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Belangrijk onderdeel van de diagnostiek 
van longkankerpatiënten
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Histologie (vaak gecombineerd met immunohistochemie) is nog 
steeds het belangrijkste diagnostische criterium om:

het optimale behandelplan van de longkankerpatiënt te bepalen



Histologie (vaak gecombineerd met immunohistochemie) is nog 
steeds het belangrijkste diagnostische criterium om:

het optimale behandelplan van de longkankerpatiënt te bepalen

Behoefte aan additionele tumormarkers waarmee 

we de respons op therapie optimaal kunnen voorspellen

Anno 2012 beschikken we over veel moleculaire 

methoden om genetische afwijkingen te detecteren

Welke genetische veranderingen zijn 
waargenomen in longkanker ?

Teveel om op te noemen !

Welke zijn klinisch relevant ?

Mutaties die in aanmerking komen voor gen 
(mutatie) gerichte therapie

Dancey Cell 2012



Tumor-specifieke mutaties in 
adenocarcinoom van de long

genoom-sequentie-analyse

N=188 tumors

L Ding et al. Nature 455, 1069-1075 (2008)

15107 mutaties in 827 verschillende genen !

Welke zijn driver mutaties ???

De moleculaire diagnostiek van longkanker 
tbv genmutatie-gerichte therapie

In 2012:

• EGFR-mutatie-analyse

Landelijke richtlijn “Niet-kleincellig longcarcinoom” (23-05-2011)

De enige moleculair-diagnostische test in de huidige richtlijn !!!

EGFR mutaties in longkankerEGFR mutaties in longkanker

Sasaki Eur J Cancer 2010

EGFR-mutaties: 32.9% (wereldbreed)

EGFR-mutaties: 15% (blanken)

EGFR-mutaties: 10% (Nederland)

EGFR-mutaties: 30% (aziaten)

EGFR-mutaties: 60% (niet-rokende aziaten)

Dahabreh, meta-analyse Clin Cancer Res 2010



“Lazarus Response” to Gefitinib:

Chemoresistant EGFR mutant adenocarcinoma

Johnson 2004
January 2002 October 2004
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Detectie van mutaties in EGFR
Waar zitten de mutaties ?

hotspots

EGFR-EIWIT-MOLECULE EGFR-GEN en EXONEN

G719 (~5%)

L861 (~2%)

Resistentie tegen TKI-behandeling (erlotinib/gefitinib)

TKI-resistente EGFR-mutaties

Recidieven in ~100% van NSCLC behandeld met 

erlotinib/gefitinib (verworven TKI-resistentie):

EGFR-mutatie in exon 20: T790M (~50%)
EGFR-insertie in exon 21: T854A

EGFR-mutatie in exon 19: D761Y

EGFR-mutatie in exon 19: L747S

Primaire resistentie bij behandeling met 

erlotinib/gefitinib (RR 75%):

- EGFR-mutaties in exon 20: T790M (~3%)

- EGFR-inserties in exon 20: D770_N771ins (~5%)

- EGFR-mutaties in exon 18: E709 (~1%)

Linardou Nat Rev Cancer 2009; Pao Nat Rev Cancer 2010; Yasuda Lancet 2011; Sequist et al, Sci Transl Med 2011 3:75ra26
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EGFR mutaties

~90% TKI- sensitieve EGFR-

mutaties: del19 en L858R

3305 different EGFR-mutations

254 EGFR-mutations associated with TKI-response

Only 9 with frequency => 1% Linardou NatRevCancer 2009

Zijn we er nu ?

• Nieuwe generatie EGFR-targeted drugs: ook effectief op “resistente”
EGFR-mutaties

• Dubbele mutaties -> combinatie-therapie ?

• De response van de vele “zeldzame” EGFR mutaties onbekend

• Niet-EGFR gerelateerde “resistentie” mutaties

• Intra-tumor heterogeniciteit (gevoeligheid van de test ?)

• Tumor-rijk versus celarm weefsel (gevoeligheid van de test ?)

