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Detectie van translocaties in NSCLC 
FISH / IHC / NGS / RT PCR / NGS 



Overzicht 

 

• Introductie: translocaties in niet-kleincellige longkanker 

 

• Detectie van ALK translocatie via FISH en IHC 

 

• Detectie van ROS1 translocatie via FISH en IHC 

 

• Reverse transcriptie PCR en Massive parallel sequencing 

 

 

 



Introductie: translocaties in longkanker 

 

• 80-85% van longkanker: niet-kleincellige longkanker 

 

 

 

 

Translocaties die resulteren in fusie-

eiwitten die niet-kleincellige longkanker 

kunnen veroorzaken: 

- ALK 

- ROS1 

- RET 

- NTRK 

Verschillende tyrosine kinase inhibitoren 

die werkzaam zijn in patiënten met deze 

translocaties 



Introductie: ALK translocatie in longkanker 

 

ALK  /  Anaplastic Lymphoma Kinase 

 

• Translocatie in NSCLC ontdekt in 2007  in 2011 reeds een ALK TKI 

beschikbaar (crizotinib)  

 

• =  tyrosine kinase receptor  

• komt tot expressie tijdens de ontwikkeling 

• komt bij volwassene tot expressie in specifieke  

regio’s in de hersenen 

 Geen expressie in normaal longweefsel 

 

 

 

 



Introductie: ALK translocatie in longkanker 

ALK translocatie:  

• een breuk in het ALK gen, gelegen op chromosoom 2 

• Verschillende fusiepartners 

• Fusie partner bevat een dimerizatie domein 

• ALK gedeelte bevat tyrosine kinase domein met enzyme-activiteit 
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Introductie: ALK translocatie in longkanker 

 ALK fusie: cytoplasmatisch 

   altijd actief 

   

   

 

 

 

 



Detectie van ALK via FISH 

break

point 

 genomisch DNA  

FISH FISH FISH FISH 

Directe detectie van de breuk via FISH 

 

Via 2 probes die beide een uiteinde van het 

ALK gen binden 

Klinische studies met Xalkori : ALK FISH als methode 

om pte met ALK translocaties te identificeren 
 

 Oorspronkelijk: ALK FISH in klinische praktijk  



PRINCIPLE van ALK FISH 

Detectie van ALK via FISH 



5‘ ALK EML4 3‘ 

Positive (break-apart - inversion) 

2p23-21 

5‘ ALK EML4 3‘ 
Inversion (70%) 

Gene Fusion 

Negative 

~ 12 Mb 

Detectie van ALK via FISH 



Z09.21109 

5‘ ALK EML4 ~ 12 Mb 3‘ 

ALK EML4 3‘ 
Deletion (30%) 

Gene Fusion 

Positive (isolated red signal) Negative 

Detectie van ALK via FISH 
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 gDNA                                     protein                                     expression 

Promotor of the fusion partner 

determines the degree of 

overexpression! 

Other ALK fusionpartners in 

NSCLC:  

KIF5B, TFG, KLC1, PTPN3, STRN 

in IMT 

in NSCLC 

in ALCL 

FISH IHC 

Promotor of the fusion partner 

determines the degree of 

overexpression! 

ALCL 

NSCLC 

ALCL 

NSCLC 

STANDARD 

PROTOCOL 

FISH IHC 

Promotor of the fusion partner 

determines the degree of 

overexpression! 

FISH IHC FISH 

IHC moet alle ALK fusies detecteren 

ookal is er geen garantie dat alle fusie in zelfde mate tot expressie komen 

ALCL 

NSCLC 

ENHANCED 

PROTOCOL 

Other ALK fusionpartners in 

NSCLC:  

KIF5B, TFG, KLC1, PTPN3, STRN 

in IMT 

in NSCLC 

in ALCL 

IHC 

WT 

Other ALK fusionpartners in 

NSCLC:  

KIF5B, TFG, KLC1, PTPN3, STRN 

in IMT 

in NSCLC 

in ALCL 

WT 

Detectie van ALK via IHC 



 uitdaging: een ALK IHC test maken die gevoelig genoeg is om de lage ALK 

fusie expressie te detecteren! 

