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1. Summary and future perspec  ves

1.1. Summary
In this thesis, we studied patients – mainly non-smokers – with advanced non-small cell 
lung carcinoma (NSCLC) with specific genomic driver aberrations. Patients were treated 
with tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and most of them developed therapy resistance 
within several months. We have focused on efficiency of and resistance to treatment with 
afatinib (EGFR-TKI) in EGFR-mutation positive patients and on crizotinib (ALK inhibitor) in 
ALK-break positive advanced NSCLC patients.

To answer the question what we know about targeted therapy and resistance to targeted 
therapies, we reviewed the literature in Chapters two and three.
In Chapter two the clinically most significant mutations in lung cancer were evaluated. We 
also looked at sensitivity of the most commonly used approaches to detect mutations. 
Different next generation sequencing methods have been used, including whole genome 
sequencing (WGS) and whole exome sequencing (WES). Using these methods the clinically 
most important targetable genes identified were EGFR, BRAF, ALK, ROS1, RET, HER2 and 
MET. We discussed different treatment options for each of these targets and gave a short 
overview of currently known resistance mechanisms. In the EGFR-mutant positive group the 
different resistant mechanisms were the development of T790M, MET/HER2 amplification, 
small cell transformation, and different treatment induced mutations in other genes. In 
ALK-positive patients, treatment induced ALK gatekeeper mutations, ALK copy number 
gain, and other gene mutations were observed.
In Chapter three we focused in more detail on afatinib treated EGFR-mutation positive patients 
and crizotinib treated ALK-break positive patients. We reviewed the literature on resistance 
mechanisms to afatinib in cell lines, mouse models, xenograft models and in patients with 
EGFR-mutation positive advanced NSCLC. For afatinib resistance, seven different mechanisms 
have been reported. For the first two mechanisms strong evidence was reported, while for 
the other proposed mechanisms the data mainly showed associations. The occurrence of 
V843I mutation in the EGFR gene (1) conferred resistance, whereas we and others showed 
that a T790M mutation did not cause resistance in patients exposed to clinically achievable 
doses of afatinib. MET amplification (2) was also reported with less sensitivity for afatinib in 
patients with activating EGFR mutations. In addition, resistance to afatinib has been suggested 
to be caused by FGFR1 amplification (3), upregulation of the IL6R/JAK1/STAT3 pathway (4), 
changes in the glycolytic pathway (5), Src upregulation (6) and autophagy (7).
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Subsequently, an overview of resistance mechanisms in ALK-break positive patients treated 
with crizotinib was provided. Five different mechanisms were described. The only proven 
resistance mechanism in patients treated with crizotinib is the ALK gatekeeper mutation 
(1). Other possible off-target resistance mechanisms include upregulation of EGFR (2), 
KRAS mutations (3), autophagy (4) and epithelial-mesenchymal transition (EMT) (5). Most 
resistance mechanisms have limited evidence in vivo and need to be determined in patients 
with advanced NSCLC treated with either afatinib or crizotinib. 

In Chapter four we determined survival of 38 afatinib treated patients (in 2nd line after 
first generation EGFR-TKI) with advanced NSCLC and studied resistance mechanisms in a 
subset of patients including 22/29 patients with a secondary T790M mutation. We did 
not observe survival differences in patients treated with afatinib after stratification for 
the T790M mutation. This was unexpected, because T790M positive tumour cells grow 
slower in cell lines than those without this mutation1. This means that, as we discussed in 
Chapter three, the T790M gatekeeper mutation does not confer resistance when patients 
used second line afatinib treatment in clinically achievable doses. In the first line setting, 
patients treated with erlotinib significantly more often developed a T790M mutation 
than those treated with gefitinib. These observations led to the conclusion that in the 
early development of tumour progression under TKIs, T790M is a prominent resistance 
mechanism but on afatinib, in 2nd line after first generation EGFT-TKI, other resistance 
mechanisms will develop that bypass T790M. 
Exome sequencing was used to identify other genes with resistance-associated mutations. 
Thereafter, we determined in which signalling pathways these genes were involved. In a 
subset of patients (7/38) who became resistant to afatinib as second line treatment, we 
could perform exome sequencing in post-afatinib tumour biopsies. We found 284 afatinib 
resistance associated mutations in 68 genes. Using pathway analysis we showed that most 
mutations occurred in genes involved in the Wnt and PI3K-AKT pathways, indicating that 
afatinib resistance might depend on the signalling abrogation in those pathways. In a 
smaller group (3/7) with matched pre- and post-afatinib tumour biopsies, we observed 28 
resistant specific mutations in six genes (HLA-DRB1, AQP7, FAM198A, SEC31A, CNTLN, and 
ESX1). However, those mutations did not occur in Wnt and PI3K-AKT pathway associated 
genes. Therefore, in this study resistance to afatinib in patients with advanced NSCLC after 
second line treatment was associated with mutations in multiple genes, including genes 
involved in Wnt and PI3K-AKT pathways. Resistance mechanisms should be investigated 
in each individual patient to explore possible further treatment opportunities.
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In Chapter five resistance mechanism in crizotinib treated ALK-positive patients were 
studied. Matched tumour samples of 4 patients before and after crizotinib treatment 
were available and one non-responder with a before treatment biopsy. Whole exome 
sequencing analysis revealed 137 resistant specific mutations in 126 genes. These genes 
were significantly enriched in fourteen pathways, including four that were related to the 
epithelial-mesenchymal transition (EMT) process. In Chapter three ALK-independent 
resistance mechanisms have been described including advanced NSCLC without ALK 
gatekeeper mutations progression of disease that have been associated with EMT. So our 
findings are in accordance to this finding. In tumour biopsies, immunohistochemistry and 
cell morphology may give an indication of this transition. However this should be studied 
furthermore.

