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Inleiding

Maagkanker is wereldwijd de vierde meest gediagnosti-
ceerde kanker en de tweede belangrijkste oorzaak van
kankergerelateerd overlijden (1). In België is het de acht-
ste meest voorkomende oorzaak van kankersterfte (1).
Vooral gemetastaseerde maagkanker heeft een slechte
prognose, met een mediane overleving van minder dan
één jaar. Recente inzichten in de moleculaire ontstaans-
mechanismen van dit type kanker bieden nieuwe hoop
op een langere overleving. Net zoals bij HER2-positieve
borstkankers (HER2: humane epidermale-groeifactorre-
ceptor 2) spelen amplificatie van het HER2-gen en over-
expressie van het overeenkomstige ErbB2-eiwit ook bij
sommige maagkankers een belangrijke rol. Dit maakt
deze tumoren goede kandidaten voor een behandeling
met de monoklonale antistof trastuzumab, gericht tegen
het ErbB2-eiwit, een membraanreceptor tyrosinekinase
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Samenvatting

Naar analogie van borstkanker wordt trastuzumab nu ook in België terugbetaald voor gemetastaseerde maag-
kanker met bewezen HER2-genamplificatie (HER2: humane epidermale-groeifactorreceptor 2). Deze ampli-
ficatie moet aangetoond worden door in-situhybridisatie (ISH) in een gespecialiseerd laboratorium dat een
adequate validatie van de procedure kan waarborgen.

Het laboratorium pathologische ontleedkunde van UZ Leuven koos voor chromogene in-situhybridisatie
(CISH). De HER2-CISH-procedure werd op punt gesteld. De herhaal- en de reproduceerbaarheid van de test
werden aangetoond. HER2-CISH bleek evenwaardig aan HER2-FISH (fluorescente in-situhybridisatie) op
een reeks van 20 gemetastaseerde borstkankers. Daarnaast werd de HER2-CISH-procedure getest op een
groep van 60 gemetastaseerde maagkankers. Verschillende preanalytische variabelen werden geëvalueerd:
recente stalen gefixeerd in formol of Carnoy werden het meest geschikt bevonden.

In dit artikel worden de scorecriteria voor HER2-immunohistochemie (IHC) en HER2-CISH besproken en
vergeleken met de criteria voor borstkanker. Er was een sterke overeenkomst in de HER2-CISH-status (posi-
tief of negatief) tussen twee onafhankelijke observatoren. Van de onderzochte stalen toonde 20% HER2-
genamplificatie. Dit percentage was onafhankelijk van het histopathologische type van de tumor (diffuus of
niet diffuus). Van dit percentage had meer dan de helft een IHC-score van 3+, maar ook IHC-scores van 0,
1+ en 2+ kwamen voor. Er was geen verschil in HER2-CISH-status tussen de verschillende weefselstalen
van eenzelfde tumor en tussen primair versus metastatisch tumorweefsel.
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van de EGFR-familie (EGFR: epidermale groeifactorre-
ceptor). De recente ToGA-studie (ToGA: „Trastuzumab
for Gastric Cancer”) (n = 584) – een internationale, mul-
ticentrische, open-label, gerandomiseerde fase III-studie
– bevestigde deze hypothese (1). Bij lokaal gevorderde
(d.i. met lymfekliermetastasen), recurrente of gemeta-
staseerde adenocarcinomen (AC’s) van de maag of de
gastro-oesofageale junctie (GEJ), die bovendien HER2-
positief zijn volgens fluorescente in-situhybridisatie
(FISH) of immunohistochemie (IHC), bleek de toevoe-
ging van trastuzumab aan het bestaande chemothera-
pieschema (een combinatie van een fluoropyrimidine,
namelijk 5-fluorouracil of capecitabine, met cisplatine)
een relatieve overlevingswinst te bieden van 26% (van
11,1 naar 13,8 maanden mediane overleving). Zowel voor
patiënten met een positieve FISH én IHC-score van 2+
als voor patiënten met een IHC-score van 3+ bedroeg de
gemiddelde overlevingswinst zelfs 4,2 maanden.

Op 20 september 2010 publiceerde het Belgisch
Staatsblad de terugbetalingsvoorwaarden voor trastuzu-
mab in deze setting (2). Terugbetaling is mogelijk op
voorwaarde dat het wordt toegediend: 1. in combinatie
met een fluoropyrimidine én cisplatine, 2. aan patiënten
met een gemetastaseerd AC van de maag of de GEJ, 3.
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met amplificatie van het HER2-gen en 4. aan patiënten
die niet eerder behandeld werden voor hun gemetasta-
seerde ziekte. De amplificatie van het HER2-gen moet
hierbij aangetoond worden door een positieve in-situ-
hybridisatietest (ISH-test), uitgevoerd in een gespeciali-
seerd laboratorium dat een adequate validatie van de
testprocedure kan garanderen. De ISH-test is positief
wanneer de ratio van het aantal HER2-signalen over het
aantal centromeer-17-signalen groter dan of gelijk is aan
2.0 (het HER2-gen is gelegen op chromosoom 17). De
aanvraag gebeurt schriftelijk door de behandelende
oncoloog of door een gastro-enteroloog met speciale
bekwaamheid in de oncologie.