• Is metastase/primaire tumor wel representatief voor effectieve targeting 
van de tumor ?

Mutaties die in aanmerking komen voor gen 
(mutatie) gerichte therapie

Dancey Cell 2012

De respons op crizotinib van EML4-ALK-positieve 
niet-kleincellige longcarcinoompatiënten is indrukwekkend

Kwak NEJM 2010

pretreatment After 2 cycles



13.14 Mb

EML4EML4--ALKALK translocaties/inversies in NSCLCtranslocaties/inversies in NSCLC

EML4/ALK fusie-produkt

ALK-gen

EML4-gen

inversie

Soda et al., Nature 448: 561-566, 2007 Soda et al., Nature 448: 561-566, 2007 

Sasaki Eur J Cancer 2010

EML4

ALK fusieALK fusie--genengenen
• EML4-ALK translocaties in 3.8% van ongeselecteerd NSCLC.

• De ALK-EML4 translocatie komt vaker voor:

* in (signet cell) adenocarcinomas
* jong-volwassenen

* never-smokers (< 100 cigarettes in lifetime)

* light-smokers (< 15 pack-years)
* tumoren zonder EGFR en KRAS mutatie (geen overlap)

• Aanbeveling: adenocarcinoom zonder EGFR en KRAS mutatie

Sasaki Eur J Cancer 2010

Solomon J Thor Oncol 2009

ALK Break Apart Probe Vysis
FDA-approved assay (Pfizer-trial)

• Normaal

• Translocatie
en Inversie

Commerciële ALK-FISH-probes:

• Vysis ALK break apart

• Poseidon ALK break apart

• Poseidon ALK/EML4 colocalisatie

EML4

Sasaki EJC 2010

FISH als gouden standaard

ALK Break Apart Probe Vysis
FDA-approved assay (Pfizer-trial)

• Normaal

• Translocatie
en Inversie



1975
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EML4-ALK FISH op paraffine coupes
Meer complexe patronen (D-H) dan klassiek (C)

Lastige moleculaire test !

A B C D

E F G H

A B C D E F G H
Yoshida J Thor Oncol 2011

Camidge Clin Canc Res 2010

Klassiek translocatie

patroon C in ALK-positieve 

tumoren is NIET zichtbaar



A B C D

Fused pattern 

(negative)

Split pattern

(positive)

Single red (3’)

pattern (positive)

Copy number gain of 

fused, isolated red 

and/or isolated green 

signals common

1. Camidge et al, CCR 2010

Complexe patronen met de ALK-segregatie assay

De detectie van ALK-EML4-translocatie
naast klassieke segregatie, ook alternatieve patronen

Camidge CCR 2010

De detectie van ALK-
EML4-translocatie

Cut-off 20%

100 kernen tellen

Goede correlatie met IHC

Yoshida J Thor Oncol 2011

Bright-field in-situ-hybridizatie
helderveld-ISH

voor ALK-segregatie (niet-commercieel)

Samenwerking UMCG met Ventana/Roche: validatie BRISH versus FISH

Samen met Evan Boers (Zwolle) en UMCG (Wim Timens) -> TMA met >500 adenocarcinomen en 140 SCC

Yoshida J Thor Oncol 2011



ALK1-IHC used for the detection of ALK-translocations in anaplastic lymphoma is not 
suitable for the detection of EML4-ALK inversion in NSCLC

Mino-Kenudson Clin Cancer Res 2010

D5F9 niet commercieel verkrijgbaar

Is de expressie van ALK1 mbv IHC een alternatieve test voor 
de detectie van de EML4-ALK inversie in NSCLC ?

