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Forord
I disse år er der stor bevågenhed omkring per-
sonlig medicin både i Danmark og internationalt.  
Regeringen har sammen med regionerne frem-
lagt National Strategi for Personlig Medicin, og 
der etableres Dansk Genom Center.  Vi vil med 
årsmødeskriftet rette fokus mod vores speciale 
og den centrale rolle patologien har for personlig 
medicin.
Vi har bedt en række eksperter, der arbejder med 
diagnostik til dagligt om at give deres syn på per-
sonlig medicin indenfor deres felt.
På landets patologiafdelinger er en meget stor 
del af  det diagnostiske arbejde at finde de sær-
lige markører, der karakteriserer den enkelte pa-
tients sygdom især indenfor kræftdiagnostikken 
Det drejer sig om genforandringer, der kommer 
til udtryk ved op eller nedregulering af  bestem-
te proteiner. Detektionen af  markørerne foregår 
derfor både ved molekylæranalyser som gense-
kventering, hvorved specifikke genforandringer 
detekteres, og ved undersøgelse af  proteineks-
pression ved mikroskopi af  immunhistokemiske 
farvninger foretaget direkte på kræftvævet.  
En vigtig forudsætning for et succesfuldt resultat 
er udvælgelsen af  det væv, der skal undersøges. 
Når der tages prøve fra en kræftknude eller knu-
den fjernes helt, vil der altid være andre celler 
end kræftceller i det fjernede væv. Det er vigtigt 
for resultatet og fortolkningen af  de genetiske 
analyser, at man kender forholdet mellem nor-
male celler og kræftceller i det undersøgte væv. 
Det er patologens rolle at udvælge den del af  væ-
vet, der er egnet til de genetiske undersøgelser 
og i tæt samarbejde med molekylærbiologerne 
at afgøre hvilken analysemetode, der skal anven-
des, så vævsprøven udnyttes optimalt. Valg af  
analyse og analysemetode vil være afhængig af  
kræfttype og mængden af  tilgængeligt kræftvæv 
i vævsprøven. 
Det er vigtigt at tage højde for, at langt fra alle 
genforandringer, der danner grundlag for per-
sonlig medicin, er cancerspecifikke. Et eksempel 
er BRAF mutation ved modermærkekræft, en 
mutation der også findes i celler fra godartede 
modermærker. I sådanne tilfælde er patologens 
rolle helt central, da det kun er ved mikroskopi 
af  vævet, at man kan skelne mellem godartet og 
ondartet. 
Personlig medicin er ikke nyt, eksempelvis har 
man i mange år undersøgt brystkræftvævs føl-

somhed for anti-østrogenbehandling. En under-
søgelse, der er så fast integreret en del af  det 
diagnostiske arbejde på patologiafdelingerne, at 
en brystkræftdiagnose aldrig stilles uden, den 
er ledsaget af  oplysninger om tumorvævets hor-
monfølsomhed. På de større patologiafdelinger 
er molekylærbiologer og molekylæranalyser i 
dag en fast del af  det diagnostiske arbejde, og 
resultaterne en integreret del af  patologisvaret. 
Samarbejdet med behandlende afdelinger har 
altid været centralt, og vigtigheden af  multidisci-
plinære team konferencer (MDT) med deltagelse 
af  patologer, molekylærbiologer og behandlende 
læger er i dag endnu større end tidligere. Her 
sammenholdes diagnose, resultat af  genanaly-
ser, behandlingstilbud og patientens øvrige ka-
rakteristika så den optimale behandling tilpasset 
den enkelte patient kan vælges og lige så vigtigt, 
kan behandlinger uden effekt fravælges. Samlet 
giver det mulighed for optimale patientforløb og 
overholdelse af  behandlingsgarantier.
Antallet og kompleksiteten af  de genetiske ana-
lyser rettet mod personlig medicin er steget 
markant, en udvikling der afspejles i special-
lægeuddannelsen i patologisk anatomi, hvor et 
teoretisk specialespecifikt kursus i molekylær-
patologi i mange år har været en obligatorisk del 
af  uddannelsen. 
Udviklingen indenfor området kræver, at flere 
analyser må udvikles fra basalforskning til klinisk 
anvendelige analyser for at gøre personlig medi-
cin endnu mere specifik og præcis til gavn for 
den enkelte patients behandling. Derfor er der 
behov for, at den forskning, der allerede pågår i 
tæt samarbejde mellem patologer og molekylær-
biologer på patologiafdelingerne, fortsat under-
støttes og fremover styrkes. 
Personlig medicin og genetiske analyser især 
indenfor kræftområdet er godt forankret i pato-
logiafdelingerne. At danske patologer og pato-
logiafdelinger er godt rustet til at imødekomme 
nye behov og krav tilpasset personlig medicin 
både indenfor diagnostik og vejledning i forbin-
delse med behandlingsvalg fremgår tydeligt af  
indlæggene i dette årsmødeskrift.

God læselyst
På vegne af  bestyrelsen 

for Dansk Patologiselskab
Eva Løbner Lund
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Abstract
Molekylærpatologien er i dag indenfor mange 
af  patologiens områder integreret i diagnostik-
ken og en forudsætning for valg af  evidensba-
seret biologisk behandling, og danner grundlag 
for eksperimentel behandling af  patienter i fase 
I enhederne.

Overordnet er molekylærpatologien en vigtig del 
af  den nationale strategi for personlig medicin: 
klar diagnose, målrettet behandling og styr-
ket forskning. Strategien kan ikke gennemføres 
uden molekylærpatologien! Hvis behandling og 
vidensdeling skal kunne udnyttes optimalt, er 
det derfor vigtigt med en national plan. Der skal 
være en løsning, der samler laboratorieresulta-
ter i hospitalsforankret regi for at sikre befolknin-
gens opbakning. Analyseresultater skal være til 
gavn for egen behandling og bør ligeledes kunne 
bidrage til fremtidens patientbehandling.
 
Personlig medicin og molekylærpatologi 
– nu og fremover
Indenfor de seneste 10 år har patologispecialet 
ændret sig betragteligt. I dag er integrationen af  
molekylærbiologi i patologien ofte en nødvendig-
hed for at kunne stille en optimal patologidiag-
nose. Det optimale patologisvar indeholder en 
syntese af  alle udførte undersøgelser og analyser, 
der er nødvendige for patologidiagnosen. Patolo-
gisvarets indhold danner grundlag for diagnosen 
og de efterfølgende undersøgelser, som er forud-
sætningen for at træffe de rigtige beslutninger 
for patientens videre behandlingsforløb. Ønsket 
om at kunne tilbyde personlig medicin til patien-
ter i Danmark har markant påvirket molekylær-
patologiens rolle og omfang indenfor behandling 
af  kræftpatienter. Molekylærpatologien er i dag 

indenfor mange af  patologiens områder integre-
ret i diagnostikken og en forudsætning for valg 
af  evidensbaseret biologisk behandling, og dan-
ner grundlag for eksperimentel behandling af  
patienter i fase I enhederne. Molekylærpatologi-
en har altså en rolle for patienten både i forbin-
delse med rutinediagnosticering, men også som 
grundlag for evidensbaseret- og eksperimentel 
behandling af  kræftpatienter. Desuden vil mole-
kylærpatologien i fremtiden få en markant rolle i 
monitorering af  kræftbehandling, da de teknolo-
giske muligheder muliggør detektion af  resistens 
mutationer opstået under behandling, f.eks. resi-
stensmutationer i EGFR i blodprøver fra patienter 
med lungekræft. Herved vil molekylærpatologien 
få en rolle i forbindelse med sygdomsmonitore-
ring. Undersøgelse af  flydende biopsier vil des-
uden blive relevant for kræftsygdomme, hvor 
udtag af  vævsmateriale ikke altid er en mulighed. 
Den initiale vævsprøve vil stadig være nødvendig 
for at afklare, hvorfra sygdommen udspringer, da 
kræft i forskellige organer ikke nødvendigvis rea-
gerer ens på samme behandling.

Molekylærbiologiens betydning er en konsekvens 
af, at vi i større omfang kender kræftens biologi 
og de teknologiske landvindinger giver mulighe-
der for at kunne udføre analyser, som kan afspejle 
de genetiske forandringer, der er en forudsæt-
ning for målrettet biologisk behandling. Det er 
derfor vigtigt at vælge de bedste analysemeto-
der, både i relation til følsomhed og nøjagtighed, 
for at opnå præcist de rigtige svar til patientens 
individuelle målrettede behandling på det eksak-
te tidspunkt i behandlingsforløbet. 

Det er af  yderste vigtighed at personale i sund-
hedssektoren, som foretager disse molekylære 

Molekylærpatologi

Professor Estrid Høgdall
Patologiafdelingen,
Herlev og Gentofte Universitetshospital.
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analyser, bliver autoriseret. Molekylærbiologer 
med ansættelse indenfor sundhedssektoren bør 
derfor via efteruddannelse/specialisering kunne 
opnå en autorisation således at kun autoriseret 
personale kan svare disse vigtige analyseresulta-
ter ud. Desuden bør det være en forudsætning for 
laboratorierne, som udfører molekylærbiologisk 
arbejde, at de aktivt deltager i diverse relevante 
certificerings- og kvalitetssikringsprogrammer. 
Herved kan laboratorierne dokumentere den for-

nødne kompetence til at udføre og afgive disse 
svar, som kan være alt afgørende for patientens 
behandling. Personlig medicin beskrives også 
som præcisionsmedicin, individualiseret be-
handling, målrettet behandling og flere lignende, 
tæt på identiske, betegnelser. Overordnet er det 
vi skal opnå vist i nedenstående figur 1, hvor bio-
markører forventes fremadrettet at danne basis 
for behandlingsvalg.

Figur 1. Oversigt over målet med personlig medicin

Når paradigmeskiftet væk fra én behandling/ét 
svar ”fits all” til et individualiseret svar, der giver 
mulighed for personlig medicin, er fuldt integreret, 
vil en forudsætning være multi-disciplinært sam-
arbejde på tværs af  fagspecialister. Hverken ge-
netiske undersøgelser, biokemiske undersøgelser, 
patologiske undersøgelser eller andre laboratorie-
undersøgelser vil kunne stå alene i et svar (Figur 
2). Sammenfatning af  analysesvar skal integreres 
med øvrig viden f.eks. kliniske informationer, som 
kan bidrage til sub-klassificering af  patienterne. 
Dette giver mulighed for at kunne give det opti-
male svar til den enkelte patient/gruppen af  pa-
tienter på et hvilken som helst givent tidspunkt 

i behandlingsforløbet. Det vil derfor være vigtigt, 
at de parakliniske analysesvar som omhandler 
patientens egen behandling, forsat er hospitals-
forankrede i eksisterende eller nye infrastrukturer. 
Store og komplekse datasæt vil fremadrettet væ-
re resultat af  nuværende og kommende teknolo-
giske muligheder, og bør ALTID først og fremmest 
være til gavn for den enkelte patient. Der kan 
med fordel etableres nye infrastrukturer, som er 
hospitalsforankrede. Disse kan bidrage til at data 
samles centraliseret og vil opfylde, at data kan an-
vendes til patientens egen behandling. Data ville 
kunne udleveres til forskning efter gældende lov-
givning, og dermed bidrage til ny viden.
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Figur 2. Kombination af  analyser er forudsætning for personlig medicin.

De teknologiske muligheder udvikles hele tiden 
og basal viden om sygdomme øges hele tiden, 
hvorfor der konstant er behov for nye analyser/
udvidelse af  eksisterende (omfang). Analyserne 
skal være robuste og kunne indføres i rutinediag-
nostikken, direkte eller efter validerede forsk-
ningsresultater. Mange teknologier udbygges, 
og fra f.eks. blot at foretage en sekventering af  
et område i et gen sker sekventering i dag ofte 
af  et stort antal gener/områder rutinemæssigt 
på patologiafdelingerne i Danmark. Det kan 
f.eks. være en hel signalpathway i cellen som 
kortlægges, for at sikre valg af  korrekt biologisk 
behandling. Det kan også være f.eks. array un-
dersøgelser, som klarlægger mange sub-typer 
i en og samme arbejdsgang, hvor der tidligere 
skulle udføres mange analyser. I dag skal svar-
tiderne i kræftpakkeforløb overholdes, og derfor 
arbejdes der løbende med LEAN på laboratorier-
ne for at sikre overholdelse af  denne. For at imø-
dekomme nye behov/forespørgsler fra klinikerne 
er det en forudsætning, at der er mulighed/tid til 
at etablere nye analyser i takt med en konstant 
udvidet viden om sygdommenes naturhistorie og 
manifestation. Patologiafdelinger i Danmark bør 

derfor alle kunne udføre de analyser, som kræves 
for at kunne tilbyde individualiseret behandling 
af  hospitalets patienter. Optimal varetagelse af  
opgaven kræver multidisciplinært samarbejde 
og møder af  de involverede parter (MDT). Det er 
således nødvendigt, at der dannes grundlag for 
formaliseret samarbejde mellem afdelinger, som 
i fællesskab kan løfte opgaven.

Udviklingen indenfor metoder/teknologier er 
konstant under udvikling og rummer et stort 
potentiale for at personlig medicin kan indføres 
via den ambitiøse nationale strategiplan, som er 
fremlagt. Der er en stor forventning og et stort 
potentiale til de nye teknikker, og overordnet pe-
ger udviklingen på at fremtiden vil kræve multip-
leks testning og i langt mindre grad singlepleks 
analysetest. Økonomisk bliver analyserne billige-
re og billigere at udføre, hvilket giver grundlag 
for standardiserede, men også mere omfatten-
de analysepaneler. Dette giver sig f.eks. udslag 
indenfor sekventeringsteknologien, hvor der på 
mange af  landets store patologiafdelinger i stør-
re eller mindre omfang er indført sekventering 
af  mange targets, up-front, som alle mere eller 
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mindre har betydning for patientens diagnose og 
behandling. 

I dag og i stigende omfang fremover vil moleky-
lærbiologi blive en del af  et patologisvar både 
i forbindelse med diagnose samt til prediktion 
og prognostik i forbindelse med patientens pri-
mære behandlingsforløb, i de protokollerede 
behandlingsforløb samt i det eksperimentelle 
behandlingsforløb. 
Som eksempel på en diagnose som ifølge WHO 
klassifikationerne forudsætter en molekylærbio-
logisk analyse kan nævnes hårcelle leukæmi. 
Analysen har gennem længere tid været udført 
som singlepleks, men vil ofte på større laborato-
rier blive rapporteret på basis af  en sekventering 
med et større primer panel. Valget af  store pri-
mer paneler giver mulighed for at standardise-
re og optimere laboratoriets workflow. I relation 
til molekylærbiologiens betydning i patientens 
primære behandlingsforløb kan som eksempel 
nævnes tyk- og endetarmskræft, hvor der på 
basis af  en mutationsundersøgelse af  KRAS, 
NRAS og BRAF tages beslutning om behandling 

med biologiske lægemidler. Mutationssvaret har 
behandlingskonsekvens idet effekt af  behand-
lingen afhænger af  den genetiske profil. Disse 
analyser skal kunne udføres, således at svar kan 
afgives indenfor kræftpakkeforløbenes tidsfrist. 
Det stiller derfor store krav til laboratoriet. Dis-
se undersøgelser udføres i dag ofte ved hjælp af  
Next Generation Sequencing (NGS), da denne 
teknologi giver mulighed for i et arbejdsflow at 
afgive samtlige sekventeringssvar. Ved indgang i 
en behandlingsprotokol kræves i dag ofte basalt 
kendskab til en eller flere genetiske forandringer. 
Det kan f.eks. være Fluorescence in situ hybridi-
zation (FISH), som kan give information om et 
øget antal kopier af  et gen. Et eksempel kunne 
være HER-2. Antal genkopier kan være en forud-
sætning for en specifik behandling. 