1. Pre-analytische condities van staal van belang! 

1. Type fixatief 

2. Tijd tot fixatie (max 30min) en tijd van fixatie (<24h biopsie, 6-72h ressectie) 

2. Gevoelig AB nodig 

International literatuur geeft aan dat D5F3 and 5A4 klonen gevoelig genoeg zijn 

maar ALK1 niet 

 

Detectie van ALK via IHC 



• NordiQC data – run 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBODY clone N 
opti- 

mal 
good 

border-

line 
poor OK 

conc. AB 

mAb 5A4 54 24 16 13 1 81% 

rmAb D5F3 22 18 2 1 1 95% 

mAB OTI1A4 5 4 1 3 5 100% 

mAb ALK1 8 0 0 3 5 0% 

rmAb SP8 2 0 0 1 1 0% 

Ready to use AB 

mAb ALK1 Dako 

(IR641) 
15 0 0 4 11 0% 

rmAb D5F3 Ventana 

(790-4794) 
47 41 4 2 0 96% 

Detectie van ALK via IHC 



• NordiQC data – run 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBODY clone N 
opti- 

mal 
good 

border-

line 
poor 

OK (with 

optimal 

setting) 

conc. AB 

mAb 5A4 54 24 16 13 1 81% 

rmAb D5F3 22 18 2 1 1 95% 

mAB OTI1A4 5 4 1 3 5 100% 

mAb ALK1 8 0 0 3 5 0% 

rmAb SP8 2 0 0 1 1 0% 

Ready to use AB 

mAb ALK1 Dako 

(IR641) 
15 0 0 4 11 0% 

rmAb D5F3 Ventana 

(790-4794) 
47 41 4 2 0 96% 

 D5F3 , 5A4 and OTI1A4 AB klonen = meest gevoelig 

(for more detailed analysis, see NordiQC website) 

Detectie van ALK via IHC 



 uitdaging: een ALK IHC test maken die gevoelig genoeg is om de lage ALK 

fusie expressie te detecteren! 

1. Pre-analytische condities van staal van belang! 

2. Gevoelig AB nodig – D5F3, 5A4, OTI1A4  

3. Gevoelig detectiesysteem nodig 

Minimaal 1 linker, idealiter 2 linkers 

Detectie van ALK via IHC 



external control bij iedere run/ ieder glaasje : ganglion staining for ALK IHC 

Detectie van ALK via IHC 



• Recommended protocols of NordiQC 

 

 

 

 

Detectie van ALK via IHC 



Cabillic et al, JCO 2014 

N= 3244: 150 ‘positive’ cases 

 80 ALK FISH and IHC pos  =  53.33% 

 36 ALK FISH +, IHC neg    =   24% 

 19 ALK FISH -, IHC pos      =  12.66% 

 15 ALK FISH NI, IHC pos   =  10% 

Als je FISH als gouden standaard beschouwd: 

- 116 FISH + cases : 80 (=68.97%) kleuren met IHC             (sens) 

- 3113 FISH – cases: 094 (99.38%) zijn IHC -                         (spec) 

Detectie van ALK via IHC – correlatie met FISH 



Cabillic et al, JCO 2014 

IHC assay:  

Center 1: 5A4 1/50 for 1h at 37°C  UltraView detection on Bechmark 

Center 2: 5A4 1/50 for 15min at RT  Bond Polymer Refine on Bond-maX 

Beide centers: 

- Goed AB (2e center wel korte incubatietijd!) 

