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Vraag 1: Wat is chromosomale imbalance?

1. (delen van) chromosomen meer of minder dan normaal 
aanwezig in tumorcelkernen

2. De niet-geordende aanwezigheid van chromosomen in de 
tumorcelkernen

3. gefragmenteerde chromosomen aanwezig in tumorcelkernen

4. grote variatie in het aantal mutaties per chromosoom in 
tumorcelkernen 



Het is van belang de DNA bouwsteen (base) volgorde
(sequentie) te bepalen van specifieke delen (targeted)
van het DNA om relevante afwijkingen te detecteren:

DNA sequencing

--GTG GGC GCC GGC GGT GTG GGC--
-- Val    Gly Ala    Gly Gly Val  Gly --

--GTG GGC GCC GTC GGT GTG GGC--
-- Val    Gly Ala    Val Gly Val    Gly --



Next Generation Sequencing (NGS)

“Massive parallel”

honderden fragmenten / analyse

“single molecule”

output 50 – 1000 x 106 basen

weinig DNA nodig (<10 ng)

hoge gevoeligheid (>5%)

>semi-kwantitatief

poolen van samples                    

bio-informatica ondersteuning



Next Generation Sequencing:

In 1 analyse worden tientallen tot duizenden verschillende 
DNA fragmenten geanalyseerd:

1. Van elk DNA fragment wordt de sequentie >500X bepaald 
(volgorde bouwstenen, detectie mutaties/variatie)

2. >semi-kwantitatief: verhouding variant : referentie
bijv. mutatie/variant aangetoond in 40% van de moleculen (reads)

3. >semi-kwantitatief: verhouding totaal aantal gesequencete moleculen
(coverage) fragment A t.o.v. coverage andere fragmenten   



Vraag 2:

NSCLC casus 1:

DNA isolatie 50% tumorcellen, 50% normale cellen

Er wordt tumor-specifieke bekende oncogene EGFR mutatie
gevonden: EGFR c.2573T>G:p.L858R 

Stel dat het percentage tumorcellen correct op 50% is ingeschat, 
welk percentage mutant EGFR L858R verwacht u dan?

1. 25%
2. 33,3%
3. 50%
4. 66,6%
5. 75%



Mutant DNA 2x (25%)
Wildtype DNA 6x (75%)

tumorcellen : normale cellen = 1 : 1

Oncogen, dominant: 1 allel wildtype
1 allel gain of function mutatie

Antwoord 1: 25%

♂♀ ♂♀

#7 in normale cel #7 in tumorcel



Vraag 3:

NSCLC casus 1:

DNA isolatie 50% tumorcellen, 50% normale cellen

Er wordt ook een tumor-specifieke bekende inactiverende 
TP53 mutatie gevonden: TP53 c.818G>A:p.R273H
Stel dat tumorcelpercentage correct op 50% is ingeschat, 
welk percentage mutant TP53 verwacht u dan?

1. 25%
2. 33,3%
3. 50%
4. 66,6%
5. 75%



Mutant DNA 2x (33,3%)
Wildtype DNA 4x (66,6%)

tumorcellen : normale cellen = 1 : 1

Tumorsuppressorgen, recessief: 1 allel loss of function mutatie,
andere allel verloren (LOH): IMBALANCE 

Antwoord 2: 33,3%

♂♀ ♂♀

#17 in normale cel #17 in tumorcel



NSCLC casus 2:

DNA isolatie 50% tumorcellen, 50% normale cellen

Er wordt tumor-specifieke bekende oncogene EGFR mutatie
gevonden: EGFR c.2573T>G:p.L858R 

Gevonden percentage mutant EGFR L858R: 70%!

Hoe kan dit, wat is hier aan de hand?