We extended our analysis on resistance mechanisms in Chapter six by studying RNA 
expression in tumour biopsies of ALK-positive patients. Our hypothesis was that novel 
treatment-induced fusion genes could be associated with resistance. We performed 
RNA-seq on frozen post crizotinib biopsies in three patients with a known EML4-ALK 
translocation treated with crizotinib. We observed four new gene fusions. However, these 
fusions were not associated with the development of resistance to crizotinib as they were 
present also in pre-treatment biopsies. Two of the fusion genes originated from complex 
rearrangements of chromosome 2, close to the ALK locus and might be attributed to this 
potentially genomic unstable region. In addition, we identified known gatekeeper resistance 
associated mutations as described in Chapter three in two out of three patients (p.C1156Y 
and p.G1269A). This emphasized not only the importance of on- and off-target resistance 
mechanisms but also the expression of the mutated ALK-fusion gene as a mechanism of 
resistance against crizotinib.

As targeted drugs bind and inhibit tyrosine kinases encoded by the mutated genes, the 
detection of expression of these genes may be better to select patients that benefit from 
targeted therapy. Most currently applied diagnostic detection methods are based on 
the detection of genomic alterations (mutations and rearrangements) without studying 
expression of these aberrant gene products. 
In line with this, we hypothesized that neoplastic cells with ALK expression may be better 
targets than those with ALK-rearrangements. ALK fluorescence in situ hybridization 
(FISH) is a technique where DNA probes flanking the ALK gene locus are used to detect 
chromosomal breaks at the ALK locus (described in Chapter one). Interpretation of the FISH 
test is known to be difficult and presence of a DNA break is not always associated with ALK 
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protein expression. Aberrantly high ALK protein expression, indicative of an ALK-break, can 
be detected by immunohistochemistry (IHC). We performed a clinical study comparing 
an ALK-FISH test with dichotomous ALK-IHC in patients with advanced NSCLC in Chapter 
seven. We showed that protein expression as assessed with a dichotomous ALK-IHC test 
is a better predictor for outcome of tumour response and survival on crizotinib treatment, 
than the ALK-FISH test. Based on these results, we recommend adapting the international 
guidelines with dichotomous ALK-IHC as a first line standard companion diagnostic test to 
select advanced NSCLC patients that may benefit from anti-ALK therapy. Because ALK-IHC 
is easier to perform and interpret, this test could be incorporated into comprehensive 
standard IHC tests for the diagnosis of lung cancer, thereby selecting early in the diagnostic 
process patients with high ALK expression. Whether RNA-based NGS techniques will give 
similar insight in tumour response prediction to ALK inhibitors, will be studied in the future. 

Presence of phosphorylated proteins has also been proposed to be involved in tumour 
response to EGFR-TKIs. Proteomics based approaches were developed and tested for their 
efficacy to select patients that might benefit from treatment with erlotinib. In Chapter eight 
we discussed the value of a proteomics-based test, i.e. Veristrat, for selecting the most 
optimal treatment of patients with wild type EGFR. This plasma-based test, however, did 
not predict outcome to treatment. 

Using current diagnostic NGS techniques, we identified complex DNA aberrations and 
novel variants in patients with advanced lung cancers. In the UMCG, such patients are 
discussed in the weekly Molecular Tumour Board meetings. Treatment effects (including 
those observed previous in our MTB), biological plausibility of genomic aberrations and 
knowledge from literature in cell lines, xenografts or patient case studies are gathered. 
This multidisciplinary meeting discusses primarily the biological, pathological and clinical 
interpretation of the observed DNA aberrations in tumour and plasma but also considers 
IHC deviations or other relevant tests. The best treatment option for that particular 
patient is registered in the electronic patient files and advised to the treating physician. 
In Chapter nine we described a patient treated with gefitinib having a double mutation 
in EGFR, with stable disease during six months as best tumour response, which has not 
been described before. 
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1.2. Future perspec  ves
In this thesis we have studied different mechanism of resistance to EGFR-TKI afatinib and 
ALK-inhibitor crizotinib. Unfortunately, tumour samples from patients with advanced 
NSCLC who progressed under TKIs are scarce and often difficult to get for further 
analyses. Moreover, studying efficiency of TKIs on patients with rare mutations in phase 
III comparative studies is not feasible. Advanced NSCLC patients with activating EGFR 
mutations are treated with TKIs. They develop progression of disease due to tumour 
resistance. About half of those patients have developed a EGFR T790M resistance mutation. 
This mutation increases the affinity of the mutant receptor for ATP and thereby decreases 
the potency of gefitinib and erlotinib binding. Mutant-specific inhibitors such as osimertinib 
or WZ4002 irreversibly inhibit T790M mutated receptors by covalently binding to C797 at 
the edge of the receptor pocket. A randomized clinical trial in patients with advanced NSCLC 
and T790M mutation showed a high tumour response rate of 71% and about 6 months 
survival advantage compared to chemotherapy2. After this treatment a new resistance 
mechanism emerged, i.e. a mutation of C797 that interferes with the covalent bond of 
these T790M mutant-specific drugs3. New approaches may be the combination of allosteric 
inhibitors with cetuximab4. The first patients with this specific resistance mutation (C797S) 
have been encountered and may benefit from drug combinations including cetuximab 
and neratinib or lapatinib allosteric drugs. These three drugs are not mutant-specific but 
span both the allosteric and ATP site. The combination with cetuximab has to be explored. 

