
Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af O6-methylguanin DNA methyltransferase 
(MGMT) methylering i glioblastomer. 
 
Anbefalingerne er udarbejdet som samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG) 
og Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS). 
 
Anbefalingerne indeholder: 

1. Baggrund/targeteret behandling 
2. Udvælgelse af analysemateriale.  
3. Analysemetoder. 
4. Svarafgivelse bør indeholde. 
5. Bemærkninger. 
6. Kvalitetskontrol. 
7. Appendiks A 
8. Revidering af anbefalingerne 
9. Anbefalingerne er udarbejdet af 
10. Referencer 

 
 

1. Baggrund/targeteret behandling 
Methylering er en af flere mekanismer til regulering af gen-ekspression. Methylering af MGMT 
genets promotor menes at være en både prædiktiv og prognostisk faktor i glioblastomer.  
 
Promotor methylering af DNA-repair genet MGMT ved glioblastom er forbundet med en bedre 
prognose på grund af øget følsomhed for Temozolomidebehandling. Anvendelsen af MGMT som 
prædiktiv markør er især relevant hos de ældre patienter der ikke kan tåle både Temozolomid 
behandling og strålebehandling. Ved methylering af MGMT promotoren tilbydes disse patienter 
alene Temozolomid behandling, hvorimod patienter uden methylering alene tilbydes 
strålebehandling. 
 

2. Udvælgelse af analysemateriale.  
Ved udvælgelse af tumorvæv fra formalinfikseret paraffinindstøbt vævsmateriale vurderes 
materialet histologisk mht. andelen af tumorcellekerner i forhold til andre cellekerner (nekrotiske 
områder tælles ikke med). Der angives en procent tumorcellekerner af totalt antal cellekerner. 
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, selekteres et område til manuel 
mikrodissektion hvor andelen af tumorcellekerner i det afskrabede område skal vurderes. Manuel 
mikrodissektion 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 procenten af tumorcellekerner vurderes inden 
afskrabning af cellerne. 
Procentdelen af tumorcellekerner vil afhænge af den valgte analyses følsomhed. 
 
Bisulfit konvertering: 
Bisulfit behandling af DNA’et er nødvendig til flere af de detektionsmetoder der efterfølgende 
beskrives. Under bisulfitkonverteringen omdannes umethyleret  cytosin til uracil (thymin), mens 



methyleret cytosin forbliver uændret. Derved er det muligt at skelne mellem methyleret (CpG) og 
umethyleret DNA (UpG).  
 

3. Analysemetoder. 
Pyrosekventering. 
MGMT Pyro Kit (Qiagen). Med dette kit måles kvantitativt 4 CpG sites i exon 1 af det humane 
MGMT gen. Ved pyrosekventering aflæses hvor mange procent cytosin, der er omdannet til thymin 
ved bisulfit konverteringen (1).  
 
Eksempel på pyrosekventering af ikke-methyleret prøve: 

 
 
Eksempel på pyrosekventering af methyleret prøve: 

 
                                                                                                                                            
 
Fortolkning af resultater: Ifølge Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (www.dnog.dk) kan et cut off på 
10% i gennemsnit på de fire undersøgte CpG sites anvendes. Det vil sige at et gennemsnit på 10% 
eller der over tolkes som methylering og et gennemsnit under 10% tolkes som ikke methyleret. 
 
Pyrosekventering med kommercielt kit (Qiagen): 

Fordel: Enkel opsætning. Valideret kit. 
 Ulempe: Relativt arbejdstungt. Antal CpG sites er defineret af kittet. 
 
Det er endvidere muligt selv at designe et pyrosekventerings assay, som evt kan indeholde flere 
og/eller andre CpG sites.  
Pyrosekventering med in-house metode: 
 Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. 

Ulempe: Relative arbejdstungt. Validering af metode.  
 
Methyleringsspecifik PCR (MSP)  
Det bisulfitkonverterede DNA anvendes i en PCR reaktion med primere og prober, som er designet 
til specifikt at binde sig til methyleret DNA. Det resulterer i at det kun er methyleret DNA, som 
opformeres. Metoden kan køres som kvalitativ test, hvor resultatet at PCR amplifikationen 
identificeres på en agarose gel (MSP). Alternativt kan analysen køres som kvantitativ real time PCR 

http://www.dnog.dk/


(qMSP), hvor fluorescenssignalet i PCR reaktionen er et udtryk for methyleringsgraden og dermed 
mængden af methyleret DNA i prøven. For kvantificering sammenholdes resultaterne med et 
referencegen (2,3). Antal og placering af CpG der undersøges med denne metode defineres af 
placeringen af primere og prober.   
 
Eksempel: 

:  
 
MSP PCR: Principle of methylation-specific PCR (MSP). Genomic DNA is treated with bisulfite, 
converting unmethylated cytosines to uracils, while methylated cytosines remains unaltered. 
Methylated specific (M) primers can only amplify methylated sequence. Unmethylated specific (U) 
primers can only amplify unmethylated sequence. If M primer is introduced to unmethylated 
sequence, no amplification is observed due to sequence difference and vice versa (4). 
 
MSP in-house metode: 
 Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. 
 Ulempe: Svingende/ringe følsomhed i analysen.Validering af metode. 
qMSP in-house metode: 

Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. 
 Ulempe: Følsomhed i analysen. Validering af metode. 
 
