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Ved NSCLC er det funnet forandringer i bestemte nøkkelgener 

involvert i regulering av celledeling og cellevekst (”driver mutations”). 

 

Forandringer i disse nøkkelgenene er hovedsakelig 

ikke-overlappende mellom ulike svulster. 

Ulike mhp. biologi, behandlingsrespons og prognose. 
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Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) 

 - lite molekyl som penetrerer cellemembranen 

 og binder seg til intracellulært domene med 

 tyrosinkinase-aktivitet 

 

1. generasjon TKI ved NSCLC 

 - gefitinib (Iressa) 

 - erlotinib (Tarceva) 

 

Tidlige studier viste god respons hos 

 - ikke røykere 

 - kvinner 

 - asiater 

 - histologi adenokarsinom 

   

 opptil 50% responsrate 

 



Ved NSCLC kan EGFR genet være 

 - amplifisert 

 - mutert 

 - begge deler 

 

-mutasjonspositivitet predikerer med høy sannsynlighet 

respons på TKI 



IPASS (Iressa Pan ASia Study) studien 

 - 1200 pasienter med avansert lungekreft 

 - mutasjonspositive bedre overlevelse med TKI 

 enn konvensjonell kjemoterapi 

 - mutasjonsnegative bedre overlevelse med konvensjonell 

 kjemoterapi enn TKI 

  

Studiens leder 

Tony Mok 



Resultater fra Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø 

fra 2010-2011 publisert i  Tidsskriftet nr. 8, 2012. 



Menn Kvinner Totalt 

N (%) N (%) P N (%) 

Mai-

desember 

2010 

Testet 270 (52,5) 244 (47,5) 514 

Mut. pos. 23 (30,3) 53 (69,7) <0,0001 76 

Januar-

mai 

2011 

Testet 289 (53,1) 255 (46,9) 544 

Mut.pos. 12 (25,5) 35 (74,5) =0,0001 47 

Totalt Testet 559 (52,8) 499 (47,2) 1058 

Mut.pos. 35 (28,5) 88 (71,5) <0,0001 123 

Totalt testet 1058 pasienter med nydiagnostisert NSCLC 

 - uselektert 

 - ikke informasjon om røykeanamnese eller andre pasientdata 

Andel kvinner 

mutasjonspositive  17,6 % 

 

Andel menn 

mutasjonspositive 6,3 % 



EGFR-mutasjoner ved plate versus non-plate histologi 

11,6 % 12,9 % 

3,0 % 



Pasienteksempel. 

58 år gammel kvinne, ikke-røyker. Operert med høyre bilobektomi. 

Histologi moderat differensiert adenokarsinom. 



4 år senere residiv i høyre overlapp. Kjemo/stråleterapi. 

2 år senere nytt residiv venstre lunge. Primærbiopsi fra 6 år tidligere 

analysert mhp. EGFR mutasjon. 

delesjon i ekson 19 påvist 



Startet behandling med gefitinib. 

Start Etter 4 uker Etter 8 uker 

Stabil 5 år. Byttet til EGFR-hemmer erlotinib. Stabil inntil progresjon etter 2 år. 

Til sammen 7 år med sykdomskontroll med TKI. 



EGFR mutasjoner - testmetoder 

1. mutasjons screening teknikker 

  - direkte sekvensering 

  - dHPLC 

  - pyrosekvensering 

 

2. målrettet deteksjon av kjente mutasjoner 

  - ARMS (amplification refractory mutation system) 

  - PNA/LNA clamp 

  - SNaPshot 

  - RFLP (restriction fragment length polymorphism) 

 

  - kommersielle kit 

PCR inngår i alle metoder (før eller under) 

 

3. mutasjonsspesifikke antistoffer 

  - kanin mAb mot del 19 og L858R 



IHC med mAb mot mutert EGFR (del exon19) ved NSCLC 

Vanskelig å etablere i rutinediagnostikk 

 

Krever lite materiale, morfologisk korrelasjon 

 

Falske negative  uegnet til screening 



Ufiksert protein Fiksert protein Enzym/varmebehandlet 

fiksert protein 

Positiv IHC Negativ IHC Positiv IHC 



Ervervet resistens mot EGFR-TKI 

-sekundære forandringer i tumorcellen 

-vekstfordel for subkloner med resistensmutasjoner 

 

To hovedtyper 

 - punktmutasjon i EGFR ekson 20 (T790M), 50% 

 - andre, eks. MET amplifikasjon, 20% 



Nye fremskritt i utvikling av TKI 

 

 - TKI med irreversibel binding til EGFR 

 - TKI som spesifikt bindes til mutert EGFR 

 

Testing mhp. resistensmutasjoner foreløpig kun sporadisk 



ALK gen rearrangering ved NSCLC 

 
- ALK (anaplastic lymphoma kinase) genet translokert til 

(vanligvis) EML4 (echinoderm microtubule-associated protein-like 4) 

