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Keuhkosyöpädiagnostiikka

• Tavoitteena on edustavan kudosnäytteen ja 
mahdollisimman täsmällisen diagnoosin saaminen

• Valtaosa diagnostiikasta (70‒80 %) tehdään ns. pienten 
näytteiden eli sytologisten näytteiden ja pienten 
biopsianäytteiden perusteella

• Hoidon valinta perustuu kasvaimen histologiseen tyyppiin

• Riittävä kudosnäyte mahdollistaa tarvittaessa myös 
molekyylipatologiset tutkimukset (ja kohdennetun syövän 
hoidon)
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WHO 2015 
keuhkosyöpäluokitus
1. Suositus immunohistokemian käytöstä diagnostiikassa

2. Molekyylipatologisten tutkimusten korostaminen

3. Ohjeet pienten näytteiden luokittelemiseksi

4. Adenokarsinoomien luokittelu IASLC/ATS/ERS 2011 
ehdotuksen mukaisesti

5. Suurisoluisen karsinooman diagnostiikan ja luokittelun 
uudistaminen

6. Levyepiteelikarsinoomien luokittelu keratinisoituvaan, ei-
keratinisoituvaan ja basaloidiseen alatyyppiin

7. Neuroendokriinisten kasvainten kokoaminen yhden 
pääkategorian alle



Bubendorf L, et al. Nonsmall cell lung carcinoma: diagnostic difficulties in small biopsies and 
cytological specimens: Number 2 in the Series "Pathology for the clinician" Edited by Peter 
Dorfmüller and Alberto Cavazza. Eur Respir Rev. 2017 Jun 28;26(144).

”As a result, the pathological diagnosis of lung cancer has 
become a multistep process, beginning with morphology and 
immunohistochemistry to discriminate benign from 
malignant process, metastases from primary lung cancer and 
small cell lung carcinoma and NSCLC. In cases of primary 
nonsquamous NSCLC, this process is followed by molecular 
characterisation.”

***

”Overall, this diagnostic approach provides biological 
correlation as well as predictive relevance for chemotherapy.”



Simon GR, Silvestri GA. You just can't call it lung cancer anymore. J Thorac Oncol. 2011 Feb;6(2):239-40.



Tavallisimmat keuhkosyövät

• Adenokarsinooma

• Levyepiteelikarsinooma

• Neuroendokriiniset tuumorit

• Suurisoluinen karsinooma

• Adenoskvamoosikarsinooma

• Sarkomatoidit karsinoomat

Adenokarsinooma in situ
Minimaalisesti invasiivinen adenokarsinooma
Invasiivinen adenokarsinooma (kasvutavan mukaan) 
Adenokarsinooman variantit

Keratinisoituva
Keratinisoitumaton
Basaloidinen

Pienisoluinen karsinooma
Suurisoluinen neuroendokriininen karsinooma
Karsinoidi
Atyyppinen karsinoidi

Pleomorfinen karsinooma
Sarkomatoidi karsinooma
Sukkulasoluinen karsinooma
Karsinosarkooma
Pulmonaalinen blastooma



Keuhkosyövän histologisten päätyyppien esiintyvyys 2006‒2010. Maailman terveysjärjestö 2015. 

Adenokarsinooma (> 40 %)

Pienisoluinen karsinooma
(13 %)

Levyepiteelikarsinooma (20 %)

Muut karsinoomat (20 %)

Suurisoluinen karsinooma (2 %)

Ke u h ko sy ö p ä  
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2 0 0 6 ‒ 2 0 1 0



Adenokarsinooma

• Yleisin keuhkosyöpätyyppi (noin puolet kaikista)

• Molekyyli- ja histopatologinen monimuotoisuus >> eri 
kasvutapojen yhtäaikainen esiintyminen tyypillistä

• Adenokarsinooma in situ, minimaalisesti invasiivinen ADC

• Invasiivinen adenokarsinooma: lepidinen, asinaarinen, 
papillaarinen, mikropapillaarinen ja solidi kasvutapa

• Adenokarsinooman variantit

• PAD-vastauksessa ilmoitetaan kasvaimen hallitseva ja 
väistyvä kasvutapa (ennustemerkitys?, hoidon suunnittelu?)

