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Indikaatiot Translokaatioon t(12;21) liittyvän TEL/AML1-fuusiogeenipositiivisen akuutin 
lymfaattisen leukemian (ALL) diagnostiikka ja molekyyligeneettinen 
jäännöstautiseuranta. 

Näyteastia CPT/Na-sitraatti –putki 4 ml 

Näyte 2x4 ml (minimi 1x4 ml, solumäärä ratkaiseva) luuydintä sitraattiruiskulla CPT-
putkeen. CPT-putket on sentrifugoitava viimeistään 2 tunnin kuluttua näyt-
teenotosta. Sentrifugointi tehdään lähettävässä yksikössä (30 min, 1600xg, huo-
neenlämpö). CPT-putkea ei saa pakastaa eikä avata enää sentrifugoinnin jälkeen. 
Näyte lähetetään välittömästi huoneenlämmössä laboratorioon. Näyte säilyy fuu-
gattuna huoneenlämmössä max. 1 vrk. 

Näytteen mukaan liitetään Molekyylipatologian laboratorion lähete ”Lähete Kro-
mosomi-/DNA-/RNA-tutkimusta varten”, jonka saa HUSLABin nettisivuilta 
osoitteesta 

http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet 
 

Menetelmä Kvantitatiivinen reaaliaikainen RT-PCR-menetelmä luuydinnäytteen 
mononukleaarisoluista eristetystä RNA:sta. 

Tekotiheys Tarvittaessa 

Tulokset val-
miina 

Kuukauden kuluessa 

Tulkinta Kromosomien 12 ja 21 välinen translokaatio t(12;21)(p13;q22), jota löydetään n. 
25 % pediatrisissa akuuteissa lymfaattisissa leukemiatapauksissa (ALL), johtaa 
kromosomialueelle 12p13 paikantuvan TEL- (ETV6) geenin ja kromosomialueel-
le 21q22 paikantuvan AML1- (RUNX1) geenin fuusioon.  Molemmat geenit koo-
daavat hematopoieesille tärkeitä tuman transkriptiotekijöitä. 

Fuusiotranskripteja on kaksi päätyyppiä.  Noin 90 % tapauksista TEL-geenin kat-
koskohta on intronissa 5 ja AML1-geenin katkoskohta intronissa 1 johtaen TEL-
geenin eksonin 5 fuusioitumiseen AML1-geenin eksonin 2 kanssa. Noin 10% ta-



 
pauksista AML1-geenin katkoskohta on intronissa 2 johtaen TEL-geenin eksonin 
5 fuusioitumiseen AML1-geenin eksonin 3 kanssa. Tutkimus tunnistaa nämä kak-
si päätyyppiä. Kirjallisuudessa on kuvattu yksittäisiä tapauksia, joissa TEL-geenin 
katkoskohta on intronissa 4. Tätä transkriptityyppiä tutkimus ei tunnista. Poik-
keavuus liitetään hyvään ennusteeseen. 

Tutkimus perustuu TEL/AML1-fuusiogeenin kopioluvun määritykseen 
kvantitatiivisella reaaliaikaisella RT-PCR-menetelmällä käyttäen Europe Against 
Cancer (EAC) –protokollaa. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. 
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