De terugbetaling van trastuzumab bij gemetasta-
seerde maagkanker is in België dus enkel afhankelijk
van een positieve ISH-ratio. IHC wordt hierbij echter
gebruikt als hulpmiddel om tumorzones verdacht voor
HER2-amplificatie te lokaliseren. Het European Medici-
nes Agency (EMA) koos echter dezelfde criteria als
degene die gebruikt werden in de ToGA-studie: enerzijds
een IHC-score van 3+ of anderzijds een IHC-score van
2+ bevestigd met een positieve FISH (dit zijn dezelfde
criteria als degene die gebruikt worden in de setting van
borstkanker) (3). De Belgische terugbetalingscriteria zijn
verdedigbaar omdat er geen goede correlatie is tussen de
IHC-scores voor HER2 en de HER2-ISH-status: ook maag-
tumoren met IHC-scores van 0 en 1+ kunnen HER2-
amplificatie tonen op ISH. Ook deze patiënten hebben
recht op een behandeling met trastuzumab.

Epidemiologie en classificatie van maagkanker

Volgens de recentste richtlijnen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO) worden AC’s van de maag inge-
deeld in twee grote groepen: de diffuse en de niet-diffuse
typen (classificatie van Laurén) (4, 5). Van de niet-diffuse
typen maakt het intestinale type de belangrijkste deel-
groep uit. Dit is tevens het meest voorkomende AC-type.
Het dankt zijn naam aan zijn glandulaire groeipatroon,
waarmee het intestinale klierbuisjes nabootst. Het wordt
vooral gezien bij oudere patiënten en mannen en zou ver-
band houden met omgevings- en dieetfactoren (zouten en
nitraten). Het heeft een betere prognose dan AC’s van het
diffuse type, dat bestaat uit individuele, weinig cohesieve
tumorcellen die de maagwand diffuus binnendringen. Dit
type komt vaker voor bij jongere patiënten en vrouwen.

Op basis van hun lokalisatie worden maagkankers
onderverdeeld in distale-maagtumoren of GEJ-tumoren.
Een tumor wordt bij het GEJ-type gerekend wanneer het
centrum op minder dan 5 cm van de hoek van His ligt
én er uitbreiding bestaat naar de slokdarm.

In de GEJ komen vooral AC’s van het intestinale type
voor, gerelateerd aan refluxpathologie. In de distale maag
(het corpus en het antrum) daarentegen zijn vooral AC’s
van het diffuse type te vinden. De belangrijkste risico-
factor voor het ontwikkelen van maagkanker van het
intestinale type is atrofische gastritis. Dit wordt veroor-
zaakt door een infectie met Helicobacter pylori (HP).

Dankzij efficiënte HP-uitroeiing in het Westen is de fre-
quentie van distale-maagtumoren hier over de laatste
drie decennia sterk afgenomen. In Korea, Japan, Oost-
Azië, delen van Zuid-Amerika en Oost-Europa, waar de
HP-uitroeiing minder optimaal verloopt, vindt men de
hoogste incidentie aan maagkankers.

HER2-overexpressie wordt gezien bij 15% tot 25%
van de gevorderde maagkankers, iets meer bij tumoren
van de GEJ (33%) dan bij distale-maagtumoren (21%)
en vaker bij AC’s van het intestinale type (32,2%) dan
van het diffuse type (6,1%) (3, 6).

Verschillen in scorecriteria tussen maag- en
borstkanker

Om te spreken van HER2-genamplificatie bij maagkan-
ker, moet de ISH-ratio minstens gelijk zijn aan 2.0. Elke
lagere ratio is negatief. Bij borstkanker ligt het afkappunt
op 2.2. Ratio’s kleiner dan 1.8 zijn „negatief” en een
ratio tussen 1.8 en 2.2 is „inconclusief”. In dat laatste
geval wordt de ISH herhaald, waarbij 2.0 het nieuwe en
definitieve minimum wordt om te spreken van genam-
plificatie (6).

Voordelen van chromogene in-situhybridisatie
(CISH)

Bij borstkanker wordt standaard gebruikgemaakt van
FISH voor het bepalen van de HER2-status. Bij maag-
kanker opteerde het laboratorium pathologische ont-
leedkunde UZ Leuven voor CISH. CISH is goedkoper dan
FISH, CISH-preparaten kunnen langer bewaard en her-
bekeken worden en belangrijker is dat zij gelezen kun-
nen worden met een klassieke lichtmicroscoop. Maag-
kankers zijn namelijk gekend voor hun heterogeniteit
aan HER2-genamplificatie binnen eenzelfde tumor (dit
is niet het geval bij borstkankers). Daarom moet de
HER2-status bepaald worden op basis van een combi-
natie van: 1. histopathologische kenmerken (HE-kleu-
ring (hematoxyline-eosine)), 2. de IHC-kleuring (eiwit-
expressie) en 3. de ISH (genamplificatie). Zo kunnen de
ISH-signalen geteld worden in gebieden die op basis van
hun histopathologische en immunohistochemische
eigenschappen het meest verdacht zijn voor HER2-ampli-
ficatie. HE- en IHC- kleuringen worden bekeken met een
klassieke lichtmicroscoop. Wanneer CISH gebruikt wordt,
kunnen de drie preparaten (HE, IHC en CISH) achter-
eenvolgens lichtmicroscopisch bekeken worden. Voor
FISH daarentegen is een fluorescentiemicroscoop vereist.

