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Casus Dhr R 64 jaar

• Voorgeschiedenis: 

– meniscusletsel bdz

– Psoriasis

• Bezoek longarts ivm hoesten: 

– stadium IV longcarcinoom type adenocarcinoom uitgaande van 

de LBK

– Roken 16-35 jaar
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Quiz 1

• Wat lijkt u meest waarschijnlijke mutatie bij deze patiënt

– A: KRAS

– B: EGFR
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Pathologie uitslag
• Gebruikte methode: Schatting tumorcelpercentage in gebied geselecteerd voor macrodissectie. Macrodissectie van 

tumorrijk FFPE materiaal. DNA extractie m.b.v. de Cobas extractie-kit (Roche), multiplex PCR en PGM/Ion-Torrent

sequentie-analyse van het PGM-UMCG-oncopanel (IonPGMv01; zie www.MolOncoPath.nl). 

• Bij een tumorcelpercentage van >40% (dit is \R\20% mutant allel) en minimaal 200 reads heeft deze techniek een 

hoge gevoeligheid voor het aantonen van mutaties: echter bij een negatieve uitslag is de aanwezigheid van een 

mutatie in een minor subpopulatie van de tumor niet geheel uitgesloten. Bij een tumorcelpercentage van 20-40% is 

een positieve uitslag ook betrouwbaar, echter bij een negatieve uitslag is niet uit te sluiten dat er toch een mutatie 

aanwezig is. Het laboratorium Moleculaire Pathologie van UMCG is CCKL-geaccrediteerd. 

• De gebruikte methode detecteert alle bekende mutaties die van belang kunnen zijn voor de therapiekeuze in 

longadenocarcinoom (NSCLC) ( zie www.MolOncoPath.nl ). Geteste exonen/genen: EGFR (NM_005228.3): exon 18, 19, 

20 en 21; BRAF (NM_004333.4): codon 594, 599 en 600; KRAS (NM_004985.3): codon 12/13, 59/61, 117 en 146 

Panel bevat ook: ERBB2 (HER2) (NM_001005862.2), KIT (NM_000222.2), ALK (NM_004304.4), NRAS 

(NM_002524.4),PDGFRA (NM_006206.4) en PIK3CA (NM_006218.2) (zie www.MolOncoPath.nl ). 

• Resultaat van mutatieanalyse: DNA isolatie na macrodissectie van FFPE materiaal (percentage neoplastische cellen: 

30%) Moleculaire interpretatie : Mutatie in het EGFR: c.2573T>G, p.(L858R): 33% mutant allel Geen mutaties in de 

andere bekende hotspots van EGFR, BRAF, KRAS, ERBB2 (HER2), KIT, ALK, NRAS, PDGFRA en PIK3CA 

• Conclusie: Moleculaire diagnostiek i.v.m. therapiekeuze Materiaal (FFPE-blokje) ontvangen voor consult van 

Leeuwarden, PAF-T15-16908 A1 Moleculaire interpretatie (UMCG): Er is een mutatie aangetoond in EGFR: EGFR: 

c.2573T>G, p.(L858R). Er zijn geen mutaties waargenomen in de andere mutatie-hotspots in EGFR, BRAF, KRAS, 

ERBB2 (HER2), KIT, ALK, NRAS, PDGFRA en PIK3CA. 
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Quiz 2

• Wat gaan we geven als therapie?

– A: afatinib

– B: crizotinib
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Respons

• Afatinib 30mg start 14-10-2015

• 2-12-2015 partiele respons

• 01-06-2016 progressie >> 

nieuw biopt
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Quiz 3

• Wat verwacht u als mechanisme van resistentie?

– A HER2 amplificatie

– B MET mutatie

10



Pathologie uitslag biopt 2-I

• Er is een mutatie aangetoond in EGFR: c.2573T>G; 

p.(L858R) en EGFR: c.2369C>T; p.(T790M) 
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Pathologie uitslag biopt 2-II 

• Uitslag MET-FISH analyse: Totaal aantal gescoorde 

neoplastische kernen: 101 MET-kopieën/cel: 2.3 

MET/CEN7-ratio: 1.1 Moleculaire interpretatie: negatief 

(geen amplificatie van het MET-gen aantoonbaar) 

• Uitslag HER2 (ERBB2) FISH analyse: Totaal aantal 

gescoorde neoplastische kernen: 40 HER2-kopieen/cel: 

clusters HER2/CEP17-ratio: >2 Moleculaire interpretatie: 

positief (amplificatie van het HER2-gen aantoonbaar) 
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Quiz 4

• Wat nu?