- Detectiesysteem met 1 amplificatie stap 

Detectie van ALK via IHC – correlatie met FISH 



• Most cases (26/30 = 86.6%): 

5A4 EVF 

1 staal (3.3%) zonder aankleuring  

D5F3 EVF VENTANA 

• Uitzonderingen: 

 2 cytologische stalen met zwakke aankleuring 

1 staal (3.3%) die enkel aankleurde met  in house 5A4 en D5F3 protocol 

 

Zwaenepoel et al (Histopathol 2014) 

Detectie van ALK via IHC – correlatie met FISH 

CONCLUSIE 

 Sensitiviteit van 93,33-96,66% 

 ( fransen: ±70%)  

  

 5A4 en D5F3 kloon zijn even 

goed 



5A4 EVF D5F3 EVF VENTANA 

Detectie van ALK via IHC  

• 16 centra 

• Ventana ALK D5F3 IHC 

• Volledige concordantie over 15 stalen (7 neg, 8 pos) 



5A4 EVF D5F3 EVF VENTANA 

Detectie van ALK via IHC  

Sub-scheme Error rate round 1*, % 

(% due to false 

positives/negatives) 

Error rate round 2*, %  

(% due to false 

positives/negatives) 

Digital ALK 

FISH 

3.6 (0.5/3.1) 1.1 (0.8/0.3) 

ALK FISH TMA 7.3 (0.5/6.7) 5.2 (4.0/1.2) 

ALK IHC 13.0 (7.4/5.6) 8.2 (5.0/3.2) 

*Error rate=number of false positives plus number of false negatives)/total number of informative results. 

Error rates with FISH, FISH tissue microarray (TMA) and IHC 

• Tembuyser, et al. PLoS One. 2014;9:e112159. 

External quality assurance programmes 

can improve the quality of test results 



• Hoe evalueren 

• Afhankelijk van hoe je ALK IHC gebruikt: prescreening of as een stand alone methode 

• Prescreen: if you see ALK staining  refer  for FISH testing 

• Stand alone:  if you obtain a certain score   ALK TKI therapy 

 

• Ventana ALK IHC is eigenlijk gelanceerd als een stand alone test 

 (Sensitivity = 79.7-93.3    and   specificity   = 96.2-100% if you use there evaluation guidelines) 

• Guidelines:  

 

Detectie van ALK via IHC - evaluatie 



• Guidelines voor ALK testing: 

5A4 EVF D5F3 EVF VENTANA 

Detectie van ALK via IHC - algoritms  



• ESMO guidelines (2016): 

5A4 EVF D5F3 EVF VENTANA 

Detectie van ALK 



• Guidelines - Wanneer moeten we testen voor ALK 

5A4 EVF D5F3 EVF VENTANA 

Detectie van ALK via IHC  

• ALK testing should be ordered at the 
time of diagnosis for patients with 
advanced-stage disease 

• Tissue should be prioritised for EGFR 
and ALK testing 

• ALK results should be available within 
2 weeks (10 working days) 

• Laboratories with turnaround times >2 
weeks need to make available a more 
rapid test 

• Routine testing for ALK rearrangements 
is now a standard of care 

• As ALK TKIs are approved for firs-line 
therapy, ALK and EGFR testing should 
be carried out simultaneously 

• PD-L1 IHC for selecting patients for 
antiPD1/PD-L1 immunotherapy is 
controversial, and not yet considered as 
harbouring a sufficient negative 
predictive value for checkpoint 
inhibitor-related treatment decisions. 



 Er zijn veel gelijkenissen tussen ALK en ROS1 

- tyrosine kinase receptoren – evolutionair verwant (insulin rec fam) 

Detectie van ROS1 – IHC en FISH 



 Er zijn veel gelijkenissen tussen ALK en ROS1 

1.  tyrosine kinase receptoren – evolutionair verwant (insulin rec fam) 

2.  genetische afwijking : een translocatie 

3.  incidence: ALK translocaties zijn zeldzaam in NSCLC (3-5%)  

          ROS1 translocaties zijn zeldzaam in NSCLC (1-2%) 

Detectie van ROS1 – IHC en FISH 

4.  meerdere translocatie partners  

           ROS1: FIG, CD74, SLC34A2, SDC4 (lijst groeit nog)  

           maar translocatie partners van ROS1 hebben geen dimerisatie domein 

           maar meerdere breekpunten in ROS1:  

