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= detectie van kanker-geassocieerde biomerkers in verschillende 
lichaamsvochten. 

 

 

 

 
 

 

 

         UZA  ctDNA in bloed  

- Bloed 

- Urine 

- … 

- Circulerend cel-vrij tumoraal DNA (ctDNA) 

- Circulerende tumorcellen (CTC) 

- Exosomen 

- Eiwitmerkers (CEA, PSA, …)  

- miRNA 

- … 

- Minder invasief 

- Gemakkelijke isolatie 

- Hoge turnover (± 2 hrs) 

 

! In toekomst: urine? 

Liquid Biopsy 



1948: Circulerend DNA in het bloed 
 

1977: Concentratie circulerend DNA  ̴ kankerpatiënten 
 

  na 17 jaar: detectie van kankerspecifieke mutaties  

 
Toepassing 

Foetal DNA in circulatie – NIPT 

- Geslacht 

- Ontwikkelingsstoornissen 

 (Down syndroom, trisomie 18, …) 

 

 

Circulerend cel-vrij tumorDNA 

 
 
 

Liquid Biopsy – circulerend cel-vrij DNA 



Circulerend cel-vrij DNA (cfDNA) 

- Normale toestand 

Apoptose (gecontroleerde celdood) 

  Witte bloedcellen 

  Sport, eind stadium nierfalen, beroerte, 

myocard infarct, operatie en trauma  

 

- Kanker: circulerend cel-vrij tumoraal DNA 

(ctDNA) < cfDNA 

 Apoptose + necrose (ongecontroleerde 

celdood) 

   ̴ tumorstadium 

  specifieke mutaties 

  fragmenten van variabele lengte 

 >< cfDNA uniforme lengte 

  

 

CfDNA = cf (niet-tumoraal) DNA + cf tumoraal DNA 

Liquid Biopsy – circulerend cel-vrij DNA 



Weefsel biopsie = gouden standaard! 

+   Histologie 

+   Volledig moleculair onderzoek 

 

- “Snapshot” in tijd en locatie 

  Keuze van metastase voor biopsie 

- Variabele opbrengst 

- Meerdere rebiopsies is moeilijk 

  real-time follow-up & detectie van 

  resistentie mechanismen 

Weefsel biopsie 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://lungcancer.ucla.edu/adm_proc_bronchoscopy_w.html&ei=h8VEVJTaIIS5OMnDgMAG&psig=AFQjCNHhg-qzpdMsSnYMevcm59HYk79_dw&ust=1413879559583200


ctDNA   ̴ mutaties aanwezig in metastasen 

               ̴ correlatie gehele tumorload 

 

“Snapshot” 
 

Real-time follow-up 

• Bloedstalen voor en tijdens behandeling 

• Detectie resistentiemechanismen 

• EGFR T790M mutatie 

• cMET amplificatie 

 

Alternatief bij afwezigheid/onvoldoende 

 weefsel 

 

Liquid Biopsy als aanvulling 



Pitfalls! 

• NSCLC  SCLC transitie niet detecteerbaar! 

 

• Detectie van translocaties is moeilijk 

    RNA (in bloedplaatjes) 

 

• Hoeveelheid ctDNA   ̴ tumorload 

     Correlatie verhoogt bij aanwezigheid 

         metastasen buiten de thoraxholte 

 

• Geen consensus in (pre-) analytische stappen 

Liquid Biopsy als aanvulling 
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Liquid Biopsies: Genotyping Circulating Tumor DNA – Diaz et al. (2014) 
 

 

Uitdagingen ctDNA 

1. Discriminatie ctDNA - cfDNA 

2. Lage concentratie ctDNA 

  ctDNA = 50% – 1/0,01% cfDNA 

 

 

Liquid Biopsy – Mogelijkheden 



1. Discriminatie ctDNA – cfDNA 
 

 ctDNA – kankerspecifieke mutaties 

  DNA van kankercellen/ precancereuze cellen 

  bv.: EGFR, BRAF, PIK3CA, KRAS, … 

 

 

Hoge biologische specificiteit als biomerker 

 

