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Sisältö 

• Yleistä malignin mesoteliooman diagnostisista kriteereistä 

• Reaktiivinen vs maligni mesoteeli 

• Maligni mesoteliooma vs metastaattinen karsinooma 

• Uudet menetelmät: ihc ja molekyylipatologia 

• Mesoteelin sytologia 

 



Consensus-lausuma 2017 

 
Husain et al: Guidelines for pathologic diagnosis of malignant 

mesothelioma.  2017 update of the consensus statement from the 

International Mesothelioma Interest Group  

 

Arch Pathol Lab Med. Doi: 10.5858/arpa.2017-0124-RA 

 



Yleistä malignin mesoteliooman 

diagnostiikasta I 
 

 

• Pleura, perikardium, peritoneum, tunica vaginalis testis 

 

• Voi olla vaikea diagnoosi kokeneellekin asiantuntijalle, MDT tärkeä 

• MM: Radiologisesti toispuoleinen pleuraeffuusio, pleurapaksunnos 

• Asbestialtistuksen puuttuminen ei saa olla rajaava 

 

• Consensus-lausumista huolimatta asiantuntijoilla näkemyseroja 

sytologisista/histologisista diagnostisista kriteereistä 

 



Yleistä II 

 

 

• Reaktiivinen mesoteeli voi proliferoitua runsaana ja atyyppisenä ja 

simuloida maligniteettia; toisaalta sarkomatoidi mesoteliooma voi olla 

niukkasoluinen ja sytologisesti vähäeleinen 

 

• Sytologiset piirteet eivät ratkaise vaan järjestäytyminen ja invaasion 

osoittaminen, minkä vuoksi dg edellyttää lähes aina histologista 

näytettä, jonka on oltava riittävän syvä ja hyvin säilynyt 

 

 



Histologinen erotusdiagnostiikka 
Epiteloidit 

• Reaktiivinen mesoteeliproliferaatio vai epiteloidi MM? 

• Epiteloidi MM vai metastaattinen karsinooma / maligni melanooma, 
tymooma, lymfooma? 

 

Sukkulasoluiset 

• Fibrinoosi pleuriitti vai sukkkulasoluinen/desmoplastinen MM? 

• Sarkomatoidi MM, sarkomatoidi karsinooma, sarkooma vai solitary 
fibrous tumor (SFT)? 

 

Bifaasinen mesoteliooma, synoviaalisarkooma vai pleomorfinen 
karsinooma? 

 

Maligni melanooma? 

 

• MDT, lähete! Radiologia? Kliininen kuva? 



Reaktiiviset mesoteeliproliferaatiot  

vs MM 

• Reaktiivisen proliferaation etiologia: infektiot, sidekudossairaudet, 

keuhkoinfarkti, lääkereaktio, pneumothrox, subpleuraalinen 

keuhkokarsinooma, kirurgia, trauma 

• MDT, lähete ! 

 

• Histologiset sudenkuopat: proliferaation runsaus, pseudoinvaasio 

 

 

• Invaasio subpleuraaliseen pehmytkudokseen tai keuhkoon / 

metastaasi = bona fide maligni 



Husain et al 2013 

Pseudoinvaasio Invaasio rasvaan 



Reaktiiviset epiteloidit mesoteeliproliferaatiot 
vs MM 

 

• Atypia, mitoosit, tulehdus ja nekroosit tavallisempia 

reaktiivisissa epiteloideissa mesoteelipoliferaatioissa kuin 

malignissa epiteloidissa mesotelioomassa  

 – Sic! Pienet näytteet ja sytologia! 

 

• Jos epävarmaa, onko kyseessä reaktiivinen vai maligni 

mesoteeliproliferaatio: PAD atyyppinen 

mesoteeliproliferaatio 

 



Pleuriitti vs sukkulasoluinen MM 

• Dg edellyttää yleensä edustavaa kirurgista biopsiaa 

• Erityisesti desmoplastinen MM on petollisen vähäeleinen ja 

muistuttaa fibroosia tai pleuraplakkia 

• Maligni dg edellyttää: invaasio, nekroosit, sarkomatoidit alueet ja/tai 

metastaasi 

• Immunohistokemiasta apua kasvutavan ja invaasion arvioimisessa 

(laajakirjoiset sytokeratiinit kuten AE1/AE3) 













Invaasion arvioimisen haasteellisuus 

 

• WHO 2015: ”Invaasio rintakehän seinämän pehmytkudokseen tai 

keuhkoon on ainoa selvä maligniteetin kriteeri.” 

 

• Churg A, Galateau-Salle F, Arch Pathol Lab Med 2012 : ” Koko 

huomattavasti paksuuntuneen pleuran käsittävä kompleksi 

mesoteeliproliferaatio on myös invaasion variantti. Toinen variantti on 

ekspansiivisten nodulusten muodostuminen.” 



Churg A, Galateua-Salle F: Arch Pathol Lab Med 2012; 136: 1217-1226 



Churg A, Galateua-Salle F: Arch Pathol Lab Med 2012; 136: 1217-1226 



Matalia komplekseja rakenteita – atyyppinen mesoteeliproliferaatio? 



