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Assay beschrijving 
Met behulp van hybrid capture-based next-generation sequencing (NGS) wordt sequentie-analyse 
uitgevoerd van frequent gemuteerde genomische posities. Middels deze methode wordt de 
genetische code van (een deel van) een gen zodanig gevoelig geanalyseerd, dat mutaties met een allel 
frequentie tot 0,1% kunnen worden gedetecteerd. Daarbij levert het gebruik van de zogenaamde 
unique molecular identifier (UMI) inzicht in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyse. Met deze 
techniek kunnen ook fusiegenen worden aangetoond indien één van beide partners van het 
fusietranscript is opgenomen in het panel, en in de juiste oriëntatie wordt geanalyseerd. De 
sensitiviteit van deze analyse voor de detectie van specifieke fusietranscripten is vooralsnog onbekend. 
 
Technische achtergrond 
NGS is verricht met een Illumina NovaSeq 6000, na verrijking van specifieke regio’s van interesse met 
onderstaand Twist Custom Panel (Tabel 1). De NGS library is gemaakt volgens het Twist mechanical 
fragmentation protocol gebruikmakend van IDT xGEN CS adapters. ‘Read alignment’ is gedaan met 
BWA, en ‘variant calling’ met GATK Mutect2 op door FGBIO gededupliceerde reads. Daarna zijn de 
varianten geannoteerd met een in-huis ontwikkelde oncogenetica pijplijn. Potentieel klinisch relevante 
varianten in de genen uit de onderstaande selectie van genen/genregio’s zijn gerapporteerd.   
 
Virtuele ctDNA NGS panels 
Dit panel is geoptimaliseerd op cel-vrij DNA geïsoleerd uit bloedplasma t.b.v. profilering en monitoring 
van circulerend tumor DNA (ctDNA) in patiënten met verschillende tumortypes met frequente 
mutaties in de geanalyseerde genen. Het panel omvat 7 genen voor de detectie van fusiegenen en 45 
genen voor detectie van mutaties. Voor verschillende indicaties is voor de analyse van de data een 
virtueel panel gedefinieerd waarin genen zijn opgenomen die frequent gemuteerd zijn in een bepaald 
tumortype en/of van belang zijn voor de therapiekeuze. Deze panels zijn in overleg met KMBP, 
pathologen en behandelend artsen vastgesteld. 
 
Deze virtuele genenpanels kunnen op basis van nieuwe inzichten veranderen. In de uitslag wordt 
vermeld welk virtueel panel en welke genen zijn geanalyseerd. Op verzoek kan er buiten deze virtuele 
genenpanels worden gekeken naar genen van interesse mits deze genen aanwezig zijn in onderstaande 
lijst van genen gedekt door dit ctDNA NGS panel (Tabel 1). 
 
Voor longkanker worden de volgende genen uit onderstaand panel geanalyseerd: 
Mutatie-detectie: ALK, ARAF, BRAF, CDKN2A, EGFR, ERBB2, KEAP1, KIT, KRAS, MAP2K1,   
 MET, NRAS, PIK3CA, PTEN, RAF1, RET, ROS1, STK11, en TP53 
Fusiegen analyse:  ALK, FGFR1, FGFR3, NRG1, NTRK1, RET en ROS1 
 
Sensitiviteit  
De betrouwbaarheid van de NGS analyse op cel-vrij DNA is afhankelijk van: 

1. Hoeveelheid DNA. De hoeveelheid DNA verkregen uit plasma is over het algemeen erg laag. 
Daarom worden er minimaal twee buizen bloed verwerkt tot DNA. Wij gebruiken hiervoor 
speciale Roche Cell-Free DNA buizen.  

2. Sequentie-diepte. Om sensitieve mutatiedetectie te garanderen worden de monsters zeer 
diep gesequenced. In de uitslag wordt de mediane sequencing diepte gerapporteerd met de 
hieruit berekende minimale allelfrequentie die met 95% betrouwbaarheid kan worden 
gedetecteerd. Over het algemeen ligt dit tussen de 0,2% en 0,5%. 



 
Dit panel wordt op dit moment gebruikt voor researchcohorten en ten behoeve van de 
Longkankernet implementatie ctDNA analyse (LICA) studie (CMO 2020-7190), waarin de effectiviteit 
van dit panel wordt bepaald in vergelijking met reguliere moleculaire analyses op weefsel van 
patiënten met eindstadium NSCLC. Voor bovenstaande doeleinden valt deze analyse buiten de scope 
van onze ISO 15189 accreditatie. 
 
Tabel 1: het volledige ctDNA NGS panel. 
 

 
# Zie de updates onderaan dit document 

Gen Transcript (Hg19) Dekking (codon) 
AKT1# NM_001382430 17 
ALK NM_004304 1023-1150; 1173-1279 
APC NM_000038 Complete coderende regio 
ARAF NM_001654 214 
ARID1A NM_006015 Complete coderende regio 
BRAF NM_004333 439-505, 565-620 
CDH1 NM_004360 Complete coderende regio 
CDKN2A NM_058195/NM_000077 Compleet coderende regio 
CTNNB1 NM_001904 32-45, 333-335; 376-389 
EGFR NM_005228  434-499, 688-875 
ERBB2 NM_004448 Complete coderende regio 
FBXW7 NM_001349798 Complete coderende regio 
FGFR1 NM_023110 158; 208-361; 429-618 
FGFR2 NM_000141 209-427; 519-619 
FGFR3 NM_000142 248-653; 677-807 
GNA11 NM_002067 183; 209 
GNAQ NM_002072 183; 209 
GNAS NM_000516 196-240 
HRAS NM_005343 12-13; 59-61 
IDH1 NM_005896 132 
IDH2 NM_002168 172; 140 
KEAP1 NM_203500 Complete coderende regio 
KIT NM_000222 412-866 
KRAS NM_004985 12-13; 59-61; 117; 146 
MAP2K1 NM_002755 28-231 
MET NM_001127500 Complete coderende regio 
MYC NM_002467 Complete coderende regio 
NOTCH1 NM_017617 1570-1723, 2300-2566 
NOTCH2 NM_024408 2300-2472 
NRAS NM_002524 12-13; 59-61; 117; 146 
NTRK1 NM_002529 240-417, 545-682 
NTRK3 NM_002530 573-711 
PDGFRA NM_006206 552-595, 632-667, 814-854 
PIK3CA NM_006218 76-188; 272-353, 418-468, 514-554, 979-1069 
PTEN NM_000314 Complete coderende regio 
RAF1 NM_002880 257-261 
RET NM_020975 508-934 
RHOA NM_001664 Complete coderende regio 
RNF43 NM_017763 Complete coderende regio 
ROS1 NM_002944 1694-2190 
SMAD4 NM_005359 Complete coderende regio 
STK11 NM_000455 Complete coderende regio 
TERT NM_198253 Promoter regio 
TGFBR2 NM_001024847 Complete coderende regio 
TP53 NM_000546 Complete coderende regio 



Updates: 
01-09-2022: Update transcripten AKT1 
Voor AKT1 zijn we overgestapt op het MANE Select Transcript NM_001382430. Dit, in een streven 
voornamelijk MANE Select transcripten te gebruiken en omdat de coderende sequentie bij dit 
referentietranscript niet afwijkt voor de tot nog toe gerapporteerde mutaties. Tot 01-09-2022 zijn 
mutaties gerapporteerd in NM_005163. 