In advanced NSCLC patients with ALK breaks and ALK expression treated with crizotinib, 
tumours become resistant as well. In these patients, although the ALK-break remains, ALK 
dependent and ALK independent resistance mechanisms occur. Especially for the group 
with ALK dependent mechanisms, many new drugs are under development and available 
in clinical studies and some are on the market already. Whether patients should be treated 
with drugs like ceritinib, alectinib, brigatinib or lorlatinib will be dependent on the type 
of gatekeeper mutation that occurs during crizotinib treatment at progressive disease5-9. 
For example the G1202R mutation is associated with resistant to crizotinib, ceritinib and 
alectinib, but is sensitive to lorlatinib10. Whether these drugs will overcome resistance 
in ALK-independent tumours that progressed on crizotinib treatment is not studied into 
detail, yet. Other drugs, e.g. X-396 and TPX-0005, have to be studied furthermore as 
well11,12. There is expectance that these drugs will overcome ALK-dependent as well as 
ALK-independent resistance mechanisms.
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At this moment immunotherapy is the new upcoming treatment for advanced NSCLC in 
first line, e.g. pembrolizumab, and second line, e.g. nivolumab13-15. Treatment with immune 
modulating agents seems especially effective in tumours that have a high mutational 
load16,17. The problem of EGFR and ALK driven tumours is that these tumours in general have 
a low overall number of mutations and therefore have a lower probability of expressing 
novel tumour antigens that elicit T-cell receptor response16,17. Tumour responses with single 
agent immunotherapy are less than 25%, indicating that other treatment approaches need 
to be explored. In this respect, combinations of different treatments seem promising13-15. 
How we can use combinations of TKIs and immunotherapy has to be studied in more detail. 
However severe side effects could be a big issue here.

In a patient group, where a driver mutation is found, but no targeted therapy is available, 
for example in patients with mutated KRAS, the focus of research should be on the 
development of new inhibitory molecules including those effecting downstream pathways 
op KRAS. However, until now for most MAPK pathway mutations studies, drugs failed to 
show tumour responses. Whether combinations of drugs inhibiting downstream pathways 
will be effective should be answered in ongoing studies.
Nowadays, patients with a BRAF V600E mutation (in 2% of adenocarcinoma of the lung) 
show very good responses (response rate 63.2% [95% CI 49.3-75.6], with a median pro-
gression free survival of 9.7 months (95% CI 6.9-19.6) with a combination of dabrafenib 
and trametinib (BRAF and MEK inhibitor, respectively)18. However, it is not clear how 
resistance develops. Therefore, research in this patient group should focus on re-biopsy 
studies in treated patients to explore which treatment can be used after progression. We 
can probably learn from other cancer types like melanoma in which presence of BRAF 
V600E is more common. In those studies, it seems that BRAF V600E positive tumours can 
be BRAF inhibitor dependent and will stop growing after stopping BRAF inhibitors, and 
that rechallenge of those drugs after stopping, will give a disease control rate of 72%19,20. 
This indicates that periodical treatment is a better treatment than continuous treatment 
in BRAF positive patients. 

On the other hand, also gene mutations are identified for which targeted therapy is 
available, but has not been registered yet. For example, in patients with EGFR exon 20 
insertions, responses upon treatment with erlotinib, gefitinib and afatinib have been 
described21,22. However, in most patients treatment with these TKIs is ineffective. To predict 
hindrance of these TKIs in the binding pocket of the EGFR protein, we can use in silico 
3D-modeling to predict binding efficiency and consequently predict tumour response to 
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mutant-specific TKIs including the more recently developed TKI like osimertinib. Using 
3D-modelling approaches, we might predict response to afatinib in tumours with ERBB2 
exon 20 insertions could also be predicted by in silico modeling, although tumour responses 
to afatinib for a very limited number of insertions have been reported23,24. This in silico 3D 
modeling and drug binding analysis might be a very usefull complementary tool to pre-
select patients who will benefit for specific treatments with specific mutations that are 
based on receptor hindrance. 
Insight in treatment outcome of known drugs used outside the indication (off-label 
treatment) for rare mutations, probably has to come from registries where treatment 
results are collected. Different initiatives are under development in the Netherlands such 
as the NVALT Registry (https://www.nvalt.nl/patienteninformatie/oncologie/centra-voor-
targeted-therapy). If those registries will also help molecular tumour boards to select the 
most optimal treatment for each patient, should be explored. Such a database should be 
able to help to obtain registration of current drugs for other indications.

