
 

 

 University of Groningen

Oncogenic variants guiding treatment in thoracic malignancies
Meng, Pei

DOI:
10.33612/diss.160074057

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Meng, P. (2021). Oncogenic variants guiding treatment in thoracic malignancies. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.160074057

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.160074057
https://research.rug.nl/en/publications/d7a082fd-826d-421a-8520-eadee2d8530e
https://doi.org/10.33612/diss.160074057


 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

appeNDICeS 

 

 

 

 

 

Dutch summary (Nederlandse samenvatting) 

 

  



  

 

De ontwikkeling van gepersonaliseerde therapie heeft de behandeling van kankerpatiënten 
ingrijpend veranderd, met betere behandelresultaten en minder bijwerkingen. Deze ontwikkeling 
werd mogelijk gemaakt door implementatie van moleculaire analyses in de routine diagnostiek. 
Via deze analyses worden genen onderzocht om vervolgens patiënten te kunnen selecteren voor 
doelgerichte therapie, maar ook om behandelrespons te kunnen monitoren. In een research 
setting faciliteren deze methodes de identificatie van resistentiemechanismen. Het doel van het 
onderzoek beschreven in dit proefschrift was om diagnostische methoden te verbeteren, 
resistentiemechanismen te identificeren en de prognostische waarde van moleculaire biomarkers 
bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en oesophagus plaveiselcelcarcinoom (ESCC) te 
onderzoeken. 

De behandeling van gemetastaseerde NSCLC-patiënten wordt bepaald door de aanwezigheid van 
activerende mutaties in oncogenen die de respons op specifieke kinaseremmers voorspellen. 
Vervolg behandellijnen worden vaak bepaald aan de hand van resistentie-geassocieerde 
genomische veranderingen die na behandeling naar voren komen. Genomische afwijkingen die de 
initiële en vervolg behandellijnen bepalen, omvatten puntmutaties (SNV), kleine inserties en 
deleties (InDel), mutaties die resulteren in afwijkende splicing, genfusies en amplificaties. Op dit 
moment zijn er meerdere onafhankelijke testen nodig om alle relevante afwijkingen in een 
klinische setting uit te voeren. De vaak kleine weefselbiopten maken het lastig om al deze testen 
op een goede manier uit te kunnen voeren.  

In hoofdstuk 2 hebben we een alles-in-één transcriptoom-gebaseerde next generation sequencing 
(NGS) test ontworpen en onderzocht of we met deze test alle klinisch relevante variaties voor 
NSCLC efficiënt kunnen detecteren. We hebben de methode in eerste instantie getest op DNA 
geïsoleerd uit cellijnen en vervolgens op DNA geïsoleerd uit bevroren weefsel biopten, pleurale 
effusies en formaline gefixeerde en in paraffine ingebedde (FFPE) biopten van NSCLC met bekende 
mutaties in EGFR, KRAS, ALK, PIK3CA, BRAF, AKT1, MET, NRAS of ROS1, of genfusies van ALK, ROS1, 
RET en NTRK1. Bij een ondergrens van ≥50.000 unieke reads en een DV200 RNA-kwaliteit van ≥30 
werden alle verwachte varianten, d.w.z. 19 SNVs en InDels, drie MET exon 14 skipping mutaties en 
13 fusiegenen gedetecteerd. Dit resulteerde in een testnauwkeurigheid van 100%. De 
betrouwbaarheid van de test neemt af als de kwaliteit van de samples afneemt, en in dergelijke 
gevallen is een zorgvuldige interpretatie van de gegevens essentieel.  