                                             5’ of exon 32/34/35/36   5’ of exon 20 for ALK 

 assumptie dat ROS1 IHC story = ALK IHC in NSCLC  

      zonder naar de IHC – FISH correlatie data te kijken 

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs00428-016-2000-3/MediaObjects/428_2016_2000_Fig1_HTML.gif
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjghqKIy8jQAhWInRoKHX3CCggQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-danger-sign-vector-image12214010&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNH57mCO18anKWZ2jEExKslJWUBRgQ&ust=1480323801870553


 Meerdere antilichamen: 

- clone D4D6 (rmAB, Cell signaling) 

- NBP2-13245 (rpAB, Novus Biologicals) 

- HPA049098 (rpAB, Atlas) 

- …. 

 

Detectie van ROS1 – IHC 



Meerdere antilichamen: 

- clone D4D6 (rmAB, Cell signaling) 

- NBP2-13245 (rpAB, Novus Biologicals) 

- HPA049098 (rpAB, Atlas) 

- …. 

 

Consensus in international 

literatuur: D4D6 = meest 

beloftevolle AB voor ROS1 IHC 

D4D6: achtergrondkleuring 

In longweefsel: 

- macrofagen 

- reactieve type II pneumocyte hyperplasie 

- epitheel in gebieden met bronchiale metaplasie 

In beenmerg metastasen: in osteoclast-type giant cells 

Kleuring van ongekende specificiteit in cholangiocarcinoma, hepatocellular 

carcinoma and kidney tissue. 

 

Detectie van ROS1 – IHC 



D4D6: sensitivity and specificity 

Samen: 48 stalen met ROS translocatie: 45 ROS1 IHC + = 93.75% sens 

 969 stalen zonder ROS translocatie: 844 ROS1 IHC - = 87.11% spec 

R
O

S
1
+

 

R
O

S
1
- 

Detectie van ROS1 – correlatie IHC en FISH 

NU: D4D6 is beste ROS1 AB 

 

MAAR  het is minder specifiek (en sensitief?) dan ALK AB 



D4D6: verschillende soorten subcellulaire lokalisatie van ROS1 fusies 

-Typically fine granular cytoplasmic 

-Globular (e.g. CD74-ROS1) 

-Membranous (e.g. EZR-ROS1) 

 

Geen goede externe controle van goedaardig materiaal 

 Stukje weefsel van ROS1 FISH positieve tumor op 

dezelfde slide of in dezelfde run toevoegen (guidelines Bubendorf 

et al, Virchows Arch 2016)  

Geen universeel geaccepteerd scoringssysteem voor ROS1 IHC scoring 

Consensus dat je minimum 20 tumor cellen moet hebben op je slide 

Vele onderzoekers gebruiken een H-score van 100 als grenswaarde 

maar dit is niet 100% sensitief en specifiek  (“H score = intensity 0/1/2/3” x “% of 

tumor cells”) 

Detectie van ROS1 – correlatie IHC en FISH 



ROS1 IHC in NSCLC 

non-ROS1-rearranged 

• FISH = gouden standaard voor ROS1 testing 

 

• Voor prescreening kan IHC overwogen worden 

Maar validatie van grotere series is nodig alvorens het een goede presceen 

methode kan worden. 

 

• Confirmatie van positieve en twijfelachtige ROS1 IHC met  

een andere methode is noodzakelijk 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSn8WQ39PQAhXGtBoKHSC3DQQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kleurplaten-voor-kids.nl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D4095%26fld%3D%2FBumba%2Fpage2.html&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFjiU05sUW0odV0FSXvkMnqfKEHRg&ust=1480707370396822


ROS1 op chromosome 6 (6q22): breekpunten 5’ van exon 32, 34, 35, 34 

 

FISH = directe detectie van translocatie  

  IHC : indirect via verandering in expressie van het nieuwe fusie-eiwit 

 

