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Hvorfor EGFR mutationstest? 

• I 2004/2005 fandt man at patienter med specifikke 

mutationer i EGFR genet havde bedre følsomhed for  

tyrosinkinasehæmmere (TKI’ere) som gefitinib og erlotinib 

end patienter uden mutationerne. 

• Patienter med aktiverende mutationer har signifikant 

længere PFS (progression free survival) og OS (overall 

survival) efter behandling med TKI’ere end med gængs 

dobbelt stof kemobehandling (ex. carboplatin/paclitaxel) 

 



Kan man ikke bare give TKI’ere til alle med NSCLC? 



EGFR mutation 

• Hvem har? 

• Ikke ryger 

• Kvinde 

• Asiat 

• Adenokarcinom 

 

• Hvem undersøger vi? 

• Alle med NSCLC - i form af 

adenokarcinom 

• 10 – 15 % muteret 

 

40 - 50 % 



Rekvirenter 

• Onkologisk afdeling 
 

• ”Der udbedes venligst EGFR-

mutationstest på ovenstående 

patienter forud for behandling i 

Onkologisk Afdleing”  

 

• Lungemedicinsk afdeling 
• Pr. mail 

• Evt. som lille kommentar på 

almindelig histologi eller cytologi  

 

 

 



Arbejdsprocedurer 

Fremfinding af 
præparater 

Sekretær 

Finder alle 
præparater med 

den maligne 
diagnose 

Udvælgelse af 
materiale 

Bioanalytiker el. 
læge 

Mikroskoperer 
og vælger bedst 

egnede 
materiale. En 

læge foretager 
altid endelig 
udvælgelse. 

Oprensning af 
nucleinsyrer 

Bioanalytiker 

Oprensning ved 
cobas Sample 
Preparation Kit 

Opsætning af 
test 

Bioanalytiker 

cobas EGFR 
mutationtest 

Svarudskrivning 

Bioanalytiker 

Svar skrives i 
patologisystem 
af bioanalytiker. 
Godkendes af 

læge. 



Materialetyper 

• Histologi 

• Resektat 

• Biopsi 

 

 

 

 

 

• Cytologi 

• FNA 

• Eksudater 

• Børstebiopsi/sekreter 

• Konventionelle udstrygninger. 

• Væskebaseret teknik 

• Bundfald fra ovenstående 

 

 
Cytologi 

48% 
 Histologi 

52% 



Udvælgelse af materiale 

• Generelle krav til materiale: 

• Vitale celler 

• 10 % tumorcellekerner i forhold 

til totalt antal cellekerner 

• Makrodissektion 

• Mikrodissektion 

 

 

 
MAKRO- 

dissektion 

MIKRO- 

dissektion 

Afskrabning af 

tumorceller 

som foretages 

ved brug af 

”det blotte øje” 

Afskrabning af 

tumorceller 

foretages 

under samtidig 

mikroskopi 

Antal 

celler? 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=lung+cancer+histology&source=images&cd=&cad=rja&docid=RmhoBC_3ZGFk-M&tbnid=m_HB8jtbVPc0rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ctrgenpath.net/2011/06/slide-of-the-week-lung-cancer-july-4th-2011/&ei=Om0uUZGyLYTHsgbA1oG4CQ&psig=AFQjCNHY8IMlkAE2Uc2dy_GQ2nzx03ITRA&ust=1362083502892089


Udgangsmateriale 

Histologi 

• Fuldsnit 

• Makrodissektion 

• skrab i blok med skalpel 

• skrab af snit med skalpel 

• Der sammenlignes altid med 

HE-farvet nabosnit 

 

 

 



Udgangsmateriale 

Cytologi 

• Evt. scannes præparat ind 

• dokumentation ved eneste 

diagnostiske materiale 

• Prikker markeres med 

glasskriver på bagsiden 

• Dækglas fjernes (xylen) 

• Xylen 

• Tørring 

• Celler skrabes af med skalpel 

• makroskopisk 

• mikroskopisk 

 

 

 



Cytologisk udgangsmateriale 

Makrodissektion 

• muligt når der i materialet er 

større områder med > 10 % 

tumorceller 

• ved markeringer skrabes celler 

af med skalpel og føres over i  

99 % ethanol 

 

 

 



Mikrodissektion 

• nødvendigt når de maligne celler 

forekommer i små grupper 

omgivet at normal celler (evt. 

metastase til lymfeknude) 

• dissektion foregår under 

mikroskop 

• bioanalytiker estimerer % 

tumorceller til besvarelsen 

 



Mikrodissektion 

MGG-farvede præparater 



PAP-farvede præparater - mikrodissektion 



Oprensning af nucleinsyrer 

Afskrab af celler 

Overførsel til alkohol – tørring 

Proteinase K behandling v. 56 ○C 

For histologisk materiale desuden et trin v. 90 ○C 

Vask med div. buffere 

Isolering af rent DNA 



 

 

Mutationsanalyse 

Opsætning af test 

http://www.dnalc.org/resources/animations/pcr.html


Besvarelse  

• +/- mutation 

• Tydelig angivelse hvis 

resistens mutation 

• Hvilken teknik er anvendt, 

og hvad kan den. 

• % tc 

• +/- makro- eller 

mikrodissektion 



Kvalitetssikring  

• +/- kontrol i hver kørsel 

• Endogen kontrol; kontrol af 

kvaliteten af oprenset DNA 

• Kendt mutation og wild type med 

én gang hver måned 

• Monitoring af mutationsfrekvens 

og fordeling. 

 



Måske et lille spørgsmål 