Liquid Biopsy – Mogelijkheden 



1. Discriminatie ctDNA – cfDNA 

Bvb: EGFR mutaties 

Bloedstaal bij diagnose: detectie exon 19 gedeleteerd ctDNA 

  EGFR TKI behandeling 

Bloedstalen tijdens behandeling 

• Daling / compleet verdwijnen van gemuteerd ctDNA 

  goede response op TKI behandeling 

• Opnieuw detectie van gemuteerd ctDNA 

  screenen voor resistentiemechanismen 

       bvb: EGFR T790M mutatie / cMET amplificatie 

 

 Detectie gemuteerd ctDNA >< niet-gemuteerd 

 ctDNA + normaal cfDNA 

 

Liquid Biopsy – Toepassingen 



2. Lage concentratie ctDNA – cfDNA 

ctDNA tot 0,01% van het totale cfDNA 

Bvb:  

- EGFR mutaties 

  Resistentie EGFR T790M mutatie vaak in lagere concentratie dan originele 

  activerende mutatie 

- Detectie ctDNA ttv (curatieve) operatie 

  ctDNA  ̴ tumorload: gelokaliseerde tumor = weinig ctDNA 

 

 

 Ontwikkeling gevoelige detectie methoden 

 

 

Liquid Biopsy – Mogelijkheden 



2. Lage concentratie ctDNA – cfDNA 

ctDNA tot 0,01% van het totale cfDNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoge gevoeligheid ter detectie van lage concentraties ctDNA 

 

 

Liquid Biopsy – Mogelijkheden 

Method Approach Mechanism Sensitivity 

qPCR Candidate Gene Specific TaqMan Probes 10% 

Scorpion ARMS Candidate Gene 
Specific Scorpion primer-
probe complex 

1% 

NGS 
Screening of the 
Genome 

Parallel sequencing of 
milions of DNA templates 

< 0,04% 

dPCR Candidate Gene 
Specific TaqMan probes: 
compartmentalization in 
droplets/wells 

0,01% 

BEAMing Candidate Gene 
Magnetic beads – 
partitioning in water-in-oil 
emulsion 

0,01% 



Toepassingen 

Oxnard et al.; Noninvasive detection of response and resistance in EGFR-mutant lung cancer using 
quantitative next-generation genotyping of cell-free plasma DNA; Clinical Cancer research, 2015 

Monitoren van ziekte voortgang 



Bepalen prognostische waarde van ctDNA 

Toepassingen 

Marchetti et al.; Early Prediction of Response to Tyrosine Kinase Inhibitors by Quantification of EGFR 
mutations in Plasma of NSCLC Patients; Journal of Thoracic Oncology, 2015. 



Bepalen prognostische waarde van ctDNA 

Toepassingen 



Bepaling mogelijkheden en toepassingen ctDNA analyse 

 Verschillen in: 

• Pre-analytische stappen 

• Hoeveelheid startmateriaal: detectie in vroeg of laat ziektestadium? 

• Staal verwerking: compatibel met analysemethode? 

 

• Analyse methoden 

• Targeted approach of screening? 

• Welke target? 

 

 Nood aan standaardisatie 
 

Mogelijkheden en toepassingen 
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Bloedafname – 10 à 20 mL 

EDTA tubes 

- In-house analyse  verwerking < 2 uur na afname 

                  -80°C 

 

Bewaartubes 

    stabilisatie van bloedcellen (geen ‘contaminatie’ met gewoon DNA) 

    stabilisatie van cfDNA (geen degradatie) 

Vb: 

- Cell-Free DNA BCT® – STRECK 

- Cell-Free DNA Collection Tube – Roche 

- PAXgene Blood ccFNDA Tubes – PreAnalytiX 

 

 Geen consensus (STRECK tubes meest gebruikt) 

 

Standaardisatie 



Tijdstippen bloedafname 

- Diagnose 

- Progressie 

- Ttv klinische / radiologische progressie 

- Bvb: progressie bij EGFR TKI  bloedstaal 

  Detectie EGFR T790M: opstarten therapie 3de generatie EGFR TKI 

  EGFR WT: weefselbiopsie – uitsluiten vals negatieven 

 

- 2 weken na start TKI behandeling 

 Marchetti et al.: daling ≥ 50% gemuteerde ctDNA fractie  goede prognose 

 - Hetzelfde voor type (EGFR) mutatie, type TKI, resistentiemechanisme, …? 