Når der ikke længere er effekt af  standardbe-
handling eller deltagelse i protokollerede forsøg 
er udtømte, kan patienten overgå til behand-
ling via den eksperimentelle Fase I enhed. Her 
vil patienter få udført genetiske undersøgelser i 
større omfang med det formål at finde et/flere 

Figur 3. Molekylære analyser som er implementeret på mange patologiafdelinger (blå pil) og helgenom 
sekventering (WGA), som teknisk kan indføres med klinisk ønske.
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behandlings target – uagtet hvorfra sygdommen 
udspringer. Erfaringerne indenfor disse behand-
linger er foreløbig beskedne, og der må forventes 
i de kommende år at blive rapporteret om resul-
taterne. Således kan positive resultater danne 
grundlag for kommende protokollerede under-
søgelser, som forhåbentlig på basis af  evidens 
kan sikre nye målrettede behandlinger, som kan 
bruges tidligere i behandlingsforløbet. Af  store/
massive undersøgelser kan nævnes omfattende 
panel sekventering, exom sekventering, hel-gen-
om sekventering og genome-wide array-CGH. 
Disse undersøgelser er omfattende og vil foruden 
kendte targets give information om ændringer 
uden kendt klinisk konsekvens. Sidstnævnte kan 
bidrage til grundlaget for en eksperimentel be-
handlingsbeslutning. I forbindelse med sådanne 
undersøgelser bør disse resultater diskuteres 
ved MDT for at sikre at alle specialister i fælles-
skab træffer den mest hensigtsmæssige beslut-
ning for patienten.
I figur 3 er vist udviklingen indenfor analysere-
pertoiret på patologiafdelingerne i Danmark. Al-
le teknologier vil indenfor en kort årrække være 

mulige at udføre via det rutinemæssige work-
flow. Udfordringen vil blive at forankre data, så 
de bliver hurtigt tilgængelige for patientens egen 
behandling. Desuden vil udfordringen være at 
muligøre brugen af  resultaterne til udvikling af  
nye præcisionsrettede lægemidler.

Molekylærbiologer er en del af  det nuværende 
sundhedspersonale, som sammen med patolo-
ger har og vil få en central betydning for fremti-
dens patientbehandling, personlig medicin. Der 
er i dag ingen formaliseret autorisation af  dette 
personale. Set i lyset af  den centrale betydning 
som de genetiske undersøgelser får, er det nød-
vendigt at denne faggruppe bliver en fuldt inte-
greret del af  personalet på patologiafdelingerne. 
Patologer har en lang tradition for morfologisk 
og klassisk patologi, medens molekylærbiologer 
har ekspertviden indenfor molekylærbiologiske 
teknikker/analyser, datavurdering og kvalitets-
sikring af  molekylære analyser. Molekylærbiolo-
ger bør derfor indgå i MDT, hvor et genetisk svar 
indgår i patientbehandling, og der bør fremad-
rettet arbejdes for en autorisation specifikt for 

Figur 4. Omfanget af  individualiseret behandling øges konstant om end strategien endnu ikke er fuldt 
implementeret.
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molekylærbiologer ansat i sundhedssektoren, 
ligestillet med autorisation for andet sundheds-
fagligt personale på hospitalerne.

Mange opgaver løses allerede i dag i tæt sam-
arbejde med personale på patologiafdelingerne, 
men der er stadig udfordringer, som skal løses 
for at fremtidens mål om fuldt implementeret 
personlig medicin kan opfyldes.

Data bliver mere omfattende og vil give udfor-
dringer. Hvor opbevares disse bedst? Hvilke da-
ta bør centraliseres, og hvorledes sikres korrekt 
brug af  data til nuværende og kommende pa-
tienter? Hvordan sikres tilgængelige databaser, 
som altid er opdateret med mulige behandlinger 
med potentiel klinisk effekt? Hvordan sikres, at 
genetiske fund med potentielle behandlinger kan 
tilbydes patienterne? Hvordan kan de genetiske 
forandringer hurtigere medinddrages på et tid-
ligt tidspunkt i behandlingsforløbet, hvor effekt 
af  biologisk behandling må forventes mere ef-
fektfuld? Hvordan sikres standardiseringen af  
analysesvar, registrering og kodning for f.eks. 
exom sekventering? 

Med paradigmeskiftet er multidisciplinære sam-
arbejder på tværs af  faggrupper en forudsæt-

ning for succes. På patologiafdelingerne er dette 
tætte samarbejde med patologer og molekylær-
biologer i dag veletableret og bør bevares, ud-
bygges og styrkes i takt med det stigende krav til 
omfattende molekylære undersøgelser.

Vi er kommet langt, men ikke langt nok. Der er 
stadig megen viden, vi har brug for før strate-
gi for personlig medicin er fuldt implementeret, 
hvilket fremgår af  nedenstående figur 4. 

Overordnet er molekylærpatologien en vigtig del 
af  den nationale strategi for personlig medicin: 
klar diagnose, målrettet behandling og styr-
ket forskning. Strategien kan ikke gennemføres 
uden molekylærpatologien! Hvis behandling og 
vidensdeling skal kunne udnyttes optimalt, er det 
derfor vigtigt med en national plan. Der skal væ-
re en løsning, der samler laboratorieresultater i 
hospitalsforankret regi for at sikre befolkningens 
opbakning og borgernes/patienternes egen inte-
resse i at bidrage til projekter med f.eks. helgen-
om sekventering. Analyseresultater skal være til 
gavn for egen behandling og bør ligeledes kunne 
bidrage til fremtidens patientbehandling.



13 

En stadig større del af  såvel onkologers som 
patologers arbejdstid er optaget af  multidiscipli-
nært (MDT) samarbejde og konferencer. 
Allerede i kræftplan I (februar 2000)1 anbefaledes 
et team-samarbejde på tværs af  specialer mhp. 
diagnostik og behandling af  kræftpatienter, og 
endvidere anførtes det, at der skulle afsættes tid 
og ressourcer til MDT-konferencer. Anbefalingen 
af  et multidisciplinært samarbejde blev yderli-
gere understreget i Kræftplan II (juni 2005)2, 
hvor det også blev anført, at det tiltagende an-
tal nye behandlingstilbud ville stille større krav 
til diagnostikken, især patologien, med et sti-
gende antal molekylærbiologiske undersøgelser 
rettet mod individualiserede behandlingstilbud. 
Udvælgelsen af  de rette patienter med forven-
tet gavn af  disse dyre og bivirkningsbehæftede 
behandlinger blev ydermere betonet, foruden be-
tydningen af  radiologers samt patologers plads 
i MDT-samarbejdet - ikke blot i forbindelse med 
diagnostikken, men også som led i tilrettelæg-
gelsen og monitoreringen af  behandlingsforløbet 
(kapitel 6.1 og 9.1)2.

Siden er der i regi af  DMCG.dk udfærdiget et 
udførligt dokument til vejledning i afholdelse af  

MDT-konferencer3 inkluderende vejledninger til 
blandt andet deltagernes opgaver men også til 
forberedelse.

Inden for flere cancersygdomme er diagnostik-
ken, som forventet, blevet tiltagende kompleks 
med et større antal billeddiagnostiske undersø-
gelser, samt et mere nuanceret biologisk billede 
af  canceren som resultat af  stadigt mere specia-
liserede vævsanalyser. De molekylærbiologiske 
undersøgelser, som bla. kan omfatte genudtryks-
analyser og specifikke mutationsanalyser, giver 
et mere præcist billede af  den enkelte cancer-
patients sygdom, prognose og sandsynlighed for 
gavn af  specifikke behandlingsmuligheder, og 
har fundet rutine anvendelse indenfor diagno-
stikken af  kræft i blandt andet tarm, lunge, bryst 
og knogle/bløddele.

Tilsvarende er også de onkologiske behandlings-
tilbud optimeret med forbedret kemoterapi, op-
timerede stråleteknikker og immunmodulerende 
terapi. Inden for det kirurgiske felt er der ligele-
des en betydelig udvikling i teknikker omfattende 
robotkirurgi, operationer med primær plastikki-
rurgisk rekonstruktion, samt operationer kombi-

Patologer og onkologers samarbejde 
i forbindelse med personlig medicin: 
Betydningen af allokering af ressourcer 
til det multidisciplinære samarbejde

Overlæge Trine Tramm1; 
Professor, overlæge Birgitte Offersen2,3; 
Professor, overlæge Jesper Grau Eriksen2,3; 
Professor Jens Overgaard3

1Patologiafdelingen, Aarhus Universitetshospital; 
2Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital; 
3Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
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neret med onkologisk behandling i form af  f.eks. 
præ- og perioperativ kemoterapi og/eller stråle-
behandling.

Kompleksiteten øges desuden af, at en del af  pa-
tienterne indgår i kliniske forsøg og protokoller, 
som skal indpasses i retningslinjer og behand-
lingsforløb, og endeligt eksisterer muligheden for 
eksperimentelle behandlinger.

Med tidlig sygdomsopsporing og forbedrede be-
handlingsmuligheder ses også for mange kræft-
former en forbedret overlevelse, men dermed 
også mulighed for, at patienten i sin levetid kan 
nå at udvikle nye cancere eller få tilbagefald og 
spredning af  sygdommen til andre organer – situ-
ationer hvor man i dag i højere grad end tidligere 
kan tilbyde en helbredende eller livsforlængende 
behandling. 

De enkelte patienters sygehistorie og forløb bli-
ver således præget af  en stadigt større variati-
on og individualisering både i det diagnostiske/
præoperative samt i det postoperative forløb, og 
der bliver et tiltagende behov for at konferere pa-
tienter med metastatisk sygdom.

Med paradigmeskiftet fra en ”one size fits all” on-
kologisk behandling til en personaliseret tilgang, 
bliver MDT-konferencerne tilsvarende komplekse 
og kræver en for de tilstedeværende deltagere 
grundig forberedelse for hver sygehistorie samt 
en ekspertviden og nøje kendskab til nationale 
og internationale guidelines. 

De mange biologiske, billeddiagnostiske og 
anamnestiske oplysninger for hver patient skal 
sammenholdes og vægtes, for at det mest opti-
male og personligt tilrettede behandlingsforløb 
kan planlægges, og i denne planlægning er alle 
MDT deltagere ansvarlige og medbestemmen-
de - omend med fokus på eget ekspertområde. 
I MDT samarbejdet er der behov for, at den en-
kelte deltager som repræsentant for sit speciale 
er velorienteret og opdateret inden for eget felt, 
men også har forståelse for styrker og begræns-
ninger i andres områder. 

Det er desuden af  allerstørste betydning, at hver 
enkelt deltager har kendskab til, hvorledes infor-
mationerne inden for eget felt og detaljegraden 
heraf  får betydning for muligheden for at fast-
lægge et optimalt behandlingsforløb for patien-

ten, samt hvorledes de enkelte informationer kan 
påvirke andre deltageres fortolkninger af  egne 
resultater. Et funktionelt og effektivt MDT-samar-
bejde er afhængigt af, at de relevante informati-
oner er tilstede for, at en behandlingsbeslutning 
kan tages på den aktuelle konference. Patologen 
er i denne forbindelse central for opsummering 
af  og konklusion på de biologiske fund, som 
ligger til grund for den målrettede personlige 
medicin. Inden for øre-næse-hals onkologi har 
p16 status f.eks. betydning for, at patienten kan 
korrekt stadieinddeles i mundhulekræft (orop-
hanrynx cancer), og visitering til korrekt stråle-
behandling er afhængig af  angivelse af, hvorvidt 
der evt. er spredning ikke blot til lymfeknuder, 
men også til bløddelsvævet omkring lymfeknu-
den (perinodal vækst). Inden for brystkræft har 
det tilsvarende betydning for allokering til korrekt 
stråleterapi regime, at f.eks. den eksakte afstand 
fra canceren til resektionsrandene udspecifice-
res og ikke er angivet som ”frie resektionsran-
de”, og at ikke blot antallet af  lymfeknuder med 
spredning angives, men også størrelsen af  disse 
metastaser. 

Styrken ved personlig medicin er, at patienter-
ne ikke længere sættes i fastlagte ”kasser”, som 
nødvendigvis ikke beskriver den biologiske vari-
ation optimalt. I stedet ses patienter med kræft 
i samme organ som et spektrum af  individer 
med tilsvarende stor biologisk variation i deres 
kræftknude. Heraf  følger imidlertid, at de for-
skellige analysesvar heller ikke nødvendigvis kan 
rubriceres i ”kasser”, men kræver en fortolkning. 
Således kan forskellige analysemetoder give re-
sultater, som umiddelbart virker modstridende. 
Eksempelvis vurderes en brystkræfttumor med 
henblik på tilstedeværelse af  HER2 recepto-
ren, hvor overudtryk af  HER2 vil udløse tilbud 
om anti-HER rettet behandling. Ved udførelse 
af  genudtryksanalyse (PAM50) kan patientens 
kræftknude bla. blive tildelt en molekylær subty-
pe kaldet ”HER-beriget”, men ved mikroskopisk 
undersøgelse (immunhistokemisk farvning) kan 
patientens tumor vise sig at have normalt udtryk 
af  HER2 receptoren, og således ikke have det 
nødvendige ”target” (= mål) for den anti-HER2 
rettede behandling. Sådanne tilfælde er udtryk 
for variationer i biologien og repræsenterer ik-
ke ”fejl” i systemet, men forudsætter at der ef-
terfølgende foretages en kyndig fortolkning af  
analyseresultaterne, så patienten ikke tilbydes/
forholdes en behandling på et forkert grundlag.
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I MDT arbejdet er der således stor brug for pato-
logen, ikke som referent af  de mikroskopiske 
fund, men som eksperten med evnen til at sam-
le, tolke og konkludere på de histopatologiske og 
molekylærbiologiske fund mhp. en helhedsvur-
deringen af  patientens muligheder. 

Efterhånden som antallet af  molekylærbiologi-
ske metoder øges, og flere relevante genprofiler 
introduceres, vil der også være et voksende mar-
ked, hvor tilbud om analyser foretaget af  firmaer 
uden for hospitalet samt lokale ”in house” me-
toder etc. vil blive præsenteret for onkologerne, 
som her er stærkt afhængige af  patologens op-
daterede viden og vurdering af  lødigheden af  de 
pågældende tilbud. 

MDT samarbejdet danner også en vigtig basis for 
udvikling af  klinisk relevant, translationel forsk-
ning, som kan føre den personlige medicin end-
nu videre.

Men implementeringen af  den personlige me-
dicin med diverse dyre molekylærbiologiske 
undersøgelser etc. kompliceres af  rigiditeten i 
systemet, som oftest ikke afspejler en tværfag-
lig prioritering af  ressourcer, og som yderligere 
forstærkes af  sygehus- og regionsgrænser. Gen-
udtryksanalysen PAM50, som hos en gruppe af  
brystkræftpatienter anvendes til at vurdere, om 
kvinden skal have kemoterapi eller ej, kan så-
ledes nogle steder være rekvireret og betalt af  
kirurgerne, udført på patologiafdeling, men re-
sultere i en besparelse for onkologi-afdelingen i 
form af  sparet kemoterapi. En mere tværfaglig 

prioritering af  ressourcer til den personlige me-
dicin vil derfor også være ønskværdig, og håbet 
er, at Danish Comprehensive Cancer Center (DC-
CC) kan bidrage hertil.