In a large group of patients (36% of adenocarcinoma and 50% of all histologies in lung 
cancer) no treatable driver mutations have been identified so far. Thus, there is an 
urgent need for further research focusing on detection of new driver mutations or other 
mechanisms which are involved in the development and growth of these lung cancers25,26. 
With the targeted predictive mutation testing currently applied in the diagnostic setting, 
we have observed good tumour responses based on knowledge of a limited number of 
DNA aberrations. Examples are EGFR and BRAF mutations and ALK translocations in lung 
cancer. Clinical so-called basket studies have extended the number of DNA aberrations for 
which targeted therapy can be given, but unfortunately revealed limited efficacy today in 
the SHIVA trial27. Probably the drugs were not as specific as expected and the presence of 
more layers of complexity have limited the effectiveness on patient outcome. Therefore, 
we should study the interaction of drugs and their receptors more thoroughly and use 
more comprehensive DNA and RNA sequencing approaches in combination with enhanced 
bioinformatics tools to more accurately analyse intracellular complexity and define driver 
pathways. Maybe we should also include epigenetic analyses in an integrated approach in 
every patient with advanced NSCLC. 
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2. Samenva   ng en toekomstperspec  even

2.1. Samenva   ng
In dit proefschrift hebben we patiënten met een uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom 
bestudeerd. De patiënten hadden longtumoren die niet gerelateerd waren aan roken en 
die behandeld konden worden met doelgerichte behandeling, zogenoemde tyrosine kinase 
remmers. Na verloop van tijd ontstaat er echter bijna altijd resistentie tegen dergelijke 
medicijnen. In dit proefschrift hebben we ons met name gefocust op patiënten met een 
DNA-mutatie in de epidermale groeifactorreceptor (EGFR), die behandeld zijn met het 
middel afatinib en op patiënten die behandeld zijn met het middel crizotinib vanwege een 
DNA-breuk in het anaplastisch lymfoomkinase (ALK).

Om de vraag te beantwoorden wat we tot op heden weten over doelgerichte behandeling 
en resistentie tegen die therapie, hebben we een overzicht gemaakt van de huidige 
literatuur in de Hoofdstukken twee en drie.
In Hoofdstuk twee hebben we de meest voorkomende mutaties (schadelijke DNA-
veranderingen) beschreven. Daarnaast hebben we van een aantal testmethoden de 
detectiegevoeligheden op een rij gezet. We hebben de verschillende ‘nieuwe generatie 
sequentie-analyse’ (NGS) mogelijkheden, zoals het sequensen van het hele genoom (WGS) 
en het sequensen van de exonen (WES) beschreven. Met deze technieken worden de 
bouwstenen van het DNA stuk voor stuk op een rij gezet. In deze onderzoeken zijn de meest 
voorkomende mutaties, waar een doelgerichte therapie voor bestaat, gevonden. Het gaat 
hierbij om EGFR, BRAF, ALK, ROS1, RET, HER2 en MET. Naast de mogelijke behandelopties 
bij deze verschillende genmutaties zijn ook de meest bekende resistentiemechanismen 
besproken. In de groep met een EGFR-mutatie waren extra mutaties in EGFR (T790M), 
amplificaties van MET/HER2, transformatie naar een kleincellig longcarcinoom en nieuwe 
mutaties in andere genen, de belangrijkste mechanismen van resistentie. Voor de groep 
met een ALK-breuk waren dat nieuwe mutaties in ALK (zogenoemde gatekeeper mutaties), 
toename van het aantal ALK DNA kopieën (“copy number gain”) en andere genmutaties.
In Hoofdstuk drie hebben we een overzicht gemaakt van de bekende resistentiemechanismen 
in longtumoren met een EGFR-mutatie, behandeld met afatinib en met een ALK-breuk, 
behandeld met crizotinib. We hebben een overzicht gemaakt van de literatuur van deze 
twee medicijnen en daarin hebben we cellijnen, muismodellen (tumorgroei in muizen), 
xenograftmodellen (groei van geïmplanteerde humane tumorcellen in muizen), en 
patiënten met deze afwijkingen beschreven. Resistentie bij behandeling met afatinib bleek 
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te berusten op zeven verschillende mechanismen, waarbij het resistentiemechanisme 
bewezen werd voor twee van de zeven terwijl dat voor de andere vijf slechts een associatie 
was. De twee bewezen mechanismen zijn het ontstaan van een extra mutatie in EGFR 
(V834I), waarbij de rol van de T790M-mutatie minder belangrijk leek (1) en de amplificatie 
van het MET gen (2) waardoor de effectiviteit van afatinib op EGFR minder werd. Een 
associatie met resistentie tegen afatinib werd gevonden voor FGFR1-amplificatie (3), 
activatie van de IL6R/JAK1/STAT3 signaaltransductie (4), een verandering van de glycolyse 
(5), activatie van Src (6) en autofagie (7).
Voor ALK-positieve tumoren zijn vijf verschillende mechanismen beschreven. Het enige 
bewezen resistentiemechanisme is de ALK ‘gatekeeper’ mutatie (1). Andere mogelijke 
mechanismen zijn verhoogde expressie van EGFR (2), een mutatie in KRAS (3), autofagie 
(4) en epitheliaal-mesenchymale transitie (EMT; 5). Op grond hiervan blijkt dat de meeste 
beschreven mechanismen van resistentie niet een bewezen causaal verband hebben en 
dat deze mechanismen daarom nog verder bestudeerd moeten worden middels onderzoek 
in patiënten die behandeld zijn met afatinib of crizotinib. Daarom hebben we ons in dit 
proefschrift verder toegelegd op deze twee patiëntengroepen.

