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Bivirkninger  til medicinsk kræftbehandling 
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Molekylær biologi → Nye stoffer: 
• Mere specifikt angrebspunkt 
• Færre bivirkninger  
• Bedre virkning på svulsten 
→ Personlig behandling……  
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Personlig medicin 

• Fire grundlæggende elementer som spiller 
sammen: 

  viden 

  teknologi 

  samarbejde  

  etik 



Personlig medicin - samarbejde 

… Personlig medicin 



Målet med targeteret behandling er: 
Den bedste behandling til patienten 



Brug af biomarkører I den kliniske 
hverdag og I forskningen 

Fokus på patologi, molekylære 
biomarkører og sekventering 



Vævsprøver - mikroskop 
Fordele: Identificerer kræftceller og kan f.eks. bruges til behandlingsvalg (Østrogen) 
Ulemper: Grovsortering 

Blod prøver 
Fordele: simpel, relativt billigt, kan bruges til monitorering, opbevares let 
Ulemper: Kan ikke anvendes i alle kræfttilfælde, siger intet om lokalisation og spredning 

Billeddiagnostik (CT, PET, UL, MR) 
Fordele: stadieinddeling, strategi for operation, metastaser 
Ulemper: Ikke vise celle strukturer og molekyler 

Analyser til diagnostik og behandling 

De klassiske metoder 



Hvad skal vi opnå? 
Personaliseret medicin - MÅLET 

En gruppe kræftpatienter 

Standard behandling 

Targeteret  
individualiseret  
kombinationsbehandling 

Biomarkører 



Hvor langt er vi?  
2006 

Sparsom 
individualiseret 

molekylær 
behandling 

2016  
Delvis 

individualiseret 
behandling 

 
2026  

Personlig behandling. 
Mange prædiktive og 

prognostiske 
biomarkører vil være 

kendte 
 

Genprofiler forskning/rutine med laboratorieanalyser, kan bidrage til at  
udvælge patienter til forskellig biologisk medicin (personlig medicin) 

Den kliniske problemstilling:  
Hvordan kan vi finde den rigtige medicin til den enkelte patient? 



Sekventering kan bidrage til 
personlig behandling 

Kræft er en genetisk sygdom 

DNA 

          Det centrale dogme            

RNA 

Protein 

Transkription:  
Syntese af RNA  
med DNA som  
skabelon 

Translation:  
Biosyntese af protein 



 

Eksempler hvor den patologiske rutine diagnostik er en 

forudsætning for personlig medicin 
 

Patienter med Colorectal cancer -  KRAS, NRAS, BRAF, PIK3Ca  

(Cetuximab/ Panitumumab) 

 

Patienter med Gastrointestinal sarcoma tumors (GIST) - c-KIT, PDGFa, KRAS, NRAS, 

BRAF, PIK3Ca (Imatinib) 

 

Patienter med Malign melanom – BRAF (Sorafenib) 

 

 Patienter med Lunge cancer – EGFR (Erlotifinib) 

 

Patienter med Ovarie cancer – BRCA1/2 (Olaparib) 

 

Patienter med Mammae cancer – ER status (Tamoxifen) 

 

 



Tyk –og endetarmskræft 
Den 3. hyppigste kræftform i Danmark med ca. 4.400 nye tilfælde årligt. 
Halvdelen af patienterne udvikler metastatisk sygdom. 
Metastatisk sygdom forringer overlevelsen og kun 15 % vil være i live efter 5 år. 

Patienter får i dag direkte ved immunhistokemiske undersøgelser påvist tab af  
ekspression af mismatchrepairproteiner (pMLH1, pPMS2, pMSH6 og pMSH2).  
Defekter i DNA-mismatch repairsystemet har vist sig at have 
prognostisk betydning, samt at være af betydning ved diagnosticering 
af hereditær non-polypøs kolorektalcancer (HNPCC). 
Patienter får i dag foretaget DNA sekventering og viden om mutationer i 4 gener: 
KRAS, NRAS, BRAF og PIK3CA.  
Ændringer i KRAS, NRAS og BRAF har behandlingskonsekvens. 

EGFR pathway aktiveret i ca. 85% af  
metastaserende colorectale adenokarcinomer  
 
Anti-EGFR behandling  
(Cetuximab/panitumumab) standardbehandling  
i kombination til kemoterapi 
 



MMR - IHC 

MMR status undersøges rutinemæssigt vha. 

immunhistokemi (kernefarvning).  

Ved tab af både MLH1 og PMS2 suppleres med 

undersøgelse for BRAF mutation og/eller 

methylering af MLH1-promotoren for at skille de 

arvelige fra de sporadiske cancere. 



