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Hva er molekylærpatologi? 

Den delen av patologien som 

omfatter sykdomsmekanismene 

ved endringer i cellenes 

molekylære struktur og 

funksjon. 

 

I praksis bruker vi ulike 

undersøkelsesteknikker til å 

påvise og se på endringer i 

DNA og mRNA i celler og 

vevssnitt.  



Er molekylærpatologi nytt? 

  

… den store etterspørselen er ny  

… og at våre funn stadig blir tillagt større vekt i patologisvaret  

 

Våre metoder og analyser har kommet i fokus i forbindelse med økt 

bruk av målrettede legemidler. Det kommer nye kreftmedisiner på 

markedet og stadig ny teknologi innen molekylærpatologi for å finne 

ut hvem som skal ha dem. 

 



Noen begreper som knyttes til 

molekylærpatologi: 

 

 

 

 

Persontilpasset medisin 

 

Målrettede legemidler 

 

Immunterapi 



Persontilpasset medisin 

Genene som er muterte i kreftceller er ofte 

«gasspedaler» som ikke kan reguleres og 

som driver en hurtig vekst av kreftcellene. 

 

Legemidlene som hører inn under 

kategorien persontilpasset medisin 

fungerer stort sett ved å stoppe slike 

muterte «gasspedaler».  

 
Ref. Kreftforeningen.no 



Målrettede legemidler.. 

..kan drepe (blokkere) kreftcellene ved at de rettes direkte 

mot den genetiske forandringen. Noen eksempler: 

 
Brystkreft: 

Legemiddelet trastuzumab (Herceptin) stopper signalene fra 

vekstreseptoren HER2. 

 

Føflekkreft (melanom): 

Legemiddelet vemurafenib (Zelboraf) virker på kreftceller med mutasjon i 

BRAF-genet. 

 

Ikke-småcellet lungekreft: 

Mutasjoner i vekstreseptoren EGFR kan behandles med Gefitinib (Iressa). 

 
Ref. Kreftforeningen.no 

 

 

 

 



Immunterapi 

Kreftceller har dessverre evne til å utvikle mekanismer som 

beskytter dem mot immunforsvarets angrep. 

 

Immunterapibehandling er legemidler som fjerner 

«bremseklossene» i immunforsvaret. Pasientens eget 

immunsystem utnyttes til å angripe kreftcellene direkte. Målet med 

behandlingen er å gjøre immunsystemet i stand til å oppdage og 

fjerne kreftsvulstene. 

 

God nytte er sett ved føflekkreft og lungekreft.  

Ikke småcellet lungekreft med PD-L1 protein i tumor behandles 

med Pembrolizumab (Keytruda). 

 

 
Ref. Kreftforeningen.no 

 



Høsten 1993 etablerte overlege Harald Aarset og en 

bioingeniør PCR-lab. Innen jul hadde de fått på plass 

klonalitetsanalyser for B- og T-celler. Dette regnes 

som starten på molekylærpatologiaktiviteten ved 

Avdeling for patologi, Regionsykehuset i Trondheim. 

 



1993 - 2001: 

Lymfomdiagnostikk 

DNA ploidi.  

2 bioingeniører 

 

2002 - 2008: 

Flere teknikker og 
analysemaskiner 
tas i bruk. 
Analyserepertoar 
utvides. 

2 bioingeniører 

2009 -2018:  

Prøveantallet 
øker og svartiden 
skal ned. 

2009:  

3 bioingeniører 

2016:  

4 bioingeniører 



Ph.d i 
molekylærbiologi/ 

overingeniør  

 

1 stilling 

Patologer 

Bioingeniører med 
3-årig utdanning 

(bachelor) 

 

4 stillinger 



 



Enhet for molekylærpatologi («molpat») 

ved Avdeling for patologi  i 2018 

Analysene vi gjør brukes bl.a. til  

• diagnostikk 

• klassifisering 

• valg av medikament/ behandling 

 

I tillegg kan de si noe om respons på behandling (om 

sykdommen er borte) og prognose. 

