom wordt er in deze studie geopteerd om verder te matchen op basis van de ingetekende 

borstvolumes in plaats van de opgegeven cupmaten. Statistische vergelijking toonde aan dat er 

geen significant verschil was in borstvolume tussen de twee groepen. 
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2 Bepaling van de individuele stralingsgevoeligheid 

Tot op vandaag zijn er geen functionele testen die routinematig in de kliniek worden gebruikt om 

late effecten ten gevolge van radiotherapie te voorspellen. In deze masterproef wordt de 

individuele cellulaire stralingsgevoeligheid van borstkankerpatiënten met en zonder laattijdige 

complicaties na radiotherapie, bepaald met behulp van een γ-H2AX/53BP1 foci test en een 

apoptose test na in vitro bestraling van perifere bloedlymfocyten. De resultaten voor alle 

geïncludeerde individuen zijn terug te vinden in bijlage 4. 

De detectie van γ-H2AX/53BP1 foci met behulp van immunofluorescentie microscopie is een 

sensitieve methode voor het detecteren van individuele DNA DSB. Foci scoring met behulp van 

immunofluorescentie microscopie is echter een zeer arbeidsintensief proces. Daarnaast is een 

accurate bepaling van het aantal geïnduceerde foci afhankelijk van de kwaliteit van de 

immunologische kleuring en zijn er grote verschillen in het aantal getelde spots mogelijk tussen 

verschillende scoorders. De slides kunnen ook automatisch gescoord worden door het Metafer 

softwaresysteem, maar deze automatische scoring slaagt er (nog) niet in om verschillen in 

intensiteiten en afmetingen van foci juist te interpreteren en zal bij hoge doseringen tot een 

onderscoring leiden [65]. Deze nadelen beletten om een vergelijking te maken tussen 

verschillende individuen en/of onderzoeksgroepen, waardoor het momenteel niet mogelijk is om 

een cut-off waarde te bepalen die radiosensitieve individuen zal identificeren. 

In de literatuur is er geen consensus omtrent mogelijke associatie tussen het aantal geïnduceerde 

DNA DSB en het optreden van laattijdige complicaties ten gevolge van radiotherapie. Een aantal 

onderzoeken vermeldden een positieve associatie tussen stralingsgeïnduceerde foci en het 

optreden van late radiotoxiciteit [66-69]. Andere studies slaagden er niet in om diezelfde 

associatie terug te vinden [50, 51, 70, 71]. In deze masterproef werd er geen statistisch significant 

verschil gevonden op case-controle niveau (p = 0,0712) noch op groepsniveau (p = 0,1060). Het 

gebrek aan associatie kan mogelijk worden toegeschreven aan de kleine patiëntenpopulatie. Een 

andere verklaring is dat de γ-H2AX/53BP1 foci test niet alle aspecten gerelateerd aan het 

ontstaan van laattijdige stralingsgeïnduceerde complicaties, omvat. Naast DNA 

herstelmechanismen worden late neveneffecten immers ook bepaald door fibrotische en 

inflammatoire processen die niet meteen gelinkt kunnen worden aan DDR [50].  
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Om die reden is er besloten om de associatie tussen fibrose buiten het tumorbed en late toxiciteit 

na te gaan. Er zijn zes cases (BC1.0, BC2.0, BC5.0, BC8.0, BC11.0 en BC12.0) van de 

patiëntenpopulatie die een ernstig verschil in fibrose buiten het tumorbed (≥ Δ2) vertonen (zie 

bijlage 2). Er werd een statisch significante associatie gevonden tussen radiotherapie gerelateerde 

fibrose buiten het tumorbed en het gemiddeld aantal stralingsgeïnduceerde DNA DSB (p = 

0,0113).  

Naast de bepaling van het aantal residuele DNA DSB, werd ook het percentage 

stralingsgeïnduceerde late apoptose bepaald met behulp van flowcytometrie. In deze studie 

vertoonden patiënten met laattijdige complicaties ten gevolge van de radiotherapie lagere niveaus 

van stralingsgeïnduceerde late apoptose in vergelijking met de patiënten zonder late bijwerkingen. 