In Hoofdstuk vier hebben we de overleving van 38 patiënten beschreven die in de tweede 
lijn behandeld zijn met afatinib (na een eerste generatie TKI – erlotinib of gefitinib), 
waarbij 22/29 patiënten een resistente mutatie had in T790M. We zagen geen verschil in 
uitkomst van behandeling met afatinib ongeacht de aanwezigheid van de T790M-mutatie. 
Dat is anders dan verwacht gezien de tragere groeisnelheid van T790M bevattende 
tumorcellen ten opzichte van tumorcellen met andere EGFR-mutaties1. Dat betekent dat 
er geen effect is van een T790M-mutatie als resistentiemechanisme bij patiënten die in 
de tweede lijn setting worden behandeld met afatinib, zoals ook al werd bediscussieerd 
in Hoofdstuk drie. Mogelijk houdt dit verband met de te lage klinisch haalbare dosis. 
Daarnaast zagen we dat de patiënten die met erlotinib waren behandeld, vaker positief 
waren voor de T790M-mutatie dan degenen die behandeld waren met gefitinib. Deze 
observaties leiden tot de conclusie dat in de initiële ontwikkeling van tumorgroei gedurende 
therapie met doelgerichte behandeling, een extra mutatie in T790M een belangrijk 
resistentiemechanisme is met name bij patiënten die werden behandeld met erlotinib. 
In latere behandelingen lijkt het erop dat cellen met een T790M-mutatie niet bepalend 
zijn voor de resistentie en dat er dan dus andere resistentiemechanismen moeten zijn. 
In een deel van onze patiëntengroep (7/38), die resistent werden tegen behandeling met 
afatinib in de tweede lijn, hebben we WES verricht op biopten na therapie met afatinib. 
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Daarbij hebben we 284 mutaties in 68 genen gevonden, die belangrijk zouden kunnen 
zijn bij resistentievorming. De verschillende mutaties bleken het meest voor te komen in 
genen die betrokken waren bij Wnt en PI3K-AKT signaaltransductiepaden. Dit lijkt erop 
te duiden dat resistentie tegen afatinib berust op verstoring van de signaaltransductie 
in de beide genoemde paden. Bij drie van de zeven patiënten kon er ook WES worden 
gedaan op zowel de biopten voor als na de behandeling met afatinib. In deze groep 
vonden we 28 resistentiespecifieke mutaties in 6 genen (HLA-DRB1, AQP7, FAM198A, 
SEC31A, CNTLN en ESX1). Deze mutaties kwamen echter niet voor in de Wnt en PI3K-AKT 
transductiepaden. We hebben daarom geconcludeerd dat behandeling mogelijk kan 
liggen bij het aanpakken van de resistentiespecifieke mutaties of bij inhibitie van Wnt of 
PI3K-AKT signaaltransductiepaden. Het is van belang dat in elke individuele patiënt het 
mechanisme van resistentie bekeken wordt, zodat kan worden onderzocht wat mogelijke 
behandelopties zijn na een EGFR-TKI.

In Hoofdstuk vijf hebben we onderzoek gedaan naar resistentiemechanismen bij ALK-
positieve patiënten. We hebben tumorweefsel van zowel voor als na therapie met 
crizotinib in vier patiënten en bij één patiënt, die direct resistent was tegen behandeling 
met crizotinib, hebben we materiaal van voor aanvang van de therapie bestudeerd met 
WES. In deze groep patiënten hebben we 137 mutaties in 126 resistentspecifieke genen 
gevonden. Deze 126 genen waren betrokken in 14 signaaltransductiepaden die betrokken 
zijn in het epitheliaal-mesenchymaal transitie (EMT) proces. Een mogelijke rol voor EMT 
bij resistentie tegen crizotinib werd al eerder gepubliceerd en bediscussieerd in Hoofdstuk 
drie. Daarom zullen we bij patiënten die geen ‘gatekeeper’ mutatie in ALK hebben, moeten 
kijken naar ALK-onafhankelijke resistentiemechanismen zoals EMT. In de analyse van 
tumorbiopten kunnen immuunhistochemie en celmorfologie helpen in onderzoek naar 
deze transitie. Dit zal echter nog verder onderzocht moeten worden.

