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Baggrund, genetiske targets og diagnostiske analysemetoder: 

Molekylærgenetiske analyser er afgørende for klassifikation af CNS tumorer, især gliomer. Mens 

gliomer tidligere blev diagnosticeret udelukkende efter morfologiske kriterier, er diagnostikken nu 

baseret på kombination af morfologi og molekylærgenetiske analyser, såkaldt integreret diagnostik, 

jævnfør figur 1 (ref. 1 og 2). 

      I Danmark diagnosticeres årligt ca. 1.550 patienter med en primær hjerne-/CNS tumor. En stor 

andel af disse udgøres af gliomer, dvs. kræft udgået fra hjernens støtteceller.  

      Gliomer graderes fra WHO grad I, som er de mest godartede, til WHO grad IV, som er de mest 

ondartede. Diffuse gliomer omfatter astrocytom WHO grad II og III, oligodendrogliom WHO grad 

II og III, samt glioblastom WHO grad IV. Glioblastom er den hyppigste primære hjernetumor hos 

voksne, og en meget aggressiv cancerform med median overlevelse på ca. 14 måneder. Færre end 5 

% af patienterne overlever længere end 5 år. I tillæg til numeriske ændringer i EGFR og 

CDKN2A/B generne, er mutationer i TERT, PTEN, TP53, H3F3A og IDH1/2 hyppigt 

forekommende genetiske forandringer. Promoter hypermethylering af genet for DNA-

reparationsenzymet MGMT, er associeret med god effekt af kemoterapi og bedre prognose ved 

glioblastom.  

      Et flertal af astrocytomer og oligodendrogliomer WHO grad II og III er karakteriseret ved 

mutationer i IDH1 eller IDH2 generne. Oligodendrogliomer har i tillæg kombineret tab af hele 

kromosomarmene 1p og 19q, mens astrocytomer i stedet ofte har mutationer i ATRX- og TP53 

generne. Kombineret tab af 1p og 19q i diffuse gliomer grad II og III er associeret med bedre 

prognose og respons på kemoterapi, og er således en vigtig prognostisk og prædiktiv biomarkør. 

Mutationer i IDH1 og IDH2 generne er også prognostisk gunstigt, og flere studier tyder på at 

diffuse gliomer WHO grad II og III uden IDH mutationer ofte repræsenterer underdiagnosticerede 

glioblastomer, og sandsynligvis bør behandles som sådan.  

I Danmark diagnosticeres omkring 50 primære hjernetumorer hos børn årligt. De molekylære 

forandringer i pædiatriske CNS tumorer er forskellige fra tilsvarende tumorer hos voksne. Ca. 40 % 

af CNS tumorer hos børn tilhører gruppen lavgradsgliomer. I pilocytisk astrocytom WHO grad I, 

som er den hyppigste, forekommer ofte fusion af generne BRAF og KIAA1549. Andre 

lavgradsgliomer hos børn og unge er ofte karakteriseret ved mutation i BRAF codon 600 (p.V600E).  

Den prognostisk betydning af de forskellige mutationer i BRAF er mere uafklaret, men påvisning af 

sådanne genforandringer kan være meget nyttig for præcis diagnostik. Der er også mulighed for 

targeteret behandling ved påvisning af BRAF p.V600 mutation. 

      Medulloblastom, WHO grad IV, som er den hyppigste maligne CNS tumor hos børn, kan 

inddeles i mindst fem molekylære subgrupper; wnt, SHH/p53-muteret, SHH/p53wt, gruppe 3 og 

gruppe 4. Medulloblastomer med aktivering af wnt-signaleringsvejen har en god prognose, og vil i 

kommende behandlingsprotokoller få reduceret radioterapidosis, således at skade på den umodne 

hjerne minimeres. I SHH-gruppen er der mulighed for targeteret behandling. Især gruppe 3 har en 

meget dårlig prognose, hvorfor de fleste bør behandles som ”high-risk”.  

      Ependymom er en hyppig børnetumor. De fleste er lokaliseret i fossa posterior. Supratentorielle 

ependymomer er ofte karakteriseret ved RELA-fusion, og har dårlig prognose. Ependymom, 

RELA-fusion-positiv, er en separat entitet i WHO 2016 klassifikationen. 



      Højgradsgliomer hos børn er ofte karakteriseret ved mutationer i histon 3. 80% af 

højgradsgliomer lokaliseret i midtlinjen (hjernestamme, thalamus, rygmarv) har p.K28M mutation i 

enten H3F3A eller HIST1H3B/C generne. H3.3 p.G35R eller p.G35V mutationer påvises nærmest 

udelukkende i højgradsgliomer i storhjernehemisfærene, især hos teenagere og unge voksne. 

Hotspot codons K28 og G35 omtales oftest i litteraturen som K27 og G34. Diffust midtlinjegliom 

H3.3 p.K27M-muteret er nu en separat entitet i WHO klassifikationen, og er per definition WHO 

grad IV (uanset histologi).  