  Momenteel inclusie en opvolging lopende 

 

Standaardisatie 



Tijdstippen bloedafname 

- Diagnose 

- Progressie 

- 2 weken na start TKI behandeling 

- Tijdens EGFR TKI behandeling 

 - Geen consensus – obv resultaat na 2 weken TKI behandeling? 

 - Literatuur*: EGFR T790M mutatie tot 344 dagen voor radiologische progressie 

   voordeel voor patiënt: behandelen tot radiologische progressie 

   >< detectie resistentiemechanismen? 

  

Standaardisatie 

* Sorensen et al.; Monitoring of Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor-
Sensitizing and Resistance Mutation in the Plasma DNA of Patients with Advanced Non-Small Cell 
Lung Cancer during Treatment with Erlotinib; Cancer, 2014. 



Plasma generatie – centrifugatie bloedstalen 

Centrifugatie protocol obv specifeke vereisten voor cfDNA isolatiekit 

Bvb: Qiagen isolatiekit – plasmastaal langs silicakolom 

  Hoge en dubbele centrifugatie vereist om verstopping te voorkomen 

 

European Committee for Standardization (CEN): norm voor centrifguatie protocol 

  Momenteel vergelijkende studie van ism Tumorbank@UZA 

  Publicatie & feedback naar CEN via Tumorbank 

Standaardisatie 



cfDNA isolatie 

 Vorige kits opgesteld: 

- Obv intact DNA – uniforme fragmenten 

  ctDNA: korte & lange fragmenten 

- Nieuwe kits specifiek voor cf/ctDNA isolatie 

 

Literatuur: vergelijking verschillende cfDNA isolatiekits 

  QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen – meest gebruikte kit) 

 

 

Standaardisatie 



cfDNA isolatie 

  Literatuur: vergelijking verschillende cfDNA isolatiekits 

  QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen – meest gebruikte kit) 

 

In-house: vergelijking 5 verschillende cfDNA isolatiekits 

 

Standaardisatie 

10 plasmastalen van patiënten  
 5 bevatten KRAS gemuteerd 
 ctDNA 



cfDNA isolatie 

  Literatuur: vergelijking verschillende cfDNA isolatiekits 

  QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen – meest gebruikte kit) 

 

In-house: vergelijking 5 verschillende cfDNA isolatiekits 

 

Standaardisatie 

Maxwell® ccfDNA isolatiekit 
(Promega) ≈ Qiagenkit 



cfDNA isolatie 

  Literatuur: vergelijking verschillende cfDNA isolatiekits 

  QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen – meest gebruikte kit) 

 

In-house: vergelijking 5 verschillende cfDNA isolatiekits 

  Promegakit ≈ Qiagenkit 

 

Momenteel nog andere kits op de markt 

 Bvb: Cobas® cfDNA Sample Preparation Kit (Roche), MagMAX™ Cell-Free DNA 

  Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific), NucleoSpin Plasma XS 

  (Macherey-Nagel), … 

 

! Niet elke isolatiemethode is geschikt voor elke analysemethode 

  momenteel nog geen consensus! 

Standaardisatie 



ctDNA analyse 

• Cobas® EGFR Mutation Test V2 

• FDA approved test – targeted approach voor EGFR mutaties 

• Kit  
 

• Next Generation Sequencing (NGS) (≠ standaard NGS voor weefsel) 

• Parallel sequencen van miljoenen DNA templates  sequencen van een groot deel van het 

genoom 

• Om de gevoeligheid te verhogen, is het noodzakelijk om unieke ‘identifier’s (UID) toe te 

voegen per DNA template 
 

• Digital droplet PCR (ddPCR) 

• Targeted approach 

• Hoge gevoeligheid door het opdelen van het staal  1 DNA template per droplet 

• ! Gevoeligheid ook afhankelijk van hoeveelheid staal dat geladen wordt! 

 

• … 

Standaardisatie 



Standaardisatie 

Validatie EGFR ddPCR assays 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiële validatie – 10/2016: BELAC accreditatie 

 Continue validatie: 

 Bij gebruik nieuwe mix, toestellen, … 

 Deelname aan EQA’s (binnenkort ringtrial Sint-Lucas, Gent) 

Parameter Criteria 

Herhaalbaarheid Within-run precision. 

Reproduceerbaarheid Between-run precision. 

Juistheid Min 95% correlatie met resultaten van ander laboratorium. 