– A: osimertinib

– B: lorlatinib
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Respons

• Start osimertinib 05-07-2016 

• 29-09-2016 deels afname; deels progressie 

van afwijkingen

• >> biopt 

groeiende laesie
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Pathologie uitslag biopt 3

• Er is een mutatie aangetoond in EGFR: c.2573T>G; 

p.(L858R). 

• Er zijn geen mutaties aangetoond in de andere genen in het 

panel. Klinische interpretatie: Activerende EGFR mutatie 

aangetoond. De eerder aangetoonde mutatie in EGFR: 

p.(T790M) wordt niet teruggevonden in het huidige 

materiaal. 

• Immunohistochemische kleuring tegen Her2Neu kleurt hard 

aan, 3+. 
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Quiz 5

• Wat is de beste therapie?

– A: afatinib

– B: trastuzumab
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Respons

• 18-11-2016 start paclitaxel/trastuzumab

• 12-01-2017 PET: respons behalve been

• 17-01-2017 MRI: respons
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Methode MTB
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Samenstelling MTB UMCG

• KMBP

– Prof. Dr. E. Schuuring

– Prof. Dr. A. van den Berg

– Dr. A. ter Elst

– Dr. E. van der Logt

– Dr. L. van Kempen

– Dr. M. Niemantsverdriet

• Pathologen

– Prof. Dr. W. Timens

– Dr. N. ‘t Hart

– Dr. A. Diepstra

• Longartsen

– Prof. Dr. H. Groen

– Drs. A. van der Wekken

– Drs. L. Hijmering

– Dr. TJN Hiltermann

• Oncologen

– Dr. H. Jalving

– Drs. S. Oosting

– Prof. Dr. G. Hospers

• Structural Biologist

– Prof. Dr. M. Groves



MTB (ook samen met de regio) 



Totaal 281 casus besproken
okt 2014-dec 2016



Besproken mutaties MTB
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Casus 1
Man 57 jaar 

Klinische gegevens

– Pleuravocht links laesie.

PA

– Maligne cellen met kenmerken van (metastatisch) 

adenocarcinoom van de long

MD

– GEEN breuken in ALK, ROS1 of RET

– ERBB2: c.2313_2324dup; p.(Y772_A775dup)



Wat is ERBB2 (HER2)?



Bekende “oncogene” mutatie? 
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Behandeling?



Mogelijke behandelstrategie: Afatinib

Suzawa et al., Cancer science 2016



Mogelijke behandelstrategie: Afatinib

Suzawa et al., Cancer science 2016



Phase II trial of pan-HER TKI (dacomitinib)

Kris et al., Annals of Oncology 2015



Advies MTB

HER2 IHC

– Cytoplasmatisch zwakke aankleuring, geen 

membraneuze aankleuring

Advies:

– Afatinib

Behandeling:

– Start afatinib 5-2-2016

– Partiële respons (5 maanden)



Nieuw materiaal Casus 1

Klinische gegevens

– st IV longcarcinoom, biopt massa thoraxwand links, 

nu progressie van ziekte

PA

– Weinig gedif. adenocarcinoom, ERBB2 IHC: 1+

MD

ERBB2: c.2313_2324dup; p.(Y772_A775dup)

FISH ERBB2:  Geen amplificatie

GEEN resistentie mechanisme gevonden



Casus 2
Man, 62 jaar

Klinische gegevens

– Drietal PET-positieve longhaarden en uitgebreide 

skelethaarden verdacht voor bronchus/longcarcinoom

PA

– Metastase adenocarcinoom, waarvan de IHC 

kleuringen goed passen bij metastase van een primair 

adenocarcinoma van de long

MD

– EGFR: c.2573T>G, p.(L858R)



Nieuw materiaal Casus 2 

Klinische gegevens

– Bekend met L858R nu resistent, eerder MET negatief, 

nadien chemotherapie gehad

PA

– Biopt rug links dorsaal mediaal: lokalisatie 

adenocarcinoom.

MD

– EGFR: c.2573T>G, p.(L858R)

– GEEN T790M

– GEEN MET amplificatie



Advies MTB

ERBB2 IHC en FISH

– ERBB2 IHC sterk positief.

