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ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)



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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Utvikles nye medikamenter som spesifikt hemmer aktiviteten til
disse molekylene.



Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tilhører erb-familien av
reseptor tyrosin kinaser
Liganden er Epidermal Growth Factor (EGF)

Samer Al-Saad 2010



RReseptorinhibitoreseptorinhibitor

(TKI)(TKI)

CelledelingCelledeling

Vekstfaktor inhibitor Vekstfaktor inhibitor 
(anti(anti--EGFR) EGFR) 

AngrepsAngreps-- 
punktpunkt

CellemembranCellemembran

TransTranskkriripsjpsjonon
KjerneKjerne

Målstyrt kreftbehandling rettet mot EGFR



Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI)
- lite molekyl som penetrerer cellemembranen
og binder seg til intracellulært domene med
tyrosinkinase-aktivitet

To typer på markedet (1. generasjon)
- gefitinib (Iressa)
- erlotinib (Tarceva)

Tidlige studier viste god respons hos
- ikke røykere
- kvinner
- asiater
- histologi adenokarsinom

opptil 50% responsrate



Kvinne, 63 år, NSCLC

Før behandling                 4 uker med gefitinib



Bergens Tidende 13/2   2005 

TKI kan være effektive, har lite bivirkninger, men er kostbare



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



Hva nå?

Testing for EGFR mutasjoner

Hvilke pasienter

Hvilke metoder



Translasjonsgruppa i Norsk lungekreftgruppe
-lungeleger, onkologer, patologer og molekylærbiologer
-jobber med spørsmål rundt rutinemessig EGFR mutasjonstesting,
metoder, innsamling av data, studier
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Anbefalinger fra gruppa
- i utgangspunktet skal alle med påvist NSCLC testes

- til 2011 alle NSCLC non-plate histologi
- fra 2011 alle NSCLC

- opererte pasienter: variabel praksis, noen tester ”up-front”
- biopsimateriale: må vurderes mhp. representativitet
- biopsimateriale foretrekkes fremfor cytologi
- hvis bare cytologisk tumormateriale: evt. teste eller ny biopsi

- foreløpig ingen anbefaling om testing av metastaser
- foreløpig ingen anbefaling om testing av residiv,
mhp. utvikling av mutasjoner som gir resistens mot TKI



Anbefalinger fra gruppa forts.
- EGFR genet analyseres eksonene 18, 19, 20, 21
(tyrosinkinase-domenet)
- analysen bestilles av patologen som primært har
stilt diagnosen
- resultatet ettersendes, vanligvis innen 7-10 dager
- signeres av ansvarlig patolog, resultatet vurderes opp mot
prøvemateriale, mengde, tumorcelleandel
- testing foregår på OUS, Haukeland, St. Olav, UNN
(SUS under etablering)

- diagnose stilt på andre patologiavdelinger:
vurderes av lokal patolog mhp. representativitet,
evt. merking av tumorområde,
HE-snitt + blokk sendes testlaboratorium



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)



Screening analyser - prosedyre

18 19 20 21

PCR
reaksjon 1

PCR
reaksjon 2

PCR
reaksjon 3

PCR
reaksjon 4

direkte sekvensering dHPLC

mer sensitiv enn direkte
sekvensering

pyrosekvensering



Direkte sekvensering

- fortsatt ”gullstandard”
- detekterer alle slags mutasjoner, også nye og ukjente
- takstsystem økonomisk gunstig for laboratoriet

-begrensning i sensitivitet
- helst mer en 25% andel tumorceller
- kan påvise mutasjon ved lavere andel (10-25%, evt. lavere)
- jo lavere andel jo høyere sannsynlighet for falskt negativ resultat

-bør kommenteres i besvarelsen
- prøver med for lav andel (<10%) bør avvises for EGFR testing
- krav til minimum mengde celler (500-2000)

standard 3x10μm til DNA isolasjon
- sensitivitet kan bedres med ”manuell mikrodisseksjon”

tumorområde skjæres ut av blokken



48 år gammel mann. Adenokarsinom i lunge.
Bronkialbiopsi.



EGFR ekson 19

Delesjon påvist i ekson 19.
God respons på TKI.



Den reelle mengde DNA, og relativ mengde tumorcelle DNA i
PCR produktet bestemmes av en rekke variable,
som man ikke har full kontroll over i den enkelte prøve

* absolutt mengde DNA varierer med prøvebehandling, fiksering og fremføring

* tumorcelle-andel varierer med
- andel tumorvev i forhold til benignt vev i prøven
- andel tumorceller i forhold til benigne bakgrunnsceller
(stromaceller, inflammatoriske celler) varierer fra tumor til tumor

- lungesvulster er morfologisk heterogene
- tumorcellene har høyere proliferasjon enn benigne
bakgrunnsceller

- mange svulster med EGFR mutasjon har samtidig
amplifisering av EGFR genet



adenokarsinom med
minimalt stroma

adenokarsinom med
rikelig stroma



Målrettet deteksjon av mutasjoner i EGFR

to spesifikke mutasjoner finnes hos 80-90%
av alle NSCLC med EGFR mutasjon

1. Delesjon i ekson 19 (del 746-750)
2. Punktmutasjon i ekson 21 (L858R)

Disse mutasjonene predikerer høy sannsynlighet for
respons på TKI.
Andre mutasjoner generelt mer variable og ikke alle
like godt kartlagt mhp. TKI respons.