Historien om KRAS – på en enkelt nat 



Analyser bliver mere og mere komplexe for  
både laboratorie, kliniker og patient 

RAS 

BRAF 

PIK3Ca 

Patienter med WT status er  

kandidater for behandling  

med Cetuximab  



Sekventering  
= 

Next Generation Sequencing (NGS) 

NGS teknologi kan bruges til: 
• Genom sekventering –  
 hele genomet analyseres 
• Exom sekventering – Gener   
 kodende områder analyseres 
• Målrettet sekventering – udvalgte gener/områder analyseres  
 paneler af gener – hot spot eller kodende områder af udvalgte gener 



Workflow – flere processer på 3 forskellige maskiner 

Kugler som har en præcis størrelse så de passer præcist til en brønd 

Positivt ladede partikler som isoleres vha magneter 

6 millioner brønde/chip 

svarende til 

6 millioner sekvenser i et hug 

svarende til  

6 millioner ph.-metre/chip 



Library Preparation 

Genetisk barkode 



Sekventering  

6 millioner  

brønde 

Proton afgivelsen giver  

lille ph ændring (kemisk signal)  

som oversættes til et digitalt signal 



Tid er en vigtig parameter 

1.5 mill. brønde 

6.3 mill. brønde 

11 mill. brønde 

Ion 540 Chip 125 mio. brønde 



Data interpretation -Torrent Suite Variant Caller  

5% 

~10% tumor kerner 



Datamining – KRAS codon 13 mutation 

c.38G>A, p.G13D in exon 2 
No treatment with  

Cetuximab/Panatumimab 



Analyseresultater rapporteres via patologisystemet 





Eksperimentel behandling 

INTET KAN LØFTES ALENE 

 

 

Vi har etableret ugentlige tumorboard møder, 
hvor alle specialister er til stede 

Når der ikke er flere standardbehandlinger  



NEXT – et nationalt samarbejde 

Eksperimentel behandling 

De onkologiske og hæmatologiske afdelinger i NEXT dækker hele den danske  
befolkning og alle former for onkologiske og hæmatologiske sygdomme.  
Det nationale samarbejde i NEXT betyder, at flere patienter tilbydes eksperimentel  
behandling for kræftsygdomme. 



Eksperimentel behandling 

1979 Testikel kræft behandlet med stråle og kemoterapi 
 
Jan 2013  Whipple operation for sjælden cancer på overgangen  
 mellem bugspytkirtel og tarm (Papilla Vateri) 
 Adjuverende kemoterapi med gemcitabin i 6 måneder 
 Kontrol på onkologisk afdeling 
 
Jun 2015 Progression med lunge og levermetastaser 
 Gemcitabin + nab-paclitcaxel  
 
Aug 2015 Progression på standardbehandlingen 
 Henvises til Fase I enheden mhp. experimentel  behandling 
 
Nov 2015 Sekventering  viser HER2 amplifikation (3+) 
 Analyseresultat konfirmeret med IHC og FISH.  
                    Tumorboard (MDT) og tilbydes Herceptin + Capecitabin 
 
Jan 2016 Regression af samtlige lunge og lever metastaser 
 
Aug 2016   Progression, ny biopsi, exom sekventering foretages  

CASE  



Rutine NGS analyse (80) vs exom (38K) 
Varianter 



Normal væv (32,617 varianter) vs  
Tumor væv (37,892 varianter) 

Mindsker antallet af mutations varianter til 5,275. 

 

Varianter som ikke er nedarvede mutationer.  



 Interessante gener efter filtrering 

MLXIPL  carcinoma 

TNFRSF10C malignant_melanoma 

CNTNAP3B adenocarcinoma 

SVIL  astrocytoma_Grade_IV 

FAM21A  carcinoma 

KRTAP5-8  adenocarcinoma 

TEKT5  squamous_cell_carcinoma 

GAS8  adenocarcinoma 

LLGL1  adenocarcinoma 

POTEC  adenocarcinoma 

DMPK  carcinoma  

C21orf33  carcinoma  

ACRC  clear_cell_renal_cell_carcinoma 

Hvorefter betydning af en ændring  



Er alt klaret med biobank og sekventering 

 
Ny viden/teknologi skaber nye muligheder, men også 

nye spørgsmål 
  

Biobank og molekylære metoder, herunder NGS, er 
vigtige elementer i det samlede billede, som kan 

bidrage i patientens personlige behandling  
 

Vi skal sammen skabe nye spørgsmål 
og ny viden så personlig medicin kan 

blive optimal! 

NEJ! 



Spørgsmål? 