Correlatie 
Min 95% correlatie met standaardmethode voor EGFR detectie 

bij deze patiënt. 

Interpersonele training 90% overeenstemming bij verschillende analysators. 

Analytische specificiteit Geen mutatie te detecteren bij EGFR WT patiënten. 

Lineariteit 
Lineaire resultaten tussen 25% en 0,5% mutatie tov WT bij 

verdunningsreeks. 

Detectielimiet Tussen 0,1 en 2% mutatie tov WT in de hoogste verdunning. 

 Waken over performantie test 



Andere ‘liquids’ 

 Onderzoek & poging tot standaardisatie voor urine als liquid biopsy 

 

Standaardisatie 

Reckamp et al.; A High Sensitive and Quantitative Test 
Platform for Detection of NSCLC EGFR Mutations in Urine 
and Plasma; Journal of Thoracic Oncology, 2016. 
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Voorbeelden opvolging NSCLC EGFR gemuteerde patiënten in studieverband (ongoing) 

Patiënt 1:  

- Start EGFR TKI therapy 08/01 

- 1ste bloedstaal 08/01  - Exon 19 L747P 2% (0.30%) 

- 2de bloedstaal 18/04  - Exon 19 WT (0.36%) 

 RECIST: SD in vergelijking met scan voor start EGFR TKI (patiënt voordien PD) 

 

 

Voorbeelden 



Voorbeelden opvolging NSCLC EGFR gemuteerde patiënten in studieverband (ongoing) 

                Patiënt 2: 

- Start EGFR TKI 20/10 

- 1ste bloedstaal 20/10  - Exon 19 del 24% (1,45%) 

- 2de bloedstaal 03/11  - Exon 19 del 10% (0,64%) 

  RECIST: PR 

- 3de bloedstaal 14/01  - Exon 19 del 1% (0,54%) 

  RECIST: PR 

- 4de bloedstaal 05/03  - Exon 19 del 22% (0,21%) 

  RECIST: PD 

 

Voorbeelden 



Voorbeelden opvolging NSCLC EGFR gemuteerde patiënten in studieverband (ongoing) 

Patiënt 3:  

- Start EGFR TKI therapy 26/01 

- 1ste bloedstaal 25/01  - L858R WT (0.05%) 

- 2de bloedstaal 18/04  - L858R 4,5% (1.92%) 

 Stop met EGFR TKI – overstap Nivolumab 

- 3de bloedstaal 04/07/2016  - L858R WT (0.11%) 

 

 RECIST ttv 3de bloedstaal: PR 

 

 

 

 

 

Voorbeelden 



Voorbeelden opvolging NSCLC EGFR gemuteerde patiënten in studieverband (ongoing) 

Patiënt 4:  

- Start EGFR TKI therapy 10/08 

- 1ste bloedstaal 20/11  -  exon 19 WT – T790M WT (0,45%) 

- 6de bloedstaal 31/05  - exon 19 del 1% - T790M WT (0.95%) 

- 7de bloedstaal 21/06  - exon 19 del 0.39% - T790M 0.09% (0.09%) 

 RECIST: PD! 

 12/07/2016: weefsel biopsie: exon 19 deletie + T790M  start 3de gen. EGFR TKI 

- 8ste bloedstaal 04/08  - exon 19 del 1% - T790M WT (0.62%) 

- 9de bloedstaal 08/09  - exon 19 WT – T790M WT (0.31%) 

 

! Opkomst en verdwijnen van exon 19 deletie & T790M op te volgen! 

Voorbeelden 



Opm: 

• Na analyse (geen / positieve invloed op resultaat) 

• Gebruik 2-4 mL plasma ter isolatie ipv 1 mL 

• switch EDTA  STRECK tubes voor andere centra 

• Leercurve voor gebruik STRECK tubes – foutief gebruik: 

  verlies aan ctDNA / plasmageneratie / contaminatie gDNA 

• Standaardisatie! 

• Volume plasma: gelijk >< hoogst mogelijke volume? Verschillen in cfDNA concentratie, … 

• Optimale tijdstippen bloedafnames 

• … 

• Opvolging adhv liquid biopsy kan mogelijk een goede toepassing in de klinische 

routine worden! 

Voorbeelden 



Bedankt voor uw aandacht 


