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Het doel van dit promotieonderzoek was om nieuwe moleculaire diagnostische testen voor selectie van 

therapie voor patiënten met longkanker te ontwikkelen en de huidige te verbeteren. Daarnaast hebben we 

resistentie mechanismen onderzocht in ALK‐breuk positieve longkankerpatiënten behandeld met crizotinib.  

In de huidige diagnostiek worden vaak meerdere testen uitgevoerd om genomische afwijkingen die van belang 

zijn voor de keuze van de optimale behandeling, op te sporen. De FISH‐techniek wordt gebruikt voor 

amplificaties en specifieke chromosomale breuken, IHC wordt gebruikt om te bepalen of er eiwit overexpressie 

is, nanostring om fusiegenen aan te tonen, en next‐generation‐sequencing (NGS) wordt gebruikt om te bepalen 

of er kleine mutaties aanwezig zijn in genen die relevant zijn voor therapie keuze.  Een probleem hierbij is dat 

de weefsel biopten die beschikbaar zijn voor het onderzoek vaak klein zijn en het percentage tumorcellen 

relatief laag is, met name bij longkankerpatiënten. We hebben daarom een op RNA‐gebaseerde NGS‐assay 

ontwikkeld waarmee we de aanwezigheid van meerdere typen genomische afwijkingen met één enkele test 

kunt aantonen. Deze test, beschreven in hoofdstuk 2, kan nucleotide veranderingen (SNVs), kleine deleties, 

inserties (INDELs), exon skipping mutaties, fusiegenen en overexpressie van genen aantonen. Op basis van een 

design gefocust op voor longkanker relevante genen hebben we 11 cellijnen en 42 longtumor samples met 

bekende mutaties geanalyseerd. De assay liet een sensitiviteit van 100% op formaline gefixeerd en paraffine 

ingebed weefsel (FFPE) zien, mits de kwaliteit van het RNA goed was (DV200‐waarde van meer dan 50 en er 

tenminste 50.000 unieke sequence reads). Op basis van deze resultaten hebben we geconcludeerd dat deze op 

RNA‐gebaseerde techniek goede test kenmerken toont en derhalve bruikbaar voor de diagnostische setting. 

We zijn momenteel bezig om in een prospectieve studie de klinische validiteit te testen in parallel met de nu 

gebruikte standaard technieken, zoals FISH, IHC, DNA‐gebaseerde‐NGS en nanostring analyse voor fusiegenen. 

Op dit moment worden in de diagnostiek tumoren gescreend voor therapie‐relevante mutaties met behulp van 

NGS op DNA  van de tumor na een verrijkingsstap door middel van PCR. In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht 

of we deze NGS‐data ook kunnen gebruiken om gen amplificaties aan te tonen.  We hebben hiervoor NGS‐data 

verzameld van 3540 tumoren uit de periode 2014 tot en met 2017. In deze serie zaten in het totaal 1586 

longtumoren. Voor de analyse hebben we twee verschillende benaderingen geëvalueerd. Als eerste hebben we 

ratio en z‐scores bepaald van de reads per amplicon binnen elk sample op basis van referentie amplicons. 

Daarnaast hebben we ratio en z‐score bepaald ten opzichte van normale controle samples. Amplificaties 

werden met name gevonden voor EGFR en ERBB2, en in een veel lager percentage voor enkele andere genen, 

waaronder MET.  

Voor een subset van de cases konden we de resultaten voor ERBB2 en MET valideren middels een vergelijking 

van de NGS‐data met de uitslagen van  de  FISH‐analyse in de diagnostiek. Tumor samples die geen amplificatie 

toonden met behulp van beide NGS benaderingen deden dat ook niet met FISH, terwijl de samples die wel 

amplificatie toonden een variabel beeld lieten zien met FISH. Amplificaties van EGFR werden gevalideerd 

middels de MLPA‐techniek, en gaven voor 43 van de 50 geteste samples een vergelijkbaar resultaat. 

Vervolgens hebben we onderzocht of de aanwezigheid van een EGFR gen‐amplificatie bij longkankerpatiënten 

met EGFR mutaties een voorspellende waarde heeft met betrekking tot het succes van de behandeling met 
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EGFR‐TKI. Deze analyse liet voor de ratio en z‐score bepaald op basis van de interne referentie amplicons een 

significant verschil zien. De aanwezigheid van amplificaties was geassocieerd met een slechtere respons op de 

therapie ten opzichte van patiënten zonder EGFR‐amplificaties (progressie vrije overleving: 4.5 maand zonder 

amplificatie versus 9.1 maand met amplificatie, p = 0.0017). Het aantal patiënten met EGFR‐mutaties en 

beschikbare klinische data was echter beperkt met 49 patiënten. De studie zal verder worden uitgebreid door 

klinische data van EGFR‐mutatie positieve patiënten uit de regio op te vragen. 