Mutasjon L858R spesifikk Realtime 
PCR 
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Mutasjon beriket PCR
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Metoder for EGFR testing ved
molekylærpatologiske laboratorier i Norge pr. 2012

UNN og St. Olav
direkte sekvensering + egne oppsett for de to vanligste
mutasjonene

- delesjon ekson 19
- punktmutasjon L858R ekson 21
- UNN: + insersjon ekson 20

Haukeland
direkte sekvensering
kommersielt kit (Roche) under utprøving

Rikshospitalet
kommersielt kit (Therascreen)
+ eget oppsett for delesjon ekson 19

Resultater fra translasjonsgruppa hittil tyder ikke på noen
vesentlig forskjell i mutasjons-deteksjonsrate mellom laboratoriene



Testmetoder - oppsummering
Direkte sekvensering

* påviser alle slags mutasjoner, kjente og nye
* nye mutasjoner sannsynligvis sporadiske

- usikker betydning mhp. tumorbiologi og repons på TKI
* tidkrevende
* begrenset sensitivitet

Kommersielle kit
* tidsbesparende
* arbeidsbesparende
* standardisert
* høyere sensitivitet for de mutasjonene de tester for
* høyere kostnad
* oppdager ikke alle kjente, og ikke nye mutasjoner
* økt sensitivitet for de vanligste mutasjonene kan være viktigere
enn å finne alle og evt. nye mutasjoner



62 år gammel kvinne, ikke-røyker. Tumor høyre lunge og
sannsynlig metastaser i venstre lunge.
Bronkialbiopsi.



Direkte sekvensering EGFR ekson 18-21: Mutasjon ikke påvist.

Startet på kjemoterapi, med noe effekt på hovedtumor
men ikke på metastaser.

2 måneder senere materialet testet med kit (Roche): Påvist mutasjon, 
delesjon i ekson 19.

Vurderes nå mhp. TKI.

Pasienter med profil med stor sannsynlighet for mutasjon:

Vurdere prøvemateriale, dialog med kliniker.



Cytologisk materiale

* kan brukes til flere molekylære analyser (FISH og PCR)

* materialkvalitet
ulemper: - lite prøvemateriale

- uegnet for manuell mikrodisseksjon (evt. direkte på glass)
fordeler:  - ingen eller mild fiksering (sprit)

- minimalt med tumorstroma

*flere måter å benytte cytologisk materiale
1. ferske celler i suspensjon
2. (rest)materialet formalinfikseres og støpes inn i celleblokk
3. materialet skrapes direkte av fra utstryk på glass brukt

til diagnostikk



58 år gammel kvinne. Adenokarsinom i lunge.
Karsinomceller i pleuravæske, utstrøket på glass.



EGFR ekson 21

Mutasjon påvist i ekson 21 (L858R). 
Assosiert med god respons på TKI.



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
- assosiert med ikke-røykere, adenokarsinom-histologi (signetringcelle-)

- fusjonsprotein med tyrosinkinaseaktivitet
- spesifikk hemmer (crizotinib) utviklet og under klinisk utprøving

- ALK protein kan påvises med immunhistokjemi
- tilgjengelige antistoff ikke tilfredsstillende sensitivitet

-ønskes nær 100% evt. med lavere spesifisitet
-eneste validerte analyse er FISH

- FISH kit fra Abbott (Vysis prober), FDA godkjent
- under utprøving på Haukeland fra høst 2011



31 år gammel mann, aldri-røyker. Påvist metastase til skjelett
fra adenokarsinom i lunge. EGFR-mutasjon negativ.



split FISH (Dual color break-apart probe) for ALK

ALK translokasjon påvist



Kravene til innhold i patologibesvarelsen øker
- uten at vevsmaterialet øker tilsvarende

tid

materialkvalitet

informasjonskrav



Behov for standardiserte retningslinjer for hvordan
patologimateriale av NSCLC skal håndteres

Anbefalinger fra IASLC/ATS/ERS
for behandling av småbiopsier / 
cytologiske prøver

W.Travis et al. 2011
Journal of Thoracic Oncology vol.6 no.2 p.244



Tilnærming til småbiopsier og cytologiske prøver

1. Morfologi

lungekarsinom

SCLC NSCLC

evt.
immun-
histokjemi

adeno- plate- NSCLC NOS

begrenset
immun-
histokjemi

diagnose



2. Immunhistokjemi
-subklassifisering av NSCLC NOS

NSCLC NOS

TTF1+
p63- / CK5/6-

TTF1-
p63+ / CK5/6+

TTF1+
p63+ / CK5/6+

TTF1-
p63- / CK5/6-

NSCLC
-passer med
adenokarsinom

NSCLC
-passer med
plateepitel
karsinom

NSCLC
-passer med
adenoskvamøst
karsinom

NSCLC NOS

* ikke grunn til mer omfattende immunhistokjemi for nærmere sub-
klassifisering – prioriter materialet for molekylære analyser



3. Molekylære analyser

•evt. et snitt til ALK immunhistokjemi
•evt. et snitt til ALK FISH
•3x10μm snitt  til DNA isolasjon
•evt. manuell mikrodisseksjon
•EGFR mutasjonstesting

•evt. testing for andre mutasjoner (K-RAS)
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