
 

 

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af O6-methylguanin DNA methyltransferase 

(MGMT) promoter methylering i glioblastomer. 

 

Anbefalingerne er udarbejdet som samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG) 

og Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS). 

 

1. revision udført juni 2018. 

 

 

Baggrund/targeteret behandling 
Methylering er en af flere mekanismer til regulering af gen-ekspression. Methylering af MGMT 

genets promoter menes at være en både prædiktiv og prognostisk faktor i glioblastomer.  

 

Promoter methylering af DNA-repair genet MGMT ved glioblastom er forbundet med en bedre 

prognose på grund af øget følsomhed for Temozolomid behandling. Anvendelsen af MGMT som 

prædiktiv markør er især relevant hos de ældre patienter der ikke kan tåle både Temozolomid 

behandling og strålebehandling. Ved methylering af MGMT promotoren tilbydes disse patienter 

alene Temozolomid behandling, hvorimod patienter uden methylering alene tilbydes 

strålebehandling. 

 

1. Udvælgelse af analysemateriale 

Ved udvælgelse af tumorvæv fra formalinfikseret paraffinindstøbt vævsmateriale vurderes 

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

områder tælles ikke med). Der angives en procent tumorcellekerner af totalt antal cellekerner. 

Vurderingen foretages på et snit udtaget i umiddelbar relation til snittene til den 

molekylærbiologiske analyse, hvilket er særligt vigtigt ved anvendelse af biopsimateriale. 

Hvis procentdelen af tumorvæv er for lav i hele snit, udvælges et område til manuel mikrodissektion 

hvor andelen af tumorcellekerner i det afskrabede område skal vurderes. Manuel mikrodissektion 

foretages ved markering af det egnede område og afskrabning af dette område fra ufarvede snit 

monteret på glas eller direkte fra paraffinblokken.  

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

afskrabning af cellerne. 

Der bør til analysen bruges højest mulig tumorcelle procent – dog ikke under 50%.  

 

Bisulfit konvertering: 

Bisulfit behandling af DNAet er nødvendig ved anvendelse af den nedenfor beskrevne 

analysemetode. Under bisulfitkonverteringen omdannes umethyleret cytosin til uracil (thymin), 

mens methyleret cytosin forbliver uændret. Derved er det muligt at skelne mellem methyleret (CpG) 

og umethyleret DNA (UpG).  

 

2. Analysemetoder 

Pyrosekventering. 

Ifølge Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (www.dnog.dk) anbefales det at analysen udføres med 

MGMT Pyro Kit (Qiagen).  Med dette kit måles methyleringsniveau af 4 CpG sites kvantitativt i 

exon 1 af MGMT genet. Ved pyrosekventering aflæses hvor mange procent cytosin, der er 

omdannet til thymin ved bisulfit konverteringen (1).  

 

http://www.dnog.dk/


 

 

Ved fortolkningen af resultatet lægges et cut off på 10% i gennemsnit på de fire undersøgte CpG 

sites. Det vil sige at et gennemsnit på mindst 10% tolkes som methylering og et gennemsnit under 

10% tolkes som ikke-methyleret. Denne praksis anvendes flere steder, men det skal bemærkes at 

der ikke er videnskabelig evidens for et præcist cut off. 

 

Eksempel på pyrosekventering af ikke-methyleret prøve: 

 
 

Eksempel på pyrosekventering af methyleret prøve: 

 
                                                                                                                                            
 

Pyrosekventering med kommercielt kit (Qiagen): 

Fordel: Enkel opsætning. Valideret kit. 

 Ulempe: Relativt arbejdstungt. Antal CpG sites er defineret af kittet. 

 

 

 

3. Svarafgivelse bør indeholde 

1. Titel på analysen 

2. Prøvedato  

3. Prøvenummer 

4. Rekvirent 

5. Indikation for analysen 

6. Prøvemateriale 

7. Procent andel af tumorcellekerner i materialet 

8. Anvendt metode og følsomhed af denne 

9. Oplysning om methylering der kan detekteres ved den anvendte metode 

10. Methylering (procent) fundet i analysen på hver af de undersøgte sites 

11. Fortolkning af resultatet 

12. Svardato 

13. Signatur 

14. Unik ID på hver side 

15. Angivelse af totalt antal sider 

16. Kodning med SNOMED koder  



 

 

 

4. Bemærkninger 

 Metoden til oprensning af DNA skal være valideret og kvaliteten af det oprensede skal være 

i en kvalitet og mængde passende til den anvendte analysemetode.  

 Svartiden for analysen bør være afstemt med klinikerne for deres videre planlægning af 

behandling. 

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

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

kontroller.  

 

5. Kvalitetskontrol 

Laboratoriet bør indgå i eksternt kvalitetssikringsprogram. 

Eksempel: www.ccneqas.org.uk    

 

6. SNOMED kodning 

FE13I7 MGMT gen methyleret 

FE13I8 MGMT gen ikke methyleret 

F1581C Inkonklusiv DNA-analyse 

 

7. Revidering af anbefalingerne 

Anbefalingerne revideres ved behov – dog senest efter to år. 

 

8. Anbefalingerne er revideret af: 

Bjarne Winther Kristensen, Odense 

Henning Boldt, Odense 

David Scheie, RH 

Karin de Stricker, RH 

Louise Klarskov, Herlev (kontaktperson UMP) 
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