      DNA methylering, hvor methylgrupper påføres geners regulatoriske områder 

(promoterregioner), er en mekanisme som celler ofte bruger til at inaktivere gener. Analyse af DNA 

methylering i tumorgenomet har vist sig at være et meget nyttigt værktøj til klassificering af 

hjernetumorer, særlig hos børn. Analysen udføres ved at tumor DNA hybridiseres til et array 

(Illumina MethylationEPIC BeadChip microarray), som kan måle graden af DNA methylering på 

850.000 forskellige positioner fordelt over hele genomet. Tumorcellernes methyleringsprofil bliver 

et ”finger print” som så sammenlignes med et bibliotek af methyleringsprofiler fra 

velkarakteriserede hjernetumorer, etableret i Heidelberg på baggrund af akkumulerede 

methyleringsdata fra flere tusinde hjernetumorer. Analyse af tumor DNA methylering kan være 

værdifuld for svære cases, der vanskeligt lader sig klassificere på baggrund af morfologi og 

genmutationer. Biblioteket er tilgængeligt online, så man selv kan sammenligne med 

methyleringsdata for egne cases.  

 
Figur 1. Diagnostisk algoritme for integreret klassifikation af diffuse astrocytomer og 

oligodendrogliomer, inkluderet glioblastomer (ref. 2) 



Udvælgelse af analysemateriale:  

Ved udvælgelse af tumorvæv fra formalinfikseret paraffinindstøbt vævsmateriale (FFPE) vurderes 

materialet histologisk mht. andelen af tumorcellekerner i forhold til andre cellekerner (nekrotiske 

områder tælles ikke med). Andelen angives i procent. Vurderingen foretages på et snit udtaget i 

umiddelbar relation til snittene til den molekylærbiologiske analyse, hvilket er særligt vigtigt ved 

anvendelse af biopsimateriale. 

      Hvis procentdelen af tumorvæv er insufficient i hele snit, udvælges et område til manuel 

makrodissektion i blokken, hvor andelen af tumorcellekerner i det afskrabede område skal vurderes. 

Manuel makrodissektion foretages ved markering af det egnede område og afskrabning af dette 

område fra ufarvede snit monteret på glas eller direkte fra paraffinblokken.  

      Endvidere kan cytologisk materiale anvendes, hvor andelen af tumorcellekerner vurderes inden 

afskrabning af cellerne. 

      Minimumskrav til procentdel af tumorcellekerner i materialet vil afhænge af følsomheden for 

den enkelte analyse. 

 

Analysemetoder: 

IDH-mutationer:  

Alle gliale tumorer bør testes for IDH mutationer. Ca. 90% af mutationerne kan påvises ved 

immunhistokemisk analyse med et mutationsspecifikt antistof; IDH1 p.R132H. Ved positiv 

farvning er PCR-analyse ikke nødvendigt. Hvis farvning er negativ eller hvis farvningen er svag, 

anbefales sekventering af både IDH1- og IDH2 generne (hhv. codon 132 samt codon 140/172) ved 

alle diffuse grad II og III gliomer, samt hos patienter med glioblastom WHO grad IV som er yngre 

end 55 år. 

 

ATRX ekspression: 

Ekspression af ATRX i tumorcellekerner bør analyseres i alle gliale tumorer. Immunhistokemisk 

undersøgelse er tilstrækkeligt. Hvis ATRX er fraværende i tumorcellekerner, som udtryk for 

tilstedeværelsen af genmutationer, anbefales det at undersøge for mutationer i IDH 1/2 eller histon 

3. Ved aflæsning af ATRX farvningen er det vigtigt at være opmærksom på at fx kar og 

inflammatoriske celler altid skal være positive i kernerne og således kan fungere som intern positiv 

kontrol. Dårligt bevaret væv kan give anledning til falsk negativ farvning i både tumorceller og fx 

kar. 

 

1p/19q-tab: 

Flere metoder kan anvendes; MLPA, FISH- og LOH-analyse. Det er vigtig at anvende en metode 

som analyserer flere områder på kromosomarmene 1p og 19q. Det er kun kombineret helarmstab 

som er klinisk relevant. MLPA analyse er en velegnet metode. Semikvantitativ PCR (MLPA, 

P088C2 fra MRC-Holland) kan detektere deletion af 1p/19q, samt mutationerne p.R132H og 

p.R132C i IDH1-genet og mutationerne p.R172K og p.R172M i IDH2-genet. Man får også 

information om tab af CDKN2A og CDKN2B, som jo ofte ses ved anaplasi. Alternativ metode vil 

være 850k methyleringsprofilering, der kan påvise tab af 1p/19q i tillæg til tumor klassifikation.  

Ved FISH undersøges kun små områder på kromosomarmene, og metoden kan således ikke skelne 

mellem partielle tab eller helarmstab. Dette er således ikke en optimal metode. 

