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Doelgerichte medicatie 

 

• Mooie ontwikkelingen, goede en soms 

uitzonderlijke resultaten (zelfs binnen Fase I) 

• Blokkade specifiek doel  

– Iedere tumor is verschillend met specifieke 

kenmerken/mutaties 

 

• Resistentie 

 
 

 



 Medicijnresistentie  

bij doelgerichte therapie 

Bespreken: 

 

• Signaaltransductie / eiwitpaden 

• Genmutaties 

• Resistentiemechanismen 

 

Voorbeelden a.d.h.v. KRAS, BCR-ABL en BRAF  

 

 

 



Signaaltransductie 1 



Signaaltransductie 2 

                          518 signaaltransductiepaden 



Signaaltransductie 3 

Voorbeeld 



Gen- en eiwitmutaties 



   Eiwitsynthese 
      DNA    RNA    Eiwit  

                             aminozuren  

                

         Mutaties in genen geven mutaties in eiwitten 



Eiwitmutaties 

• Drivermuations 

• Passengermutations 

http://www.nature.com/modpathol/journal/v25/n3/images/modpathol2011215f3.jpg 



 

Medicijnresistentie 

  
a.d.h.v. voorbeelden bij colonrectaalcarcinoom, 

Chronische myeoloïde leukemie (CML) en 

melanoom 

 



Primaire en secundaire 

resistentie 
 

• Primaire of intrinsieke resistentie 

– Geen initiële respons binnen bepaald termijn 

 

• Secundaire of verworven resistentie 

– Verlies van initiële respons 

 Resistentie tegen tyrosinekinaseremmers; PW Wetenschappelijk Platform 2009;3(7/8):122-127 



Voorbeeld primaire resistentie 

Cetuximab of pantitumumab bij colonrectaalcarcinoom zinloos bij KRAS of 

BRAF mutaties. 



Philadelphia Chromosoom 

Driver mutation 

ABL gen 

BCR gen 

BCR-ABL gen 
translocatie 

CML 



Behandeling CML 

Voor CML zijn 5 verschillende eiwitremmers 

beschikbaar:  

• imatinib (Glivec®)  1e lijn 

• dasatinib (Sprycel®) 

• nilotinib (Tasigna®)  2e lijn 

• bosutinib (Bosulif®) 

• ponatinib (Iclusig®)     3e lijn 

 



Begin signaaltransductie BCR-ABL 

http://www.hhmi.org/biointeractive/bcr-abl-cancer-protein-structure-function 



Imatinib (Glivec®) 1e 

lijnsbehandeling 

http://www.hhmi.org/biointeractive/bcr-abl-cancer-protein-structure-function 



http://www.hhmi.org/biointeractive/bcr-abl-cancer-protein-structure-function 



Glivec® resistentie 

http://www.hhmi.org/biointeractive/bcr-abl-cancer-protein-structure-function 



T3151 mutatie 

• Bij vrijwel alle mutaties is de 2e lijn behandeling 

geïndiceerd 
– dasatinib (Sprycel®) 

– nilotinib (Tasigna®) 

– bosutinib (Bosulif®) 

 

• Echter niet bij een T3151 mutatie ( 
      meest voorkomende BCR-ABL mutatie: 315e aminozuur van het ABLgedeelte is 

       veranderd, waarbij in het DNA cytosine door thymine is vervangen.   

– “3e generatiemedicijn” Ponatinib (Iclusig®)  

 

Guidelines for the treatment of chronic myeloid leukemia in the year 2014; Ned Tijdschr Hematol 2014;11:185-98 



Behandeling melanoom 

Bij B-RAF (V600E) mutatie 

 

• vemurafenib (Zelboraf®) 

 

• dabrafenib (Tafinlar®) 







Mechanismen resistentie 

tegen BRAFremmers 



Remming van MAPK pad op meerdere 

niveau’s 



LOGIC-2 1 

Trial toevoeging 3e middel 

bij resistentie op BRAFi en MEKi 

Multicenter open label fase II onderzoek met de 

combinatie LGX818 en MEK162, bij progressie 

gevolgd door een rationele combinatie van 

doelgerichte middelen, ter opheffing van 

resistentie, bij volwassenen met een lokaal 

gevorderd of gemetastaseerd BRAF V600 

melanoom 

(CLGX818X2109 – LOGIC 2 Onderzoek) 



Trial LOGIC-2 2 

 

• Na PD met de combinatie LGX818 (BRAF remmer) en MEK162 wordt 

mutatieonderzoek gedaan (biopt). 

 

 

• Afhankelijk van de gevonden mutatie wordt een van de 4 beschikbare 

studiemedicaties toegevoegd aan LGX818 en MEK 162 

– LEE011 

– BGJ398 

– BKM120 

– INC280 



Resistentie voorkomen 

 

• Combinatie behandeling 

• Onderbreken behandeling / Drug Holiday 

• Afwisseling verschillende behandelingen 

 

 



Kanker een chronische ziekte 
  

 Hoopvolle en reële toekomst! 