• Hoidon suunnittelun kannalta adenokarsinooman
erottaminen levyepiteelikarsinoomasta ensiarvoisen tärkeää









Levyepiteelikarsinooma

• Keratinisoituva ja keratinisoitumaton levyepiteelikarsinooma

• Basaloidinen alatyyppi, kun basaloidia erilaistumista > 50 %

• Keratinisaatio ja soluvälisillat osoittavat levyepiteelityyppistä 
erilaistumista

• Hyvin erilaistuvissa kasvaimissa levyepiteelikarsinooman 
tyyppipiirteet helposti tunnistettavissa ja diagnostiikka 
yleensä suoraviivaista

• Huonosti erilaistuneet kasvaimet menettävät lähtökudoksen 
tunnuspiirteitä >> kasvainsolujen pleomorfia lisääntyy ja 
kasvainsolukko saa sarkomatoideja tai lymfomatoideja
piirteitä >> IHC:n merkitys diagnostiikassa korostuu!
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Pienisoluinen karsinooma

• Luokitellaan neuroendokriinisiin kasvaimiin, lähtökohtaisesti 
high grade -tasoinen tuumori

• Kasvainsolut pienikokoisia, pyöreitä, soikeita tai 
sukkulamaisia (pieni koko ilmeinen sytologisissa näytteissä)

• Tuma-sytoplasmasuhde on voimakkaasti korostunut

• Tumat muovaavat toisiaan (”nuclear molding”)

• Kromatiini on hienojakoisesti karkeutunutta (salt & pepper) 
ja tumajyväset huomaamattomia tai eivät erotettavissa

• Nekroosit laaja-alaisia ja mitoosiaktiivisuus korkea

• Saarekkeinen, juosteinen, palisadimainen, rosettimainen tai 
mattomainen kasvutapa





Copyright: Dr. Yale Rosen
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Pienistä näytteistä diagnosoitavissa

• Adenokarsinooma

• Levyepiteelikarsinooma

• Neuroendokriiniset tuumorit

• Suurisoluinen karsinooma

• Adenoskvamoosikarsinooma

• Sarkomatoidit karsinoomat

Adenokarsinooma in situ
Minimaalisesti invasiivinen adenokarsinooma
Invasiivinen adenokarsinooma (kasvutavan mukaan) 
Adenokarsinooman variantit

Keratinisoituva
Keratinisoitumaton
Basaloidinen

Pienisoluinen karsinooma
Suurisoluinen neuroendokriininen karsinooma
Karsinoidi
Atyyppinen karsinoidi

Pleomorfinen karsinooma
Sarkomatoidi karsinooma
Sukkulasoluinen karsinooma
Karsinosarkooma
Pulmonaalinen blastooma







Kudos- ja solunäytteet 
täydentävät toisiaan
• Kudosnäytteet: bronkusbiopsiat ja karkeaneulabiopsiat

• Etuna formaliinifiksaatio >> IHC, molekyylipatologia

• Diagnostiikassa tavoitellaan histologista materiaalia

• Solunäytteet: yskösnäytteet, bronkusten imu- ja 
harjausnäytteet, pleuraneste, EBUS, ohutneulabiopsiat

• Solujen morfologia ja DNA säilyvät usein hyvin

• Ongelmia tuottavat näytemateriaalin niukkuus, 
kasvainsolujen huono erilaistuminen ja eksfoliatiivisiin
näytteisiin liittyvä solujen degeneraatio

• Validointi puutteellista



Sytologia

• Tekniikat vaihtelevat maittain ja laboratorioittain

• Isoissa yksiköissä materiaali on erilaista pieniin yksiköihin 
verrattuna ja diagnostiikkaa tekevät erikoistuneet 
sytologit/sytopatologit

• Suomessa korkeatasoinen toimenpideradiologia >> KNB

• Näytteen luonne, solukon määrä ja solukon erilaistuminen 
vaikuttavat diagnostiikkaan

• ONB:n sensitiivisyys 56‒90%, spesifisyys lähes 100%

• Yskössytologiakin voi antaa arvokasta tietoa

Rekhtman N, et al. Suitability of thoracic cytology for new therapeutic paradigms in non-small 
cell lung carcinoma: high accuracy of tumor subtyping and feasibility of EGFR and KRAS 
molecular testing. J Thorac Oncol. 2011 Mar;6(3):451-8.



Pienten näytteiden
työstäminen
• Hyvät hoitoketjut ja lähetteet

• Tuumoreista mielellään 2‒4 KNB:aa, käynnistys eri kaseteille

• Kudosnäytteiden fiksaatio  6-48 (-72) h, dekalsifikaation
välttäminen

• Solublokkien valmistaminen sytologisista näytteistä

• Suunnitelmallinen työskentely >> kudosblokkien aloitukset 
minimiin ja immunohistokemian hallittu käyttö 

• Blokkien makro- ja mikrodissektio molekyylipatologiaa 
varten

• Tavoitteena mahdollisimman täsmällinen diagnoosi: pienille 
näytteille omat diagnostiset algoritmit ja terminologia



Pienten näytteiden luokittelu

• Pienille näytteille oma luokittelu ja diagnostiset algoritmit

• Immunohistokemiaa (IHC) käytettävä!