Sama tapaus, invaasio keuhkoon – maligni mesoteliooma 



Invaasio rintakehän seinämän lihakseen 



Mesoteelin tunnistamisen haasteellisuus 



MM:n histologiset kasvutavat ja alatyypit 

• Epiteloidi 

• Tubulopapillaarinen, solidi, mikroglandulaarinen, trabekulaarinen, 

asinaarinen, papillaarinen, mikropapillaarinen, kirkassoluinen, 

desiduoidi, adenomatoidi, transitionaalinen, pienisoluinen, 

pleomorfinen, rabdoidi, sinettisormussoluinen, lymfohistiosytoidi 

• Sarkomatoidi 

• Sukkulasoluinen, desmoplastinen, heterologinen, lymfohistiosytoidi 

• Bifaasinen/mixed 

 

 

Modifioitu: Husain et al: Guidelines for pathologic diagnosis of 

malignant mesothelioma. Arch Pathol Lab Med 2013; 137:647-667 

 



Epiteloidi, osin sinettisormussoluinen 



Sarkomatoidi, desmoplastinen MM 



Immunohistokemian merkittävä rooli 

MM:n erotusdiagnostiikassa 

• MM vai muu maligniteetti? Tavallisimmin MM vai keuhkon 

adenokarsinooman metastaasi? 

• Ei ole yksittäistä mesoteelimarkkeria 

• Standardina on käyttää värjäyspaneeleja, joissa on sekä positiivisia 

että negatiivisia markkereita (2+2) 

• Valittavat värjäykset riippuvat erotusdiagnostisesta 

kysymyksenasettelusta ja niiden tulkinta vaatii patologilta kokemusta 

• Värjäyksiin vaikuttavat: formaliinifiksaation pituus, alkoholifiksaatio, 

klooni, kyseisen laboratorion validointi 

• Laboratorio valitsee itselleen sopivan paneelin 



Husain et al 2017 



Erotusdiagnostiikka edellyttää erilaisia optimoituja ihc-

paneeleja kysymyksenasettelun mukaan  

HE Kalretiniini Sytokeratiini 5/6 

WT-1 Ber-EP4 TTF-1 



Uusia menetelmiä beningin ja malignin 

mesoteelin diagnostiikkaan 
 

• BAP1 (BRCA1 associated protein 1) –immunohistokemia 

•  tuumorisuppressori 

•  negatiivisuutta esiintyy (toistaiseksi) vain malignoomissa ja 

mesoteelin kyseessä ollen vain malignissa mesotelioomassa 

•  spesifisyys (toistaiseksi) 100% 

•  sensitiivisyys epiteloideissa 56-81%, sarkomatoideissa 15-

63% 

•  Rev Churg A et al, Arch Pathol Lab med 2016 

 

• Apua atyyppisen mesoteeliproliferaation ja malignin 

mesoteliooman erottamiseen 



Uusia menetelmiä: molekyylipatologia 

• P16/CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)-deleetio 

• FISH, effuusiot tai hyvä histologinen näyte  

• Biopsian riittävä koko eikä rusentumis/polttoartefaktaa 

• Sytologisessa näytteessä riittävä solumäärä 

• Toistaiseksi spesifisyys 100% 

• Sensitiivisyys epiteloidissa 45-86%, sarkomatoideissa 50-100% 

• Rev Churg A et al, Arch Pathol Lab med 2016 

• Menetelmä edellyttää kokemusta 

 



Muut mesoteelialkuiset tuumorit 

• Adenomatoidi tuumori ja hyvin erilaistunut papillaarinen tuumori 

(WDPT) harvinaisia pleurassa 

 



Mesoteelin sytologinen diagnostiikka 

• Sytologia ei pääsääntöisesti erota reaktiivista ja neoplastista mesoteelia 

• Lk 3 ja 4 : Atyyppinen epiteloidi mesoteeliproliferaatio tai 
karsinoomaepäily 

• Sytoblokista ja immunohistokemiasta apua erityisesti mesoteelin ja 
metastaattisen epiteelin erottamisessa 

 

• Solupiirteet eivät tunnista sukkulasoluista malignia mesoteelia 

 

• Suomessa ei juurikaan tehdä maligneja diagnooseja sytologisista 
näytteistä, sillä atypia ei ratkaise eikä sytologisista näytteistä voi arvioida 
invaasiota  - tulevaisuudessa mahdollisesti BAP1 

 

• MM:n sytologisia diagnooseja erikoistuneissa yksiköissä, ja niissäkin vain 
epiteloidin MM:n sytologista diagnostiikkaa  

• Immunohistokemia 

• in situ hybridisaatio p16-deleetion osoittamiseksi 

• EM  

 



Lopuksi 

 

• Malignin mesoteliooman diagnoosi on Suomessa histologinen 

• Dg ja mopa edellyttävät hyviä ja syviä biopsioita 

• MDT, kliininen kuva ja lähetetiedot ovat yleensä välttämättömiä 

patologin diagnoosille 

• Jääleikkeen merkitys kyseenalainen: invaasio, solutyyppi 

• Histopatologinen dg edellyttää usein laajaa optimoitua 

immunopaneelia ja joskus molekyylipatologiaa 

• BAP1-ihc ja p16 deleetio-FISH lupaavia diagnostisia menetelmiä 

• Melko harvinaisia (ja usein vaikeita) näytteitä patologille, pitää 

konsultoida 



Kiitos 