 

Vi grupperer analysene våre i FISH-analyser 

og det vi kaller PCR-baserte analyser. 



Analyser 

Lymfom Sarkom Solide tumorer 

Klonalitet, B-celle lymfom EWSR1 splitt Kolon (KRAS, BRAF, NRAS, MSI) 

Klonalitet, T-celle lymfom EWSR1-FLI1, t(11;22) Melanom (BRAF, NRAS) 

MYD88 L265P SS18 (SYT) splitt GIST (KIT, PDGFRA) 

CCND1 splitt SS18-SSX, t(X;18) 

IGH-BCL1, t(11;14) MDM2 amp Lunge/ NSCLC 

MYC splitt DDIT3 splitt EGFR 

MYC-IGH FUS splitt ALK splitt 

BCL2 splitt CHOP-TLS (FUS), t(12;16) ALK-EML4 

BCL2-IGH/ t(14;18) FOXO1 splitt ROS1 splitt 

BCL6 splitt USP6 (Nodulær fascitt, utelukke sarkom) MET amp 

MALT1 splitt 

DUSP22 Hjerne/Nevro Mamma 

Tap av heterozygositet (LOH) 1p19q HER2 amp 

Myelom MGMT metyleringsstatus 

IGH-FGFR3, t(4;14) IDH sekv Trofoblastsykdom/ mola 

DEL17 (TP53) ID-PCR (STR genotyping) 

IGH-MAF, t(14;16) Mucoepidermoid karsinom 

MAML2 splitt Vevskontaminasjon 

ID-PCR (STR genotyping) 



Prøvemateriale 
Hovedsakelig 

formalinfiksert, 

parafininnstøpt 

tumorvev.  

 



Klonalitet 
Her ser vi på om lymfocyttene i et infiltrat av T- eller B- lymfocytter er 

reaktive (polyklonale) eller monoklonale. Diagnostikk av non-Hodgkins 

lymfomer. Metode: PCR og fragmentanalyse. 

 

 



Mutasjonsspesifikk PCR 

Pos KRAS mut7,  

dvs. c.38G>A, p.G13D   



Påvise punktmutasjoner ved 

Sangersekvensering 



Påvisning delesjoner eller insersjoner ved 

Sangersekvensering 



MSI (mikrosatellittinstabilitet) 
MSI betyr sviktende DNA-reparasjon og er en prognostisk 

markør for colorektal cancer. 

 

 

 



MGMT-promotor metyleringsstatus 

Vi ser etter manglende metylering av MGMT-promotor  

(1) bisulfittkonvertering – 2) PCR – 3) gelelektroforese 

 

Under bisulfittkonvertering omdannes umetylert cytosin til uracil (thymin), 

mens metylert cytosin forblir uendret. Dermed er det mulig å skille mellom 

metylert og umetylert DNA ved PCR. 

 

 
 
MGMT-genet koder for et DNA-

reparasjonsenzym som hemmer 

effekten av cellegiften som 

gliompasienter tilbys. MGMT-genet kan 

«slås av» ved DNA-metylering i 

promotor og det viser seg at de med 

metylering har bedre prognose enn de 

som har umetylert MGMT-promotor. 



RNA og Revers Transkriptase -PCR 



 

FISH 
Fluorescence In Situ Hybridisering 



En cytogenetisk teknikk 

for å detektere og lokalisere 

tilstedeværelse eller fravær av 

spesifikke DNA- sekvenser på 

kromosomer. 

 

Det brukes fluorescensemerkede prober som binder seg kun 

til komplementære sekvenser på kromosomet. 