Eenvoudig gezegd, komt de CISH-techniek neer op
het uitvoeren van een FISH, waarna de FISH-probes
immunohistochemisch aangekleurd worden. Nadat de
kernmembraaneiwitten verteerd zijn door een pepsine-
oplossing, wordt het gedenatureerde DNA geïncubeerd
met rood-fluorescentgelabelde DNA-probes die zullen
hybridiseren met het HER2-gen en met groen-fluores-
centgelabelde probes gericht tegen het centromeer van
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Fig. 1: HER2-CISH(chromogene in-situhybridisatie)-
techniek.

Links: chromosoom 17 met centromeer (CEN-17) en
HER2-locus. Blokjes: groen- en rood-fluorescente pro-
bes, gericht tegen respectievelijk CEN-17 en HER2. Ster-
retjes: blauwe en rode chromogene kleurstoffen die neer-
slaan ter hoogte van enzymgelinkte antistoffen tegen
respectievelijk de groen- en rood-fluorescente probes.

TABEL 1

Scorecriteria voor HER2-immunohistochemie (IHC)
bij maagkanker, volgens Hofmann et al. (7).

IHC Intensiteit Patroon

0 geen aankleuring geen aankleuring
1+ nauwelijks waarneembaar tot 

zwak
gedeeltelijke, lineaire, 
membranaire aankleuring

2+ zwak tot matig basolaterale of laterale 
aankleuring

3+ sterk volledige, basolaterale of 
laterale aankleuring

Scorecriteria zoals gebruikt in de ToGA-studie (“Trastuzumab for Gas-
tric Cancer”), gebaseerd op de criteria van Hofmann et al.: volgens de 
intensiteit en het patroon van de aankleuring (7).

chromosoom 17 (CEN-17). Daarna worden antistoffen
toegevoegd tegen de rood- en de groen-fluorescente pro-
bes. Deze antistoffen zijn gelabeld met respectievelijk
een fosfatase en een peroxidase. Na het toevoegen van
een rode en een blauwe chromogene oplossing zal er op
de plaats van de fosfatasegelabelde antistoffen een rode
neerslag ontstaan en ter hoogte van de peroxidasegela-
belde probes een blauwe (fig. 1). De rode (HER2) en de
blauwe (CEN-17) immunohistochemische signalen kun-
nen nu geteld worden.

Tijdens het beoordelen van de CISH-preparaten bleek
dat de rode signalen soms wat zwakker zijn dan de
blauwe. Een mogelijke verklaring is dat de rood-fluores-
cente probe langer is dan de groene en dus minder mak-
kelijk doorheen het kernmembraan kan dringen. Door de
pepsinetijd te verlengen kan dit probleem opgelost worden.

Validatie van HER2-CISH

Voor de reglementaire terugbetaling van trastuzumab
moet de CISH-techniek gevalideerd worden. Op de dienst
pathologische ontleedkunde van UZ Leuven werden de
herhaal- en de reproduceerbaarheid van de test aange-
toond. Daarna werd bewezen dat de HER2-CISH-test
evenwaardig was aan FISH (onder accreditatie) op een
set van 20 invasieve borstkankers. Ten slotte werd de test
gevalideerd op een set van 60 maagkankers met vooraf
onbekende HER2-status. In 2012 wordt gepland om ook
voor de HER2-CISH-test deel te nemen aan derdelijns-
controle door CAP (College of American Pathologists).

Voor FISH werd gebruikgemaakt van de PathVysion
HER2 DNA Probe Kit (Abbott). Voor CISH werd de HER2

FISH pharmDX Kit gebruikt in combinatie met de Dako
DuoCISH Kit (CE) (nu beschikbaar als de HER2 CISH
pharmDX Kit). Statistische analysen werden uitgevoerd
met het programma StatView (versie 5.0.1.0, SAS Insti-
tute Inc., 1998).

Scorecriteria voor HER2-immunohistochemie

Voor de immunohistochemische HER2-score werden
dezelfde criteria gebruikt als in de ToGA-studie, geba-
seerd op Hofmann et al. (1, 7). De score loopt op van 0
tot 3+ op basis van de intensiteit en het patroon van
aankleuring (tabel 1). De aankleuring moet membra-
nair zijn (niet cytoplasmatisch of nucleair), met line-
aire (niet granulaire) intercellulaire aankleuring (niet
enkel basaal of lumineel). Voor chirurgische resectie-
stukken moet ze daarenboven aanwezig zijn in mini-
maal 10% van de tumorale cellen, hoewel deze vereiste
sinds kort betwist wordt (6). Voor endoscopische biop-
ten is de score onafhankelijk van het percentage aan-
kleurende cellen. Gebieden met intestinale metaplasie,
foveolair epitheel, vernepen weefsel of weefsel in de
rand van een biopt kunnen fout-positief aankleuren en
mogen dus niet gescoord worden.

De manier van aankleuring voor ErbB2 verschilt
tussen maag- en borstkanker. Bij HER2-positieve borst-
kankers is de aankleuring volledig membranair (kip-
pengaaspatroon), terwijl de aankleuring bij HER2-posi-
tieve maagkankers vaak heterogeen en incompleet
(basolateraal) is (1). Indien de borstkankercriteria onver-
anderd toegepast zouden worden bij maagkanker, zou
een aanzienlijk deel van deze patiënten een fout-nega-
tieve IHC-score krijgen (3, 6).