We hebben daarnaast ook gekeken naar mogelijke resistentiemechanismen met behulp van 
RNA (2e macromolecuul dat essentieel is als boodschapper voor de eiwitsynthese) expressie 
in ALK-positieve patiënten. Onze hypothese was dat er mogelijk nieuwe fusiegenen zouden 
kunnen ontstaan als mechanisme van resistentie in plaats van ‘gatekeeper’ mutaties. In 
Hoofdstuk zes hebben we geprobeerd met behulp van RNA sequentieanalyse deze nieuwe 
fusiegenen te vinden bij drie patiënten waar we voldoende direct gevroren tumormateriaal 
hadden van biopten die afgenomen waren na therapie met crizotinib. Bij deze analyse 
hebben we vier nieuwe fusiegenen gevonden. Deze fusiegenen leken echter niets te 
maken te hebben met geneesmiddelresistentie, omdat deze fusiegenen ook al aanwezig 
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waren in het biopt voor de behandeling begon. Interessant is wel dat ze meer betrokken 
lijken bij genomische instabiliteit van een regio op chromosoom 2, wat vlakbij het ALK-
gen gelegen is. Bij deze analyse vonden we wel ‘gatekeeper’ mutaties in twee van de drie 
patiënten (p.C1156Y and p.G1269A), zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Dit benadrukt niet 
alleen het belang van on- en off-target resistentiemechanismen, maar ook de expressie 
van het gemuteerde ALK-fusiegen als een mechanisme van resistentie tegen crizotinib.

Translatie van DNA naar RNA en vervolgens naar eiwit is de normale route voor het maken 
van eiwitten in een cel. De eiwitten zijn eigenlijk de bouwstenen van de cel en vormen 
de basis van alle cellulaire processen. Ze worden op basis van hun functie ingedeeld in 
diverse functionele subgroepen, waarvan de tyrosinekinasefamilie er één is. Doelgerichte 
therapieën grijpen aan op de eiwitproducten van gemuteerde tyrosinekinasen. Wanneer 
er geen eiwitexpressie is, zullen TKI’s niet werken. Daarom was onze hypothese dat 
zonder ALK-expressie er geen respons op therapie zou plaatsvinden door ALK-remmers, 
ook al wordt er wel een ALK-breuk gevonden in het DNA. ALK-FISH (fluorescentie in situ 
hybridisatie) is een techniek waar DNA-probes aanhechten vlakbij het ALK-gen om breuken 
in het ALK-gen te detecteren (beschreven in Hoofdstuk 1). Interpretatie van een FISH-test 
is lastig en de aanwezigheid van een ALK-breuk betekent niet automatisch dat er ook ALK-
expressie is. ALK eiwitexpressie kan worden onderzocht met ALK-IHC (immuunhistochemie). 
Om het belang van ALK eiwitexpressie te onderzoeken voor de response op therapie hebben 
we onze standaard ALK-FISH vergeleken met onze dichotome ALK-IHC. Deze laatste test is 
positief of negatief, terwijl bij de FISH-test het percentage positieve cellen een continue 
variabele is. De grenswaarde is op 15% breuken bepaald, omdat boven deze waarde meer 
tumorresponders voorkwamen. In Hoofdstuk zeven toonden we aan dat de dichotome 
ALK-IHC-score veel beter kon voorspellen of er een respons zou zijn en of er een voordeel 
in overleving zou zijn, dan de ALK-FISH-test dat kon. Op basis van deze resultaten hebben 
we geadviseerd om de huidige internationale richtlijnen te veranderen, zodat de dichotome 
ALK-IHC de standaardtest wordt om patiënten te selecteren die behandeld moeten 
worden met ALK-remmers. Omdat het om een vrij eenvoudige test gaat, kan dit worden 
geïncorporeerd in de standaarddiagnostiek van longkankerpatiënten met uitgezaaide 
ziekte. Daarmee kan vroegtijdig gevonden worden of een patiënt ALK-expressie heeft. Of 
het beter is om in de toekomst tumorrespons te voorspellen met behulp van NGS op basis 
van RNA-technieken zal verder onderzocht moeten worden.
Aangezien effectiviteit van EGFR-remming geassocieerd is met de aanwezigheid van 
gefosforyleerd EGFR-eiwit, zijn er ‘proteomics’ gebaseerde testen ontwikkeld om patiënten 
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te selecteren voor therapie met erlotinib. In Hoofdstuk acht hebben we een overzicht 
gemaakt van de ‘proteomics’ testen, zoals Veristrat, die op dit moment niet gevalideerd 
zijn voor de selectie van patiënten zonder activerende EGFR-mutatie voor behandeling 
met EGFR-remmers.

In de dagelijkse praktijk vinden we steeds vaker patiënten met tot nog toe onbekende 
mutaties in de tumorcellen. Dergelijke patiënten bespreken we in onze moleculaire 
tumorboard, om in een multidisciplinair team de best mogelijke therapie te kunnen 
bepalen en aan de behandelend arts te adviseren. Hierbij wordt in het overleg gebruik 
gemaakt van onder andere literatuur van cellijnen, xenograftmodellen en case reports. 
Vervolgens worden de biologische, pathologische en klinische interpretatie van de 
mutaties en translocaties besproken. Hierin worden testen op tumormateriaal, zoals 
immuunhistochemie, en plasma meegenomen, maar ook andere relevante testen. Een 
voorbeeld hiervan is beschreven in Hoofdstuk negen waarbij we twee mutaties in EGFR 
vonden bij een patiënte met een longcarcinoom. Behandeling met gefitinib gaf stabiele 
ziekte gedurende zes maanden.