Meerdere ROS1 FISH probes: 

- Vysis / Abbott (RUO) 

- Kreatech / Leica 

- Zytovision (CE-IVD) 

- Cytocell (CE-IVD) 

- etc 

Abbott:  

TKI domain  

Leica  

TKI domain 

Detectie van ROS1 – FISH 



Evaluatie: tumor cell is positief als het 

 - minimaal 1 break-apart bevat   

  of 

 - minimaal 1 geisoleerd signaal voor de probe die het ROS1 TK  

 domein bevat  

  (= red with Vysis probe, green with Kreatech probe) 

Detectie van ROS1 – FISH 



2016 : Xalkori (ALK TKI) FDA approved for pte met advanced, ROS1+ NSCLC 

Detectie van ROS1 - belang 



Response of a ROS1-Positive Patient to Crizotinib 

Bergeron, JCO, 30, 2012.  

Baseline 12 weeks  



Detectie van ALK en ROS1 –  RT-PCR 

Principe:  

Reverse transcriptie PCR  - detectie van gekende ALK-ROS1 fusies ONLY 

FUSION partner 1 ALK Tyr Kinase 1/ isolation of mRNA AAAAA 

2/ coding DNA 
FUSION partner 1 ALK Tyr Kinase 

Reverse transcription using random 

primer or primer specific to ALK 

If product formed , this ALK fusion 1 is present 

(real time) PCR 



Detectie van ALK en ROS1 –  RT-PCR 

Commerciele RT-PCR kit voor ALK /ROS1 fusions:  AmoyDx  

Reverse transcriptie PCR  - detectie van gekende ALK-ROS1 fusies ONLY 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amoydx.com%2Fen%2Fproduct%2Fproducts_99.html&ei=Syg5VfPSFMPAOYiWgIgM&bvm=bv.91427555,d.bGQ&psig=AFQjCNEVO2vwwJIkJPKP5BvLVwONPzFu-w&ust=1429894838114568


Detectie van ALK en ROS1 –  RT-PCR 

Reverse transcriptie PCR  - detectie van gekende ALK-ROS1 fusies ONLY 

 

Kwantitatieve RT-PCR om overexpressie van 3’ regio van het fusie transcript te 

detecteren  

Principle: ALK rearrangement leidt tot een overexpressie van het 3’ 

gedeelte van ALK, terwijl het 5’ gedeelte van ALK niet tot expressie komt 

Amplicons of 66-83 bp: to 

overcome technical 

problems associated with 

fragmented FFPE DNA 

•Geschikt voor ALK maar minder voor ROS1 want  

 ALK komt niet tot expressie in normaal longweefsel 

 ROS1 komt tot expressie in noraal en hyperplastisch longweefsel  



1 ARCHER – FusionPlex ALK, RET , ROS1 v2 panel (RUO) 

• targeted sequencing assay to detect fusions and mutations (e.g. crizotinib resistence mutations) 

• can be used on both Ilumina and Ion Torrent sequencers 

• input 20 (-250) ng of RNA 

• anchored multiplex PCR technology / AMP 

•No prior knowledge of fusion partners and breakpoints required 

Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



ARCHER – FusionPlex ALK, RET , ROS1 v2 panel 

Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



ARCHER – FusionPlex ALK, RET , ROS1 v2 panel 

Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



Thermo Fisher – Oncomine Fusion panel (ALK, ROS1, RET, NTRK1) (CE-IVD) 

relative low failure rates in FFPE (5.6%?) 

Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



Detectie van ALK en ROS1 –  MSP 



Questions? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ENdxwxqg6UqT_M&tbnid=op3LBgbc6VGHFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arcfinancialllc.com/ask-financial-advisor-right-questions/&ei=WnECU_TVCvPa0QWMuoHgCw&bvm=bv.61535280,d.bGQ&psig=AFQjCNGyYi6F8gnWAeimdfqfjiPzodoyiA&ust=1392755273941163


Questions? 


