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Undersøkelse av HER2 status utføres på primære mammakarsinomer og i tillegg på 
recidiver og metastatiske lesjoner etter rekvisisjon fra kliniker. Undersøkelsen gjøres 
primært på nålebiopsier men bør gjentas på operasjonspreparatet dersom det er tvil 
om tolkningen. 

Patologigruppen tilknyttet NBCG utarbeidet  nasjonale retningslinjer for undersøkelse 
av HER2 status sist i 2012. 

I tråd med dominerende internasjonal praksis anvender nesten alle nasjonale miljøer 
en todelt algoritme: først undersøkelse ved immunhistokjemi (IHC), deretter in situ 
hybridisering (ISH). ISH kan som alternativ også anvendes primært. 

 

IMMUNHISTOKJEMI: Det anbefales å benytte en standardisert metode (kit), og en 
anmodes om å delta i eksternt kvalitetssikringsprogram i tillegg til at interne kontroller 
inkluderes. Ved IHC 0 eller 1+ regnes prøven som negativ. Ved 2+ regnes prøven 
som usikker, og det gjøres ISH. Ved 3+ regnes prøven som positiv, og dette kan 
utløse behandling direkte. Eventuelt kan også 3+ verifiseres ved ISH.  

Terskel for kategorien 3+ er at kraftig komplett membranfargning foreligger >10% av 
tumorcellene. Terskel for kategorien 0 er ingen eller svak inkomplett membranfarging 
i <10% av tumorcellene. Terskel for verdien 1+ er svak/moderat/sterk inkomplett 
membranfarging i >10% av tumorcellene. Terskel for 2+ er svak/moderat komplett 
membranfarging fokalt eller i alle tumorcellene (>10%), eller sterk komplett farging i 
<10% av tumorcellene.	

Ved grenseverdier (10-30%) kan en overveie  ISH i tillegg. 

 

IN SITU HYBRIDISERING: Det anbefales å benytte en standardisert metode (kit), og 
at en deltar i eksterne kvalitetssikringsprogram. Probe for både HER2 og Kromosom 
17 (K17) anvendes, og mange benytter nå dobbelfargning der begge prober 
fremstilles på samme snitt.  Ulike metoder kan anvendes (FISH, CISH, SISH). 

Den observerte verdi (etter telling av minst 20 celler) rapporteres eksakt til kliniker, 
som  vurderer resultatet videre i forhold til behandling. 



Patologigruppen i NBCG anbefaler at en nå forholder seg til følgende retningslinjer i 
henhold til oppdatering fra ASCO (Wollf m.fl, JCO 2013) og nye britiske retningslinjer 
(Rakha m.fl, Journal of Clinical Pathology 2015):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

I grensetilfeller, både for IHC og ISH, bør en være ekstra oppmerksom angående 
optimal kvalitet, og usikre fargninger bør repeteres, eventuelt med begge teknikker.  
Dersom operasjonspreparater må anvendes, er det mulig at ISH er en noe mer 
pålitelig teknikk som er mindre følsom for suboptimal fiksering. 

 

 

																																	Validert	IHC	kit	-	invasiv	primærtumor	eller	residiv	

Score	0/1+		HER2	negativ	

Ingen	membranfarging	
eller	inkomplett	
membranfarging	i	<10%	
av	tumorcellene	eller	
svak/så	vidt	synlig	
inkomplett		
membranfarging	i	>10%	
av	tumorcellene	

	

Score	2+	usikker	
HER2status	(borderline)	

Svak	til	moderat	
komplett	
membranfarging	i	mer	
enn	10%	av	tumorcellene	
eller	sterk	komplett	
membran-farging	i	<	10%	
av		tumorcellene	

	

Score	3+	HER2positiv	

Sterk	komplett	
membranfarging	i	>10%	
av	tumorcellene	

	

																																																		In	situ	hybridisering	(FISH	eller	annen	ISH)	

HER2	Negativ	

Dual	probe	HER2/CEP17	
ratio	<2	OG	
gjennomsnittlig	antall	
HER2	signaler	per	celle			
<	4	

HER2	Borderline/ikke	
amplifisert	

Dual	probe	HER2/CEP17	
ratio	<2,0	med	
gjennomsnittlig	antall	
HER2	signaler	per	celle	4-
6	ELLER		ratio	1,80-1,99	

HER2	Positiv	

Dual	probe	HER2/CEP17	
2	eller	høyere	ELLER	
gjennomsnittlig	antall	
HER2	signaler	per	celle	6	
eller	høyere	

Tell	flere	celler	eller	
retest	på	en	annen	blokk	
evt	på	operasjons-
preparatet	dersom	
undersøkelsen	er	utført	
på	nålebiopsi	



Heterogene svulster: I sjeldne tilfeller kan det foreligge områder med ulik HER2 
status i ulike områder i tumor. I slike tilfeller må en se over hele snittet og velge ut 
områder med avvikende HER2 uttrykk, telle signaler per celle og beregne ratio i det 
enkelte område. Det er anbefalt at en teller og beregner ratio for minst tre synsfelt 
med minst 20 celler i hvert. En bør overveie å sammenholde funn med IHC snitt.   

Dersom ratio i ett eller flere slike områder er 2 eller høyere kan tumor ansees HER2 
positiv. Det bemerkes at dersom ratio er 1.8-2.2 bør en telle minst 60 celler i hvert 
område før en konkluderer. Ved ratio mellom 1.8 og 1.99 etter gjentatte tellinger, kan 
kasus ansees HER2 negativt 
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