Om de reproduceerbaarheid van de IHC-scores te
verbeteren, wordt gesuggereerd om het stroomdiagram
van Rüschoff et al. te gebruiken (3). Hierbij wordt de
intensiteit van de aankleuring gebaseerd op de sterkte
van het vergrotingsobjectief, nodig om het specifieke
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TABEL 2

Scorecriteria voor HER2-immunohistochemie (IHC) bij 
maagkanker, volgens Rüschoff et al. (3).

IHC Specifieke membranaire aankleuring zichtbaar met:

3+ objectief ×5
2+ objectief ×10-20
1+ objectief ×40
0 geen correct aankleuringspatroon zichtbaar met objectief ×40

Scorecriteria gebaseerd op Rüschoff et al.: volgens het
vergrotingsobjectief dat nodig is om het specifieke membranaire 
aankleuringspatroon vast te stellen (3).

Fig. 2: Voorbeelden van HER2-CISH
(chromogene in-situhybridisatie)

(oorspronkelijke vergroting met objectief ≈ 100).

A: negatieve HER2-CISH. Merk op dat enkel niet-over-
lappende kernen geteld mogen worden. Dit is niet altijd
even evident. B: positieve HER2-CISH met clusters van
rood signaal. C: polysomie: drie of meer blauwe signa-
len per celkern.

membranaire aankleuringspatroon te kunnen vaststel-
len (tabel 2).

Scorecriteria voor HER2-CISH

Met HER2-status of (C)ISH-status wordt de dichotome
uitkomst positief (genamplificatie) of negatief (geen
genamplificatie) bedoeld. Met HER2-CISH-ratio wordt de
verhouding van het aantal rode signalen (HER2) over
het aantal blauwe signalen (CEN-17) bedoeld, geteld in
25 niet-overlappende, aangrenzende tumorcelkernen
(clusters van minimaal vijf cellen). In een normale diplo-
ide cel zijn er twee chromosomen 17, met telkens één
HER2-gen. In normaal weefsel zal de gemiddelde ratio
dus 2/2 = 1.0 bedragen. Bij genamplificatie zijn er meer-
dere kopieën van het HER2-gen per chromosoom 17. Er
is sprake van een „positieve ratio” of „genamplificatie”
vanaf een ratio van 2.0. Wanneer een cel drie of meer
chromosomen 17 bevat, spreekt men van polysomie.
Indien het HER2-gen niet geamplificeerd is, zullen de
rode en de blauwe signalen evenredig toegenomen zijn
(één HER2-gen per chromosoom 17) en zal de CISH-
ratio gemiddeld gelijk blijven aan 1.0 (bv. 3/3 = 1.0). Bij
borstkanker wordt in geval van polysomie een behan-
deling met trastuzumab toch overwogen, bij maagkan-
ker niet (6). Figuur 2 geeft enkele voorbeelden van de
HER2-CISH-status.

Voor het tellen van de HER2-CISH-signalen gelden
bepaalde regels die verschillen van deze voor FISH (tabel
3). Twee signalen van dezelfde grootte die op minder
dan de signaaldiameter van elkaar liggen, worden als
twee afzonderlijke signalen geteld bij CISH (tabel 3B),
maar slechts als één signaal bij FISH. Dit komt omdat
CISH-signalen een grotere diameter hebben dan FISH-sig-
nalen (door immunohistochemische versterking).

HER2-CISH-validatie op een set
van 60 maagkankers

HER2-CISH werd getest op een reeks van 60 weefsel-
stalen van 48 patiënten (waarbij voor één patiënt zowel

endoscopische biopten als een resectiestuk werden opge-
nomen), van wie ongeveer evenveel mannen (n = 26)
als vrouwen (n = 23) met een gemiddelde leeftijd van
64 jaar (SD: ± 15 jaar).

Er werd gezorgd voor een grote variabiliteit aan staal-
eigenschappen binnen de selectie. Staalvariabelen: resec-
tiestukken (n = 33) + endoscopische biopten (n = 14)
+ punctiebiopten (n = 2), diffuse (n = 18) + niet-dif-
fuse typen (n = 31) en primaire tumoren (n = 33) +
(lymfeklier)metastasen (n = 16). Technische variabelen:
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TABEL 3

Scorecriteria voor HER2-CISH
(chromogene in-situhybridisatie) (naar Dako® ).

A 5 rood/1 blauw

B 5 rood/2 blauw
bij haltervormige signalen wordt 
elk signaalcentrum meegeteld

C 20 rood/2 blauw 
wanneer de afzonderlijke 
signaalcentra niet meer te 
onderscheiden zijn, wordt de 
cluster geschat op 20 signalen

D 3 rood/3 blauw
1 blauw buiten focus: tijdens
micrometreren wordt ook dit 
signaal duidelijk zichtbaar

E signalen in overlappende 
kernen mogen niet geteld 
worden

F door pepsine oververteerde 
kernen tellen niet mee

Rood: HER2-signaal; blauw: CEN-17-signaal (HER2: humane epider-
male-groeifactorreceptor 2; CEN-17: centromeer van chromosoom 17).

TABEL 4

Richtlijnen voor optimale staalafname.