Er werd een significant verschil (p < 0,01) gevonden zowel in de gematchte case-controle setup 

(p = 0,0069) als bij de vergelijking tussen de tien cases en twaalf controles (p = 0,0084). Eerdere 

studies stelden vast dat late toxiciteit geassocieerd is met lagere niveaus van apoptose [28, 56, 57, 

72]. Enkele studies rapporteren echter dat er geen correlatie tussen RIA en de individuele respons 

op radiotherapie [51, 71]. Het gebrek aan correlatie in die studies kan enerzijds te wijten zijn aan 

het gebruik van ingevroren lymfocyten (hierbij verwacht men hogere background waarden) in 

plaats van pas geïsoleerde T-lymfocyten uit vol bloed [51] en anderzijds gebeurde de bestraling 

van de lymfocyten met een lagere dosis dan 8 Gy [51, 71]. 

Ozsahin et al toonden in een prospectieve studie met 399 curatief bestraalde kankerpatiënten aan 

dat lage RIA-waarden graad 2 en 3 late toxiciteit kunnen voorspellen. De late toxiciteit van de 

patiënten werd bepaald volgens de RTOG/EORTC schalingscriteria. In de studie werden 

meerdere soorten kanker geïncludeerd: lymfoom, borst-, prostaat-, blaas-, long- en colonkanker 

[57]. Door deze grote verscheidenheid wordt verondersteld dat apoptose bepaling in lymfocyten 

de stralingsgevoeligheid van vele weefsels kan reflecteren [12, 57].  
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Ozsahin et al construeerden drie RIA-categorieën voor CD8 T-lymfocyten na een bestraling met 

8 Gy rond de 33% kwantielen: ≤ 16%, 16% - 24% en > 24%. Er werd aangetoond dat lage RIA-

waarden (≤ 16%) significant geassocieerd waren met graad ≥ 2 late toxiciteit en patiënten met 

een graad 3 toxiciteit vertoonden nooit hoge RIA-percentages (> 24%). Uit een AUC analyse van 

de ROC-curve voor graad ≥ 2 late toxiciteit bedroeg de positief predictieve waarde 83% en de 

negatief predictieve waarde 86% [57]. Uit de hierboven beschreven prospectieve studie werden 

147 borstkankerpatiënten behandeld door middel van borstsparende chirurgie en adjuvante 

radiotherapie. Azria et al toonden bij deze borstkankerpatiëntengroep aan dat het niet-ontstaan 

van fibrose twee jaar post-radiotherapie significant lager is voor patiënten met lage CD8 RIA-

waarden: 23%, 76% en 91% voor respectievelijk ≤ 16%, 16% - 24% en > 24% [62]. 

Toepassing van diezelfde cut-off waarden op de resultaten van deze studie wordt geïllustreerd in 

tabel 5. Vijf van de tien cases (BC1.0, BC4.0, BC6.0, BC8.0 en BC12.0) hadden RIA-resultaten 

lager dan 16%, tegelijkertijd werden deze lage RIA-waarden bij geen enkele controle patiënt 

waargenomen. Bij twee cases (BC9.0 en BC11.0) werden er RIA-waarden hoger dan 24% 

aangetoond, terwijl dit bij negen van de twaalf controles werd waargenomen. Er werd eveneens 

een significante associatie gevonden tussen het ontstaan van laattijdige complicaties ten gevolge 

van de radiotherapie en lage stralingsgeïnduceerde late apoptose waarden (≤ 16%) (p = 0,0093). 

De gevonden resultaten liggen dus in lijn met de bevindingen uit de bovenvermelde prospectieve 

studies [57, 62]. Toch moeten er enkele kanttekeningen worden gemaakt. In de studie van Azria 

et al werd laattijdige toxiciteit vastgelegd aan de hand van het RTOG/EORTC scoringssysteem. 

Er zijn voor het borstweefsel slechts twee beoordelingscategorieën: complicaties ter hoogte van 

de huid en ter hoogte van het subcutaan weefsel (bijlage 1). In deze masterproef werden 

laattijdige complicaties beoordeeld door middel van het gedetailleerde LENT-SOMA 

scoringssysteem met een additionele distinctie tussen fibrose ter hoogte van het litteken en buiten 

het tumorbed. Azria et al beschouwden cosmetische veranderingen niet als eindpunt en hielden 

enkel rekening met subcutane fibrose als eindpunt voor laattijdige bijwerkingen [62].  
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Naast de ongelijkheid in eindpunten, werd late apoptose tussen de verschillende studies bepaald 

aan de hand van een verschillend protocol. De studies van Ozsahin en Azria et al gebruikten 

immers een annexine V en propidium jodide (PI) kleuring voor de bepaling van late apoptose [57, 

62]. In deze masterproef werd uitdrukkelijk voor een annexine V/7-AAD kleuring gekozen, 

omdat het gebruik van annexine V/PI geassocieerd is met een hoog aantal vals positieven, door 

PI-aankleuring van het RNA in het cytoplasmatische compartiment [73]. Daarenboven werden 

flowinstellingen voor de selectie van apoptotische cellen uit de studies van Ozsahin en Azria et al 

niet openbaar gemaakt waardoor een exacte vergelijking van de apoptose cut-off waarden in 

principe niet mogelijk is [57, 62].  

