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רקע

המאובחנים בחלק משמעותי מהמקרים  , גידולי ריאה הם גידולים קשים•
. ושרידות החולה בהיעדר טיפול נמוכה, בשלב מתקדם
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NSCLC, the most common type of lung 

cancer, is genomically diverse

Li et al. J Clin Oncol. 2013;31:1039.
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.הגידולים מאובחנים על פי רוב בביופסיות מאתגרות ללקיחה•



▪ Pulmonologist

▪ Endobronchial biopsy (visible)

▪ Transbronchial (fluoroscopy- not visible)

▪ EBUS TBNA (Lymph nodes, US assisted)

▪ TBNA (Lymph nodes, “Wang biopsy”, w/o US)

▪ Radiologist

▪ Core needle biopsy

▪ Chest surgeon

▪ Wedge/open biopsy

▪ Resection

מקור הרקמה לאבחנה
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.בביופסיות מאתגרות ללקיחההגידולים מאובחנים על פי רוב •

האינפורמציה הנדרשת מהפתולוג מורכבת וכוללת מלבד האבחנה גם מגוון •
.  נוספיםומולקולריםאימונוהיסטוכימייםנתונים 

החלטה טיפולית מושכלת יכולה להתקבל רק בהינתן כל האינפורמציה  •
.  הרלוונטית לרופא המטפל
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▪ Proper diagnosis.

▪ Timing (very bad disease).

▪ Effectiveness (all the assays required for 
financing).

▪ Preserved tissue (for broad molecular profiling).

The main challenges are…



Utopic world…



And in the real 

world…



And in the real 

world…







?...האם באמת יש בעיה

דגימות מתוך הדגימות אשר התקבלו לא ניתן היה לתת תשובה  ( 7.4%)54040/-ב•
.PDL-1לבדיקת 

תאי גידול100-מהמקרים היו פחות מ19/40-ב•

מהמקרים לא הייתה רקמה כלל על החתכים שהתקבלו9/40-ב•

מהמקרים הייתה רקמה ללא גידול12/40-ב•

בעיות בדגימה עם היעדר  )בכל הדגימות האלו נעשתה אבחנה פתולוגית מקדימה •
(.אבחנה לא נכנסו לקבוצה



?...האם באמת יש בעיה

2015-2016ר גלעד ויינר בשנים "אשר הוביל ד MSDבמפעל ההנגשה של חברת •
.PDL-1מקרי סרטן ריאה לבדיקת 303התקבלו 

כמות  / לא ניתן היה להעריך את הצביעה בשל היעדר גידול ( 11.55%)מקרים 35-ב•
.  נמוכה מהנדרש



....אבל

:הדגימות אשר לא היה בהם די גידול40מבין •

היו מבית החולים הדסה  ( 1.47%)מהדגימות 204מתוך 3•

דגימת ציטולוגיה•

עם מעט תאי גידולנקרוטיתדגימה •

דגימה מקשר לימפה גרורתי שלא עובדה כדגימת ריאה ונדרשו לה חתכים  •
.  נוספים רבים לאימונו

היו מחומר אשר התקבל מבית חולים אחר  ( 11%)מהדגימות 336מתוך 37•
(.אחוז דומה למפעל ההנגשה של גלעד)



....אבל

:הדגימות אשר לא היה בהם די גידול40מבין •

היו מבית החולים הדסה  (1.47%)מהדגימות204מתוך 3•

"(ריאה"-לא מעובדת כ)דגימת ציטולוגיה •

עם מעט תאי גידולנקרוטיתדגימה •

דגימה מקשר לימפה גרורתי שלא עובדה כדגימת ריאה ונדרשו לה חתכים  •
.  נוספים רבים לאימונו

היו מחומר אשר התקבל מבית חולים אחר  (11%)מהדגימות 336מתוך 37•

(.אחוז דומה למפעל ההנגשה של גלעד)



EGFR-נצילות רקמה ל

ובשמונה דגימות לא היה   EGFR ,166WT-חיוביות ל48דגימות נמצאו 222מבין •
.  די גידול ביצוע הבדיקה

דגימות ממקור זה אשר בוצעו  159מתוך , דגימות היו מבית החולים הדסה4•
(2.5%.)