 

BRAF-fusion:  

Fusionen kan detekteres ved MLPA analyse (MLPA, P370-B1 fra MRC-Holland) som detekterer 

partiel duplikation af BRAF-genet (prober lokaliseret i exon 4, 8, 12, 14 og 17) og KIAA1549-genet 



(prober lokaliseret i exon 4, 11, 17 og 19). Analysen kan ligeledes detektere mutationerne R132H 

og p.R132C i IDH1-genet, p.R172K og p.R172M i IDH2-genet, samt p.V600E i BRAF-genet. 

 

BRAF p.V600 mutation:  

Se separat anbefaling. Kan også undersøges ved immunhistokemi. 

 

Histon 3 (HIST1H3B/C) mutation:  

Histon 3 p.K28M mutation kan påvises med mutationsspecifikt antistof eller sekventering. Ved 

anvendelse af immunhistokemi bør man være opmærksom på at det kun er kraftig og udbredt 

kernefarvning (i mere end 80% af tumorcellerne) der er reel positivitet. Et problem med dette 

antistof kan være uspecifik cytoplasmatisk farvning i celler uden mutation. Øvrige mutationer 

detekteres ved sekventering. Mutationer i HIST1H3B/C påvises ved sekventering. 

 

TERT mutation:  
Mutationer detekteres ved sekventering af promoterregionen, omfattende position 228 og 250. 

 

MGMT-promoter methylering: Se separat anbefaling. 

 

Fokuseret NGS sekventering med CNSv1 gen-panel: 

Panelet undersøger for mutationer i hotspot regioner eller i hele den kodende sekvens for 20 gener, 

der hyppigt er muterede i gliomer inkl. IDH1/2, ATRX, EGFR, CDKN2A/B, TERT, PTEN, TP53, 

H3F3A og BRAF. NGS sekventering kan påvise punktmutationer i IDH1/2, der ikke kan detekteres 

med IHC eller MLPA analyser og med større følsomhed, og kan derfor anbefales generelt eller i 

kombination med andre metoder for astrocytomer og oligodendrogliomer, hvor der ikke tidl. er 

påvist IDH mutation.  

 

850k methylering:  

Det anbefales at anvende metoden ved de fleste CNS tumorer hos børn, hjernetumorer med uklar 

histologi, uventet histologisk diagnose (f.eks. hvor den histologiske diagnose er atypisk for tumors 

lokalisation) og uventede kliniske forløb. Metoden kan endvidere benyttes som verificerende 

klassifikation af oligodendrogliomer i sammenhæng med 1p19q co-deletion beskrevet ovenfor.  

I Danmark udføres analysen i Odense, hvor Heidelberg biblioteket anvendes i fortolkningsdelen. 

 

Svarafgivelse bør indeholde: 
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Procent andel af tumorcellekerner i materialet 

Anvendt metode og følsomhed af denne 

Resultat af analysen 

Fortolkning af resultatet 

Svardato 

Signatur 

Unik ID på hver side samt totalt antal sider 

Kodning med SNOMED koder  



Bemærkninger: 

Metoden til oprensning af DNA skal være valideret og det oprensede skal være i en kvalitet og 

mængde passende til den anvendte analysemetode.  

Forventning til svartiden for analysen bør være afstemt med klinikerne. 

 

Kvalitetskontrol: 

Det anbefales fra UMP udvalget at alle laboratorier som udfører molekylærpatologiske analyser 

tilstræber at deltage i eksterne kvalitetssikrings test med alle analyser, der anvendes til rutinemæssig 

diagnostik og opfølgning. Se separat anbefaling. 

 

Snomed kodning 

FE15R1 IDH1 genstatus normal 

FE15R3 IDH1 gen muteret 

FE15S1 IDH2 genstatus normal 

FE15S3 IDH2 gen muteret 

FE13E1 BRAF genstatus normal 

FE13E3 BRAF gen muteret 

FE16H1 H3F3A genstatus normal  

FE16H3 H3F3A gen muteret 

FE16J1 HIST1H3B/C genstatus normal 

FE16J3 HIST1H3B/C gen muteret 

FE15N1 PTEN genstatus normal 

FE15N3 PTEN gen muteret 

M633A1 kromosom 1p normal 

M633A2 kromosom 1p deletion 

M633S1 kromosom 19q normal 

M633S2 kromosom 19q deletion 

M636G1 BRAFKIAA1549 fusionsgen ikke påvist 

M636G0 BRAFKIAA1549 fusionsgen 

FE13I8 MGMT gen ikke metyleret 

FE13I7 MGMT gen metyleret 

F1581A ikke-muteret DNA 

F1581B muteret DNA 

 

Revidering af anbefalingerne: 

Anbefalingerne revideres ved behov – dog senest efter to år. 

 

Anbefalingerne er udarbejdet af:  

David Scheie (Tovholder fra UMP), Bjarne Winther Kristensen, Henning Boldt, Karin de Stricker, 

Linea Cecilie Melchior, Helle Broholm, Eva Løbner Lund, Martin Wirenfeldt Nielsen, Benedicte 

Parm Ulhøi. 
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