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STAND VAN ZAKEN

PA diagnose
Mutatie analyse
Aantal mitosen
Therapeutic drug monitoring



Onderwerpen

• Stand van zaken
• ESMO richtlijn
• Nieuwe publicaties 2017-2018
• Nederlands onderzoek
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GIST varianten selecteren en een rol spelen in de afweging al 
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voorkomen wordt dat chirurgie onnodig wordt uit gesteld bij 
niet responderende ziekte .
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• Het advies is patiënten die in aanmerking komen
voor adjuvante behandeling te verwijzen naar
een centrum voor mutatieanalyse en 
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• Patiënten met imatinib resistente tumoren
komen niet in aanmerking voor behandeling.



PA diagnose

• Biopt
• Wat als dat niet lukt?



Mutatie analyse



Analyse mitosen

• Bij diagnose!



Therapeutic drug monitoring

• Standaard in een aantal klinieken
• Gaat landelijk geïmplementeerd worden



ESMO RICHTLIJN



ESMO



ESMO



NIEUWE PUBLICATIES 2017-2018

REGORAFENIB
DOVITINIB
OLARATUMAB
IMMUNOTHERAPIE



Mei 2001:



Regorafenib – exon 17 mutatie

• 18 ptn met progressieve ziekte
– 8 na imatinib
– 10 na imatinib/sunitinib

• Na 16 weken regorafenib
– 6 respons
– 8 stabiele ziekte
– 1 progressieve ziekte



Dovitinib

• Studie bij ptn met GIST na imatinib 
behandeling

• Dovitinib 500 mg/dag gedurende 5 dagen, dan 
2 dagen stop

• 38 ptn



Dovitinib

• Na 12 weken had 53% baat bij de behandeling

• Mediane progressie vrije overleving was 4.6 
maanden

Dovitinib werkt

Sunitinib lijkt beter?!



Olaratumab

• Monoclonaal antilichaam tegen PDGFRA

• 20 mg/kg iv elke 2 weken



Olaratumab

• Ptn met GIST met en zonder PDGFRA mutatie 
na eerdere behandeling

• 30 ptn waarvan er 21 olaratumab hebben 
gehad



Olaratumab

• Geen respons (n=20), wel stabiele ziekte

• Met D842V PDGFRA 50% stabiel na 12 weken 
(3/6); mediane PFS 32 weken

• Zonder PDGFRA 14% stabiel na 12 weken 
(2/14); mediane PFS 6 weken



Immuunmodulerende therapie

• Imatinib met ipilimumab: 1 GIST patiënt met 
respons



Immuunmodulerende therapie

• Dasatinib met ipilimumab: veilig maar niet 
meer werking

• 9 GIST ptn >> 3 met stabiele ziekte (fase 1 data 
uit het MD Anderson)



NEDERLANDS ONDERZOEK

STUDIES
TDM
GALLOP



Lopende & startende studies

• ALT-GIST
• (NAVIGATOR) Study of BLU-285 in Patients 

With Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) 
and Other Relapsed and Refractory Solid 
Tumors (ErasmusMC)



Lopende & startende studies

• Phase 3 Study of DCC-2618 vs Placebo in 
Advanced GIST Patients Who Have Been 
Treated With Prior Anticancer Therapies

• A Phase 3, Interventional, Randomized, 
Multicenter, Open-Label Study of DCC-2618 vs
Sunitinib in Patients with Advanced 
Gastrointestinal Stromal Tumors after 
Treatment with Imatinib



GALLOP

Behandeling van patiënten met een GIST 
gebaseerd op seriële mutatie analyse van 
circulerend tumor DNA

Alpe d’HuZes / KWF subsidie



Cel vrij circulerend DNA

Presentator
Presentatienotities
Uitleg over ctDNA



Primaire
mutatie

Nieuwe resistante
mutaties

Monitoring van respons



KIT exon 11 ddPCR assay



Mutatie in hotspot 1 Mutatie in hotspot 2

No mutation No mutation

Mutant

Mutant

KIT exon 11 ddPCR assay



• Patiënten die behandeld werden in GIST 
expertise centrum

• Behandeling met tyrosine kinase remmers
(TKI)

• Plasma samples verzameld sinds 2014

Biobank



GALLOP



Totaal Verdeling

n =

Baseline or progression
Treatment TKI

Mutatie detectie in plasma



19 patiënten geanalyseerd

Na 3 maanden, alle patiënten 
hadden afname mutante
copies/ml

Overeenkomend met de 
radiologische respons

ctDNA als marker voor respons



• Progressie
6 patiënten (median 10 (6-24)   

maanden)