דגימות אשר נשלחו מבתי חולים  7מתוך , דגימות היו מבתי חולים אחרים4•
.  אלו



הישג נדרש -מיצוי הרקמה

!ומדד איכות של המעבדה



המלצות מעבודתנו השוטפת 

ומפרסומים בספרות למיצוי  

החומר ברקמה



קבלת החומר

.לשקול הכנסה לשתי קסטות נפרדות?כמות חומר מתאימה•

(.לדקלציפיקציה)להפריד רקמה רכה ועצם ?  עצם מעורבת ברקמה•

.cell blockלשאוף להכין ?  ציטולוגיה•

.להימנע ככל הניתן מאלכוהול בתהליך הפיקסציה•

.לפרוטוקול המתאים במעבדה" ריאה"סימון החומר כדגימת •



קבלת החומר

.ולתעד חריגות, דקלציפיקציה, להקפיד על זמן פיקסציה מתאים•

Mol–אצלנו בשימוש  decalcifier (EDTA based)

"Fixative type, time to fixation (cold ischemia time), and time of fixation 
should be reported"

• Improper fixation can lead to failure to obtain results with 
PCR/sequencing-based assays or FISH.  Common problems include the 
following: 

• • Procedures or fixation involving acid (eg, decalcification, Bouin’s) 
may degrade DNA. 

• • Fixation with heavy metals (eg, Zenker’s, B5, B+, zinc formalin) 
inhibit the enzymes used in PCR. 

• • Underfixation or overfixation.  Fixation for at least 8 hours and less 
than 72 hours in buffered formalin is recommended; prolonged 
fixation, particularly in unbuffered formalin, degrades DNA. 

(CAP protocols)



חיתוך החומר

.  החיתוך ייעשה על ידי לבורנטים מיומנים בלבד•

.מיקרוטוםחיתוך חוזר תמיד בשאיפה על אותו •

.לא יותר מחתך אחד או שניים על כל זכוכית•

.הקפדה על חתכים בסדר רץ•

.הסליידעל קצה לקונטרולהרצוי לשמור מספיק מקום •

.לאימונוהיסטוכימיהחיתוך על זכוכיות המתאימות •



Thirteen FFPE sections as a reflex

Histological slides





בדיקת החומר

.הרקמה תיבדק בחתך הראשון והאחרון להערכת כמות הגידול ומיקומו•

.  הרלוונטי על פי הצורך level-הזמנת צביעות ובדיקות תיעשה תוך ציון ה•

במידה  , ובמידת הצורך השיח עם האונקולוג, ההדמיה, לאור הפרטים הקליניים•
:ומדובר בגידול בשלב מתקדם ניתן להזמין בדיקות רלוונטיות במקביל

.  על מנת לקדם התהליך•

.חתכים לא צבועים" להרוויח"על מנת •

(.איזה בלוק ומאיזה מקרה)לוודא טוב על מה מזמינים הבדיקות •



Diagnostic panel







Molecular panel



EGFR in lung cancer



Briefly, approximately 20% of lung adenocarcinomas contain an EGFR activating

mutation that predicts response to therapy with EGFR tyrosine kinase inhibitors

such as erlotinib. Molecular testing (sequencing or PCR-based

approaches) is recommended for EGFR mutation

detection whenever possible. Immunohistochemistry (IHC) with EGFR

mutation-specific antibodies has high specificity, but suboptimal sensitivity: 76%

for EGFR L858R and 60% or less for EGFR exon 19 deletions. In addition, these

antibodies do not detect less common types of sensitizing EGFR mutations.

Because of suboptimal sensitivity, IHC for EGFR mutations may only have a role

in situations in which molecular testing is not available or a sample is

insufficient or technically unsuitable for testing, such as due to decalcification. If

performed, a note should be included that a negative result does not exclude the

possibility of EGFR mutations, and testing with molecular methods should be

performed if a suitable sample becomes available.

EGFR – CAP protocol 1.3.0.0 for lung 
biomarkers (revised 27.6.16)



▪ PCR (DNA) based assay.

▪ Cobas

▪ EGFR only 

▪ 1-2 sections (depends)

▪ 1-2 days

▪ Oncomine (NGS) 

▪ panel of  22 mutations, including EGFR. 

▪ 3 X 10 micron parafin sections.

▪ 4-5 days (depends)

EGFR in lung cancer



Next-Generation 

Sequencing (NGS)

The lab routinely tests samples of malignant lung using a 

Kit targeted 22 genes including KRAS, EGFR and BRAF.



