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Sisältö 

 

• WHO 2015 

• Molekyylibiologiset/molekyylipatologiset analyysit = MOPA 

• EGFR ja ALK 

• Muut prediktiiviset tutkimukset: PD-L1 

 



Histologia hoidon perusteena 

• WHO 2015: Uudet luokitukset pohjautuvat morfologian lisäksi 
lisääntyvästi kasvainten molekyylibiologiaan 
 

• Immunohistokemian (IHC) käyttö on täsmentynyt ja 
laajentunut ja syövän molekulaarinen profilointi lisääntyy 
 

• Geneettistä analyysia varten tunnistettava ei-pienisoluiset, ei-
levyepiteeliperäiset karsinoomat 
– Histologiassa adenokarsinooma, adenokarsinoomaepäily ja 

mahdollinen adenokarsinooma (esim. suurisoluinen 
karsinooma) 

– Sytologiassa adenoca, mahdollinen adenokarsinooma tai 
NSCLC-NOS 

 
 
 

 
 
 

 

 
 



Syövän genetiikka ja uudet lääkehoidot 
• Adenokarsinoomissa driver- eli ajurimutaatiot tärkeitä: 

onkogeeninen addiktio 

 

• Uudet personalisoidut lääkehoidot (ns. täsmähoidot)  
potilaille, joilla on somaattinen aktivoiva mutatoitunut 
onkogeeni tai translokaatio 

 

• Molekyylibiologiset / molekyylipatologiset tutkimukset = 
MOPA 

 

• Yhden emäkset mutaatiot, insertiot, deleetiot, 
kopiolukumäärän muutokset, geenien 
uudelleenjärjestäytymät eli translokaatiot 

 



Keuhkosyövän molekulaarinen profilointi 

• Syövän geneettinen profiili korreloi sukupuoleen, 
tupakointistatukseen ja syövän morfologiaan, mutta hoitoon 
vaaditaan molekulaarinen profilointi 

 

• 85% potilaista hoidetaan pienten biopsioiden ja 
solunäytteiden perusteella: Niukasta materiaalista on saatava 
runsaasti informaatiota -> suunnitelmallisuus, 
moniammatillisuus; esitiedot ja radiologia 

 

• Lähete: Radiologia? Primaarituumori vai metastaasi? 
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Molekyylipatologian menetelmät 

• Molekyyligeneettiset ja molekyylisytogeneettiset tutkimukset 

 

• Sekventointi (yl. alleelispesifinen qRT-PCR tai seuraavan 
sukupolven sekventointi eli NGS), in situ hybridisaatio, 
immunohistokemia 

 

• Kehitys nopeaa, analyysikustannukset laskevat,  datan määrä 
kasvaa – käsittely, tallennus 

 

• Toimintatavat sovitaan paikallisesti, sillä käytännöt vaihtelevat 
Suomessakin sairaaloiden välillä 



Molekyylipatologia 2017 

• Käypä hoito: Minimivaatimuksena EGFR-mutaation ja ALK-
translokaation määrittäminen  

 

• Tutkittava levinneessä/ei-kuratiivisesti hoidettavassa 
adenokarsinoomassa ja ei-pienisoluisessa, ei-
levyepiteeliperäisessä karsinooma 

 

• Histologinen näyte eli kudosnäyte on aina optimaalisin. 
Solunäytteistä vaaditaan yleensä solublokki. Näytteen 
riittävyys kriittinen tekijä. 

 

 



EGFR-mutaatio 

• Epidermaalisen kasvutekijän reseptori 1 

• Ei-tupakoijat, naiset 

• EGFR:n dimerisaatio ja tyrosiinikinaasi-aktivaatio 

• Alleelispesifinen qRT-PCR-pohjainen sekventointi tai NGS, 
joilla tunnistetaan n. 29 EGFR-mutaatiota 

• Tärkeimpiä prediktiiviset EGFR-mutaatiot, joiden esiintyvyys 
on 10-15%  

• Eksoneiden 18, 19 ja 21 mutaaatiot >90 % 

• Myös lääkeresistenssiä välittäviä EGFR-mutaatioita, tärkein 
eksonin 20 mutaatio T790M 

• Histologinen materiaali ja solublokki 

 



Moniammatillisuus diagnostiikassa 

• Moniammatillisuus: Epäilläänkö keuhkotuumoria vai 
metastaasia? Pyritäänkö leikkaushoitoon? Kuinka näyte 
saadaan? Riittävä näyte?  