- anslått å forekomme i 3-5% av alle NSCLC 

- sterkt assosiert med ikke-røykere 



ALK gen rearrangering ved NSCLC 
 

- sterkt assosiert med adenokarsinom-histologi 

  - solid type 

  - høy andel signetringceller 



ALK gen rearrangering ved NSCLC 

 

- ALK er fusjonsprotein med tyrosinkinaseaktivitet 

-spesifikk TKI, crizotinib 

 

-ALK protein kan påvises med immunhistokjemi og FISH 

 

-FDA godkjent: FISH kit fra Abbott (Vysis prober) 

-FDA godkjent: Ventana modell XT  IHC kit med klon D5F3 



2010 

kanin mAb ALK (D5F3) versus mus mAb ALK-1 



IHC og FISH kan vise betydelig heterogenitet 

i forskjellige områder av tumor 



NLCG retningslinjer for patologidiagnostikk ved NSCLC 

* testing av EGFR mutasjon og ALK translokasjon ved alle non-plate NSCLC 

 

 - histologisk sikker plateepitelkarsinom testes ikke 

 - histologisk NSCLC og sikker positiv for platemarkører 

 CK5/6 og/eller p63/p40 testes ikke 

 

 - histologisk adenokarsinom testes 

 - histologisk NSCLC og positiv for adenomarkører TTF-1 (evt. Napsin A) 

ANBEFALING ALK: 

Det anbefales at alle pasienter med ikke småcellet lungekarsinom av ikke 

plateepitelkarsinomtype (samme populasjon som i dag testes for EGFR-

mutasjoner) testes med IHC som primærscreening for ALK-rearrangering. 

Ved positiv ALK-IHC test anbefales at ALK-positivitet bekreftes ved FISH 

analyse.  

Ved negativ IHC kan FISH likevel bes utført, dersom pasientkarakteristika kan 

være forenlig med positivitet.  

Testen kan utføres på histologiske prøver, cytologisk materiale, og celleblokk. 



Dansk algoritme for ALK testing 



Uavklarte spørsmål ved ALK testing 1 

Hvor stor andel er positive i et uselektert norsk materiale? 

 

Tilbakemelding fra laboratorier 1-3% 

Poisson fordeling – sannsynlighetsfordeling ved lave frekvenser 



Uavklarte spørsmål ved ALK testing 2 

ALK positiv ved IHC negativ ved FISH 

 eller 

ALK positiv ved FISH negativ ved IHC 

 

 - respons på crizotinib? 

 

 - europeisk studie pågår 

 

- hvor stor andel  er ikke konkordante FISH vs. IHC? 

Cabillic F et al. JTO 2014; 9:235 

 

Parallell FISH and Immunohistochemical Studies of ALK status in 3244 

Non-Small-Cell Lung Cancers Reveal Major Discordances. 

 

150 positive (4.6%) 

80 konkordante 

 36 FISH+IHC- 

 19 FISH-IHC+ 



Andre høyaktuelle genforandringer / målstyrte medikamenter ved NSCLC 

 

BRAF mutasjon    vemurafenib 

 

ROS 1 fusjon    crizotinib 

 

RET fusjon    vandetanib, sunitinib, sorafenib 



979 biopsier med NSCLC testet 

1,7% hadde BRAF mutasjon 

ingen mutasjon i plateepitelkarsinomer 

1 kasus med BRAF+KRAS og 1 kasus med BRAF + ALK 



Behov for standardiserte retningslinjer for hvordan 

patologimateriale av NSCLC skal håndteres 

Anbefalinger fra IASLC/ATS/ERS 

for behandling av småbiopsier /  

cytologiske prøver 

”Pathology consideration for good practice” 

 
W.Travis et al. 2011 

Journal of Thoracic Oncology vol.6 no.2 p.244 



Tilnærming til småbiopsier og cytologiske prøver 

1. Morfologi 

lungekarsinom 
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2. Immunhistokjemi 

  - subklassifisering av NSCLC NOS 

  - p63/CK5/6 og TTF-1 

* ikke grunn til mer omfattende immunhistokjemi for nærmere sub- 

klassifisering – prioriter materialet for molekylære analyser 



TTF-1 + NapsinA 

p40 + Cytokeratin 5/6 



3. Molekylære analyser 

•et snitt til ALK immunhistokjemi 

•et snitt til ALK FISH 

•snitt til andre genfusjoner (ROS1, RET?) 

•3x10mm (2x5mm) snitt  til DNA isolasjon 

•evt. manuell mikrodisseksjon 

•EGFR mutasjonstesting 

•evt. testing for andre mutasjoner (BRAF, KRAS) 



NSCLC - molecular targets in the pipeline  

behov for nye teststrategier! 