▪ The first “shot” together with PD-L1

▪ ~18-20 % positive (in Israel)

▪ Our results: 48/214 (22.42%)

▪ For 8/222 (3.6%) cases- not enough material

▪ As needed: may use the block, un-stain slides and 

even cytology

EGFR in lung cancer



PD-L1 in Lung 

cancer



PDL-1-איך למקסם התשובות ל

גם אם מזמינים  , (בימים הסמוכים לאבחנה)בלבד " טריים"להשתמש בחתכים •
.הצביעה במקביל לאבחנה

.לצבוע חתך נוסף מעט מרוחק בסדרה-אם אין מספיק תאים•

(חיובי חזקהכלאם )בפרופורציה לצביעה -מספר התאים הנדרש•

להתייחס לגידול חודרני בלבד  •



PDL-1-איך למקסם התשובות ל

אשר נצבעו בצורה חזקה ויפה מעידים ככל הנראה על  (אך לא מספיק)תאים רבים •
אנליטיות-בעיות פרה

יכולות להעיד על בעיות  .  ובעיקר לפנימית, לחיצונית-לקונטרולותלשים לב היטב •
('פיקסציה וכדו, אלכוהול)אנליטיות -פרה

לחפש דגימה קודמת או מקבילה/ לשקול לצבוע שוב •



Molecular panel



ALK / ROS in lung cancer



Molecular panel



Fluorescence in situ hybridization (FISH) using break-apart

probes is currently considered the “gold standard” for

detection of ALK rearrangement, which may manifest as

separation of the 5' and 3' FISH probes or as deletion of 5' probe.

Although both types of alterations are associated with response to ALK-

targeted therapies, some studies suggest that 5' probe deletion can rarely

represent a false positive FISH result. Detection of ALK protein

overexpression by IHC using the 5A4 or D5F3 clones is

highly sensitive and specific for an ALK gene rearrangement

in lung adenocarcinoma, and the FDA has approved the use

of the Ventana ALK (D5F3) CDx Assay as a companion

diagnostic for crizotinib.

ALK – CAP protocol 1.3.0.0 for lung 
biomarkers (revised 27.6.16)



▪ ~2 % positive (in Israel, for WT-EGFR)

▪ Our experience: 6/124 (4.83%).

▪ The second “shot” together with ROS-1 (unless special 

conditions)

▪ Modern IHC (D5F3)  is very sensitive and easy for interpretation

▪ Additional FISH as needed (another un-stain slide)

▪ We had 6 negative FISH

ALK in lung cancer



ROS1 rearrangement occurs in 1% to 2% of non-small cell lung

carcinomas and predicts response to crizotinib therapy. ROS1 fusion

partners include SLC34A2, CD74, TPM3, GOPC (FIG), SDC4, EZR,

LRIG3, KDELR2, and CCDC6. Several methods, including FISH, IHC,

anchored multiplex or reverse-transcriptase PCR, and next-generation

sequencing, may be considered for ROS1 rearrangement detection; no

"gold standard" method has been defined. Notably, IHC

using the available D4D6 antibody appears to be a robust

screening tool, but due to suboptimal specificity, positive

results should be confirmed by another technique.

ROS1 – CAP protocol 1.3.0.0 for lung 
biomarkers (revised 27.6.16)



ROS-1  in lung cancer

▪ ~1 % positive (for WT-EGFR)

▪ Our experience: 1/68 (1.47%)

▪ The second “shot” together with ALK-1 (unless special 

conditions)

▪ We use IHC (D4D6) as a screening tool and do additional FISH 

as needed (another un-stain slide)



בקרת איכות

להשקיע-מוקפדת ומבוקרת קונטרולה•

בדיקת התפלגות התוצאות  •

בדיקת אחוז מימוש החומר•

אינטראקציה עם האונקולוגים להערכת תגובה לטיפול •







Not enough 

tissue left?



▪ PD-L1 strongly positive- ~30%

▪ EGFR mutated- ~ 18%

▪ ALK rearrangement- ~ 2%

▪ ROS-1 rearrangement- ~less than 1%

Which assay first? Epidemiology



▪ PD-L1 strongly positive- ~30%

▪ EGFR mutated- ~ 18%

▪ ALK rearrangement- ~ 2%

▪ ROS-1 rearrangement- ~less than 1%

Which assay first? Epidemiology



דגשים למשלוח דגימות

. עדיף לשלוח בלוק על פני חתכים, אם נשלחת דגימה לבית חולים אחר•

(.לפי הבדיקות הנדרשות)אם נשלחים חתכים יש לשלוח חתכים בכמות מספקת •

(.  דגימות ערב חג-לדוגמא)יש לוודא משלוח מהיר ונאות •



תודה רבה



ותודה רבה במיוחד