• Recurrence 
2 patiënten (4 & 20 maanden)

p= 0.028* 

ctDNA analyse als marker voor
recidief/progressie

Presentator
Presentatienotities




• KIT exon 11 mutaties in plasma worden gevonden
in 20/ 27 patiënten met gemetasteerde ziekte

• Progressie van ziekte komt overeen met een
toename van mutante copies/ml in het plasma

• Het is mogelijk om de reponse te volgen in ctDNA
van patienten met GIST

GALLOP tot nu toe



UMCG:
A ter Elst
M Tibbesma
B van Etten
J Overbosch
AJH Suurmeijer
JA Gietema
E Schuuring
AKL Reyners 

NKI / AVL:
F van Coevorden
S Farag
N Steeghs

ErasmusMC:
F Atrafi
RHJ Mathijssen

Radboud UMC:
IME Desar
WT van der Graaf

LUMC:
H Gelderblom

GALLOP = Nl samenwerking

Patiëntenvereniging



GALLOP – hoe nu verder?



CTs – adjuvante setting



CTs – palliatieve setting



Kan ctDNA ipv een CT-scan??

• Logistiek
• Stralingsbelasting
• Kosten



GALLOP – hoe nu verder?

Europese regelgeving tav medische apparaten:

• Wetenschappelijk validiteit
assay positief bij patiënten met een KIT 
exon 11 mutatie



GALLOP – hoe nu verder?

Europese regelgeving tav medische apparaten:

• Technische validiteit
Reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid in en
tussen laboratoria



GALLOP – hoe nu verder?

Europese regelgeving tav medische apparaten:

• Klinische validiteit
sensitiviteit, specificiteit en positieve en
negatieve voorspellende waarde



GALLOP – hoe nu verder?

Europese regelgeving tav medische apparaten:

• Effect op uitkomst?
kan ctDNA analyse CTs ten dele vervangen als
response evaluatie



SPIRIT DESIGN

• Ptn met KIT exon 11 mutatie op assay
• Op moment van CT-scan ook: ctDNA en TKI 

level
• ctDNA analyse real time!



SPIRIT
CT-scan

Geen PD

ctDNA: geen
toename
mutatie

Concordant; 
zo door

ctDNA: wel
toename
mutatie

Disconcordant: 
volgende CT 

PD?

PD

ctDNA: geen
toename
mutatie

Disconcordant;
Vals negatief

ctDNA: wel
toename
mutatie

Concordant; 
therapie
wijzingen



GALLOP – hoe nu verder?
AIMS OF THIS STUDY:  
The ultimate goal of this project is to prove that it is safe and reliable to replace some of the CT-scans by the analysis of 
ctDNA. Therefore, we will:  
-Assess the technical validity of the designed KIT exon 11 assay 
The assay will be implemented in all participating laboratories (n=5). Reproducibility and repeatability within and between 
laboratories will be established. 
-Assess the clinical validity of the designed KIT exon 11 assay 
In an observational cohort study, all patients with an indication to have CT-scans in the follow-up of a KIT exon 11 mutation 
within the range of our designed assay will have real time information on the fractional abundance of the KIT exon 11 mutation. 
The accuracy (sensitivity, specificity, positive and negative predictive value) of the assay will be determined at the same time 
point. Moreover, whether the fractional abundance increase before progression is seen on a CT-scan will be established. Also, 
the quality of life of patients in relation to CT-scans and ctDNA analysis will be investigated. 
-Assess whether secondary mutations in plasma are detected by ctDNA analysis of patients with progressive disease 
Of all patients with progressive disease on TKI treatment sequencing of ctDNA will be performed for known secondary GIST 
mutations (KIT exon 13, 14, 17 and PDGFRA exon 18). Patients will be asked to undergo a biopsy to correlate the ctDNA 
outcome to the mutational status of the tumor. 
-Assess trough TKI levels in relation to the fractional abundance of GIST mutations 
Of all included patients, blood samples will be collected serially to assess trough TKI levels. Some of the participating centers 
have already implemented therapeutic drug monitoring (AvL, ErasmusMC), others not yet. The influence of trough levels on 
fractional abundance of known mutations will be studied. 



Wat kunt u doen?





DANK!
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