I en hverdag med et stadigt stigende produk-
tionskrav og tidspres ledsaget af  ressource-
knap hed og personalemangel bliver ikke blot 
forberedelsen men også selve deltagelsen i 
MDT-konferencer ofte nedprioriteret, ikke mindst 
på patologiafdelingerne. Tiden anvendt på kon-
ferencer kan på papiret synes bedre udnyttet på 
andre patientrelaterede formål, og mange snit 
kan mikroskoperes, og diagnoser stilles. Det 
gældende DRG-takstsystem støtter heller ikke 
afholdelse af  MDT-konferencer som en selvstæn-
dig aktivitet, men som led i et patientforløb, og 
ydermere synes respekten for MDT-konferencear-
bejdet at kunne ligge på et lavt plan for sygehus-
ledelser og politikere.

Men MDT-samarbejdet er et krav fra Sundheds-
styrelsen og et nødvendigt arbejdsredskab, som 
med den personlige medicin bliver stadigt vigti-
gere og mere nødvendig. Det er af  allerstørste 
betydning for en individualiseret tilgang til pa-
tientbehandling, at MDT samarbejdet prioriteres 
med de rette ressourcer både tids- og persona-
lemæssigt, og ønskværdigt ville det være, hvis 
også den ledelsesmæssige prioritering heraf  var 
tværfagligt funderet.
Et stigende produktionskrav må ikke få os til at 
miste det fælles mål om at sikre danske patien-
ter evidensbaseret diagnostik, behandling og op-
følgning efter højest mulig standard. 

1. http://www.sst.dk/~/media/013CDA04AD384C73BA37CD47C95D931B.ashx

2. http://www.sst.dk/~/media/336FBD856C854982956A7EC2EF2236D1.ashx

3. http://dmcg.dk/fileadmin/dmcg.dk/Diverse_hjemmesiden/MDT/Multidisciplinaer_ 
kraeftbehandling_-_en_vejledning_til_MDT-rev-15-02-2016.pdf



16 • DPAS Årsmødeskrift 2018



17 

Abstract
Personlig medicin er allerede blevet en del af  be-
handlingen til kvinder med brystkræft, og lan-
dets patologiafdelinger spiller en central rolle. 
Brystkræft er en heterogen sygdom og bliver 
aktuelt defineret på grundlag af  patologens mi-
kroskopiske vurdering samt af  immunhistoke-
miske og molekylær patologiske karakteristika. 
Antihormonbehandling til patienter med Østro-
gen Receptor (ER) positiv brystkræft er det før-
ste eksempel på personlig medicin og er senere 
suppleret med HER2 målrettet behandling til pa-
tienter med overudtryk af  vækstfaktoren HER2. 
Derudover handler personlig medicin også om at 
afklare om der er brug for medicinsk behandling 
og især den evidensbaserede 50-gen analyse har 
vist sig at kunne identificere patienter der kan 
skånes for kemoterapi. Den fremtidige udvik-
ling indenfor brystkræft forventes at fokusere på 
yderligere implementering af  biomarkører som 
kan bidrage med vigtig supplerende informati-
on vedrørende valg af  behandling, vurdering af  
behandlingseffekt, behandlingsvarighed samt 
tidlig opsporing af  tilbagefald. Forskningen i og 
implementering af  personlig medicin til bryst-
kræftpatienter får uden tvivl tiltagende betydning 
i fremtiden. 

Indledning
I Danmark får ca. 4700 kvinder og færre end 50 
mænd årligt diagnosticeret brystkræft. Bryst-
kræft er således den hyppigst forekommende 
kræftsygdom hos kvinder mens sygdommen er 
sjælden hos mænd. I Danmark registreres alle 
brystkræftpatienter i Den Danske Brystkræft-
gruppe (DBCG) som blev etableret i 1976. Al-
lerede fra oprettelsen af  DBCG blev der dannet 
en klinisk database og de involverede patologi-

afdelinger, kirurgiske og onkologiske afdelinger 
har siden systematisk indberettet oplysninger 
om diagnostik, behandling og opfølgning. For-
målet med DBCG var og er at sikre alle danske 
brystkræftpatienter den bedst mulige behand-
ling for hermed at nedsætte risikoen for tilba-
gefald af  sygdommen. Etableringen af  DBCG 
og den forskning som udføres i regi af  eller i 
samarbejde med DBCG har været helt afgørende 
for at overlevelsen for de danske brystkræftpa-
tienter er blevet væsentlig forbedret gennem de 
seneste 40 år. Den forbedrede overlevelse kan 
primært tilskrives tidligere diagnostik, og bed-
re medicinsk behandling i form af  kemoterapi 
og mere målrettet behandling af  kræftsygdom-
men på baggrund af  tumorcellernes udtryk af  
østrogen receptor (ER) og vækstfaktoren HER2.  
I den forstand har personlig medicin ”eksiste-
ret” siden man sidst i 70-erne begyndte at måle 
østrogenreceptor hos patienter med brystkræft, 
med henblik på antihormon behandling. Således 
er 10 års overlevelsen for brystkræftpatienter 
forbedret fra 46.7% (1978-1987) til 71.5% for 
patienter diagnosticeret i perioden 2007-2015. 
DBCG er en multidisciplinær cancer gruppe hvor 
alle fagspecialer involveret i brystkræftdiagno-
stik og behandling er repræsenteret via deres 
respektive videnskabelige udvalg. Det videnska-
belige udvalg for patologi, som udgøres af  en re-
præsentant fra hver enkelt patologiafdeling, der 
håndterer vævsprøver fra brystkræftpatienter, 
har udarbejdet evidensbaserede retningslinjer 
for målrettede procedurer og analyser indenfor 
mammapatologi. Dette betyder at de danske 
patologiafdelinger som er involveret i brystkræft-
diagnostik og behandling arbejder ensrettet og 
i henhold til standardiserede og validerede pro-
cedurer. 

Personlig medicin – brystkræft

Overlæge Anne-Vibeke Lænkholm, 
Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital 
& overlæge Eva Balslev, Patologiafdelingen, 
Herlev og Gentofte Universitetshospital.
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Organisering – tværfagligt samarbejde
Mammaspecialiserede patologer indgår I et 
tværfagligt team med brystkirurger, onkologer og 
billediagnostikere. Dagligt mødes denne gruppe 
til gennemgang af  alle undersøgelser. Ved denne 
konference planlægges den behandlingsstrategi, 
der kan tilbydes patienten. Ved samme konferen-
ce gennemgås de brystkræftpatienter der har 
fået foretaget kirurgisk behandling eller kemote-
rapi før operation. Her foretages kvalitetskontrol 
af  alle led i behandlingen samt beslutning om 
efterfølgende behandlingstilbud så som strålebe-
handling, kemoterapi eller antihormonbehand-
ling og HER2 rettet behandling.

Patologens ansvarsområde
I forbindelse med molekylære analyser af  vævs-
prøver er der behov for patologisk undersøgelse 
for at sikre, at det væv som skal undersøges ved 
de genomiske analyser, rent faktisk er tumor-
væv. En væsentlig fejlkilde i forbindelse med 
molekylære analyser er netop relateret til denne 
begrænsning.  I brystkræftvæv er der ofte forsta-
dier til kræft som kan påvirke de molekylærpato-
logiske undersøgelser. I mange tilfælde skal der 
også anvendes normalt væv til supplerende ge-
netiske undersøgelser i forbindelse med udred-
ning af  arvelig brystkræft.  Patologiafdelingerne 
har implementeret molekylærpatologisk tekno-
logi ud fra et tiltagende klinisk behov for disse 
analyser, i takt med udviklingen af  personlig me-
dicin, og under stor hensyntagen til metodernes 
anvendelighed og gennemførlighed, så patienten 
kan starte en målrettet behandling uden for lang 
ventetid i henhold til Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger for Pakkeforløb for Brystkræft. 

Prognostiske og prædiktive faktorer
De prognostiske og prædiktive faktorer der er be-
stemmende for om og i givet fald hvilken syste-
misk behandling den enkelte brystkræftpatient 
skal tilbydes efter primær diagnostik fremgår af  
tabel 1. Bortset fra alder er de øvrige faktorer der 
bestemmer patientens behandling resultatet af  
patologens vurdering af  de vævsprøver og ope-
rationspræparater der er sendt til undersøgelse 
på patologiafdelingen.

Østrogen Receptor
Størstedelen af  brystkræfttumorerne er ER po-
sitive svarende til ca. 85%. Receptoren er loka-
liseret i tumorcellekernen og fungerer som en 
katalysator for mange processer i tumorcellen 

herunder tumorvækst og celledeling. Patologen 
kan mikroskopisk aflæse tilstedeværelsen af  ER 
med en såkaldt immunhistokemisk farvning. ER 
repræsenterer således en biomarkør der speci-
fikt giver information om hvorvidt den enkelte 
patient er følsom overfor antihormonbehandling. 
Hvis kræftknuden er ER negativ har man ikke 
gavn af  behandlingen. Ved aflæsning af  farvere-
aktionen er det vigtigt at patologen udelukken-
de vurderer ER i den invasive tumorkomponent 
idet både forstadier til brystkræft samt normalt 
kirtelvæv i brystet udtrykker varierende grad 
af  ER. Figur 1 viser eksempel på en ER positiv 
farvningsreaktion i tumorcellerne. 

HER2
Vækstfaktoren HER2 er en receptor som er lo-
kaliseret i cellemembranen. Aktivering af  HER2 
har indflydelse på flere signalveje således at tu-
morvæksten stimuleres. Omkring 15% af  bryst-
kræfttumorerne overudtrykker HER2 og i disse 
tilfælde kan patienten tilbydes HER2 målrettet 
behandling. Formålet med behandlingen er som 
ved antihormonbehandling at nedsætte risi-
koen for tilbagefald af  sygdommen. HER2 kan 
påvises ved blandt andet immunhistokemi hvor 
farvningen visualiseres i tumorcellemembranen. 
Ligesom for ER er der internationale og natio-
nale standarder for både metode og fortolkning 
af  farvningsreaktionen. Eksempel på en positiv 
HER2 reaktion ses i Figur 2.

Behandling 
Kirurgisk fjernelse af  kræftknuden ved enten en 
brystbevarende operation eller ved at fjerne he-
le brystet er ofte det første led i behandlingen 
af  brystkræft. Under operationen undersøges 
gennemsnitligt 1-2 lymfeknuder i armhulen – de 
såkaldte skildvagtslymfeknuder. Hvis patologen 
vurderer at der er spredning af  tumorceller i 
et givet omfang til en af  disse lymfeknuder, da 
fjerner kirurgen lymfeknuderne i armhulen. Ef-
terfølgende vil patienten få tilbudt medicinsk 
behandling og stråleterapi i onkologisk regi. Ak-
tuelt får størstedelen af  de danske brystkræftpa-
tienter tilbudt systemisk efterbehandling og kun 
under 10% af  patienterne har en tumorkarakte-
ristik som indikerer en så lav risiko for tilbagefald 
at de kan skånes for systemisk efterbehandling.

Som led i personlig medicin og individualiseret 
behandlingsstrategi får flere brystkræftpatienter 
nu mulighed for at modtage kemoterapi før det 



19 

kirurgiske indgreb, såkaldt neoadjuverende ke-
moterapi. Det gælder specielt de patienter som 
har en HER2 positiv tumor eller de patienter hvor 
kræftknuden er både ER og HER2 negativ. Det 
har vist sig at specielt disse to patientgrupper 
har god effekt af  HER2 målrettet behandling 
(ved HER2 positiv sygdom) samt kemoterapi før 
operation som led i down-staging. Formålet med 
neo-adjuverende kemoterapi er ligeledes at flere 
patienter kan skånes for at få fjernet lymfeknu-
derne i armhulen da de tumorceller som evt. 
har spredt sig til armhulens lymfeknuder også 
tilstræbes fjernet ved hjælp af  den neoadjuve-
rende kemoterapi.

Patologen skal derfor via mikroskopisk undersø-
gelse af  den primære diagnostiske nålebiopsi be-
skrive tilstedeværelsen af  flere parametre (Tabel 
1) herunder udtrykket af  ER og HER2 samt også 
hvilket vækstmønster og subtype som er domi-
nerende i tumor da disse faktorer har betydning 
for hvor hurtigt man forventer at kræftcellerne 
responderer på kemoterapien.  De to hyppigst 
forekommende typer af  brystkræft ses i Figur 3a 
og 3b og repræsenterer henholdsvis den duktale 
og lobulære subtype, hvor sidstnævnte grundet 
vækstmønster og en i øvrigt lav celledelingsfre-
kvens ikke er kandidat til neoadjuverende kemo-
terapi. Ca. 80% af  brystkræfttumorerne er af  
duktal histologisk subtype mens ca. 12% er af  
lobulær histologisk subtype.

Less is more - Prognostisk genprofil
Som anført tidligere modtager en stor del af  de 
danske brystkræftpatienter kemoterapi. Som led 
i udviklingen af  personlig medicin handler det om 
at målrette behandlingen til de patienter som har 
størst mulig effekt af  behandlingen og samtidig 
identificere de patienter som har en så lav risiko 
for tilbagefald at de kan skånes for kemoterapi 
idet den forventede effekt af  behandlingen i dis-
se situationer kan overskygges af  bivirkningerne 
fra kemoterapien. I 2000 blev en ny molekylær 
klassifikation af  brystkræfttumorer introduce-
ret – de molekylære subtyper - baseret på en 
genekspressionsprofil som overordnet opdeler 
brystkræfttumorerne i 4 undergrupper, luminal 
A, luminal B, HER2 enriched og basal-like. Denne 
opdeling bidrager med yderligere vigtig informa-
tion om patientens prognose som hidtil anvendte 
analyser ikke kan. Efter flere år hvor de primære 
undersøgelsesresultater blev bekræftet og vali-
deret i store forskningsprojekter herunder også 

et stort dansk studie i regi af  DBCG kan man nu 
med sikkerhed vurdere om en kvinde med bryst-
kræft i tilfælde af  en specifik molekylær subtype 
kan skånes for kemoterapi. Denne analyse, en 50 
genprofil blev i 2017 implementeret i de nationa-
le DBCG retningslinjer og udføres nu på flere af  
de danske patologiafdelinger. Analysen udføres 
på tumorvæv hvor patologen via den mikrosko-
piske undersøgelse identificerer tumorområde til 
analysen således at der er absolut sikkerhed for 
at det er den invasive tumorkomponent der te-
stes og ikke omgivende forstadier eller normalt 
væv. Initialt tilbydes analysen til en undergruppe 
af  danske brystkræftpatienter, ca. 300 patienter 
årligt, og det forventes at skønsmæssigt 60% af  
disse patienter kan skånes for kemoterapi, hvil-
ket har stor betydning for den enkelte kvindes 
livskvalitet, sygefravær samt mulighed for at ven-
de tilbage til arbejdsmarkedet. Det forventes at 
testen udvides til at omfatte flere brystkræftpa-
tienter når data er valide dertil.