• Histologinen näyte eli kudosnäyte on aina optimaalisin. 
Solunäytteistä vaaditaan yleensä solublokki 

• Patologi ohjaa näytteen käyttöä; suunnitelmallisuus; hyvä 
yhteistyö patologin, solubiologin ja bioanalyytikon välillä 

• Näytteen riittävyys kriittinen tekijä; seuraavan sukupolven 
sekvenointi 

• Kirjalliset ohjeet 
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ALK-translokaatio 

 

• Anaplastinen lymfoomakinaasi 1 

• Ei-tupakoijat, nuorehkot, levinnyt tadinkuva 

• Fuusioproteiini ja jatkuva tyrosiinikinaasi-aktivaatio 

• 2-7 %:ssa adenokarsinoomia 

• Histologisen materiaalin IHC ja tarvittaessa FISH/CISH 
• IHC negatiivinen: translokaatio epätodennäköinen 

• IHC hennosti postiivinen: in situ hybridisaatio  

• Vahva immunopositiivisuus riittää hoidon perusteeksi 

• Jatkossa ehkä myös analysoitavissa NGS-menetelmällä 





TTF-1 



ALK 



Tähän CISH 



Lääkevasteen arviointi 

• Tyrosiinikinaasi-inhibiittoreiden vaste on tyypillisesti 
määräaikainen 

• Hoidolle vastustuskykyisen syöpäsolukloonin rikastuminen 

• Vaihtoehtoisen signaalireitin aktivoituminen 

• Uusi mutaatio? 

• Dedifferentaatio pienisoluiseksi 

 

-> Uusintabiopsioiden ja reaaliaikaisen MOPA-satuksen 
arvioinnin tarve lisääntyvät. Uusi näyte, kun lääkkeen vaikutus 
lakkaa. 
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Verenkierron ulkoinen DNA = nestebiopsia 
 

• Syöpäsoluista vapautuu verenkiertoon somaattisia 
mutaatioita ja epigeneettisiä muutoksia sisältävää DNA:ta 

 

• Mutaatiomääritykset, hoitovasteen seuranta, 
hoitoresistenssin arvio, jäännöstaudin havaitseminen – 
primaaridiagnostiikka usein vielä varauksin menetelmästä ja 
taudin levinneisyydestä riippuen 

 

• Dynaaminen ja reaaliaikainen 



OncLive 2014 

Immunologiset syöpähoidot 



• Programmed death ligand-1 

• Sekä adenokarsinoomat että levyepiteelikarsinoomat 



Koepala tai 
solunäyte 

(sytoblokki), HE 
 

EGFR 

Varalle 
ALK-ISH 

ALK-
IHC 

Adeno-ca? Levyepiteeli-ca?  
IHC: TTF-1 ja p40 

Levyepiteeli-ca, p40-IHC+ -> 
PD-L1-IHC 

PD-L1- 
IHC 

Neuroendokriininen ca ->  
ei MOPA-tutkimuksia 

-Loput 
-Riittävä määrä 
analyysikelpoista 
DNA:ta? Uusi näyte? 

Riittämätön? Uusi näyte 

Adenoca tai NSCLC-NOS?  
TTF-1-IHC+ ja p40- IHC- 
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Lopuksi 

• Diagnostiikka perustuu histologiaan 

• Levinneessä adenokarsinoomassa tai 
adenokarsinoomaepäilyssä analysoidaan EGFR-mutaatio ja 
ALK-translokaatio 

• Uusintatutkimukset lääkeresistenssin kehittyessä 

• PD-L1 voidaan analysoida sekä adenokarsinoomista että 
levyepiteelikarsinoomista 

• Menetelmät kehittyvät: Uusina NGS ja nestebiopsia 

• Haasteina näytemateriaalin riittävyys, tutkimusten 
reaaliaikaisuus ja dynaamisuus, datan analysointi ja tallennus 

• Suomessa mutaatiotutkimusten tekeminen seuraa lääkkeiden 
korvattavuutta; monissa muissa maissa laajempia tutkimuksia 
etenkin, kun kyseessä ei-tupakoiva potilas 

 

 



Kiitos 
         