1. Gebruik recente stalen voor chromogene in-situhybridisatie (CISH).
2. Neem minstens zes biopten uit de klinisch verdachte regio.
3. Fixeer de biopten binnen de 20 tot 30 minuten.
4. Gebruik formol of Carnoy als fixatief (geen Bouin of B5).
5. De optimale fixatieduur bedraagt 6 tot 48 uur.

zowel oude als recente blokken, gefixeerd in formol
(n = 43, waarvan 37 resectiestukken), Carnoy (n = 11,
waarvan 8 endoscopische biopten), Bouin (n = 4) of B5
(n = 2). Van de 33 primaire tumoren waren er 22 gelo-
kaliseerd in de distale maag en 11 in de GEJ. Van de
metastasen was 63% (10/16) afkomstig van een diffuus
type AC. 20% (n = 12) van de stalen dateerde van vóór
het jaar 2000 en 80% (n = 48) van daarna.

Preanalytische fase

Om fout-negatieve resultaten te vermijden, wordt aan-
geraden om zoveel mogelijk (minstens zes) biopten te
nemen in de voor kanker verdachte regio. Het tijdsin-
terval tussen de bioptname en de fixatie moet zo kort

mogelijk gehouden worden: maximaal 1 uur, maar het
liefst minder dan 20-30 minuten. De optimale fixatie-
duur bedraagt minstens 6 tot maximaal 48 uur. Bij een
te korte fixatieduur worden meer fout-positieve HER2-
IHC-resultaten gezien. Overfixatie kan dan weer lei-
den tot een niet-interpreteerbare ISH. De richtlijnen
voor een optimale staalafname worden weergegeven
in tabel 4.

Invloed van het fixatief en de staalouderdom

HER2-CISH was niet interpreteerbaar (door de afwezig-
heid van rode en blauwe signalen) op de Bouin- en de
B5-gefixeerde stalen en op 50% van de stalen ouder dan
het jaar 2000. In oudere weefselblokken heeft het fixa-
tief immers langer kunnen doorwerken. Overfixatie leidt
tot zwakke CISH-signalen. Dit probleem kan opgelost
worden door de pepsinetijd te verlengen.

In de praktijk zal de HER2-CISH zelden uitgevoerd
worden op een staal ouder dan 20 jaar (aangezien de
mediane overleving bij gemetastaseerde maagkanker
minder dan een jaar bedraagt).

IHC-score: overeenkomst tussen observatoren

Op elk van de 60 stalen van gemetastaseerde maagkan-
ker gebeurde een immunohistochemische HER2-kleu-
ring. Deze werd beoordeeld door twee onafhankelijke
observatoren (tabel 5). Observator A gebruikte daarbij
de scorecriteria volgens Hofmann et al. en observator B
hanteerde die van Rüschoff et al. (3, 7).

Er was een goede overeenkomst tussen beide obser-
vatoren wat betreft de IHC-scores 0 en 3+. Het onder-
scheid tussen de IHC-scores 1+ en 2+ was minder een-
duidig. Acht gevallen van de elf die op basis van de
intensiteit een IHC-score van 1+ kregen, kregen op basis
van het vergrotingsobjectief een IHC-score van 2+
(omdat het specifieke membranaire aankleuringspatroon
meestal reeds zichtbaar is met vergrotingsobjectief ≈ 20
en zelden pas zichtbaar wordt met een vergrotingsob-
jectief ≈ 40) (fig. 3C). Er was echter geen correlatie aan-
toonbaar tussen de IHC-scores 1+ en 2+ en de HER2-
CISH-status (tabel 6). De interobservervariabiliteit tussen
IHC-score 1+ en IHC-score 2+ heeft dus geen verdere
gevolgen aangezien de terugbetaling van trastuzumab
enkel afhangt van de HER2-CISH-status.
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TABEL 5

Vergelijking van de immunohistochemiescores (IHC)
van twee onafhankelijke observatoren.

B\A 0 1+ 2+ 3+ Totaal

0 37 1 0 0 38
1+ 2 2 0 0  4
2+ 0 8 3 0 11
3+ 0 0 0 7  7
Totaal 39 11 3 7 60

Observator A gebruikte de criteria van Hofmann et al., de resultaten
worden verticaal uitgezet (7). Observator B gebruikte de criteria van
Rüschoff et al., de resultaten zijn horizontaal te lezen (3). Voorbeeld:
de eerste rij vertelt dat observator B 38 kleuringen van de 60 scoorde
als IHC-0. Hiervan kregen 37 coupes door observator A dezelfde
score, terwijl 1 van de 38 gevallen door observator A gescoord werd
als IHC-1+. Geen enkel geval dat door observator B een IHC-score 0
kreeg, werd door observator A gescoord als 2+ of 3+. Merk op dat de 
correlatie perfect is voor IHC-score 3+ en zeer behoorlijk voor IHC-
score 0.

Fig. 3: Voorbeelden van HER2-immunohistochemische
scores van intestinaal type maagkankers

(oorspronkelijke vergroting met objectief ≈ 20).

C: score 2+ volgens de criteria van Hofmann (7), maar
score 1+ volgens de criteria van Rüschoff (3).

CISH-ratio: overeenkomst tussen observatoren

Ook de HER2-CISH werd voor elk van de 60 gevallen
van gemetastaseerde maagkanker beoordeeld door twee
onafhankelijke observatoren. HER2-CISH was niet inter-
preteerbaar voor 9 van de 60 gevallen (afhankelijk van
het fixatief en de staalouderdom). In totaal werden bij-
gevolg 51 CISH’en beoordeeld.