Perspektiver
Det forventes at behandlingen af  brystkræft og-
så vil blive målrettet mod immunsystemet og at 
brugen af  disse lægemidler i vid udstrækning 
bliver baseret på biomarkører der er tilstede i 
tumorcellerne eller i det omgivende mikromiljø 
ligesom genomiske analyser i stigende grad vil 
blive efterspurgt og allerede nu bliver anvendt på 
flere kræftcentre. 
Endelig tilbydes alle kvinder som har fået fore-
taget brystbevarende operation for deres bryst-
kræft samt kvinder med forstadier til brystkræft 
i dag strålebehandling, og der vil i takt med den 
øgede viden om disse forandringers biologi for-
mentlig blive mulighed for at differentiere stråle-
behandlingen af  disse patienter på baggrund af  
genomiske analyser som kan udføres i regi af  de 
danske patologiafdelinger under evidensbasere-
de og standardiserede forhold.
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Figur 1. Eksempel på positiv reaktion for ER. Tumorcellerne er brunfarvede som tegn på højt indhold af  ER.

Figur 2. Eksempel på positiv HER2 reaktion i tumorcellerne. Man ser farvningen i cellemembranen som en brun 
farve.

Prognostiske og prædiktive faktorer ved brystkræft

Patientens alder

Spredning af  kræftceller til lymfeknude i armhulen

Tumorstørrelse

Tumors vækstmønster/ tumorklassifikation og differentiering

Kræftcellernes indhold af  Østrogen Receptor (ER positiv eller ER negativ)

Kræftcellernes indhold af  vækstfaktoren HER2 (HER2 positiv eller HER2 negativ)

Tumor molekylær subtype
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Abstract
Tyktarms- og endetarmskræft er blandt de hyp-
pigste kræftsygdomme i den vestlige verden. Der 
er mange faktorer, som har indflydelse på patien-
ternes prognose. Nogle faktorer har været kendt 
igennem lang tid, men gennem de seneste år har 
flere nye molekylære og immunologiske biomar-
kører vist sig at have signifikant indflydelse på, 
hvordan det går disse patienter.

Nogle markører bruges allerede i dag, mens an-
dre kræver yderligere validering.

Patologer har en meget central rolle som un-
dersøgere af  kræftsvulster, som ansvarlige for 
histopatologi og molekylær patologi og som for-
midlere af  resultaternes betydning for patien-
ternes behandling og prognose. Men herudover 
fungerer patologer også som et vigtigt bindeled 
mellem de molekylærbiologiske laboratorier og 
de kliniske kolleger, i forbindelse med afprøvning 
og validering af  nye biologiske markører.

For at give meningsfyldt klinisk information, er 
det meget vigtigt, at de nye biomarkører vurderes 
i kombination med allerede etablerede markører 
og forhold. Dermed kan der tages højde for, at 
det er en hel patient, som behandles og ikke kun 
en kræftsvulst, med visse biologiske egenskaber. 
Kun på den måde kan man opnå ægte personali-
seret behandling af  patienter med tyktarms – og 
endetarmskræft. 

Indledning
Tyktarms – og endetarmskræft er den 3. hyp-
pigste kræftsygdom på verdensplan og selv om 
dødeligheden af  sygdommen i mange vestlige 
lande er faldende, er den fortsat relativt høj, med 
en samlet 5-årsoverlevelse på 50-60%. I Dan-
mark diagnosticeres >4000 nye tilfælde om året. 
I nogle lande, også i Danmark fra marts 2014, 
har man derfor indført befolkningsscreening for 
tyktarms- og endetarmskræft, med henblik på at 
opdage sygdommen i et tidligt stadium, fjerne 
kræftforstadier og dermed nedbringe den syg-
domsspecifikke dødelighed potentielt med op til 
25%.

En særlig problemstilling, som er forstærket i 
forbindelse med befolkningsscreeningen, er hvor-
dan man bedst behandler de patienter, som har 
fået konstateret tidlig kræft i en tarmpolyp, som 
er fjernet ved lokal operation gennem kikkert (ko-
loskopi). Man ved ud fra tidligere undersøgelser, 
at ca. 25 % vil have spredning til lymfeknuder 
– og derfor har behov for en regelret operation, 
hvor der også fjernes lymfeknuder. De resterende 
ca. 75 % af  patienterne vil ikke have spredning 
og kan derfor nøjes med den lokale operation og 
regelmæssig opfølgning med kikkertundersøgel-
ser. Der pågår meget forskning vedrørende valide 
risikofaktorer for denne patientgruppe.

I mange år opfattede man tyktarms – og en-
detarmskræft som en ensartet sygdom og be-

Patologiens rolle i implementering 
og fortsat udvikling af personaliseret 
behandling hos patienter med tyktarms- 
og endetarmskræft

Overlæge Tine Plato Hansen,  
Patologiafdelingen,  
Herlev og Gentofte Universitetshospital.
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handlede patienterne ud fra nogle relativt ens 
behandlingsregimer. Vores viden om de moleky-
lærbiologiske processer, der fører til vækst og 
dannelse af  kræft, er imidlertid øget betragte-
ligt de seneste år, og specifik behandling, der 
er rettet imod disse processer (målrettet eller 
targeteret behandling), bruges nu rutinemæs-
sigt i behandling af  en række kræftsygdomme, 
inklusive tyktarms – og endetarmskræft. Antal-
let af  biomarkører, der kan forudsige effekten 
af  kemoterapi og strålebehandling på lige netop 
den kræftsvulst patienten har, er således sta-
digt stigende. Disse biomarkører siger noget om 
behandlingseffekten af  de traditionelle behand-
lingsformer, som kemoterapi og strålebehand-
ling. Efterhånden som flere af  disse biomarkører 
bliver tilgængelige, vil den mest virksomme tera-
pi kunne vælges fra behandlingens start. Hermed 
kan patientens overlevelse bedres og unødvendi-
ge bivirkninger mindskes.

Med en personaliseret (individualiseret) be-
handling af  patienter med tyktarms – og ende-
tarmskræft tages et yderligere skridt fremad i 
kræftbehandlingen. Ved personaliseret behand-
ling ser man ikke alene på de omtalte biomar-
kører, som muliggør en målrettet behandling, 
men også på, hvad det er for en patient, der 
skal behandles. Forhold som køn, alder, almen 
sundhedstilstand, kræftsygdommens udbredel-
se (stadie/staging), kræftsvulstens undertype 
og vækstmønster bedømt ved mikroskopisk un-
dersøgelse (histopatologi), immunologiske fakto-
rer, behandlingsteam (MultiDisciplinæreTeams 
- MDT) og andre samtidige sygdomme hos pa-
tienten (co-morbiditet), spiller også en rolle. Med 
udtrykket personaliseret behandling anerkender 
man med andre ord, at det er et helt menneske 
og ikke blot en kræftsvulst, der skal behandles. 
Alle disse faktorer har betydning for både valg af  
behandling og for patientens prognose.

De multidisciplinære teams, omkring patienter 
med tyktarms – og endetarmskræft, omfatter 
kirurger, onkologer, radiologer og patologer. Al-
le patienter med ny diagnosticeret og/eller be-
handlet tyktarms – og endetarmskræft drøftes 
på MDT konference, med henblik på planlægning 
af  den optimale behandling for den enkelte pa-
tient: operation og onkologisk behandling – både 
traditionel behandling med kemoterapi og strå-
lebehandling, men også målrettet behandling 
med antistoffer eller immunologisk behandling. 

Valget af  behandling for den enkelte patient på 
MDT konferencen hviler på billeddiagnostik (CT- 
og MR scanning) og histopatologisk undersøgel-
se af  kræftsvulsten, omfattende typen af  kræft, 
kræftens udbredning (stadie), histopatologiske 
risikofaktorer, undersøgelse af  forekomsten af  
visse proteiner i kræftsvulsten og molekylær-
patologiske undersøgelse af  visse genforandrin-
ger. Endvidere fungerer den histopatologiske 
undersøgelse som en kvalitetssikring af  den ki-
rurgiske behandling (kvaliteten af  det kirurgiske 
indgreb) og en vurdering af  effekten af  onkolo-
gisk behandling på kræftsvulsten. Patologen har 
således en meget central rolle i det multidisci-
plinære samarbejde, som formidler af  både den 
klassiske patologi og de molekylærbiologiske 
undersøgelser, som afspejler genetiske foran-
dringer i kræftsvulsten og i nogle tilfælde også 
risikoen for arvelige kræftformer. Patologens 
svar giver, sammen med de andre faktorer, som 
er nævnt ovenfor, de kliniske kolleger (kirurger og 
onkologer) baggrund for, sammen med patien-
ten, at vælge den bedste behandling i den givne 
situation.

Forskning og viden indenfor disse faktorers be-
tydning bevæger sig hurtigt og det er naturligvis 
i både patienternes og behandlernes interesse, 
at nye lovende faktorer/biomarkører testes og 
valideres, inden de implementeres i den kliniske 
hverdag. 

Nedenfor gennemgås de faktorer/biomarkø-
rer, som i dag anvendes i den kliniske hverdag 
til behandling af  patienter med tyktarms – og 
endetarmskræft, samt nogle af  de faktorer/bio-
markører, som er meget lovende, men hvor der 
stadig mangler tilstrækkelig viden til en rutine-
mæssig anvendelse. Fokus er på histopatologi, 
molekylærpatologi og immunologi, da gennem-
gang af  de andre faktorer ligger udenfor formålet 
med dette skrift.

Figuren viser en oversigt over de forskellige fak-
torer, som man i dag ved skal tages med i vur-
deringen af  den personaliserede behandling til 
patienter med tyktarms – og endetarmskræft. 

Histopatologiske faktorer
Som allerede anført, har tumortypen og (stadium 
eller staging) en væsentlig og velkendt betydning 
for patientens prognose.  Staging systemer som 
AJCC (American Joint Committee on Cancer) og 
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UICCs (Union for International Cancer Control) 
TNM (Tumor Nodes Metastasis) staging system 
giver de kliniske kolleger information om tumors 
udbredning og spredning til lymfeknuder og/el-
ler fjernmetastaser. Disse revideres og opdateres 
kontinuerligt, efterhånden som vores viden om-
kring betydningen af  diagnostiske faktorer øges. 
Vigtige histopatologiske faktorer, som er uafhæn-
gige prognostiske markører, inkluderer invasions-
dybden i tarmvæggen, spredning til bughulen 
(peritoneum), forholdet mellem kræft/tumor 
celler og det omgivende stroma, vækst omkring 
nerver, spredning til lymfekar og vener, såkaldte 
tumor deposits og tumor budding.

Tyktarms – og endetarmskræft består af  en blan-
ding af  kræftceller og godartet (benignt) stroma, 
som indeholder bindevævsceller (fibroblaster), 
kar og betændelsesceller. Studier har vist, at an-
delen af  kræftceller indenfor svulsten er en uaf-
hængig prognostisk faktor – og at andelen stiger 
ved mere fremskredne tumor stadier.

Såkaldte tumor deposits er en vigtig negativ pro-
gnostisk faktor. De defineres som et fokus med 
kræftvæv i fedtvævet (krøset) omkring tumor, 
uden identificerbar lymfeknude, nerve eller blod-
kar.

Tumor budding, defineret som enkelte kræft-
celler eller små grupper af  kræftceller (<5), på 
grænsen mellem kræftsvulsten og det omgiven-
de stroma, den invasive front. Tumor budding er 

stærkt associeret til en række dårlige prognosti-
ske faktorer, som lav tumor differentieringsgrad, 
lymfeknudemetastaser, spredning til lymfekar og 
vener og fjernmetastaser. Tumor budding er også 
en stærk selvstændig prognostisk markør og er i 
sær vigtig ved tidlige stadier af  sygdommen.

Molekylærbiologiske markører
Der er mange prognostiske molekylære markø-
rer for tyktarms – og endetarmskræft på alle ni-
veauer, inklusive DNA, RNA og proteinniveau.

Biologiske undertyper
Tyktarms- og endetarmskræft er foreslået ind-
delt i forskellige biologiske undertyper: Cancer 
med MSI (mikrosatellit instabilitet), CpG island 
methylator fænotype (CIMP) eller kromosomal 
instabilitet. For nylig er der forslået en indde-
ling, baseret på RNA, i konsensus molekylære 
subtyper (CMS) I-IV. Selvom disse undertyper er 
korreleret til prognosen, så er der endnu ikke til-
strækkelig detaljeret viden, til at kunne anvende 
undertyperne i den daglige klinik, ligesom der er 
et stort overlap med andre kendte prognostiske 
markører. 

Mutationer
Selvom mutationer måske stadig har begrænset 
værdi som prognostiske markører, så har visse 
mutationer vist sig at have stor værdi som præ-
diktive markører, til at guide og planlægge onko-
logisk behandling. Ved metastaserende tyktarms 
– og endetarmskræft kan man således anvende 
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targeteret eller målrettet behandling med anti-
stoffer, som Cetuximab og Panitumumab, rettet 
mod Epidermal Growth Factor Receptor (EG-
FR). Hos patienter med aktiverende mutationer 
i såkaldte downstream RAS proteiner (KRAS og 
NRAS) har denne behandling imidlertid ingen ef-
fekt og patienternes overlevelse bedres ikke. Der 
er i Danmark et krav om at RAS mutationsstatus 
undersøges forud for antistofbehandling. Disse 
undersøgelser foretages på de molekylærbiolo-
giske laboratorier i samarbejde mellem moleky-
lærbiologer og patologer.

Værdien af  mutationer i andre proteiner i sam-
me familie, som BRAF, PIK3CA, amphiregulin og 
epiregulin RNA niveauer og PTEN (phosphatase 
and tensin homologue) protein ekspression er 
mere kontroversiel.

Et øget antal kopier af  EGFR genet (amplifika-
tion) og øget EGFR protein ekspression, som 
det f.eks. kan ses ved brystkræft og som kan 
behandles med targeteret behandling i form af  
Herceptin, er ret sjældent ved tyktarms – og en-
detarmskræft. Der pågår dog studier, som giver 
forhåbning om, at behandlingen kan have værdi i 
selekterede grupper af  patienter i fremtiden.

Mismatch Repair
Selvom det antages, at de fleste tyktarms – og 
endetarmskræft svulster udvikles via kromoso-
mal instabilitet, så har 12-15 % af  svulsterne en 
defekt i et DNA reparationssystem – DNA mis-
match repair (dMMR), hvilket medfører såkaldt 
mikrosatellit instabilitet (MSI). Tabet af  MMR 
kan ske gennem arvelige mutationer, kendt som 
Lynch syndrom, eller sporadisk ved epigenetisk 
slukning og CIMP af  MMR generne. Lynch syn-
drom er associeret med en høj risiko for at ud-
vikle nye kræftsvulster i tarmen, hvorfor disse 
patienter ofte tilbydes udvidede kirurgiske ind-
greb, for at forebygge dette.

Cirka halvdelen af  de sporadiske tyktarms – og 
endetarmskræftsvulster med dMMR har også en 
mutation i BRAF genet. Svulster med dMMR er 
associeret med bedre overlevelse sammenholdt 

med tumorer med intakt MMR (pMMR). Der er 
også nedsat risiko for metastaser, hvorfor disse 
tumorer er associerede med tidligere stadier. 