2.2. Toekomstperspec  ef
In dit proefschrift hebben we verschillende mechanismen van resistentie bekeken bij de 
EGFR-TKI afatinib en bij de ALK-remmer crizotinib. Helaas is het verkrijgen van tumormateriaal 
na behandeling met een TKI niet altijd makkelijk en vaak is er te weinig tumormateriaal voor 
verdere analyse. Daarnaast is het lastig om bij weinig voorkomende mutaties goede fase III 
onderzoeken te verrichten. Patiënten met een vergevorderd stadium longkanker, die een 
activerende EGFR-mutatie hebben, worden behandeld met TKI’s. Bij progressie van ziekte 
zien we in ongeveer de helft van de patiënten een EGFR T790M-mutatie ontstaan. Deze 
mutatie zorgt voor een toename van affiniteit van de receptor voor ATP. Hierdoor neemt de 
bindingscapaciteit van gefitinib en erlotinib af. Mutatiespecifieke TKI’s zoals osimertinib en 
WZ4002 remmen T790M-gemuteerde receptoren irreversibel door een covalente binding 
met C797 op de rand van de receptorpocket. Een gerandomiseerde klinische studie bij 
vergevorderde longkankerpatiënten toonde een hoog tumorresponspercentage van 71% 
en een overlevingswinst van ongeveer zes maanden ter opzichte van chemotherapie2. Na 
deze behandeling zien we nieuwe resistentiemechanismen ontstaan, zoals een mutatie in 
C797 die de covalente binding van deze T790M-mutatiespecifieke TKI verstoort3. Nieuwe 
behandelmogelijkheden liggen in bijvoorbeeld combinaties van allosterische remmers in 
combinatie met cetuximab4. De eerste patiënten met deze specifieke resistentemutatie 
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(C797S) zijn gevonden en kunnen mogelijk voordeel hebben van combinaties met 
allosterische medicamenten neratinib of lapatinib in combinatie met cetuximab. Deze 
medicamenten zijn niet resistentiespecifiek, maar grijpen aan op zowel de allosterische als 
de ATP-bindingsplaats van de receptor. Dit zal verder klinisch onderzocht moeten worden.
Bij patiënten met een vergevorderd stadium longkanker met ALK-expressie, zien we ook 
resistentie ontstaan. In die patiënten, zien we ondanks dat de ALK-breuk blijft bestaan, 
zowel ALK-afhankelijke (“on-target”) als ALK-onafhankelijke resistentie (“off-target”) mecha-
nismen ontstaan. Met name voor de groep met ALK-afhankelijke resistentiemechanismen 
zijn er veel nieuwe middelen in ontwikkeling of al op de markt verkrijgbaar. Of patiënten 
moeten worden behandeld met de middelen ceritinib, alectinib, brigatinib of lorlatinib is 
afhankelijk van de gatekeepermutatie die gevonden wordt bij progressie van ziekte5-9. Zo 
is bijvoorbeeld bekend dat de G1202R-mutatie resistentie geeft bij de middelen crizotinib, 
ceritinib en alectinib, terwijl dat niet het geval is voor lorlatinib10. Of deze middelen ook 
effectief zijn bij crizotinib behandelde patiënten met resistentie berustend op ALK-onaf-
hankelijke mechanismen is nog niet in detail bekend. Andere nieuwe medicamenten zoals 
X396 en TPX-0005 zullen hierin ook verder onderzocht moeten worden11,12. De verwachting 
is dat deze middelen zowel de ALK-afhankelijke als onafhankelijke resistentiemechanismen 
aan zullen pakken.

Op dit moment is immunotherapie de nieuwste behandelentiteit voor vergevorderd niet-
kleincellig longcarcinoom. In de eerstelijn behandeling wordt dat pembrolizumab en in de 
tweedelijn is dat nivolumab13-15. Behandeling met immuunmodulerende middelen blijken 
met name effectief in tumoren met een hoog aantal mutaties in de tumorcellen. Hierdoor 
is de kans groter dat er nieuwe tumorantigenen worden gepresenteerd waardoor T-cel-
activatie optreedt16,17. Het probleem voor EGFR- en ALK-positieve tumoren is dat er over 
het algemeen weinig mutaties aanwezig zijn. Omdat er bij longkankerpatiënten slechts in 
25% van de behandelingen met immunotherapie responsen worden gezien wanneer dit 
als monotherapie wordt gegeven, zullen er andere combinatietherapieën moeten worden 
bedacht13-15. Hoe combinaties van TKI’s en immunotherapie vorm moeten hebben, zal 
eerst verder bestudeerd moeten worden. Forse bijwerkingen lijken een probleem te zijn.