Om de mate van overeenkomst betreffende de
HER2-CISH-status (dichtome variabele: „positief” of
„negatief”) tussen twee observatoren te bepalen, wordt
de „kappa-waarde” (k) gebruikt. Hoe dichter k nadert
naar 1, hoe betrouwbaarder de test is. Voor de HER2-
CISH-status werd een k-waarde van 0.97 bekomen
(tabel 7). Deze goede overeenkomst kan verklaard wor-
den doordat de HER2-genamplificatie meestal heel
gemakkelijk herkenbaar is als clusters van rood sig-
naal. Een dergelijke cluster wordt geschat op 20 sig-
nalen (tabel 3C). Dit levert meestal een ratio op van
10.0 (gemiddeld 2 blauwe en 20 rode signalen per cel-
kern). Aan drie gevallen kenden de observatoren een
verschillende HER2-CISH-status toe. Voor deze geval-
len werden de signalen in 25 bijkomende celkernen
geteld en werd de CISH-ratio berekend op het totaal
van 50 (=2 ≈ 25) celkernen. Na deze tweede lezing
was er een perfecte correlatie in HER2-CISH-status
(k= 1) (tabel 8).

Ten slotte werd nagegaan of een van beide obser-
vatoren systematisch hoger of lager scoort dan de
andere. Daarvoor werd het 95%-betrouwbaarheidsin-
terval berekend van het verschil in de HER2-CISH-sco-
res tussen beide observatoren (per geval): [–0.40;
0.39]. Aangezien dit interval 0 insluit, werd er niet
systematisch anders gescoord tussen beide observato-
ren.
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TABEL 6

Correlatie tussen IHC-score en CISH-status voor
eenzelfde observator.

IHC (A)\CISH (A) Negatief Positief Totaal

0 31 2 33
1+ 6 2 8
2+ 3 0 3
3+ 1 6 7
Totaal 41 10 51

IHC (B)\CISH (B) Negatief Positief Totaal

0 31 1 32
1+ 2 2 4
2+ 7 1 8
3+ 1 6 7
Totaal 41 10 51

Observator A gebruikte de criteria van Hofmann et al. (7): de resultaten
zijn terug te vinden in de bovenste helft van de tabel. Observator B
gebruikte de criteria van Rüschoff et al. (3): de resultaten staan in de
onderste helft van de tabel. Merk op dat er een goede correlatie is
tussen de immunohistochemiescores (IHC) 0 en 3+ en hun respectie-
velijke negatieve en positieve CISH-status (chromogene in-situhybridi-
satie). Voor de IHC-scores 1+ en 2+ is er geen significante correlatie
met de CISH-status. Bemerk dat er voor respectievelijk vier (observa-
tor A) en drie (observator B) patiënten van de tien met HER2-amplifi-
catie geen ISH-test (in-situhybridisatie) gebeurd zou zijn indien ISH
enkel werd toegepast bij de IHC-scores 2+ en 3+. 

TABEL 7

HER2-CISH-status door twee observatoren.

B\A Positief Negatief Totaal

Positief 9 2 11
Negatief 1 39 40
Totaal 10 41 51

Observator A gebruikte de criteria van Hofmann et al., de resultaten
worden verticaal uitgezet (7). Observator B gebruikte de criteria van
Rüschoff et al., de resultaten zijn horizontaal af te lezen (3). Voorbeeld:
observator B scoorde 11 van de 51 gevallen positief. 9 hiervan werden
ook positief beoordeeld door observator A en de andere 2 werden
negatief gescoord door observator A. 

TABEL 8

HER2-CISH-status door twee observatoren na 
bijkomende telling in 25 celkernen.

B\A Positief Negatief Totaal

Positief 10 0 10
Negatief 0 41 41
Totaal 10 41 51

Correlatie tussen HER2-CISH-statussen, toegekend door twee onaf-
hankelijke observatoren A en B, na een bijkomende lezing van 25 cel-
kernen voor de gevallen waarover geen eensgezindheid bestond na
de eerste lezing. Observator A gebruikte de criteria van Hofmann et al.,
de resultaten worden verticaal uitgezet (7). Observator B gebruikte de
criteria van Rüschoff et al., de resultaten zijn horizontaal af te lezen (3).
Na deze tweede lezing werd een perfecte correlatie bekomen.

TABEL 9

Maagkankers met positieve HER2-CISH-status
en hun staalvariabelen.

CISH
(A)

CISH
(B)

IHC
(A)

IHC
(B)

Histopathologie Lokalisatie

10.0 10.0 3+ 3+ ND GEJ
10.0 10.0 3+ 3+ ND GEJ
10.0 10.0 3+ 3+ ND GEJ
10.0 10.0 3+ 3+ ND maag
10.0 10.0 3+ 3+ D maag
10.0 10.0 3+ 3+ D maag
10.0 7.64 1+ 2+ ND maag

2.06 2.36 1+ 1+ D LK
2.09 2.20 0 1+ D maag
2.97* 2.25* 0 0 ND maag

Kolommen 1 en 2: CISH-ratio’s (chromogene in-situhybridisatie) van
observator A en B. Kolommen 3 en 4: immunohistochemiescores (IHC)
van observator A en B. Histopathologie: diffuus (D) of niet-diffuus (ND)
type maagkanker. Lokalisatie: distale maag (maag), gastro-oesofageale
junctie (GEJ) of lymfekliermetastase (LK). Merk op dat alle gevallen
met een IHC-score van 3+ een hoge graad van amplificatie toonden, 
terwijl de meeste gevallen met een lagere IHC-score gepaard gingen 
met een lage graad van amplificatie.
* Voor dit geval was er geen consensus over de HER2-CISH-status na

een eerste lezing. De weergegeven CISH-ratio werd berekend op
een totaal van 50 celkernen.