Om laatstgenoemde reden werd er besloten om de RIA-resultaten uit deze studie te analyseren 

aan de hand van een ROC-curve (figuur 13 en tabel 6). Hoewel er gewerkt wordt met een zeer 

kleine populatie (tien cases en twaalf controles), geeft de ROC-curve een indicatie van de 

sensitiviteit en specificiteit van deze studie. ROC-curve analyse toont aan dat een cut-off waarde 

van 16,35% overeenstemt met 100% specificiteit en 50% sensitiviteit. Dit wil zeggen dat de helft 

van de tien geselecteerde patiënten met laattijdige stralingsgeïnduceerde complicaties, RIA-

waarden vertoonden kleiner dan 16,35%, terwijl alle patiënten zonder laattijdige nevenwerkingen 

hogere RIA-waarden vertoonden. Deze waarde is vergelijkbaar met de 16% cut-off bepaald door 

Ozsahin en Azria et al [57, 62]. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat in de studie van Azria 

et al niet enkel patiënten met laattijdige toxiciteit werden geselecteerd indien de RIA ≤ 16%. Het 

percentage complicatievrije overleving was echter wel significant lager in de groep met lage 

RIA-waarden: 23%, 76% en 91% voor respectievelijk ≤ 16%, 16% - 24% en > 24%  [62]. Met 

het oog op de ontwikkeling van een predictieve test om patiënten met een verhoogd risico op late 

radiotoxiciteit te identificeren, is het aangeraden om zowel een hoge sensitiviteit als specificiteit 

te hebben. ROC-curve analyse toont aan dat een cut-off waarde van 21,75% zorgt voor een 

correcte classificatie van 18 van de 22 patiënten (80% sensitiviteit en 83,33% specificiteit).  
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Er is eveneens besloten om de associatie tussen fibrose buiten het tumorbed en RIA na te gaan. 

Hiervoor werden de absolute RIA-waarden vergeleken met het al dan niet optreden van ernstige 

fibrose zoals weergegeven in figuur 15. Er werd een associatie gevonden tussen lage RIA-

waarden en het ontstaan van fibrose buiten het tumorbed (p = 0,0457). ROC-curve analyse toont 

aan dat 16,35% als cut-off waarde overeenkomt met 60% sensitiviteit en 88,2% specificiteit. Dit 

is vergelijkbaar met het complicatievrije overlevingscijfer uit de studie van Aria et al bij RIA-

waarden ≤ 16%: 23% (95% CI 12% - 36%) [62].  

In deze studie werd ook de associatie tussen stralingsgeïnduceerde foci/cel en RIA onderzocht. 

DNA DSB spelen immers een belangrijke rol in het induceren van apoptose. Afhankelijk van de 

ernst van de DNA beschadiging en het betrokken celtype, kan de cel apoptose ondergaan in 

plaats van de schade te herstellen. Zoals eerder vermeld, werd in deze studie aangetoond dat lage 

RIA-waarden geassocieerd zijn met het optreden van laattijdige complicaties ten gevolge van 

radiotherapie (p < 0,01). Hoewel de resultaten van de γ-H2AX/53BP1 foci test niet significant 

verschillend waren, leunden ze aan bij de significantiegrens bij zowel de gematchte case-controle 

setup (p = 0,0712) als bij vergelijking tussen beide groepen (p = 0,1060).  

Er werd echter geen correlatie gevonden tussen beide testen (Pearson’s R = 0,0013, p = 0,9953). 

Uitzetting van de RIA-waarden en het gemiddeld aantal geïnduceerde foci/cel voor beide groepen, 

toont een zwakke clustering van zowel de cases als de controles aan (figuur 18). 