Bisulfit sanger sekventering: 
Bisulfit behandlet DNA’et amplificeres i det ønskede område af MGMT promotoren, hvor efter der 
laves sanger sekventering. Tolkning af resultatet beror på om der ved CpG sites aflæses signal fra 
cytosin eller thymin (3).  
Tolkning af resultat: 
- Kun cytocin signal: methylering. 
- Thymin signal dobbelt så højt som cytosin – eller lige høje: partiel methylering. 
- Cytosin signal 10-15% af thymin signalet: svag (ingen) methylering. 
- Kun thymin signal: ikke methyleret. 
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Figure 2. Promoter methylation status of the MGMT gene by bisulfite 
sequence analysis in representative completely methylated (upper), 
unmethylated (middle), and partially methylated tumors (lower). Parts of the 
forward sequencing are shown. Arrows point to the CpG sites (4) (Reference 3) 
 
Bisulfit sanger sekventering (in-house metode): 
 Fordel: Detekterer alle CpG sites i PCR fragmentet 
 Ulempe: Arbejdstungt, lav følsomhed. Validering af metode. 
 
Methylation-Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA): 
Denne metode anvender ikke bisulfit-konverteret DNA.  
Der anvendes et kit: SALSA MS-MLPA kit ME011-B1 Mismatch Repair genes (MMR) (MRC-
Holland). Dette kit indeholder prober til 38 forskellige HhaI sites i 7 forskellige gener (MGMT, 
MLH1, MLH3, PMS2, MSH2, MSH3, MSH6), 16 kontroller og 22 methyleringssites.   
DNA oprenses fra FFPE væv, der anbefales en tumorkerne % på minimum 20.  
 

Det oprensede DNA deles op til to analyser MLPA og MS-MLPA. Ved MLPA analysen 
amplificeres fragmenter i de gener der ønskes undersøgt for methylerings status med PCR. Hver 
primer tilhørende en genregion har en defineret variabel komponent, resulterende i at amplicons fra 
et undersøgt område vil have en bestemt længde for hvert target. De opamplificerde fragmenter kan 
efterfølgende analyseres for copy number variation (CNV) med kapillærelektroforese. CNV 
analysen bruges som kvalitetskontrol for brugbarheden af materialet og som reference for hvilke 
signalstyrker vi kan forvente i methyleringsanalysen i de forskellige targets. 

https://medtekipedia.wikispaces.com/Kapill%C3%A6relektroforese


 

Figur: Eksempel på god DNA kvalitet. 

 

MS-MLPA reaktionen er en MLPA analyse med tilføjelse af restriktonsenzymet HhaI. Enzymet 
skærer i umethylerede CpG sites så kun de targets der er methyleret giver et signal. Resultatet 
sammenholdes med CNV analysen og en vildtypekontrol, før methylerings status afgøres og 
rapporteres. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figur: Eksempel på methyleret patientprøve. Røde peaks repræsenterer interne kontrolsites (sites der altid er methyleret 
fra vildtype patient) og blå peaks repræsenterer methylerede sites i patientprøven. I tilfælde af ikke-methyleret prøve vil 
de blå peaks svare til de røde. 
 
 
Fordele: Enkelt opsætning, valideret kit. Anvender ikke bisulfit-konverteret DNA, hvorved 
fragmentering af DNA´et begrænses og tid spares. Samme kit kan anvendes til bestemmelse af 
methyleringsstatus af MMR generne, med relevans for mikrosatellit instabile kolorektal cancere. 
Ydermere kan kittet påvise deletioner og duplikationer i MMR generne. 
Ulemper: CpGsites er defineret af kittet. 
 
 

4. Svarafgivelse bør indeholde. 
1. Titel på analysen 
2. Prøvedato (dd.mm.åå) 
3. Prøvenummer 
4. Rekvirent 
5. Indikation for analysen 
6. Prøvemateriale 



7. Procent andel af tumorcellekerner i materialet 
8. Anvendt metode og følsomhed af denne 
9. Oplysning om methylering der kan detekteres ved den anvendte metode 
10. Methylering (procent) fundet i analysen på hver af de undersøgte sites 
11. Fortolkning af resultatet 
12. Svardato 
13. Signatur 
14. Unik ID på hver side 
15. Angivelse af totalt antal sider 
16. Kodning med SNOMED koder (Appendiks A) 

 
5. Bemærkninger. 
• Metoden til oprensning af DNA skal være valideret og kvaliteten af det oprensede skal være 

i en kvalitet og mængde passende til den anvendte analysemetode.  
• Svartiden for analysen bør være afstemt med klinikerne for videre planlægning af 

behandling. 
• Ved design af egne analyser er det vigtigt uanset metode at fastlægge detektionsgrænsen og 

validere analysen. Desuden skal der ved hver kørsel af analysen medtages alle relevante 
kontroller.  

 
6. Kvalitetskontrol. 

Laboratoriet bør indgå i eksternt kvalitetssikringsprogram. 
Eksempel: www.ccneqas.org.uk    
 

7. Appendiks A 
Snomed kodning 
FE13I7 MGMT gen methyleret 
FE13I8 MGMT gen ikke methyleret 
F1581C Inkonklusiv DNA-analyse 
 

8. Revidering af anbefalingerne. 
Anbefalingerne revideres ved behov – dog senest efter to år. 
 

9. Anbefalingerne er udarbejdet af: 
Karin de Stricker, Odense (Kontaktperson til UMP)  
Bjarne Winther Kristensen, Odense 
Louise Klarskov, Herlev 
Wojciech Skovrider-Ruminski, Herlev 
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