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor het verkrijgen 
van tumor materiaal. Het meeste onderzoek is gedaan naar het opsporen van markers in het bloed. 
Dit is een minimaal invasieve benadering om het moleculaire profiel van tumoren te bepalen. 
Circulerend tumor (ct) DNA-moleculen lijken vooralsnog de meest veelbelovende bron voor het 
betrouwbaar meten van somatische mutaties. Andere op bloed-gebaseerde bronnen voor tumor-
specifieke markers zijn circulerende tumorcellen (CTC's), exosomen/ microvesicels en 
bloedplaatjes. Bloedplaatjes bevatten RNA afkomstig van exosomen die onder andere afkomstig 
zijn van tumorcellen en als zodanig een weerspiegeling zouden kunnen zijn van het 
transcriptoomprofiel van tumorcellen. In hoofdstuk 3 hebben we onze transcriptoom-gebaseerde 
NGS-test toegepast op RNA geïsoleerd uit bloedplaatjes van patiënten met actieve ziekte en 
bekende oncogene-mutaties. Ondanks het genereren van voldoende unieke reads, hebben we 
geen van de verwachte varianten kunnen detecteren. Dit zou kunnen betekenen dat de 
hoeveelheid RNA afkomstig van de tumorcellen niet voldoende is om met deze test te kunnen 
worden aangetoond of dat de “scavanger”-functie van bloedplaatjes anders is dan eerder werd 
aangenomen. Als volgende stap hebben we de meer gevoelige digitale droplet-PCR (ddPCR) -test 
voor T790M, L858R en E19del in EGFR, codon 12 en 13 van KRAS en het ALK-EML4 / KIF5B-
fusietranscript toegepast. In slechts drie van de 22 samples werden de te verwachte varianten 
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gevonden. De drie gedetecteerde varianten waren allemaal KRAS-hotspotmutaties en deze 
werden met een zeer lage frequentie, variërend van 0,07% tot 0,55%, gevonden. Dit onderzoek 
gaf aan dat bloedplaatjes veel niet-gemuteerde KRAS-transcripten bevatten. In tegenstelling tot 
KRAS waren het aantal detecteerbare EGFR-transcripten extreem laag in bloedplaatjes en waren 
we niet in staat om mutante EGFR-transcripten te detecteren. Ten slotte hebben we ook geen van 
de verwachte acht ALK-fusietranscripten in bloedplaatjes-RNA gedetecteerd. Om de aanwezigheid 
van op bloed gebaseerde tumorcel-specifieke biomarkers verder vast te stellen, analyseerden we 
elf gematchte celvrije (cf) DNA-monsters geïsoleerd uit dezelfde bloedbuisjes. In deze monsters 
waren we in staat om circulerend tumor (ct) DNA te detecteren in acht van de elf plasmamonsters, 
met frequenties variërend tussen de 3% en 37%. Het niveau van tumorcel afkomstige RNA-
transcripten in bloedplaatjes van NSCLC-patiënten is dus afwezig of te laag om betrouwbare 
detectie van klinisch relevante veranderingen in EGFR-, KRAS- en ALK-fusiegen-transcripten 
mogelijk te maken. 

Een klein deel van de patiënten met een bekende activerende mutatie in BRAF reageert niet op de 
BRAF-specifieke remmers. Andere patiënten laten na een aanvankelijke goede respons uiteindelijk 
toch progressie zien. Dit kan worden verklaard door reeds aanwezige resistentievarianten of door 
evolutie van de tumorcellen tijdens de behandeling. Gecombineerde therapie met dabrafenib 
(BRAF-remmer) en trametinib (MEK-remmer) wordt routinematig gebruikt bij gevorderde NSCLC-
patiënten met een BRAF p. (V600E) -mutatie. In hoofdstuk 4 bestudeerden we 
resistentiemechanismen bij, en de progressie-vrije overleving (PFS) van, 34 BRAF mutatie-positieve 
NSCLC-patiënten. Drie van de patiënten kregen systeem therapie vóór de gecombineerde 
behandeling met dabrafenib en trametinib, terwijl de andere patiënten in de eerste lijn met 
BRAF/MEK remmers werden behandeld. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of de 
aanwezigheid van een gelijktijdige oncogene variant naast de BRAF p.(V600E) in de weefselbiopten 
die werden verkregen vóór de start van BRAF- en MEK-remmers correleerde met een kortere PFS. 
Details met betrekking tot de aanwezigheid van oncogene varianten werden verkregen uit klinisch 
diagnostische gegevens. Deze gegevens werden aangevuld door handmatige inspectie van 
volledige exome-sequentiegegevens met behulp van de “integrated genome viewer” (IGV). We 
hebben gelijktijdige andere oncogene mutaties waargenomen bij acht van de 36 patiënten. Bij vier 
patiënten werden gelijktijdige mutaties gevonden in genen die een rol spelen in de PI3K-
signaleringsroute (PIK3CA en AKT1), bij één patiënt in de MAPK-route (BRAF G466V en KIT), bij 
twee patiënten in IDH1 en bij één patiënt in GNAS. De gelijktijdige aanwezigheid van al deze 
mutaties, dan wel de mutaties-specifiek in de PI3K- of MAPK-routes, correleerden niet met PFS.  