 
Figuur 18: Verband tussen stralingsgeïnduceerde foci en late apoptose. Uitzetting van het gemiddeld aantal 

stralingsgeïnduceerde foci/cel ten opzichte van RIA-waarden voor cases (rood) en controles (blauw). De lijn stelt de 

Reference Line from Equation voor.  
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Ondanks uitgebreid onderzoek is er nog steeds geen eenduidig antwoord op de relatie tussen 

kanker en de cellulaire radiosensitiviteit. In deze masterproef werd onderzocht of het mogelijk is 

om een onderscheid te maken tussen borstkankerpatiënten en gezonde vrijwilligers door middel 

van de γ-H2AX/53BP1 foci test en de apoptose test. Er werd geen significant verschil gevonden 

tussen controle patiënten en gezonde vrouwen bij bepaling van de residuele DNA schade (p = 

0,7728) (figuur 16), door een grote interindividuele variabiliteit. Er werd echter wel een 

significant verschil opgemerkt tussen beide groepen bij de bepaling van de RIA (p = 0,0433) 

(figuur 17). We dienen echter op te merken dat er gewerkt werd met een klein aantal gezonde 

vrouwen, dus het is aan te raden om deze studie uit te voeren met een grotere testpopulatie. 

Bovendien liggen de RIA-waarden van deze gezonde vrouwen wel allen boven de cut-off waarde 

van 24%. 

Deze uitkomsten sluiten aan met resultaten uit eerdere studies. Djuzenova et al vonden eveneens 

geen statistisch significant verschil bij een vergelijking van geïnduceerde γ-H2AX foci waarden 

tussen gezonde vrijwilligers en borstkankerpatiënten zonder ernstige acute stralingsgeïnduceerde 

huideffecten. De residuele DNA schade 24 uur na in vitro bestraling met een dosis van 2 Gy was 

vergelijkbaar voor beide groepen [74]. Brozowska et al vergeleken de individuele cellulaire 

stralingsgevoeligheid van gezonde vrijwilligers en prostaatkankerpatiënten met zonder ernstige 

(acute/late) radiotoxiciteit aan de hand van een γ-H2AX foci test en apoptose test (annexine V + 

PI). Er werd eveneens geen significant verschil gevonden in stralingsgeïnduceerde foci 24 uur na 

in vitro bestraling met een dosis van 1 Gy. Er werd een kleine maar significante stijging in late 

apoptose niveaus waargenomen tussen gezonde controles en patiënten zonder bijwerkingen 5 uur 

na in vitro bestraling met 1 Gy. De late apoptose resultaten 24 uur na bestraling werden echter 

niet vermeld [71]. Doch dienen we te vermelden dat 5 uur een zeer vroeg tijdspunt is voor 

apoptosescoring.  
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Algemeen besluit 

Laattijdige complicaties bepalen mee het succes van radiotherapie en de levenskwaliteit van de 

patiënten. Het bepalen van de individuele stralingsgevoeligheid is dan ook van cruciaal belang 

om een geïndividualiseerd radiotherapie behandelingsplan op te stellen.  

In dit retrospectief onderzoek werd er een significante associatie gevonden tussen het 

ontwikkelen van laattijdige complicaties en lage RIA-waarden. De klinische toepasbaarheid 

omtrent de bepaling stralingsgeïnduceerde late apoptose in lymfocyten is dan ook beloftevol om 

met hoge sensitiviteit en specificiteit de individuele stralingsgevoeligheid van patiënten te 

bepalen. Uitbreiding van de studie op een grote studiepopulatie is echter wel noodzakelijk om de 

resultaten te bevestigen en een cutoff-waarde vast te leggen bij de in deze studie gebruikte 

flowcytometrische instellingen. 

In tegenstelling tot de apoptose test, werd er geen significant verschil gevonden tussen cases en 

controles met de γ-H2AX/53BP1 foci test. Omdat de onderzoekspopulatie in deze studie beperkt 

was, zijn bijkomende studies met grotere onderzoekspopulatie noodzakelijk om deze resultaten te 

bevestigen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: RTOG/EORTC scoringsschaal voor late effecten (borstmodule) [38] 

 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Skin Slight atrophy, 

pigmentation 

change, some hair 

loss 

Patchy atrophy, 

moderate 

telangiectasia, total 

hair loss 

Marked atrophy, 

gross telangiectasia 

Ulceration 

Subcutaneous 

tissue 

Slight induration 

(fibrosis), and loss of 

subcutaneous fat 

Moderate fibrosis, 

but asymptomatic; 

slight field 

contracture, ≤10% 

linear reduction 

Severe induration 

and loss of 

subcutaneous tissue, 

field contracture; 