• WHO 2015 
• Diagnoosi varma
• Morfologia + IHC >> diagnoosi todennäköinen (”favor”)
• NSCLC-NOS (tarkemmin määrittelemätön NSCLC)
• (Karsinooma NOS)

• Molekyylipatologian piiriin kuuluvat adenokarsinooma, 
mahdollinen adenokarsinooma ja NSCLC-NOS

Travis WD, et al. Diagnosis of lung cancer in small biopsies and cytology: implications of the 
2011 International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic 
Society/European Respiratory Society classification. Arch Pathol Lab Med. 2013 
May;137(5):668-84.





Travis WD, et al. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors: Impact of Genetic, 
Clinical and Radiologic Advances Since the 2004 Classification. J Thorac Oncol. 2015 Sep;10(9):1243-1260.
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Immunohistokemian käyttö

• Immunohistokemian (IHC) merkitys on korostunut

• IHC:n käyttö parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja vähentää 
luokittelemattomien karsinoomien osuutta

• Tyypilliset IHC-profiilit:
Adenokarsinooma: diffuusi TTF-1 positiivisuus (+)
Musinoottinen adenokarsinooma: TTF-1 +/-, CK20 +
Levyepiteelikarsinooma: diffuusi p40, p63 tai CK5/6 +

• Histokemia: limantuotanto (limavärjäykset)

Rekhtman N, et al. Immunohistochemical algorithm for differentiation of lung
adenocarcinoma and squamous cell carcinoma based on large series of whole-tissue sections
with validation in small specimens. Mod Pathol. 2011 Oct;24(10):1348-59.





TTF-1 p40



Travis WD et al 2011 JTO
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Keuhkosyöpäresekaatin
tutkiminen
• Keuhko tulee yleensä tutkittavaksi tuorenäytteenä

• Resektiolinja otetaan näytteeksi tuorekudoksesta 

• Näytteet tuumorista/tuumoreista, yksi pala 
tuoremateriaalista suoraan fiksatiiviin (mopa, EM)

• Fiksaatio formaliinilla, ensisijaisesti ilmateiden kautta

• Kasvaimen suhde viskeraalipleuraan? Parietaalipleura?

• Imusolmukkeet tutkitaan systemaattisesti >> kirurgin 
biopsoimat ja resekaatissa olevat

• Kolme näytettä mahdollisimman normaalista 
keuhkokudoksesta >> asbestikappaleiden ja mahdollisten 
asbestin aiheuttamien rakennehäiriöiden tunnistaminen







PAD-vastaus: makroskopia

• Oikea/vasen keuhko? Mikä lohko/lohkot?

• Leikkaustyyppi: lobektomia, bilobektomia, pulmektomia vai 
muu?

• Yksi vai useampia kasvaimia?

• Makroskooppiset mitat: resekaatti, kasvaimen koko ja 
etäisyys resektiolinjaan

• Pleurapinnat

• Makroskooppisesti erottuvat imusolmukkeet



PAD-vastaus: mikroskopia

• Tuumorin/tuumoreiden koko, histologinen tyyppi (ja gradus)

• Imusolmukemetastaasit? N1, N2, N3? Kyllä/ei 
Ekstrakapsulaarinen invaasio raportoidaan. Kasvaimen 
suora invaasio tulkitaan metastaasiksi. 

• Kasvainta resektiolinjassa? Kyllä/ei       
Marginaalipositiivinen >> kasvainta ilmatien seinämässä

• Kasvaimen suhde viskeraali- ja parietaalipleuraan?

• Kasvainta veri- tai imusuonissa?

• pTNM-luokitus

• Ympäröivän keuhkon poikkeavuudet: esim. obstruktiivinen
pneumonia, atelektaasi, asbestikappaleet, asbestimuutokset

• Materiaalin soveltuvuus molekyylipatologisiin tutkimuksiin?



Lopuksi

• Keuhkosyöpädiagnostiikan tavoitteena on edustavan 
kudosnäytteen ja mahdollisimman täsmällisen diagnoosin 
saaminen

• Valtaosa diagnostiikasta tehdään ns. pienten näytteiden 
perusteella

• Immunohistokemian merkitys diagnostiikassa on korostunut

• Hoidon suunnittelun kannalta adenokarsinooman
erottaminen levyepiteelikarsinoomasta ensiarvoisen tärkeää

• Nykyisessä keuhkosyöpäluokituksessa on luokitteluohjeet 
sekä pienille näytteille että keuhkoresekaateille

• Suunnitelmallinen työskentely mahdollistaa tarvittaessa 
myös prediktiiviset tutkimukset 