In de groep waar wel een mutatie als drijfveer voor tumorgroei bekend is, maar waar 
nog geen doelgerichte behandeling voor handen is, zoals KRAS, zal de focus van research 
misschien meer verplaatst moeten worden naar het vinden van effectieve manieren voor 
het blokkeren van deze geactiveerde eiwitten. Tot nu toe is echter gebleken dat er geen 
responsen waren op therapie bij de meeste van deze MAPK-gerelateerde mutaties.
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Op dit moment kunnen patiënten met een BRAF V600E-mutatie goed behandeld worden 
(response rate van 63.2% [95% CI 49.3-75.6] met een mediane progressievrije overleving 
van 9.7 maanden [95% CI 6.9-19.6]) met een combinatie van dabrafenib en trametinib (een 
BRAF- en MEK-remmer)8. Het probleem is echter dat bij progressie er nog geen duidelijke 
mechanismen van resistentie bekend zijn. Daarom is het noodzakelijk om tumorbiopten van 
patiënten die progressie van ziekte laten zien te bestuderen en op basis van genomische 
analyses te bepalen wat de beste vervolgbehandeling zou kunnen zijn. We kunnen in 
deze groep wellicht leren van wat bekend is bij de therapie van andere typen tumoren 
zoals melanomen. In die studies lijkt het erop dat BRAF-positieve tumoren een ander 
groeipatroon (of stopt met groeien) laten zien bij het staken van de BRAF-remmers. Een 
teruggeven van de BRAF-remmer bij hernieuwde groei, liet opnieuw een responspercentage 
zien van 72%19,20. Deze bevindingen geven aan dat het periodiek behandelen wellicht beter 
is dan continue behandelen bij BRAF-positieve patiënten.

Aan de andere kant zijn er ook DNA-mutaties waar mogelijk al een doelgerichte behandeling 
voor op de markt is, maar waarvoor nog geen registratie bestaat. Een voorbeeld is een 
EGFR-mutatie in exon 20. Hierbij zijn sporadisch responsen beschreven van behandeling 
met erlotinib, gefitinib en afatinib, maar helaas blijkt dat dit in de meeste gevallen geen 
effect heeft21,22. Om te begrijpen of bepaalde medicamenten wel of niet gehinderd 
worden door zulke DNA-mutaties maken we nu gebruik van 3D (in silico) modellen 
om effectieve binding van de medicamenten aan het gemuteerde eiwit te kunnen 
voorspellen. Dergelijke bevindingen worden vervolgens besproken binnen onze moleculaire 
tumorboard. Door deze vorm van modellering voorafgaand aan de therapie, kunnen we 
responsen op nieuwere therapieën zoals osimertinib mogelijk voorspellen. Het effect van 
afatinib zou op deze manier ook voorspeld kunnen worden bij ERBB2 exon 20 inserties. 
Tumorresponsen zijn beschreven met deze therapie23,24. Met deze 3D-modellen kunnen 
we voorspellen wie we wel en niet moeten behandelen met specifieke doelgerichte 
behandeling in geval van complexe mutaties (meerdere mutaties die aanleiding geven tot 
receptorconformatieveranderingen), zodat we niet alle patiënten hoeven bloot te stellen 
aan medicatie waarvan onduidelijk is of het wel of niet werkt. Daarnaast is het van belang 
om inzicht te krijgen in behandeluitkomsten van medicatie gebruikt buiten de indicatie om 
(off label behandeling) bij zeldzaam voorkomende mutaties. Dit zal wellicht moeten vanuit 
een registratie waarin behandelresultaten worden vastgelegd. Er zijn nu verschillende 
initiatieven in ontwikkeling zoals de NVALT-registratie in Nederland (https://www.nvalt.
nl/patienteninformatie/oncologie/centra-voor-targeted-therapy). Of dergelijke registraties 
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de moleculaire tumorboards kunnen helpen in het selecteren van de optimale therapie 
voor elk individu met een zeldzame mutatie, moet onderwerp worden van studies. Het 
combineren van deze gegevens zou het mogelijk moeten maken om een nieuwe registratie 
te krijgen voor andere indicaties dat nu voor handen is.

Omdat er in een grote groep van patiënten (36% van de adenocarcinomen en 50% van alle 
longtumoren) tot dusver geen mutatie kan worden gevonden die de drijfveer is achter de 
tumorgroei, zal er ook verder onderzoek moeten gebeuren naar het vinden van nieuwe 
behandelstrategieën25,26. Met de huidige manier van mutatietesten, die wordt gebruikt 
in de diagnostiek, zien we goede tumorresponsen gebaseerd op een klein aantal DNA-
veranderingen. Voorbeelden hierin zijn EGFR- en BRAF-mutaties en ALK-translocaties in 
longkanker. Klinische zogenoemde basketstudies hebben ervoor gezorgd dat we meer 
doelgerichte behandelingen kunnen geven bij een groter aantal mutaties. Daarbij zien 
we helaas minder goede responsen op therapie, zoals beschreven in de SHIVA-studie27.  
Vermoedelijk zijn de medicamenten niet specifiek genoeg en de aanwezigheid van 
meerdere lagen van complexiteit zorgt voor een verminderde behandeleffectiviteit. Daarom 
moeten we de interactie van “targeted” medicatie met receptoren verder uitdiepen en 
zal de samenhang van DNA- en RNA-sequentie tot betere voorspellingen leiden door 
nieuwe bioinformatische mogelijkheden, zodat we de intracellulaire complexiteit en 
belangrijkste transductiepaden beter kunnen doorgronden. Wellicht zal analyse van 
cellulaire complexiteit verbeteren door bijvoorbeeld epigenetica erbij te voegen zodat 
we komen tot betere behandelmogelijkheden voor iedere patiënt met een vergevorderd 
stadium longkanker. 
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