Staalvariabelen en HER2-CISH-status

De staalvariabelen van de maagkankers met positieve
HER2-CISH-status werden geanalyseerd: 10 gevallen van
de 51 beoordeelbare CISH’en (tabel 9). Zowel diffuse
(4/10) als niet-diffuse (6/10) typen maagkanker met
HER2-genamplificatie werden gevonden. Alle IHC-scores
werden hierbij vertegenwoordigd, hoewel meer dan de
helft (6/10) een IHC-score van 3+ kreeg. In 7 van de

10 gevallen kwamen de rode signalen voor in clusters
(ratio 10.0). In totaal toonde 20% van alle gevallen
HER2-genamplificatie. Dit percentage was onafhanke-
lijk van het histopathologische type van maagkanker
(tabel 10). De P-waarde bekomen via de „Fisher’s exact
test” bedroeg > 0.999. Drie van de acht GEJ-tumoren
(38%) waarvoor de HER2-CISH-test interpreteerbaar
was, toonden HER2-genamplificatie, terwijl slechts 6 van
de 23 (26%) distale-maagtumoren HER2-positief waren.
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TABEL 10

Verdeling HER2-status per histopathologisch type
maagkanker.

Positief Negatief Totaal

Niet diffuus  6
(19%)

25
(81%)

31
(100%)

Diffuus  4
(20%)

16
(80%)

20
(100%)

Totaal 10
(20%)

41
(80%)

51
(100%)

HER2-status: positief of negatief. Histopathologisch type maagkanker: 
diffuus of niet diffuus. Percentages tussen haakjes: aantal gevallen met
bepaalde HER2-status per histopathologische categorie.

TABEL 11

Twee gevallen met weefsel van de primaire maagtumor
en van lymfekliermetastasen.

Weefsel Histopathologie IHC
(A)

IHC
(B)

CISH
(A)

CISH
(B)

Maag ND 0 0 (–) (–)
Maag ND 0 0 (–) (–)
Maag ND 0 0 (–) (–)
Lymfeklier ND 0 0 (–) (–)
Lymfeklier ND 0 0 (–) (–)
Maag D 0 1 (+) (+)
Lymfeklier D 1 1 (+) (+)

Het eerste geval wordt weergegeven in de bovenste 5 rijen van de tabel,
het tweede geval in de onderste 2 rijen. Voor het eerste geval waren er
drie weefselfragmenten van de primaire maagtumor en twee van lymfe-
kliermetastasen. Voor het tweede geval was er één weefselfragment van
de primaire tumor en één lymfekliermetastase.
ND: niet-diffuus type; D: diffuus type. 
Kolommen 3 en 4: immunohistochemiescores (IHC) van observator A
en B. 
Kolommen 5 en 6: CISH-status (chromogene in-situhybridisatie) van
observator A en B.
(–): negatief; (+): positief. 
Voor het eerste geval was de HER2-CISH-status op alle weefselfrag-
menten negatief en voor het tweede geval positief.

TABEL 12

Vier gevallen met meerdere weefselblokken van
tumormetastasen.

Weefsel Histopathologie IHC
(A)

IHC
(B)

CISH
(A)

CISH
(B)

Ovarium ND 0 0 (–) (–)
Tuba ND 0 0 (–) (–)
Tuba ND 0 0 (–) (–)
Dunne darm D 0 0 (–) (–)
Dunne darm D 0 0 (–) (–)
Lymfeklier D 0 0 (–) (–)
Lymfeklier D 0 0 (–) (–)
Lymfeklier D 0 0 (+) (+)
Lymfeklier D 0 1 (+) (+)

Het eerste geval wordt weergegeven in de bovenste 3 rijen van de
tabel, het tweede geval in de volgende 2 rijen, het derde geval in de
daaropvolgende 2 rijen en het vierde geval in de laatste 2 rijen van de
tabel. Voor het eerste geval waren er drie weefselfragmenten met meta-
stase in de adnexen (ovarium en tuba). Het tweede geval gaf twee
weefselblokken met dunnedarmmetastase. Voor het derde en het
vierde geval waren er telkens twee weefselblokken met lymfeklierme-
tastase.
ND: niet-diffuus type; D: diffuus type.
Kolommen 3 en 4: immunohistochemiescores (IHC) van observator A
en B.
Kolommen 5 en 6: CISH-status (chromogene in-situhybridisatie) van
observator A en B.
(–): negatief; (+): positief.
Voor de eerste drie gevallen was de HER2-CISH-status op alle weef-
selfragmenten negatief en voor het laatste geval positief.

Twee gevallen met weefsel van zowel de primaire tumor
als de lymfekliermetastasen werden geanalyseerd (tabel
11). Zowel het histopathologische type als de CISH-sta-
tus bleef constant binnen verschillende specimens van
dezelfde tumor.

Ook binnen vier gevallen met meerdere weefsel-
blokken van tumormetastasen van eenzelfde kanker
bleef de HER2-CISH-status constant (tabel 12). Er was
dus geen verschil in HER2-CISH-status tussen verschil-
lende weefselstalen van eenzelfde tumor en tussen pri-
mair versus metastatisch tumorweefsel conform gege-
vens uit de literatuur (8).