Eerste en tweede generatie EGFR-tyrosinekinaseremmers (TKI) worden gegeven op basis van de 
aanwezigheid van activerende EGFR-mutaties, zoals deleties in exon 19 en de L858R punt mutatie 
in exon 21. De derde generatie TKI osimertinib was oorspronkelijk alleen goedgekeurd voor 
patiënten met een verworven EGFR p. (T790M) resistentiemutatie na behandeling met een 1e of 
2e generatie TKI. Meer recentelijk is osimertinib ook goedgekeurd voor eerstelijnsbehandeling van 
patiënten met activerende EGFR-mutaties. In hoofdstuk 5 rapporteerden we klinische kenmerken 
van twee EGFR-mutatie-positieve patiënten die een BRAF p. (V600E) ontwikkelden op tweedelijns 
osimertinib-behandeling. Richtlijnen voor behandelingsopties voor osimertinib behandelde 
patiënten met verworven BRAF p.(V600E) resistentiemutaties zijn nog niet vastgesteld. 
Behandeling van de eerste patiënt met een combinatie van dabrafenib en trametinib gelijktijdig 
met osimertinib gaf een tumorrespons met een PFS van 14 maanden. Behandeling van de tweede 
patiënt met dezelfde combinatie therapie resulteerde in een klinische respons binnen twee weken, 
hoewel er op basis van magnetische resonantie beeldvorming (MRI) progressie was van de 
hersenmetastasen na zes weken. Vergelijkbare resultaten op het gebied van overleving werden 
waargenomen bij andere gevallen die in de literatuur zijn gemeld. 
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De klinische relevantie van de toename van het aantal EGFR-kopieën per tumorcel in patiënten 
met EGFR-gemuteerd NSCLC bij eerstelijns TKI-behandeling is niet volledig opgehelderd. In 
hoofdstuk 6 hebben we twee benaderingen onderzocht (interne referentie en normale 
vergelijking) om een verhoogd aantal kopieën van het EGFR-gen te bepalen met behulp van 
bestaande, op amplicon gebaseerde, NGS-gegevens van de diagnostische test. Bij beide 
benaderingen was het percentage patiënten met een toename in het aantal EGFR kopieën hoger 
bij EGFR-gemuteerde patiënten ten opzichte van EGFR-wildtype-patiënten. Dit is in 
overeenstemming is met eerdere onderzoeken die toename van het EGFR kopie aantal hebben 
bepaald door fluorescente in situ hybridisatie (FISH). Een verhoogd aantal EGFR kopieën in 
weefsels verkregen voor start met 1e lijns TKI was geassocieerd met een slechtere algehele 
overleving. De interne referentiebenadering bleek een betere voorspeller voor de algehele 
overleving te zijn dan de normale vergelijking (respectievelijk HR 3,58, log-rank P = 0,0004 en HR 
2,76, log-rank P = 0,013). De hazard ratio's voor PFS waren niet verschillend voor beide 
benaderingen. Patiënten zonder toename van EGFR-kopie aantal die een EGFR p. (T790M) 
ontwikkelden na eerstelijns TKI, hadden de langste mediane totale overlevingstijd. We 
concludeerden dat een toename van het aantal EGFR kopieën, zoals bepaald door op amplicon 
gebaseerde NGS-gegevens, een slechtere overleving voorspeld bij EGFR-gemuteerde patiënten die 
werden behandeld met EGFR-TKI. Dit werd ook gevonden bij de patiënten die een T790M-mutatie 
ontwikkelden na behandeling met 1e of 2e generatie EGFR-TKI. 

De klinische waarde van ctDNA bij dynamische monitoring van minimale restziekte en 
behandelrespons is reeds aangetoond bij NSCLC-patiënten [1,2]. Daarentegen zijn onderzoeken 
die zich richten op de klinische waarde van ctDNA bij ESCC-patiënten zeldzaam. In hoofdstuk 7 
hebben we het potentieel van ctDNA als biomarker in ESCC bestudeerd. NGS-analyse werd 
uitgevoerd op DNA geïsoleerd uit tumorweefsel en pre- en postoperatieve cfDNA verkregen van 
17 vroeg stadium ESCC-patiënten. Witte bloedcellen (WBC's) werden gebruikt om onderscheid te 
maken tussen persoonlijke varianten en somatische varianten. We identificeerden somatische 
varianten in pre-operatieve cfDNA samples bij acht van de 12 patiënten. In postoperatieve 
monsters werden de varianten gedetecteerd met een lagere variant allelfrequentie of waren niet 
detecteerbaar. Onze exploratieve studie toonde dus aan dat cfDNA mogelijk zou kunnen worden 
gebruikt als biomarker bij vroeg stadium ESCC-patiënten. 
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