MMR status er ikke kun en vigtig prognostisk 
faktor, som beskrevet ovenfor, men har også en 
mulig prædiktiv værdi, med hensyn til effekt af  
visse former for kemoterapi, som anvendes som 
standardbehandling hos patienter med tyktarms 
– og endetarmskræft (5-FU). Således har nogle 
studier vist, at patienter med dMMR svulster mu-
ligvis ikke har gavn af  denne behandling.
For relativt nylig er der også sket fremskridt i be-
handlingen af  dMMR svulster med immunterapi. 
Disse tumorer har ofte en øget ekspression af  
immun checkpoints, inklusive programmed de-
ath (PD) 1. I dag anvender man med succes PD1 
hæmmere, som Pembrolizumab i behandlingen 
af  modermærkekræft og lungekræft. Nogle stu-
dier har vist en meget høj responsrate i dMMR 
svulster, men ingen effekt hos patienter med pM-
MR svulster. Der pågår studier med undersøgelse 
af  andre immun checkpoints for dMMR svulster.
Alt i alt har MMR status således en række kli-
niske implikationer, inklusive vurdering af  pro-
gnose, øget risiko nye svulster, et andet respons 
på behandling og identifikation af  patienter med 
øget risiko for arvelig tyktarms – og endetarms-
kræft – Lynch syndrom.

RNA
RNA inkluderer både kodende og ikke-kodende 
RNA (ncRNA) som f.eks. microRNA. MicroRNA’er 
regulerer genekspression og dysregulering af  mi-
croRNA  er associeret til en lang række maligne 
tilstande. Mange studier har omhandlet værdien 
af  microRNA ved tyktarms – og endetarmskræft 
– og nogle studier har vist, at visse microR-
NA’er er uafhængige prognostiske markører og 
er associeret med mere fremskredne stadier af  
sygdommen. Men værdien af  ncRNA, herunder 
microRNA, i den daglige kliniske hverdag er end-
nu ikke tilstrækkeligt belyst.
Tabellen nedfor viser de molekylære analyser, 
som aktuelt anbefales til rutinebrug for patienter 
med tyktarms- og endetarmskræft i Danmark.
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Oversigt over de aktuelt anbefalede molekylære test hos patienter  
med tyktarms – og endetarmskræft i Danmark

Markør Mekanisme Anvendelse

KRAS EGFR signal pathway Gen mutationsstatus. Til patienter, hvor be-
handling med anti-EGFR antistoffer overvejes

NRAS EGFR signal pathway Gen mutationsstatus. Til patienter, hvor be-
handling med anti-EGFR antistoffer overvejes

BRAF EGFR signal pathway Gen mutationsstatus. Til prognostisk strati-
ficering og for tumorer med dMMR og tab af  
pMLH1 til vurdering af  risiko for Lynch syn-
drom

MMR status DNA mismatch repair Immunhistokemi eller MSI test. Til prognostisk 
stratificering og screening for Lynch syndrom

EGFR, epidermal growth factor receptor; dMMR, DNA mismatch repair; MSI, microsatellite instability 

Immunologiske faktorer
Den immunologiske status hos en patient med 
tyktarms – og endetarmskræft kan have stor be-
tydning for prognosen. Dette gælder både den 
systemiske inflammation og lokale forhold i svul-
sten.

På systemisk niveau, er ratioen mellem neutrofile 
granulocytter og lymfocytter (NLR), der udregnes 
ved at dividere antallet af  neutrofile granulocyt-
ter med antallet af  lymfocytter i blodet, en bety-
dende faktor. En øget NLR ses ved lymfocytopeni 
og neutrofili. Lymfocytopeni indikerer nedsat cel-
lemedieret immunitet, mens neutrofili ses som 
et akut inflammatorisk respons. En øget NLR – 
og derfor højere niveauer af  systemisk inflam-
mation – har vist sig associeret med dårligere 
prognose i talrige studier.

Lokalt i kræftsvulsten betyder immunsystemet 
også meget. Der er talrige immunologiske celler 
tilstede i kræftsvulsten. Særligt infiltration med 
lymfocytter er associeret med en bedre progno-
se. Lymfocytinfiltraterne kan detekteres med 
immunhistokemi, med antistoffer mod T-celler, 
som clusters of  differentiation (CD) 3, CD4, CD8 
og FOXP3. Det har vist sig, at patienter med lav 
forekomst af  CD3 og CD45RO celler, både cen-
tralt i tumor og ved den invasive front, generelt 
har en dårligere overlevelse – uanset stadium. 
På baggrund af  resultaterne af  flere studier er 
standardiseret scoring af  immuninfiltratet f.eks. 
ved hjælp af  Immunoscore® foreslået som en 

god prognostisk markør, men der mangler sta-
dig validering af  metoderne, før implementering 
i den daglige kliniske hverdag. Efterhånden som 
metoderne standardiseres, har de potentiale til 
at blive inkluderet i TNM stadieinddelingen.

Konklusion
Behandlingen af  tyktarms- og endetarmskræft 
er i dag stærkt afhængig af  den kliniske og histo-
patologiske stadieinddeling. Stadieinddelingssy-
stemer opdateres kontinuerligt og inkluderer nye 
prognostiske markører, efterhånden som de vali-
deres. Et stort antal nye og fremtidige markører 
er undervejs – ikke kun histopatologiske, men og-
så molekylære og immunologiske faktorer. Nogle 
af  disse er stærkt associeret til prognosen, men 
det er vigtigt at sætte de nye markører ind i den 
samlede kontekst for den enkelte patient. En pa-
tients tumor kan således have biologiske markø-
rer forbundet med en god prognose, men hvis 
f.eks. patienten er ældre, har dårlige socioøkono-
miske forhold, har mange samtidige sygdomme 
og behandles et sted uden et dygtigt multidisci-
plinært team, er de biologiske markører måske 
ikke så vigtige for patientens samlede prognose. 
I fremtiden er det derfor yderst vigtigt, at vi som 
multidisciplinært team, med patologien i en cen-
tral rolle, lærer at forstå, hvordan vi kan bruge 
de nye biologiske markører i kombination med 
allerede etablerede markører og forhold. Kun 
sådan vil vi kunne tilbyde ægte personaliseret 
behandling til patienter med tyktarms – og en-
detarmskræft.
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Lungecancer er en meget hyppig kræftsygdom 
med mere end 4700 nye tilfælde hvert år. Ca. 
13% af  alle lunge cancere er af  typen småcellet 
karcinom (SCLC), og de resterende 87 % er af  
typen Ikke-småcellet lunge cancer (NSCLC). De 
to hyppigste undertyper af  NSCLC er adenocarci-
nom (ACL), der udgør ca. 60% og planocellulært 
karcinom (SQC), der udgør ca. 30%. Den samle-
de prognosen for patienter med lunge cancer er 
særdeles alvorlig, omend 5-års overlevelsen for 
samtlige nydiagnostiserede tilfælde er steget til 
14,5% i 2016 mod 9,8% i 2003. Ved tidlige sta-
dier (stadium 1 og 2) er behandlingen primært 
operation evt. med efterfølgende kemo-stråletera-
pi. Prognosen for denne gruppe af  patienter, der 
udgør 20-25% af  hele gruppen af  lungecancer 
patienter, har stort set været uforandret gennem 
de sidste år, og targeteret behandling for denne 
gruppe af  patienter er ikke en mulighed endnu.

Den histologiske/cytologiske subklassifikation 
af  NSCLC er et krav, idet en lang række studi-
er har vist, at patienter med metastaserende 
ACL skal behandles forskelligt fra patienter med 
SQC. Denne problemstilling vil ikke blive uddybet 
i denne artikel. 

Størst fremskridt er opnået for patienter med 
NSCLC, der på diagnose tidspunktet har meta-
staserende sygdom uden for thorax. 

Immun terapi
Lungekræft er traditionelt blevet anset som en 
tumorform med intet eller kun meget ringe re-
spons på immunterapi. Imidlertid er der inden 
for de seneste par år opnået rigtige gode resulta-

ter med såkaldt Immun-checkpoint blokade- im-
muno-onkologisk behandling (IO) – og man taler 
om et paradigme skifte inden for behandlingen 
af  NSCLC.

Princippet i denne behandling er en aktivering af  
kroppens eget immunforsvar. Cytotoxisk T-lym-
focyt-associeret antigen 4 (CTLA-4), PD-1 recep-
toren og dens ligander PD-L1 og PD-L2, spiller 
en kritisk rolle i T-celle funktion og regulering. 
Monoklonale antistoffer, som blokerer primært 
PD-1 / PD-L1 signal veje, men også antistoffer 
rettet mod CTLA-4 og er udviklet til cancer im-
munterapi via øget T-celle funktioner. En lang 
række randomiserede, kliniske studier med dis-
se monoklonale antistoffer har vist imponerende 
responsrater hos patienter med NSCLC, der har 
resulteret i såvel forbedret progressions fri over-
levelse og desuden en signifikant forbedring af  
overlevelse. Dette gælder for patienter med såvel 
ACL som SQC. 

Imidlertid er det ikke alle patienter med NSCLC, 
der har effekt af  IO behandlingen, og det er ik-
ke alle patienter med sygdommen, hvor der fin-
des en godkendt IO-behandling. En lang række 
studier har således vist, at der er en vis sam-
menhæng mellem effekten af  behandlingen og 
tumorcellers evne til at udtrykke en biomarkør 
med navnet PD-L1 på tumorcellernes overflade, 
idet der dog også er studier der har vist at PD-L1 
negative patienter kan respondere på IO. Denne 
biomarkører undersøges der for vha. af  immun-
histologi, hvor en positiv reaktion ses som en 
distinkt membranfarvning på hele eller dele af  
overfladen på de maligne tumorceller. Udtrykker 

Targeteret behandling af 
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Patologiafdelingen, Rigshospitalet 
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mere end 50% af  de maligne tumorceller PD-L1, 
kan patienter behandles med stoffet pembrolizu-
mab som 1. linje behandling. Dette vil formentligt 
være tilfældet for omkring 30% af  alle patienter 
med ACL eller SQC. Udtrykker de maligne tumor-
celler PD-L1 i mindre grad er behandling i 2.lin-
je en mulighed, og dette vil formentlig være en 
mulighed for ca. 25% af  patienter med ACL og 
SQC. På nuværende tidspunkt er der i Danmark 
mulighed for 2. linje behandling med nivolumab 
til ACL og for behandling med pembrolizumab 
til såvel ACL og SQC. På nuværende tidspunkt 
kan patienter med SQC behandles i 2. linje med 
nivolumab, også selv om PD-L1 ikke kan påvises 
på cellernes overflade. I Danmark er alle patien-
ter med NSCLC siden 1.2.2017 blevet testet for 
PD-L1 ekpression på de maligne tumorceller.

Der er således en del studier der har vist, at 
PD-L1 er en biomakør, der kan bidrage til selek-
tion af  patienter, der kan have gavn af  dette nye 
behandlingsprincip. Der er imidlertid visse ud-
fordringer i udvikling af  prædiktive markører, 
herunder prædiktive markører til lO behand-
ling. Mange forskellige (immun) celletyper er 
involveret, mange organer er involveret, tumor 
heterogenitet er en kendsgerning, og der er mul-
tiple mekanismer involveret i T-celle regulering. 
Også på analysesiden er der udfordringer, idet 
flere forskellige kloner af  immunhistokemiske 
PD-L1markører er på markedet, ligesom cut-off  
for positivitet er forskellig fra klon til klon. An-
dre biomarkører, herunder en vurdering af  antal 
mutationer i den maligne tumor (Tumor Mutati-
onal Burden (TMB)), er under afprøvning og de 
kommende år vil formentligt give os værdifuld 
information vedr. hvilken/hvilke biomarkører, der 
er bedst egnede til at afgøre om en given tumor 
med høj sandsynlighed vil respondere på IO be-
handling.

Et stort antal randomiserede studier med IO, 
enten som monoterapi eller i kombination med 
traditionel kemoterapi, er undervejs og de kom-
mende år vil give os megen vigtig information om 
den mest optimale behandling for patienter med 
NSCLC.

IO er endnu ikke godkendt til behandling af  
SCLC. En lang række kliniske studier er i øje-
blikket i gang i denne undergruppe af  patienter 
med lunge cancer og resultaterne afventes med 
spænding.

Targeteret behandling
I de seneste ti-femten år har vi fået ny forståel-
se inden for patogenese og behandling af  meta-
staserende NSCLC, primært ACL. 
Der er beskrevet en lang række molekylær bio-
logiske forandringer vedrørende tumor onkoge-
ner og tumor suppressor gener i ACL. Således 
er der påvist mange genmutationer, amplifikati-
oner og rearrangementer, som potentielt kunne 
være targets for behandling. Opdagelsen af  den 
biologiske og terapeutiske vigtighed af  erhvervet 
genetisk ændring i tyrosin kinase receptor signa-
lering (epidermal growth factor receptor (EGFR) 
og anaplastic lymphoma kinase (ALK) har æn-
dret måden, hvorpå NSCLC - primært ACL - diag-
nosticeres og behandles.

Markører relevant for undergrupper af NSCLC - 
primært ACL

• Epidermal growth factor receptor gene (EGFR)
Mutationer i EGFR genet er primært begræn-
set til exon 18-21 i tyrosin kinase domainet, og 
omkring 90% af  disse findes som aktiverende 
in-frame deletion i exon 19 og missense muta-
tioner i exon 21. Der foreligger flere prospek-
tive mutationsstudier, som har demonstreret 
responsrater på 62%-82% og progression-free 
survival (PFS) på 9,4-13,3 måneder, når EGFR 
muterede patienter behandles med EGFR-TKI 
sammenlignet med standard kemoterapi be-
handling (PFS omkring seks-otte måneder). 
Frekvens og fordeling på subpupulationer er 
rapporteret i en lang række studier, der of-
te er baseret på selekteret patientmateriale. 
 
I en uselekteret, konsekutiv dansk populati-
on baseret på mere end 1250 patienter med 
NSCLC kunne EGFR mutation påvises hos 
5,4% af  patienterne. ACL var muteret oftere 
(8,0%) end SQC (1,9%). Mutationer kunne på-
vises hos såvel aldrig rygere, hvor ca. 30% hav-
de EGFR mutationer, som hos ex-ryger (4%) 
og aktuelt rygende patienter (2,9%). 87% af  
de påviste mutationer var aktiverende mutatio-
ner. Omkring 80% af  patienterne med NSCLC 
bliver diagnostiseret i et ikke operabelt stadi-
um, og diagnosen bliver ofte stillet på (spar-
somt) cytologisk og/eller histologisk materiale.  
 
På trods af  dette var det i studiet muligt, at 
foretage EGFR analysen på mere end 92% af  
patienterne. Studiet viste desuden, at mutations-
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undersøgelse udført på cytologisk materiale var 
kvalitetsmæssigt fuldt på højde med analyser 
udført på histologisk materiale, og dette er helt 
i overensstemmelse med litteraturen. Guidelines 
for håndtering af  materialet blev fulgt. Påvisning 
af  disse mutationer foretages med sensitive PCR 
baserede metoder, der alle synes ligeværdige 
med hensyn til kvaliteten.  Analysen kan foreta-
ges på såvel histologisk som cytologisk materia-
le, og såvel smears som celleblokke fra cytologisk 
prøver kan anvendes. For alle materiale typer er 
den afgørende faktor, at der er et tilstrækkeligt 
antal velbevarede maligne tumorceller. Hvor-
dan nye diagnostiske metoder, herunder next 
generation sequensing (NGS) vil kunne bidrage 
med bedre identifikation af  patienter, der vil ha-
ve gavn af  denne behandling, er endnu uklart. 
EGFR mutationsraten i SQC er under 2%, og 
desuden er der noget, der tyder på, at den 
prædiktive værdi for behandlingseffekt i SQC 
er utilstrækkelig, hvorfor EGFR status som ud-
gangspunkt ikke skal undersøges ved SQC.
 