Besluit

Sinds het najaar van 2010 wordt trastuzumab in België
terugbetaald in combinatie met een fluoropyrimidine en
cisplatine voor gemetastaseerde adenocarcinomen van
de maag of de gastro-oesofageale junctie (GEJ) die niet
eerder behandeld werden en waarvoor positieve HER2-
genamplificatie (HER2: humane epidermale-groeifactor-
receptor 2) werd aangetoond door een gespecialiseerd
laboratorium dat een adequate validatie van de ISH-pro-
cedure (in-situhybridisatie) kan garanderen.

Het laboratorium pathologische ontleedkunde van
UZ Leuven toonde de herhaal- en de reproduceerbaar-
heid aan van de gebruikte HER2-CISH-procedure (CISH:
chromogene in-situhybridisatie). De test doorstond de
vergelijking met de geaccrediteerde HER2-FISH-test
(FISH: fluorescente in-situhybridisatie) op een reeks van
20 gemetastaseerde borstkankers. In 2012 wordt een
deelname aan derdelijnscontrole (georganiseerd door
CAP) gepland voor HER2-CISH.

Er wordt aangeraden om minstens zes biopten te
nemen in de voor kanker verdachte regio. Het tijdsin-
terval tussen de bioptname en de fixatie mag maximaal
één uur bedragen. De optimale fixatieduur bedraagt min-
stens 6 tot maximaal 48 uur. Stalen gefixeerd in Bouin
of B5 werden niet geschikt bevonden voor CISH, maar
stalen gefixeerd in formol of Carnoy wel. HER2-CISH op
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weefselstalen ouder dan 20 jaar was in de helft van de
gevallen niet beoordeelbaar.

HER2-genamplificatie ging gepaard met alle moge-
lijke immunohistochemiescores (IHC-scores) (0, 1+,
2+ of 3+), maar meer dan de helft van de gevallen
had een IHC-score van 3+. De HER2-IHC-score is vooral
een hulpmiddel om de CISH-signalen te tellen in gebie-
den die verdacht zijn voor HER2-genamplificatie
(wegens de heterogeniteit van de HER2-status in maag-
kanker). De scorecriteria voor HER2-IHC en -CISH bij
maagkanker verschillen van deze bij borstkanker.

Er was een zeer goede overeenkomst in HER2-CISH-
status (positief of negatief) tussen twee onafhankelijke
observatoren na de telling van signalen in 25 tumorcel-
kernen (kappa-waarde (k)=0.97). Voor de weinige geval-
len waarvoor er niet onmiddellijk een consensus bereikt
werd, volstond het om de signalen in 25 bijkomende
tumorcelkernen te tellen en de totale HER2-CISH-ratio op
50 celkernen te berekenen om alsnog tot een consensus
te komen (k= 1). HER2-genamplificatie bleek meestal
gemakkelijk herkenbaar als clusters van rood signaal.

20% van de onderzochte stalen toonde HER2-genam-
plificatie. Dit percentage komt overeen met gegevens uit
de literatuur. In strijd met literatuurgegevens was dit per-
centage in de studiegroep onafhankelijk van het histopa-
thologische type van maagkanker. Deze tegenstrijdigheid
kan mogelijk verklaard worden door het kleinere aantal
patiënten dat opgenomen werd in de studiegroep.

Er was geen verschil in HER2-CISH-status tussen ver-
schillende weefselstalen van eenzelfde tumor en tussen
primair versus metastatisch tumorweefsel conform gege-
vens uit de literatuur. Voor statistisch significante uit-
spraken hieromtrent is een vervolgstudie in een grotere
studiegroep aangewezen.
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Abstract
Trastuzumab in metastatic gastric cancer:
validation of HER2 chromogenic in situ

hybridization

In analogy to breast cancer, trastuzumab has recently
become reimbursable in Belgium for metastatic gas-
tric cancer with proven HER2 („human epidermal

growth factor receptor 2”) gene amplification. This
amplification has to be demonstrated by in situ
hybridization (ISH), in a specialized laboratory that
can guarantee an adequate validation of the proce-
dure.

The department of pathology of UZ Leuven (Bel-
gium) selected chromogenic ISH (CISH). The HER2
CISH procedure was optimized, and its repeatability
as well as its reproducibility were proven. HER2 CISH
was found to be equivalent to HER2 FISH (fluores-
cence in situ hybridization) on a series of 20 metasta-
tic breast cancers. In addition, the HER2 CISH pro-
cedure was tested on a group of 60 metastatic gastric
cancers. Several preanalytic variables were evalu-
ated: recent samples, fixed in formalin or Carnoy fix-
ative, were found most suitable.

The scoring criteria for HER2 immunohisto-
chemistry (IHC) and CISH compared with those for
breast cancer are discussed. A strong correlation in
HER2 CISH status (positive or negative) occurred
between two independent observers. 20% of the
samples displayed HER2 gene amplification. In con-
trast to recent data from recent literature and proba-
bly due to the smaller amount of the series, this per-
centage remained independent of the histopathologic
type of the tumor (diffuse or not diffuse). The asso-
ciated IHC scores ranged from 0 to 3+, more than
half of them presenting an IHC score of 3+. No dif-
ference in HER2 CISH status could be demonstrated
between different tissue samples of the same tumor
and between primary versus metastatic tumor tissue.
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