In hoofdstuk 4 hebben we in ALK‐positieve longkankerpatiënten die zijn behandeld met crizotinib gekeken of 

we middels “whole exome sequencing” (WES) van weefselbiopten verkregen vóór en na therapie mutaties 

konden aantonen die geassocieerd waren met resistentie tegen de therapie. In een cohort van 29 patiënten 

konden we voldoende DNA verzamelen van gepaarde samples vóór en na therapie van slechts 4 patiënten. In 

het totaal hebben we 582 somatische mutaties aangetoond, waarvan er 175 specifiek waren voor de tumor 

verkregen na crizotinib behandeling. In één van de patiënten vonden we een mutatie in ALK, waarvan al 

bekend was dat deze was geassocieerd met resistentie. Binnen de groep van genen die specifiek in de 

resistente tumoren waren gemuteerd zagen we een significante verrijking van vier epitheliaal naar 

mesenchymale transitie (EMT) geassocieerde pathways. Uit eerdere studies was EMT ook al naar voren 

gekomen als een mogelijk resistentie mechanisme. Onze resultaten komen daarmee overeen met eerdere 

studies die ook ALK‐afhankelijke en ALK‐onafhankelijke mechanismen hebben gevonden.  

Een nieuwe ontwikkeling binnen de moleculaire diagnostiek is het gebruik van cel‐vrij DNA (cfDNA) uit plasma 

om therapie‐keuze relevante mutaties aan te tonen. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in de ontdekking 

dat, in patiënten met tumoren, een klein deel van het cfDNA in plasma afkomstig is van de tumor. De 

ontwikkeling van steeds gevoeliger methodes om DNA te analyseren heeft het mogelijk gemaakt om tumor‐

specifieke mutaties in het cfDNA aan te tonen. Mogelijke voordelen van het gebruik van cfDNA is dat het 

minder invasief is en mogelijk beter de totale heterogeniteit van de tumor weer kan geven dan de analyse van 

een enkel weefselbiopt. In hoofdstuk 5 hebben we de waarde van cfDNA als biomarker voor ziekteactiviteit en 

kans op recidief getest in patiënten met slokdarmkanker. Alle 14 geïncludeerde patiënten zijn geopereerd met 

als doel de tumor volledig te verwijderen, maar bij drie van de patiënten ontstond binnen een jaar een recidief. 

Van de 14 patiënten hebben we normale bloedcellen, tumorweefsel en zowel vóór (n=12, van twee samples 

was er niet voldoende cfDNA voor de analyse) als na operatie cfDNA verzameld. De samples verzameld na 

operatie waren verkregen tussen de 3 uur en 2 dagen na afloop van de operatie. Eerst werden de somatische 

mutaties geïdentificeerd in het tumorweefsel van de patiënten door middel van targeted NGS. Vervolgens 

werd met dezelfde methode onderzocht of de gevonden somatische mutaties ook aantoonbaar waren in het 

cfDNA. In cfDNA samples verkregen vóór operatie werden bij 8 van de 12 patiënten somatische mutaties 

gevonden met mutant allel frequenties variërend tussen de 0,24% en 4,91%. In cfDNA verkregen na de 

operatie werden slechts in 2 van de 14 samples somatische mutaties gevonden met een mutant allel frequentie 

van 0,28% en 0,34%. Dit beeld past bij de verwachting dat, na het operatief verwijderen van de tumor en 

gezien de korte halfwaardetijd van cfDNA in bloed, het cfDNA bijna geen tumor‐specifieke DNA fragmenten 

meer bevat. Bij één van de twee patiënten met somatische mutaties in post‐operatief cfDNA ontstond na 12 
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maanden een relapse. Van de 12 patiënten waarin we geen somatische mutaties konden vinden na de operatie 

kregen 2 patiënten een relapse, maar het cfDNA ten tijde van de relapse kon helaas niet onderzocht worden. 

Deze eerste resultaten zijn veelbelovend, ook al was ons cohort te klein voor overtuigende conclusies. De 

potentieel grote voordelen van het gebruik van cfDNA in de diagnostiek rechtvaardigen verder onderzoek in 

deze richting. 
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