Hvorvidt der er forskellig respons på EGFR-TKI 
relateret til rygemønster, er endnu ikke fuldt 
klarlagt, da det er uvist, om (stor)rygere har den 
samme effekt af  behandling - også når der er 
korrigeret for ændret metabolisme af  stofferne. 
En del patienter med initial respons på EGFR-TKI 
udvikler resistens på behandling. Ca. 60% af  dis-
se findes som en ny mutation (T790M) og der er 
nu godkendt stoffer til behandling af  denne resi-
stens mekanisme.  Det er derfor vigtig, at denne 
mutation undersøges ved resistens udvikling på 
EGFR-TKI. Den analyse kan foretages på såvel hi-
stologisk som cytologiske prøver, ligesom foran-
dringen kan detekteres i en blodprøve og i urin. 
Andre mekanismer til resistens udvikling inklu-
derer amplifikation af  MET, mutationer i P13KCA 
og epitelial-mesenkymal transition (EMT9). 

• Anaplastic lymphoma kinase gene (ALK)
Abbererende ALK ekspression er blevet identifi-
ceret i en undergruppe af  NSCLC, primært ACL, 
som helt overvejende opstår hos yngre, aldrig ry-
gere eller kun med et beskedent tobaksforbrug. 
Kort fortalt medfører dette abnorme EML4-ALK 
fusionsgen en ligand uafhængig dimerization af  
ALK kinase domænet, og som konsekvens heraf  
fås en ukontrolleret cellulær proliferation og inhi-
bering af  apoptose via en downstream aktivering 
af  onkogen signal pathways. Fusionsproteinet 
regnes som en afgørende onkogen driver muta-

tion i udviklingen af  visse pulmonale adenocar-
cinomer. Også her er der forskellige estimater af  
hyppighede i forskellige populationer. Ofte angi-
ves en hyppighed på 2-7%. I en større konsekutiv 
undersøgelse i Danmark fandtes forandringen i 
1,9% af  patienter med ACL. Der kunne i denne 
undersøgelse påvises en stærk sammenhæng 
med rygemønstret. Således skal man test hen-
holdsvis 9, 22 og 293 patienter for at påvise ALK 
translokation hos aldrig rygere, lette rygere og 
storrygere (> 25 pakkeår).

Visse kinase-inhibitorer har dokumenteret klinisk 
effekt på patienter med EML4-ALK-fusion, hvil-
ket har ført til godkendelse af  flere stoffer til så-
vel 1.linje som efterfølgende linjer. I lighed med 
patienter med aktiverende EGFR mutationer ud-
vikles der behandlingsresistens mod TKI hos en 
meget stor del af  patienter, hvis tumorer initialt 
har ALK translokation. Mekanismer for resistens-
udvikling kan være ALK amplifikation eller sekun-
dære mutationer inden for kinase gen domænet
ALK detektion med FISH er en dyr, langsom og 
besværlig metode. ALK detektion med immuno-
histokemi har ved en lang række undersøgelser 
vist sig at være konkurrencedygtig med FISH og 
anvendes nu i vidt omfang som den initiale test. 
Guidelines anbefaler fortsat FISH ”konfirmering” 
af  ALK positive tilfælde, og i langt de fleste tilfæl-
de er der concordance mellem disse to testme-
toder. Der findes tumorer, der er ALK IHC+/FISH 
negative, ligesom der er FISH+/ALK IHC negative 
cases. Om sådanne patienter har glæde af  ALK 
TKI, undersøges aktuelt i et stort multicenter 
europæisk studium. Der er kasuistiske medde-
lelser om respons på ALK TKI hos patienter, der 
er ALK IHC positive og ALK FISH negative (per-
sonlig meddelse). Hvorvidt NGS vil finde indpas i 
ALK testning, må de kommende år vise.
 
ROS -1
Gen rearrangement som medinddrager ROS1 
med efterfølgende udvikling af  onkogent fusions-
protein er ligeledes blevet identificeret. Undersø-
gelser har demonstreret behandlingseffekt med 
visse ALK TKI hos ca. 60% af  patienterne. Det er 
i litteraturen anført, at forandringen findes hos 
ca. 1% af  adenocarcinomer, igen primært ACL 
opstået hos yngre patienter, der er aldrig ryger 
eller med et beskedent tobaksforbrug. Inciden-
sen i Danmark er ukendt, men den er formentlig 
forsvindende lille (upublicerede data: Ved under-
søgelse af  mere end 200 patienter med ACL, er 
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der ikke påvist mutation).
I Danmark er analysen forbeholdt en ganske lille 
population af  patienter med ikke-småcellet lunge 
cancer (yngre patienter med intet eller kun gan-
ske beskedet tobaksforbrug uden EGFR mutation 
eller ALK translokation) af  danske patienter med 
ACL. Analyses laves ikke rutinemæssigt i Dan-
mark. Forandringen kan identificeres med såvel 
immunhistokemi som FISH

RET
Ret er ligeledes et fusionsgen, der er blevet på-
vist i ACL. Den reelle incidens er ikke kendt, men 
ligger formentlig på niveau med ROS 1. In vitro 
studier har vist effekt af  flere multitargeterede 
receptor TKI. 

KRAS
KRAS er muteret hos omkring 20% af  ACL og 
oftest hos patienter, der er tidligere eller ak-
tuelle rygere. EGFR og KRAS mutationer i ACL 
ses stort set ikke i den samme tumor, hvilket 
er tolket som forskellige pathways for udvikling 
af  lungecancer hos aldrig rygere versus tidligere 
eller aktuelt rygende patienter. Der findes endnu 
ingen godkendte lægemidler rettet mod KRAS 
mutationer.

BRAF
BRAF er en kinase, der ligger downstream til (K)
RAS pathway og findes muteret i få procent af  
ACL. 

HER2
HER2 amplifikation findes hos omkring 1% af  
ACL og i en population, der formentlig ligner po-
pulationen, der er EGFR muteret. 

MET
Dette gen koder på tilsvarende måde for en re-
ceptor tyrosin kinase, som aktiverer flere signal 
pathways involveret i celle proliferation, over-
levelse og invasion. MET mutationer er meget 

sjældne i NSCLC, mens MET overekspression de-
tekteret med IHC eller FISH findes hos 25-27% 
og er forbundet med dårlig prognose. Et større 
antal MET inhibitors er under klinisk afprøvning.
 
FGFR
Såvel amplifikation som dannelse af  fusionsge-
ner og punktmutationer er beskrevet som årsag 
til dysregulering af  FGFR pathway hos patienter 
med lungecancer, især SQC. Mange FGFR inhibi-
torer er i klinisk udvikling. Hvorvidt biomarkører 
vil være aktuelle for udvælgelse af  patienter til 
FGFR inhibitor behandling er endnu uvist.

Slutteligt skal det nævnes at der for nuværende 
ikke er godkendt targeteret terapi til SCLC. En 
række kliniske studier er undervejs og de kom-
mende år vil formentligt give os mere informati-
on om mulig mere målrettet behandling til denne 
cancerform.

Konklusion/Abstrakt
Immunterapi med antistoffer primært rettet mod 
PD1/PD-L1 signalvejen har forbedret behandlin-
gen for en stor del af  patienter med NSCLC, der 
diagnosticeres i et metastaserende stadium
Målretttet/targeteret behandling af  patienter 
med NSCLC er i dag en mulighed for omkring 
10% af  danske patienter med pulmonalt adeno-
carcinom. For denne mindre patient gruppe, er 
dette skift i behandlingen et stort fremskridt – 
også selvom en meget stor del udvikler resistens. 

En lang række studier, som undersøger IO enten 
som monoterapi eller som kombinations behand-
linger er undervejs. Identifikation af  nye targets 
med tilhørende targeteret behandling er ligele-
des undervejs, og vores håb er at en større del af  
patienterne med lungecancer kan allokeres til en 
mere målrettet behandling, der medfører mange 
fordele. Vi går en spændende tid i møde!
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Hvis modermærkekræft har spredt sig, havde 
man indtil 2012 ingen effektiv behandling, men 
nu er der heldigvis flere nye og gode behand-
lingsmuligheder. Valg af  den korrekte behand-
ling til den enkelte patient hviler på avancerede 
vævsundersøgelser, som i dag udføres på Univer-
sitetshospitalernes patologiafdelinger. 

Prognosen for modermærkekræft (malignt me-
lanom, MM), som havde spredt sig (metastase-
ret), var indtil 2012 overordentlig dårlig. Trods 
intensiv behandling med ofte alvorlige bivirknin-
ger overlevede kun få patienter mere end få må-
neder til få år.

I 2012 blev BRAF hæmmeren vemurafenib god-
kendt som behandling til patienter med meta-
staserende MM. Behandlingen blev betegnet 
som banebrydende, men er kun effektiv hos den 
halvdel af  MM patienter, som har en bestemt 
ændring (mutation) i BRAF genet. Denne mutati-
on gør, at det protein genet koder for er konstant 
aktivt. Proteinet er en del af  signalvejen (RAS/
MAPK), som blandt andet regulerer cellernes 
vækst og deling. Patologiafdelingernes opgave er 
at teste MM patienter for BRAF mutationer og ud-
vælge den halvdel af  patienterne, som kan have 
glæde af  denne ofte meget effektive behandling.

I 2015 blev en ny generation af  immun-check-
point hæmmer (pembrolizumab og nivolumab) 
godkendt til behandling af  metastaserende MM. 
Immun-checkpoint hæmmere udnytter patien-
tens eget immunsystem til at bekæmpe og elimi-
nere kræftcellerne. Denne form for immunterapi 
blev betegnet som et af  de største gennembrud 
i kræftbehandling siden indførelsen af  strålebe-
handling. 

Den ny generation af  immun-checkpoint hæm-
mere er rette mod PD-1 på de hvide blodlegemer 
(lymfocytter). PD-1 er en overfladereceptor (kon-
takt), som kan slukke for lymfocytterne. Lym-
focytter er de celler i immunforsvaret, som har 
evnen til at bekæmpe kræftceller. Nogle kræft-
celler udtrykker desværre PD-L1 på deres celle-
overflader. PD-L1 på kræftcellerne kan binde sig 
til PD-1 på lymfocytterne og dermed slukke for 
disse. Dette er en af  måderne, hvorpå kræftceller 
kan undgå at blive elimineret af  immunforsvaret. 
Den nye generation af  immun-checkpoint hæm-
mere forhindrer bindingen mellem PD-L1 og PD-
1, så lymfocytterne ikke kan slukkes. Det er ikke 
overraskende, at denne nye type af  immuncheck-
point hæmmere virker bedst hos den halvdel af  
patienter, hvis kræftceller udtrykker PD-L1. 

Patologiafdelingernes opgave er ved hjælp af  
en speciel farvning (immunhistokemi), at teste 
om kræftcellerne udtrykker PD-L1. Hvis dette er 
tilfælde, kan patienten have rigtig god effekt af  
behandling med den nye gruppe af  immun-check-
point hæmmere som enkeltstofsbehandling. 
Bivirkningerne ved enkeltstofbehandling er for-
holdsvis sjældne og beskedne. Hvis kræftcel-
lerne ikke udtrykker PD-L1 skal patienten med 
MM tilbydes en kombinationsbehandling, hvor 
bivirkningerne er hyppige og desværre ofte me-
get alvorlige. Patologen har en stor opgave i at 
udvælge de patienter, som kan nøjes med enkelt-
stofsbehandling.

Patologiafdelingernes opgave er i dag ikke bare 
mikroskopisk at afgøre om den brune plet på be-
net er et modermærke eller modermærkekræft 
men også at vejlede klinikerne i valg af  behand-
ling.

Personlig medicin - modermærkekræft

Torben Steiniche, professor,
Patologi Aarhus Universitetshospital
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Abstract
Personlig medicin er allerede i dag velintegreret 
i behandlingen af  patienter med hæmatologiske 
sygdomme, og de hæmatopatologiske teams på 
landets patologiafdelinger spiller en central rolle. 
En stadig større del af  de hæmatologiske syg-
domme er defineret på grundlag af  molekylære 
forandringer. Der er udviklet en lang række medi-
kamenter som personlig medicin, rettet specifikt 
imod disse molekylære forandringer, som derfor 
skal undersøges på patologiafdelingen, både i 
forbindelse med diagnostik, valg af  behandling 
og måling af  behandlingseffekt samt tidlig op-
sporing af  tilbagefald. Forskningen i de hæma-
topatologiske teams kan drage fordel af  en tæt 
kontakt til patienterne, og har derfor ofte fokus 
på personlig medicin, som uden tvivl får tiltagen-
de betydning i fremtiden.

Personlig medicin kan bredt defineres som anven-
delsen af  en patients molekylære karakteristika 
(genom, transkriptom og/eller proteom) til at 
forebygge, diagnosticere og/eller behandle syg-
dom. I den forstand har personlig medicin ”ek-
sisteret” siden man i 70-erne begyndte at måle 
østrogenreceptor hos patienter med brystkræft, 
med henblik på antiøstrogen behandling. Anven-
delsen af  begrebet, ind imellem som modeord, 
har dog først taget rigtig fart i de sidste 10-20 
år i takt med en voldsom teknologisk udvikling 
indenfor laboratoriemetoder. I 2001 blev sekven-
sen af  det humane genom publiceret efter mere 
end 10 års planlægning og laboratoriearbejde, 
udført i et verdensomspændende samarbejde 

og til en pris på mange milliarder. Med nutidens 
analysemetoder, såkaldt next generation sequen-
cing (NGS), kan man i dag, 20 år senere, lave 
de samme analyser i et almindeligt molekylær-
patologisk laboratorium i løbet af  få dage for et 
tusindtals kroner. Udfordringerne ligger i dag i 
højere grad indenfor håndtering og fortolkning 
af  de enorme datamængder, som genereres ved 
NGS. 

I tidens debat om personlig medicin er der særligt 
fokus på undersøgelse med NGS af  patienternes 
gener (genom) og ”gen-aftryk” eller genprodukt 
(transkriptom). Det gælder særligt indenfor can-
cer, men også indenfor arvelige sygdomme og 
de ”store” medicinske sygdomsgrupper såsom 
diabetes og reumatologiske autoimmune syg-
domme. Omfattende undersøgelser af  cellernes 
proteiner (proteomics), analogt til NGS, anven-
des endnu ikke på samme fremskredne niveau, 
men det er kun et spørgsmål om tid. Resultater-
ne anvendes til både forbedret diagnosticering og 
behandling af  den enkelte patient – dvs. personlig 
medicin. Patologiafdelingerne har udnyttet deres 
centrale rolle i diagnostik og den tætte kontakt 
til patientbehandlingen, til at skabe forskningsre-
sultater, som hurtigere kan implementeres. 

Hæmatologien har traditionelt været førende 
både indenfor forskning i molekylær karakteri-
stik af  kræftsygdomme, og indenfor anvendelse 
af  disse forskningsresultater til diagnostik og 
behandling af  patienter. En medvirkende årsag 
hertil har givetvis været den relativt lette adgang 

Patologi – personlig medicin 
– hæmatopatologi

Mette Ø. Pedersen, 1. reservelæge1, Henrik Birgens professor, overlæge2, Peter Nørgaard overlæge1. 