≥10% linear 

reduction 

Necrosis 

 

 

  



 

Bijlage 2: Toxiciteitsgegevens van patiënten vóór de radiotherapie en na 2 jaar follow-up 

Patiënten 

Algemene 

cosmetische score 

LENT-SOMA 

Retractie Borstoedeem Teleangiëctasie 
Fibrose t.h.v. 

litteken 

Fibrose buiten 

tumorbed 
Lymfeoedeem Pigmentatie 

Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 

Case 

BC1.0 Poor Poor 3 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

BC2.0 Good Poor 1 3 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 

BC3.0 Fair Poor 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

BC4.0 Poor Poor 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 

BC5.0 Poor Poor 2 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 

BC6.0 Good Fair 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0  0 2 

BC7.0 Good Poor 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

BC8.0 Good Poor 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

BC9.0 Fair Fair 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

BC10.0 Good Poor 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 

BC11.0 Excellent Good 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 

BC12.0 Fair Fair 1 1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 1 2 

Controle 

BC1.10 Excellent Excellent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC2.1 Excellent Excellent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC3.1 Excellent Excellent 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC4.1 Excellent Excellent 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC5.1 Excellent Excellent 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC6.1 Excellent Excellent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC7.1 Excellent Excellent 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

BC8.1 Fair Good 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

BC9.1 Excellent Excellent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

BC10.1 Excellent Excellent 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

BC11.1 Poor Poor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC12.1 Good Good 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Legende: 
                

Δ(-1) / =  Δ(+1)  Δ(+2)  Δ(+3)         



 

Bijlage 3: Gestandaardiseerde foto’s van een gematcht case-controle koppel 

CASE CONTROLE 

Voor radiotherapie 

 

Voor radiotherapie 

 

2 jaar na radiotherapie 

 

2 jaar na radiotherapie 

 



 

 LATE APOPTOSE GAMMA-H2AX/53BP1 FOCI/CEL 

 0 Gy 8 Gy IND 0 Gy 4 Gy IND 

BC1.0 8,20% 11,50% 3,30% 0,780 9,829 9,049 

BC1.1 1,75% 19,10% 17,35% 1,316 10,62 9,304 

BC2.0  1,005 11,760 10,755 

BC2.1 5,60% 24,05% 18,45% 1,500 10,550 9,050 

BC3.1 11,95% 32,75% 20,80% 1,460 11,012 9,552 

BC3.1 10,10% 34,90% 24,80% 0,780 8,194 7,414 

BC4.0 1,60% 16,95% 15,35% 1,036 10,842 9,806 

BC4.1 7,30% 41,80% 34,50% 1,468 10,94 9,472 

BC5.0 8,10% 27,95% 19,85% 0,864 11,585 10,721 

BC5.1 3,70% 43,50% 39,80% 1,208 11,167 9,959 

BC6.0 1,05% 8,95% 7,90% 2,660 10,934 8,274 

BC6.1 5,75% 51,75% 46,00% 1,160 10,350 9,190 

BC7.0  1,044 9,9320 8,888 

BC7.1 2,80% 38,50% 35,70% 1,252 10,364 9,112 

BC8.0 1,10% 7,97% 6,87% 0,680 10,855 10,175 

BC8.1 2,40% 25,10% 22,70% 1,219 11,176 9,957 

BC9.0 4,50% 38,80% 34,30% 1,124 11,360 10,236 

BC9.1 3,40% 42,75% 39,35% 1,192 10,348 9,156 

BC10.0 4,50% 23,80% 19,30% 0,348 9,574 9,225 

BC10.1 2,00% 27,45% 25,45% 0,576 9,605 9,029 

BC11.0 3,60% 32,65% 29,05% 1,492 11,692 10,200 

BC11.1 6,10% 31,95% 25,85% 1,296 10,960 9,664 

BC12.0 2,60% 11,40% 8,80% 1,572 11,936 10,364 

BC12.1 2,55% 26,80% 24,25% 1,448 11,068 9,620 

HC1 4,70% 54,20% 49,50% 1,576 9,912 8,336 

HC2 4,40% 53,45% 49,05% 0,884 10,304 9,420 

HC3 4,70% 39,35% 34,65% 1,132 10,732 9,600 

 



 

 