Eunhee J Thor Oncol 2011

Sensitivity increases significant (~100%) 

using ALK1 and 5A4 with signal amplification

No loss of specificity (~100%)

IHC-algorithm (IHC0/+/++/++) has been

Suggested (Eunhee JTO 2011; Paik JTO 2011)

Conclusion: 

ALK-IHC is a good alternative to screen 

for patients with an EML4-ALK inversion

Validatie van optimaal screeningsmethode voor de detectie van 
de ALK-EML4 fusie tbv gen-gerichte therapie in longkanker

UMCG-TMA met >500 adenocarcinomen en 140 SCC (Zwolle, Boers en UMCG, Timens, Groen)

UMCG: 9  positieve ALK-cases mbv FISH

H2228 en H3122: ALK-FISH en ALK-IHC posiitief

•Abbott/Vysis ALK-SA FISH probe (gouden standaard)

•Ventana/Roche ALK-SA BRISH

•Poseidon/Kreatech ALK-SA FISH

•Poseidon/Kreatech EML4/ALK coloc FISH

•IHC d5F9 (collaboration with CTS)

•IHC d5F9 (collaboration with Ventana)

•IHC ALK01-DAKO

•IHC 5A4-ABCAM (zwolle/VUMC)

•RT-PCR EML4/ALK (onafhankelijke controlle test)

•Doel:

•1. optimalisatie testen (PPV ? Concordantie tussen ISH en IHC ?)

•2. wat is beste algoritme (reflex-tesring: voorscreenen met IHC; bevestiging met ISH ?)

•3. definities mbt de detectie te vaststellen (Pfizer, Ventana, VUMC, Zwolle, Maastricht en UMCG)

ALK-CTS IHC-kleuring

Harms, vd Sluis, Menkema, Den Dunnen, Kooistra, Timens, Schuuring

Haacke (CTS)

FISH-ALK-positief FISH-ALK-negatief



• Goede training analisten
• Optimale referenties
• Concrete definities
• Uitgebreide validatie
• Ervaring opbouwen (veel en regelmatig scoren)

FISH-ALK-SA-positief

De moleculaire diagnostiek van longkanker 
tbv gen-mutatie-gerichte therapie

Vanaf 2012 (verwachtte toepassingen):

• “resistente” EGFR mutaties (100% AC) > next-generation-TKI
• ALK-ELM4 translocatie (<4% AC) > crizotinib, …
• FGFR1-amplificatie (~20% SCC) > dasatinib, …
• BRAF-mutatie (< 2% AC) > PLX4732
• KRAS-mutatie (~40% AC) > sorafenib, …
• MET-amplificatie (4-20% AC) > crizotinib, Metmab, …
• ROS1-translocatie (1.7% AC) > crizotinib
• HER2-mutatie (2% AC) > herceptin
• EGFR-amplificatie (10% AC) > cetuximab, erlotinib, …

Momenteel geen toegepaste therapie (in de pipe-line; vaak in trial)

Veelbelovende data: implementatie van de detectie van deze mutaties 

binnen de Moleculaire Diagnostiek (conform CCKL/ISO15189)

de classificatie van longkanker in de tijdde classificatie van longkanker in de tijd

Pao, Lancet Oncol 2011



Een arsenaal aan nieuwe farmaceutica gericht tegen 
longkankercellen die aangrijpen op een gemuteerd eiwit

gen-gerichte therapie (gene-targeted therapy)

Tumor-specifieke mutaties in 
adenocarcinoom van de long

genoom-sequentie-analyse

N=188 tumors

L Ding et al. Nature 455, 1069-1075 (2008)

Detectie van mutaties
Hoe ziet de toekomst eruit ?

moleculair profiel van de tumor:

� Mutatie profiel (~800 targets, …)

� Translocaties (ALK, ROS, …)

� Amplificaties (FGFR1, EGFR, HER2, MET, …)

� Functionele expressie (IHC van mBRAF, mALK, mEGFR, MET, …)

>>> Personalized gene-targeted therapy over twee ja ar !!!

Waar heb ik het niet over gehad ???

kwaliteit:
• Werken conform iso15189 (verplicht)
• Centraliseren/netwerken
• Blijven innoveren
• Participatie QC-rondzendingen
• Monitoring
• Getrained personeel

De functie van klinisch moleculair bioloog in de 
pathologie is een noodzaak !!! Erkenning binnen 
onze eigen vereniging is van belang



Dank voor uw aandacht

e.schuuring@umcg.nl