– Amplificatie van ERBB2

Advies:

– Afatinib

Behandeling:

– Start afatinib 14-10-2015

– Partiële respons (9 maanden)



Casus 3
Man, 65 jaar

Klinische gegevens

– cT4N2M1a tumor uitgaande van de rechter long

PA

– Metastase adenocarcinoom, waarvan de IHC 

kleuringen goed passen bij metastase van een primair 

adenocarcinoma van de long

MD

– EGFR: c.2308_2309insGTT; p. (D770delinsGY)



Casus 3 - In silico validatie
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Advies MTB

EGFR exon 20 insertie

– Modeling:

• Geen hindrance afatinib

• Hindrance osimertinib

Advies:

– Afatinib

Behandeling:

– Start afatinib 21-10-2015

– Partiële respons (11 maanden)



Evaluatie MTB besluiten

EGFR exon 20 inserties

ERBB2
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EGFR Exon 20 inserties 

• Frequentie 4-9.2%1

• Therapie2:

– erlotinib

– gefitinib

– afatinib 

– osimertinib ?

Exon 20 mutation Reference Exon 20 mutation Reference 

p.D763_E764insFQEA  Huang and 

colleagues , 
2004 

p.D770_N771insSVD  

Wu and 

colleagues, 
2008  

p.D770_N771insSVD p.V769_D770insASV  

p.A761_Y762insEAFQ?  

Kosaka and 
colleagues, 

2004  

p.D770_N771insD  

p.A767_S768insTLA p.P772_H773insYNP  

p.D770>GY þ H773Y  

p.V769_D770insASV p.H773_V774insNPH  

p.V769_D770insASV  

Shigematsu 
and 

colleagues, 

2005 

p.D770_N771insG  

p.V773_C774insH  
p.A763_Y764insFQE
A  

Naidoo and 

colleagues, 

2015 

p.D770_N771insG  p.A767_S768insTLA  

p.V769_D770insC  p.V769_D770insASV  

p.P772_H773insNP  p.V769_D770insGE  

p.H773_V774insPH  p.V774_C775insHV  

p.H773_V774insNPH  p.N771_P772insH  

p.V774_C775insHV  p.N771_P772insN  

p.H773_V774insNPH  

Sasaki and 

colleagues, 

2007 

p.P772_H773insNP  

p.V769_D770insASV  p.P772_H773insNPH  

p.D770_N771insSVD  p.D770_N771insSVD  

p.P772_H773insV  p.D770_N771insGV  

p.P772_H773insN  p.D770_N771insGT  

p.D770_N771 ins SVD  

Sequist and 

colleagues, 

2007  

p.H773_v774insNPH  

p.D770>GI  p.H773_V774insPH  

p.N771>TH p.H773_V774insAH  

p.H773_V774insPH  p.H773_V774insH  

p.V774_C775insHV  p.H773_V774insY   

 

1 Arcila et al. 2013; Mitsudomi and Yatabe 2010; 
Oxnard et al. 2013;

2 Yasuda, Kobayashi, and Costa 2012; Yasuda et al. 2013.



Respons UMCG

Mutatie Respons PFS Response PFS Response PFS Response PFS

p.(D761N) NA 0,8 PR 3,9

p. (D770delinsGY) PR 11,0

p.(S768_D770dup) SD 4,0

p.(A767_V769dup) SD 12,7

p.(V769_D770insSFL) PD 2,5 PD 0,5

p.(N771_H773dup) SD 2,5 SD 4,0

p.(T790S) NA 0,4

p.(S768_V769delinsIL) SD 2,6

Gefitinib Erlotinib Afatinib Osimertinib



ERBB2 mutaties en amplificatie

• Frequentie 2-4%1

• In EGFR-TKI resistentie 6%2

• Therapie opties: 

– neratinib (HER2i) / temsirolimus (mTORi)3

– afatinib4

– trastuzumab icm paclitaxel5
1 Buttitta et al. 2006; 

Shigematsu et al. 2005; 
Stephens et al. 2004;

2 Arcila et al. 2012;
3 Gandhi et al. 2014; 
4 De Greve et al. 2012; 
5 Wang et al. 2006; 
6 Mazières et al. 2013. 



ERBB2 in longcarcinoom



Resistentie afatinib

• Amplificatie bij mutatie

– trastuzumab

• Verder nog onbekend

Rexer et al. 2012



Conclusie

• Obv literatuur, databases en modeling maken we 

gezamelijke keuzes.

• Evaluatie van die keuzes helpt ons verder te komen

• Voor vragen: info@MolOncoPath.nl of www.moloncopath.nl

• Doel: Gegevens delen tussen de regionale MTB’s om betere 

keuzes te kunnen maken (PATH project)

45