Mutant DNA 14x (70%)
Wildtype DNA 6x (30%)

tumorcellen : normale cellen = 1 : 1

Oncogen, dominant: 1 allel wildtype
1 allel gain of function mutatie EN amplificatie van het
gemuteerde EGFR-allel: IMBALANCE 

♂♀

♂

♀

#7 in normale cel #7 in tumorcel



Karyogram van normale cellen van een man



Spectraal karyogram van een kankercel

Genomische instabiliteit: chromosomale imbalance



Typen grote chromosomale afwijkingen

♂♀♂♀

normaal verlies homozygote deletie

♂♀

amplicatie

♂♀



M15-253 vs baseline normalen



M14-1208 vs baseline normalen

Chromosomale imbalance detectie is mogelijk 
vanwege >semi kwantitatieve NGS analyse



Diagnostische waarde van chromosomale imbalance detectie:

1. Clonale proliferatie ja/nee

2. Betrouwbaarheid mutatie negatief 

3. Amplificatie: Her2 in longtumor of CRC

4. Deletie (homozygote deletie): PTEN in glioblastoma

5. Co-deletie: #1p en #19q in oligodendroglioma



Next Generation chromosomale imbalance detectie:

It’s all about SNPs

Single Nucleotide Polymorphisms: SNIPs



 Single nucleotide polymorphisms (SNPs) zijn een type 
polymorfismen, natuurlijk voorkomende variaties die 
betrekking hebben op één basenpaar

AAGCCTAGCAC
TTCGGATCGTGAllel 1

Allel 2

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) –”SNIPs”

AAGCTTAGCAC
TTCGAATCGTG



 Single nucleotide polymorphisms (SNPs) zijn een type 
polymorfismen, natuurlijk voorkomende DNA variaties die 
betrekking hebben op één basenpaar

Single nucleotide polymorphisms (SNPs) –”SNIPs”

 Ongeveer 1 op ~300 nucleotiden

 Frequentie waarin varianten voorkomen 
verschilt per SNP en per populatie

 Hoog polymorfe SNPs: minor allel frequentie
0,45-0,50



Homozygous Reference

Homozygous Variant

Heterozygous

G

C

Loss Of Heterozygosity (LOH) 
analyse mbv NGS

G

G

G

C

C

C



Loss 
Variant Allele

Loss 
Reference Allele

G

C

G

C

G

C

Loss Of Heterozygosity (LOH)
analyse mbv NGS



Chromosoom 1p, normaal
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Chromosoom 1p verlies, 40% tumor
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Chromosoom 1p verlies, 60% tumor
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Chromosoom 1p verlies, hoog tumor %
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Vraag 4:

Clonaliteitsanalyse 2 tumoren
in dezelfde patiënt mbv SNPs:

1. Tumor-1 en tumor-2 
clonaal gerelateerd

2. Tumor-1 en tumor-2
niet clonaal gerelateerd

3. Geen uitspraak mogelijk

4. Tumor-1 en tumor-2 niet 
van dezelfde patiënt



Vraag 5:

Clonaliteitsanalyse 2 tumoren
in dezelfde patiënt mbv SNPs:

1. Tumor-1 en tumor-2 
clonaal gerelateerd

2. Tumor-1 en tumor-2
niet clonaal gerelateerd

3. Geen uitspraak mogelijk

4. Tumor-1 en tumor-2 niet 
van dezelfde patiënt



Vraag 6:

Clonaliteitsanalyse 2 tumoren
in dezelfde patiënt mbv SNPs:

1. Tumor-1 en tumor-2 
clonaal gerelateerd

2. Tumor-1 en tumor-2
niet clonaal gerelateerd

3. Geen uitspraak mogelijk

4. Tumor-1 en tumor-2 niet 
van dezelfde patiënt



Vraag 7:

Clonaliteitsanalyse 2 tumoren
in dezelfde patiënt mbv SNPs:

1. Tumor-1 en tumor-2 
clonaal gerelateerd

2. Tumor-1 en tumor-2
niet clonaal gerelateerd

3. Geen uitspraak mogelijk

4. Tumor-1 en tumor-2 niet 
van dezelfde patiënt







Detectie van chromosomale imbalance mbv SNPs

1. Detectie amplificaties (HER2) en deleties (1p, 19q, PTEN)

2. Clonaliteit ja/nee

3. Relatie meerdere tumoren binnen een patient

4. Betrouwbaarheid mutatie-negatief (tumorcel %)

5. Verwisseling, uniek sample
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Dank voor uw aandacht.
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