1Patologiafdelingen og 2Hæmatologiafdelingen Herlev & Gentofte Hospital.
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til vævsprøver, som almindelige blodprøver jo ud-
gør. Molekylær karakterisering er i dag integreret 
i klassifikation af  alle hæmatologiske kræftsyg-
domme (1).

Den første genetiske defekt som kunne kobles 
direkte til en specifik type kræft hos mennesket, 
blev da også beskrevet ved blodkræftsygdom-
men kronisk myeloid leukæmi (CML) allerede i 
1959; det såkaldte Philadelphiakromosom. År-
tiers udvikling førte til, at man i 2001 kunne be-
handle patienter med CML med historiens første 
designerdrug eller personlig medicin, som var ud-
viklet til specifikt at hæmme ”virkningen” af  Phi-
ladelphiakromosomet, en tyrosinkinase der var 
resultatet af  en gentranslokation. Dette medika-
ment dannede skole for udviklingen af  en lang 
række stoffer til personlig medicin rettet imod 
specifikke, sygdomsfremkaldende, molekylære 
forandringer. Patienter som blev diagnosticeret 
med CML, havde tidligere udsigt til et meget 
forkortet livsforløb, men denne revolutionerende 
udvikling af  personlig medicin, medførte, at en 
stor del af  disse patienter i dag har en forventet 
levetid tilsvarende ”raske” personer. Aktuelle stu-
dier peger på, at en række af  disse patienter kan 
tages ud af  medicinen igen efter flere år uden at 
der kommer tilbagefald. Philadelphiakromoso-
mets transkriptom anvendes både til diagnostik, 
måling af  behandlingseffekt samt tidlig opspo-
ring af  tilbagefald. De målemetoder som i dag 
anvendes til rutineundersøgelser er så følsom-
me, at dette såkaldte BCR-ABL1-transkript, ved 
tilbagefald af  CML, kan detekteres, længe førend 
leukæmicellerne kan ses i mikroskopet. Derved 
kan patienternes sygdomsforløb monitoreres og 
behandles med stor nøjagtighed. CML er, som 
beskrevet, et klassisk eksempel på personlig me-
dicin. 

Når NGS anvendes til diagnostiske formål, er det 
ikke nødvendigt at undersøge hele patientens 
genom, men blot et panel af  udvalgte gener hvor 
specifikke mutationer kan forekomme. Disse kan 
variere for de forskellige kræfttyper, men man 
finder dog en del gener og mutationer som er 
”gengangere”. Man taler om ”targetteret” NGS, 
en strategi som er medvirkende til at mindske 
omkostningerne yderligere. ”Targetteret NGS” 
anvendes i dag på patologiafdelingerne, blandt 
andet til stratificering af  patienter før behandling 
med nyudviklet personlig medicin. Formålet med 
disse undersøgelser er at selektere patienter 

som har det pågældende ”target” som medici-
nen er rettet imod, f.eks. en bestemt gen-muta-
tion, med henblik på at begrænse behandlingen 
til disse patienter. Derved spares andre patienter 
for unødig behandling med, for dem, uvirksom 
medicin, ligesom unødige udgifter begrænses. 
Omkostningerne ved en grundig, præterapeutisk 
undersøgelse, f.eks. med NGS er aktuelt i stør-
relsesordenen 10.000 kr. Til sammenligning kan 
prisen på en behandling med nyudviklet personlig 
medicin være langt højere (over 10 gange højere 
er ikke usædvanligt), så det er på alle måder et 
”win-win” scenario.

En særligt sofistikeret form for personlig medicin 
er blevet introduceret i hæmatologien i de sene-
re år. Det drejer sig om såkaldt chimeric antigen 
receptor T-cells eller CAR T-celler. Ved denne tera-
piform forstærkes den enkelte patients eget og 
unikke immunforsvar vha. genmodificering og 
potensering af  patientens egne immunceller til 
at identificere og dræbe kræftceller. Der er op-
nået meget lovende resultater ved behandling af  
patienter med recidiverende eller behandlings-
resistent akut lymfoblastleukæmi (ALL), samt 
kronisk lymfocytær leukæmi (CLL) og højmalignt 
B-cellelymfom med CAR T-celler.  Det ameri-
kanske lægemiddel agentur, FDA, har foreløbig 
godkendt behandlingen til ALL hos børn samt 
CLL.  Ved CAR T-cellebehandling høstes patien-
tens T-celler, hvorefter de genmodificeres til at 
udtrykke en relevant antigen receptor rettet imod 
f.eks. CD19, som udtrykkes af  både normale- og 
maligne B-celler, dvs. de hyppigste former for 
lymfekræft. CAR T-cellerne føres derefter tilbage 
til patienten som behandling og kan derfor kun 
bruges til at behandle den ene patient som T-cel-
lerne er isoleret fra. Man har også store forvent-
ninger til CAR T-celle behandling af  de myeloide 
blodkræftsygdomme såsom akut myeloid leukæ-
mi (AML) og andre, ikke-hæmatologiske kræft-
former såsom modermærkekræft. Det har dog 
vist sig at være langt mere komplekst at målrette 
T-cellerne imod disse kræftceller. Fremstillingen 
af  CAR T-celler foregår nu, og formentlig også 
i overskuelig fremtid, i centraliserede laboratori-
er. Patologernes rolle ved CAR T-cellebehandling 
bliver derfor at undersøge, om kræftcellerne ud-
trykker de antigener, som CAR T-cellerne er rettet 
imod.

I hæmatologi findes en lang række andre eksem-
pler på personlig medicin, hvor en veldefineret, 
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sygdomsfremkaldende, molekylær forandring 
anvendes til diagnostik og/eller behandling. Vi 
vil beskrive et udvalg af  disse.

Lymfoide kræftsygdomme
Kronisk lymfocytær leukæmi (CLL): En mindre 
del af  patienter med CLL har deletion/mutati-
on i TP53 genet, som medfører dårlig prognose 
og primær resistens overfor standardbehand-
ling. Disse patienter har imidlertid effekt af  
behandling med personlig medicin imod Bruton 
Tyrosin-kinase (BTK) samt PI3-kinase, og TP53 
undersøgelse har derfor umiddelbar betydning 
for behandling (prædiktiv) og prognose i CLL. 

Waldenströms macroglobulinæmi (WM): Alle pa-
tienter med WM har mutation i MyD88 genet, som 
anvendes rutinemæssigt til differentialdiagnostik 
af  WM overfor andre typer af  lavmalignt B-celle-
lymfom, om end forandringen ikke er specifik for 
WM. Desuden er effekt af  behandling med per-
sonlig medicin imod BTK knyttet til MyD88 muta-
tion, men ved samtidig mutation i CXCR4 genet 
forsinkes denne effekt tilsyneladende.

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og 
High-grade B-cellelymfom (HGBCL): DLBCL re-
præsenterer en gruppe af  storcellede, højma-
ligne B-cellelymfomer med høj grad af  biologisk 
og klinisk kompleksitet. Igennem en årrække 
har det været kendt, at DLBCL med forskelligt 
transkriptom (cell of origin) har forskellig biologi 
og dermed formentligt også forskelligt behand-
lingsbehov.  Identifikation af  cell of origin har væ-
ret rutine i diagnostik af  DLBCL i en del år, men 
først i takt med de senere års udvikling af  per-
sonlig medicin er det begyndt at få betydning for 
valg af  behandling til disse patienter. Sideløben-
de har WHO defineret HGBCL som en selvstæn-
dig diagnostisk klasse af  lymfomer som bl.a. 
er karakteriseret ved translokationer af  MYC, 
BCL2- og/eller BCL6 generne, såkaldt dobbelthit 
lymfom. Disse patienter har ofte dårlig effekt af  
standardbehandling og dårlig prognose, men der 
er dog endnu ikke konsensus om den behand-
lingsmæssige konsekvens af  disse genforandrin-
ger mht. personlig medicin. Nyere, omfattende 
NGS-undersøgelser af  1000 patienter med DL-
BCL tyder på, at man kan opnå en mere nøjagtig 
prognostisk-, og måske prædiktiv information 
ved at undersøge mutationer i et panel af  gener, 
og kombinere disse med allerede kendt viden om 
cell of origin (2).

Myeloide kræftsygdomme
Akut myeloid leukæmi (AML): Akut myeloid leu-
kæmi udgøres af  en række forskellige under-
typer, som er delvist definerede af  molekylære 
karakteristika. Der er beskrevet en lang række 
forskellige genetiske forandringer ved AML, som 
ofte har meget komplekst genom og transkrip-
tom, men disse oplysninger anvendes langt 
overvejende prognostisk. Derved får molekylære 
karakteristika selvfølgelig betydning for valg af  
behandlingstype og -intensitet, men kun enkelte 
af  disse har betydning for valg af  personlig me-
dicin. Et klassisk eksempel er akut promyelocyt-
leukæmi (APL) med PML-RARA, hvor man finder 
en kromosom-translokation som involverer genet 
for vitamin A-syrereceptor som giver anledning 
til komplikationer i form af  svære, akutte blød-
ningsforstyrrelser. Ved klinisk og mikroskopisk 
mistanke om APL foretager hæmatopatologerne 
derfor FISH-undersøgelser for PML-RARA så hur-
tigt som muligt, og man iværksætter behandling 
med personlig medicin i form af  høje doser vita-
min A-syre som medvirker til at genskabe den 
normale udvikling (differentiering) af  leukæmi-
cellerne (promyelocytter). 

En lang række af  de genetiske forandringer som 
man har udviklet specifik personlig medicin imod 
er sideløbende fundet i AML. Det gælder for ek-
sempel mutation af  isocitrat dehydrogenase (ID-
H)-gener. Et andet eksempel er forekomsten af  
FLT3 mutationen ved AML, som varsler en særlig 
dårlig prognose. FDA og EU har netop godkendt 
stoffet Midostaurin til behandling af  disse pa-
tienter.

Nyere undersøgelser har foretaget NGS-base-
ret klassifikation af  AML patienter, primært 
ved at sammenholde prognostisk information 
med forekomsten af  genmutationer. For at ud-
nytte denne viden om AML’s molekylære karak-
teristika med henblik på udvikling af  personlig 
medicin, har man på verdensplan iværksat flere 
store, kliniske, kontrollerede studier. Et eksem-
pel er den såkaldte ”Beat AML Master Trial” i 
USA, hvor man foretager omfattende NGS un-
dersøgelser af  patienterne indenfor 1 uge efter 
de har fået AML-diagnosen. Derefter allokeres 
patienterne til behandling med personlig me-
dicin rettet imod de pågældende molekylære 
forandringer. Der er i dag markedsført person-
lig medicin imod så mange forskellige moleky-
lære targets, at sådanne undersøgelser kun kan 
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gennemføres ved tæt samarbejde imellem ho-
spitalerne og de forskellige medicinalfirmaer, 
som ”byder ind” med de typer personlig medi-
cin, som de har markedsført. Dette repræsen-
terer i sig selv en vigtig, nødvendig nyskabelse i 
forhold til tidligere kliniske undersøgelser, hvor 
man traditionelt testede et enkelt medicinalfir-
ma’s medicin ad gangen.

Kronisk myeloid leukæmi (CML): Som beskrevet 
ovenfor anvendes måling af  det sygdomsfrem-
kaldende BCR-ABL1 gen og dets transkriptom til 
diagnostik og behandling af  patienter med CML, 
samt monitorering af  sygdomsstatus og behand-
lingseffekt. Personlig medicin rettet imod BCR-
ABL1 genet har revolutioneret behandlingen af  
disse patienter, men ofte udvikles nye mutationer 
i BCR-ABL1 genet som medfører resistens over-
for behandlingen. Man kan udnytte NGS-teknik-
kens meget høje følsomhed til at opdage disse 
resistensfremkaldende mutationer på et tidligere 
tidspunkt, og hvis det viser sig at være klinisk re-
levant, vil NGS derfor kunne implementeres som 
rutine.

Polycytæmia vera (PV): Analogt til CML har man 
i PV identificeret en vigtig sygdomsfremkalden-
de mutation i JAK2-genet. Hos tæt på samtlige 
patienter med PV finder man JAK2-mutation, 
og mutationen findes i en mindre fraktion af  
patienter med de øvrige typer myeloproliferativ 
neoplasi, essentiel trombocytose (ET) og primær 
myelofibrose (PMF). Hos disse patienter finder 
man også mutationer i generne CALR, MPL, 
TET2 og MPN1. Selvom JAK2 mutationen ikke 
er specifik for PV anvendes den diagnostisk samt 
til sygdoms- og behandlingsmonitorering i lighed 
med BCR-ABL1 i CML.  Man har fundet variant 
mutationer i flere af  disse gener, og derfor bru-
ger man i dag NGS i diagnostik af  MPN i nogle af  
de større patologiafdelinger. Desuden har man 
udviklet flere forskellige JAK2-inhibitorer som 
spiller en tiltagende rolle som personlig medicin 
til behandling af  disse patienter.

Konklusion
Personlig medicin er baseret på undersøgelser 
af  molekylære karakteristika og dette har længe 
været en integreret del af  diagnostisk hæmato-
patologi. Immunhistokemi til måling af  proteiner 
i vævsprøver udføres, trods høj grad af  speciali-
sering, dagligt i stort antal i alle patologiafdelin-
ger, og undersøgelser af  genforandringer med en 

række forskellige metoder, er rutine på universi-
tetshospitalernes patologiafdelinger. Antallet af  
disse undersøgelser er stærkt stigende og pato-
logiafdelingerne vil derfor fortsat spille en central 
rolle indenfor personlig medicin. Til trods for at 
en stigende del af  de hæmatologiske diagnoser i 
fremtiden bliver klassificeret på basis af  moleky-
lære karakteristika, er de stadig videnskabeligt 
funderet i de patologisk definerede sygdomsklas-
sifikationer. Alt tyder på, at man i stigende grad 
vil få mulighed for at måle kræftspecifikke gen-
om- transkriptom - eller proteom-sekvenser i en 
simpel blodprøve. Ved at kombinere disse med 
scanningsundersøgelser kan behovet for at ud-
tage vævprøver fra patienterne mindskes. Sam-
tidig vil rutinemæssig anvendelse af  genom-, 
transkriptom- og proteom-undersøgelser i stor 
skala, til selv helt ”simpel” rutinediagnostik, 
uden tvivl blive en realitet i fremtiden, men hvor-
når er ikke givet. I øjeblikket anvendes kunstig 
intelligens; IBM’s Watson computer, til at finde 
diagnostiske mønstre i genomer og transkrip-
tomer fra 2400 patienter med hæmatologiske 
kræftsygdomme. Det har foreløbigt vist sig, at 
Watson, ironisk nok, peger på undersøgelse af  
11 gener som alle er inkluderede i nutidens ru-
tine paneler til targetteret NGS, med henblik på 
personlig medicin. De kan dog ikke anvendes til 
at skelne imellem de forskellige hæmatologiske 
kræftsygdomme. Det vidner om, at der skal un-
dersøges et langt større antal patienter, førend vi 
muligvis kan udlede brugbare diagnostiske møn-
stre.

