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Predictieve Analyse voor Therapie

Predictieve Analyse voor Therapie
• Ongelijke uptake van predictieve analyses
• De snelle toename van moleculaire markers en targeted therapies
• Vertaling van testresultaat naar gepersonaliseerd behandeladvies

 Noodzaak harmonisatie en evaluatie van predictieve diagnostiek
http:// https://pct.mdanderson.org/#/
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Evaluatie van predictieve moleculaire analyses in Nederland

Deelnemende centra

• Tumortypen:
•
•
•
•

Gastrointestinale stroma tumoren (GIST)
Melanoom
Colorectaal carcinoom (CRC)
Niet‐kleincellig longcarcinoom (NSCLC)

• Evaluatie van:
•
•
•
•
•

Gebruikte technieken
Diagnostische opbrengst
Doorlooptijden
Geteste patiënten
Uptake van het behandeladvies

Pathologie laboratoria in Nederland
Nederland
46 PA‐laboratoria

Moleculaire diagnostiek
22 PA‐laboratoria

Data verzameling middels PALGA
1. Voor elk tumortype is een specifieke zoekopdracht ontwikkeld, gebaseerd op:
•
•
•
•

termen in de diagnoseregels
specifieke woorden in de microscopie en/of conclusie sectie
gebruik ‘therapiekeuzetest’
gebruik van het protocol ‘Moleculaire bepalingen’

2. Per pathologie verslag
 bekeken of predictieve analyse aanwezig was en geannoteerd

3. Inclusieperiode: oktober 2017 t/m juni 2019
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 Vervolg presentatie: gegevens oktober 2017 t/m september 2018
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Technieken moleculaire testen
NGS
NGS + other technique
non-NGS
MassARRAY
Unknown
HRM
Sanger sequencing
Idylla
Pyro-sequencing
Other (cobas, ddPCR)
Unknown
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Gerapporteerde mutaties (GIST)

Due to confidential information, the slides containing detailed information per lab were removed

Gebruikte NGS panels

Oncogenen
hotspot mutaties

 Panels varieëren in (hotspot) regio’s van 9 tot 83 genen

Mutational landscape (GIST)

Tumor suppressor genen
vaak niet geheel gecovered
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NKR gegevens – GIST patiënten

Gerapporteerde mutaties (Melanoma)

• Bij welke patiënten wordt mutatie‐analyse uitgevoerd?
• Locally advanced, niet resectabele en gemetastaseerde ziekte
• Patienten met >50% kans op metastasen

• Wordt de dosis van imatinib bepaald n.a.v. het moleculaire testresultaat?

Koppeling: NKR – PALGA (2017‐2018)

Mutational landscape (Melanoma)

Due to confidential information, the slides containing detailed information per lab were removed

Klinische gegevens – melanoma patiënten
• Bij welke patiënten wordt mutatie‐analyse uitgevoerd?
• Alle stadium IIIC en IV?
• Ook lagere stadia?

• Wat is de mate van gebruik van het testresultaat van de predictieve diagnostiek?
• Welke factoren beïnvloeden de keuze tussen anti‐BRAF therapie en immunotherapie?
• Gebruik targeted therapies bij alternatieve targets (bijv. KIT)

Koppeling: NKR – PALGA (2017‐Q4 t/m 2019‐Q1)
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Gerapporteerde mutaties (CRC)

Mutational landscape (CRC)

Due to confidential information, the slides containing detailed information per lab were removed

Klinische gegevens – CRC patiënten

Gerapporteerde mutaties (NSCLC)

• Bij welke patiënten wordt mutatie‐analyse uitgevoerd?
• Alle patiënten met metastasen? Direct bij start behandeltraject?

• Wat is de mate van gebruik van het testresultaat van de predictieve diagnostiek?
• KRAS/NRAS mutatiestatus
• BRAF mutatiestatus
• Andere mutaties downstream van EGFR

Koppeling: NKR – PALGA (diagnose in 2017‐Q4)
Koppeling: PALGA – NKR (mutatie‐analyse in 2017‐Q4)

Due to confidential information, the slides containing detailed information per lab were removed
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Mutational landscape (NSCLC)

Klinische gegevens – NSCLC patiënten
• Bij welke patiënten wordt mutatie‐analyse uitgevoerd?
• Alle patiënten met metastasen?

• Wat is de uptake van het testresultaat voor behandelkeuze?
• EGFR mutaties en ALK/ROS1 fusiegenen
• BRAF/MET/ERBB2 mutaties en RET fusiegenen

Koppeling: NKR – PALGA (2017‐Q4)
Koppeling: PALGA – NKR (2017‐Q4 t/m 2018‐Q2 o.b.v. mutaties)

Samenvatting

Toekomstplannen

Het PATH project brengt het diagnostische landschap van predictieve moleculaire
analyses in Nederland in kaart.

• Analyse van klinische gegevens  koppeling met de Nederlandse kankerregistratie

• Moleculaire analyses worden op 14‐22 afdelingen uitgevoerd
• Een range van moleculaire technieken worden gebruikt

• Bij welke patiënten worden testen uitgevoerd?
• Wat is de uptake van de predictieve testen?
• Wat is de uptake van het testresultaat?

• Meest frequent: NGS met genenpanels

• Gerapporteerde genetische aberraties lijken vergelijkbaar
• Mediane doorlooptijden zijn kort en passen goed in therapeutisch window

 Data zal worden gebruikt voor effectiviteitsanalyses (KEA en DEA)
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