I forbindelse med molekylære analyser af  
vævsprøver vil der være et åbenlyst behov for 
patologisk undersøgelse for at sikre, at det væv 
som man undersøger genetisk, rent faktisk er tu-
morvæv. En væsentlig fejlkilde i forbindelse med 
molekylære analyser er netop relateret til den-
ne begrænsning. Den udvikling som vi har været 
vidner til, hvor patologiafdelingerne har udnyttet 
implementeret molekylærpatologisk teknologi 
ud fra et tiltagende klinisk behov for disse ana-
lyser, i takt med udviklingen af  personlig medi-
cin, og under stor hensyntagen til metodernes 
anvendelighed (applicability) og gennemførlighed 
(feasability), tegner et godt og spændende frem-
tidsscenarium også for patologispecialet. 
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Resumé
Ny viden om genernes betydning inden for hjer-
nekræft har de seneste år givet mere præcise 
diagnoser og en mere præcis behandling af  
patienterne. I 2016 kom der en ny WHO klas-
sifikation for hjernekræftområdet, hvor flere af  
diagnoserne nu er defineret ud fra både speci-
fikke mikroskopiske og genetiske forandringer 
– såkaldte ”integrerede diagnoser”. Der under-
søges nu som standard for bestemte genetiske 
forandringer, men der laves også for nogle pa-
tienter omfattende genomiske undersøgelser for 
at kunne stille præcise diagnoser og for at kun-
ne komme med specifikke behandlingsforslag til 
den enkelte patients kræftsygdom. Forbedrin-
gerne forventes at øge patientoverlevelsen i de 
kommende år. Samtidig forventes også færre 
unødvendige bivirkninger, da behandlinger uden 
effekt i højere grad kan undgås. Anvendelsen af  
præcisionsmedicin er således i fuld gang inden-
for hjernekræft.

Indledning
Der er ca. 1500 patienter i Danmark, der hvert år 
får konstateret en hjernetumor. Nogle af  tumo-
rerne er godartede, mens andre er ondartede. De 
ondartede hjernetumorer hører til de alvorligste 
kræftsygdomme, og patienter med hjernekræft 
er de patienter, der mister flest leveår sammen-
lignet med andre kræftpatienter. Hos børn er 
hjernetumorer i centralnervesystemet den næst-
hyppigste kræftform. Tumorerne kan opstå fra 
forskellige celletyper i hjerne og rygmarv samt 
hjernehinder. Der findes en lang række forskel-

lige typer af  tumorer, hvoraf  flere er sjældne. 
Ved mistanke om tumor bliver patienterne scan-
net, og derefter bliver tumor ofte fjernet ved en 
operation. Tumorerne sidder nogle gange på en 
lokalisation i hjernen, så der kun kan tages en 
mindre vævsprøve. Kræftcellerne undersøges 
med forskellige metoder indenfor patologien. 
Dels metoder, hvormed kræftcellernes udseen-
de og protein biomarkør profil kan vurderes i et 
mikroskop, og dels metoder hvor kræftcellernes 
DNA undersøges. Mange af  diagnoserne kan 
stilles på baggrund af  bestemte mikroskopiske 
forandringer, men samtidig er det kendt, at fle-
re af  diagnoserne tidligere er blevet stillet med 
en vis usikkerhed. På baggrund af  nye forsk-
ningsresultater, herunder resultater opnået med 
omfattende genomiske undersøgelser, har man 
identificeret specifikke genetiske ændringer, 
hvormed der kan stilles mere specifikke og robu-
ste diagnoser. Det har også vist sig at såkaldte 
”epigenetiske” forandringer i form af  methylerin-
ger på DNAets overflade har stor betydning for 
diagnostik og behandling. Således er methylerin-
ger i genet for DNA reparationsenzymet MGMT 
vigtigt for om kemoterapi virker, og epigenetiske 
profiler for kræftcellerne hos den enkelte patient 
kan sammenlignes med kendte epigenetiske pro-
filer, når der skal stilles en vanskelig diagnose.

Kortlægning af mutationer i gener er  
blevet et vigtigt redskab i patologien
Kortlægningen af  genforandringer i prøver fra 
patienter med hjernetumorer er en direkte kon-
sekvens af  de nye, revolutionerende teknikker 
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inden for sekventering af  DNA. Ved at læse se-
kvensen af  arvematerialet fra patientens prøve 
indeholdende DNA fra kræftcellerne kan ændrin-
ger i DNA sekvensen, og dermed genforandrin-
ger, identificeres. De specifikke ændringer eller 
mutationer er ofte lokaliseret til gener, der er 
defineret ved at kode for bestemte vigtige pro-
teiner. Mutationer kan manifestere sig på flere 
måder på proteinniveau, og afstedkomme ak-
kumulerede celleforandringer, der over tid re-
sulterer i tumordannelse. Specifikke mutationer 
er ofte koblet tæt sammen med tumortypen og 
dermed diagnosen, og kan således være define-
rende for en bestemt kræftform. Ved omfattende 
DNA sekventering er de hyppigste og mest ka-
rakteristiske mutationer nu blevet kortlagt for 
de forskellige typer af  hjernetumorer. Enkelte 
mutationer kan detekteres med antistoffer ved 
såkaldte immunhistokemiske undersøgelser og 
tilstedeværelsen kan ses i et mikroskop. Anven-
delsen af  genpaneler, der undersøger DNAet for 
mutationer i større eller mindre sæt af  gener, er 
et vigtigt nyt redskab, der har gjort det muligt 
hurtigt at identificere en række mutationer i ruti-
nemæssig, diagnostisk sammenhæng.

Kræftdiagnoserne afhænger  
af bestemte mutationer
Molekylærgenetiske analyser er især afgøren-
de for klassifikation af  gliomer, som er kræft 
udgået fra hjernens støtteceller. Mens gliomer 
tidligere blev diagnosticeret udelukkende ud fra 
deres mikroskopiske udseende, er diagnosen 
nu baseret på en kombination af  mikroskopi og 
molekylærgenetiske analyser, såkaldt ”integre-
ret diagnostik”. Gliomer graderes WHO grad I 
til IV, hvor grad I er de mest godartede og grad 
IV de mest ondartede. Diffuse gliomer grad II 
og III (astrocytom og oligodendrogliom) er ofte 
karakteriseret ved mutationer i IDH1 eller IDH2 
generne. Oligodendrogliomer har også kombine-
ret tab af  kromosomarmene 1p og 19q, mens 
astrocytomer i stedet ofte har mutationer i 
ATRX- og TP53 generne. Glioblastom, WHO grad 
IV, er den hyppigste primære hjernetumor hos 
voksne, og en meget aggressiv kræftform med 
median overlevelse på cirka 14 måneder. Ud-
over forandringer i EGFR og CDKN2A/B gener-
ne, er mutationer i TERT, PTEN, TP53, H3F3A 
og IDH1/2 hyppigt forekommende genetiske 
forandringer i glioblastomer. Ondartede gliomer 
hos børn er ofte karakteriseret ved mutationer i 
H3F3A genet. 

Kortlægning af mutationer i gener  
giver nye behandlingsmuligheder
Det er især mutationer i IDH-generne, 1p/19q-
tab og MGMT methylering, som er vigtige ved 
valg af  behandling efter kirurgi. Kombineret tab 
af  1p og 19q i oligodendrogliomer er associeret 
med bedre prognose og respons på kemotera-
pi og således en vigtig markør for valg af  be-
handling. Mutationer i IDH1 og IDH2 generne er 
prognostisk gunstigt, og flere studier tyder på, 
at diffuse gliomer WHO grad II og III uden IDH 
mutationer ofte repræsenterer underdiagnosti-
cerede glioblastomer, og således bør behandles 
mere aggressivt. 

DNA methylering, hvor methylgrupper påføres 
geners regulatoriske områder (promoterregi-
oner), er en mekanisme som celler ofte bruger 
til at inaktivere gener. Promoter methylering af  
genet for DNA-reparationsenzymet MGMT ved 
glioblastom er forbundet med en bedre progno-
se på grund af  øget følsomhed for kemoterapi. 
Det er en vigtig markør især hos ældre patienter, 
som ikke kan tåle både kemoterapi og strålebe-
handling. Ved methylering af  MGMT promotoren 
tilbydes disse patienter alene kemoterapi, hvor-
imod patienter uden methylering alene tilbydes 
strålebehandling.

Kliniske forsøg vedrørende målrettet behand-
ling involverende generne IDH1, EGFR og H3F3A 
er igang, og vi må afvente resultaterne fra disse 
studier inden vi kan vurdere genernes behand-
lingsmæssige relevans. I nogle tilfælde er det 
muligt at give målrettet behandling til patienter 
med BRAF-muterede gliomer.

For enkelte hjernetumorer, især hos børn, vil der 
ved manglende effekt af  standardbehandling 
blive lavet en mere omfattende genomisk ana-
lyse af  tumorvævet hvor man kortlægger alle 
relevante genetiske forandringer, inklusive fusio-
ner imellem gener, for at finde potentielle mål 
for behandling. I enkelte tilfælde ses langvarig 
og komplet behandlingsrespons ved aggressive 
hjernetumorer efter fund af  genetiske forandrin-
ger, som kan behandles med medikamenter spe-
cifikt rettet mod de pågældende forandringer.

Nye epigenetiske profilers 
betydning for diagnoserne
Udover analyser, hvor der undersøges for muta-
tioner i hele genomet, er det også blevet muligt 
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at undersøge epigenetiske forandringer i form af  
methyleringer af  DNAet. Når DNA methylering 
undersøges på helgenom niveau får man såkaldte 
methyleringsprofiler, der dækker methylerings-
status næsten en million steder i generne. Det 
har vist sig, at de mange forskellige former for 
hjernekræft har unikke og stabile methylerings-
profiler. Når kræftcellernes methyleringsprofil 
(methylom) for en given patient bestemmes og 
sammenlignes med en database af  prototyper 
på methyleringsprofiler for de forskellige former 
for hjernekræft – kan match med en bestemt pro-
totype inddrages i diagnostikken. Kortlægningen 
af  tumorcellers methyleringsprofiler  er således 
et vigtigt redskab – især når de sjældne og 
vanskelige diagnoser skal stilles. Methylerings-
profilerne giver også mulighed for at gruppere 
tumorer med den samme mikroskopiske diagno-
se i forskellige prognostiske undergrupper. For 
ependymomer, som er hyppige hos børn, kan 
man med methyleringsprofilerne underinddele 
ependymomerne i 9 forskellige undergrupper, 
hvoraf  især to har en særlig dårlig prognose. Pa-
tienter med disse tumorer har brug for mere in-
tensiv behandling. Medulloblastom, som er den 
hyppigste form for hjernekræft hos børn, kan ved 
methyleringsanalyse underinddeles i fem under-
grupper, hvoraf  en har meget god og en anden 
meget dårlig prognose.

Eksempler fra hverdagen
Udover de generelle forbedringer, der giver en 
mere sikker diagnostik og dermed en bedre pa-
tientbehandling er der efterhånden mange ek-
sempler fra hverdagen, hvor de nye omfattende 
undersøgelser af  generne gør en helt konkret for-
skel for den enkelte patient. 

En pige på næsten 2 år havde en hjernetumor, 
hvor det var vanskeligt at finde ud af  hvilken 
slags kræft, det drejede sig om. Der blev udført 
en lang række undersøgelser, som også blev vur-
deret af  internationale eksperter uden at det gav 
en sikker diagnose. Med omfattende genomisk 
kortlægning lykkedes det at finde en specifik fu-
sion mellem to gener og den 2-årige pige kunne 
derfor få en behandling i udlandet, hvor man var 
ved at undersøge effekten af  et lægemiddel, der 
netop var rettet mod den specifikke gen-fusion. 
Før fund af  den specifikke gen-fusion var pigen 
blevet opereret 6 gange på grund tilbagefald, 
men efter den nye behandling var tumor nær-
mest forsvundet.

Et andet eksempel er en dreng på 6 år, som med 
mikroskop-baseret diagnostik fik diagnosticeret 
en formodet ondartet hjernetumor, hvor der er 
få års overlevelse. Methyleringsprofilen viste, at 
barnet i stedet havde en godartet tumor, der ik-
ke skulle viderebehandles. Ved patientforløb som 
dette kan kemoterapi og strålebehandling und-
gås. Børn kan få svære bivirkninger, herunder 
mental retardering, efter aggressiv kemoterapi 
og strålebehandling. 

Et tredje eksempel er en voksen mand på 42 år, 
som med mikroskop-baseret diagnostik fik diag-
nosticeret en formodet godartet hjernetumor. 
Methyleringsprofilen viste, at det i stedet dre-
jede sig om en ondartet hjernetumor. Dermed 
kunne der sættes ind med aggressiv kemoterapi 
og strålebehandling med det samme. Patientens 
prognose blev derved forbedret.

Patologien som omdrejningspunkt  
på tværfaglige kliniske konferencer
Tværfaglige kliniske konferencer er et vigtigt ele-
ment i diagnostikken for både voksne og børn. 
Her mødes patologer, radiologer, neurokirurger, 
onkologer og børnelæger for at gennemgå og 
drøfte patientens forløb, symptomer, scanninger 
og den patologiske diagnose, så patienterne får 
den helt rigtige behandling. På Rigshospitalet er 
der også molekylærgenetikere med på de tvær-
faglige kliniske konferencer. De molekylære for-
andringer i den enkelte patients kræftceller bliver 
ofte diskuteret på konferencerne. Hos voksne er 
det især IDH-, 1p/19q- og MGMT-status som er 
relevante for behandlingen. Hos børn vil man der-
udover drøfte alle relevante molekylærgenetiske 
fund. Methyleringsprofilernes betydning drøftes 
ofte hos børn, men også hos voksne, hvor diag-
nosen er vanskelig. For patienter med tumorer 
som ikke responderer på standardbehandling, vil 
man ofte gå videre med mere omfattende gen-
omiske undersøgelser for at identificere mulige 
mål for specifikke behandlinger, der kan gavne 
den enkelte patient.

Perspektiver
Undersøgelse af  specifikke gener med sekvente-
ring har allerede vist sig at have stor værdi for 
at kunne stille præcise kræftdiagnoser og der-
med give patienterne den helt rigtige behandling. 
Som et led i dette har mere omfattende geno-
miske undersøgelser også vist sig at kunne bi-
drage til en mere præcis diagnostik. Omfattende 
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genomisk sekventering resulterer allerede nu i 
specifikke fund og dermed også i præcise be-
handlingsmuligheder. Vi forventer, at denne ud-
vikling fortsætter de næste år, hvor den vil lede 
til bedre diagnoser og bedre behandlingsmulig-
heder. Det er vigtigt, at WHO klassifikationen og 
definitionerne af  de enkelte kræftsygdomme op-
dateres i takt med fund af  nye betydningsfulde 
gener – men afgørende er, at den nye viden der 
integreres i diagnostikken er robust, og sker i et 
tæt samarbejde imellem patologer og moleky-

lærbiologer. Med en integreret robust diagnostik 
vil vi få den nye viden om gener omsat til gavn 
for patienterne. Den nye udvikling forventes over 
de næste år at give en stigende overlevelse for 
patienter med hjernekræft, samtidig med at der 
forventes færre bivirkninger for de patienter, der 
kan undgå unødig behandling. Patologiens rolle 
i de multidisciplinære cancergrupper og på de 
tværfaglige kliniske konferencer er afgørende for 
at sikre, at den nye viden om gener når helt frem 
til patienten i den kliniske hverdag.