 

ISH FISH 

SISH 

CISH 



Translokasjon (lymfom, sarkom, myelom, NSCLC) 

Amplifikasjon (mamma, sarkom) 

Delesjon (myelom, oligodendrogliom) 

Inversjon (NSCLC) 

 



MYC splitt 

HER 2 amplifikasjon 



De fleste analysene våre er FISH-analyser 

Lymfom Sarkom Solide tumorer 

Klonalitet, B-celle lymfom EWSR1 splitt Kolon (KRAS, BRAF, NRAS, MSI) 

Klonalitet, T-celle lymfom EWSR1-FLI1, t(11;22) Melanom (BRAF, NRAS) 

MYD88 L265P SS18 (SYT) splitt GIST (KIT, PDGFRA) 

CCND1 splitt SS18-SSX, t(X;18) 

IGH-BCL1, t(11;14) MDM2 amp Lunge/ NSCLC 

MYC splitt DDIT3 splitt EGFR 

MYC-IGH FUS splitt ALK splitt 

BCL2 splitt CHOP-TLS (FUS), t(12;16) ALK-EML4 

BCL2-IGH/ t(14;18) FOXO1 splitt ROS1 splitt 

BCL6 splitt USP6 (Nodulær fascitt, utelukke sarkom) MET amp 

MALT1 splitt 

DUSP22 Hjerne/Nevro Mamma 

Tap av heterozygositet (LOH) 1p19q HER2 amp 

Myelom MGMT metyleringsstatus 

IGH-FGFR3, t(4;14) IDH sekv Trofoblastsykdom/ mola 

DEL17 (TP53) ID-PCR (STR genotyping) 

IGH-MAF, t(14;16) Mucoepidermoid karsinom 

MAML2 splitt Vevskontaminasjon 

ID-PCR (STR genotyping) 



FISH på parafinsnitt: 

bioingeniør + patolog = sant 

Bioingeniør 
mikroskoperer 
ca. 100 celler 

Patolog 
mikroskoperer 
ca. 100 celler 

Tellinger/ funn 
sammenliknes. 
Ved uenighet 

mikroskoperes 
prøven på nytt. 



Myelomatose FISH 
Påvisning av cytogenetiske avvik i plasmaceller (CD138+ 

celler) fra beinmargsaspirat fra pasienter med myelomatose. 

 

Biobank1, Norsk forskningsbiobank for myelomatose (Helse 

Midt-Norge/ NTNU) mottar prøver fra hele landet. Materialet 

brukes både til forskning og diagnostikk. FISH-analyse ved 

Avd. for patologi er en del av diagnostikken. 

 



Bioingeniørenes rolle er å utføre FISH-analysen og 

mikroskopere/ telle.     

     

    Bioingeniørene kan: 

    1) Konkludere og fylle ut 

    svarskjema. Svarskjema 

    legges til patolog som  

    besvarer prøven. 

    eller  

    2) Legge prøven til overing. 

    for kontrollmikroskopering 

    (vanskelige tilfeller). 

    De aller fleste   

    myelomprøvene besvares i 

    praksis av bioingeniører. 

 



Case: Mann med hurtigvoksende 

lymfeknuter på halsen og tumor i 

thyreoidea. 

  
Er det  

- Lymfom (inkl. intrathyreoidalt))? 

- Thyreoideakarsinom? 

- Inflammatorisk eller infeksiøs tilstand? 



Det fryktes aggresivt lymfom. ØNH-lege ber om 

raskt svar for igangsetting av behandling. 

 

Biopsien «hurtigfremføres». 

 

Burkitts lymfom eller storcellet lymfom? Vanskelig 

å skille lysmikroskopisk. «Tøffere» behandling ved 

Burkitts. 

 

Det bestilles immunhistokjemi og 

molekylærpatologiske analyser (FISH) for å 

påvise evt. rearrangering av genene MYC, BCL2 

og BCL6. 

 



Dag 2: 

FISH-prøvene som ble igangsatt kvelden før er 

hybridisert over natt og neste morgen kl. 08:30 er 

bioingeniør og patolog i full gang med 

mikroskopering. 

 

Resultat av FISH: 

 MYC splitt: positiv 

 MYC-IGH: negativ 

 BCL2 splitt: negativ 

 BCL2-IGH: negativ 

 BCL6: negativ 

 



Diagnose (kortversjon): Biopsier fra 

lymfeknute med høygradig malignt B-celle 

lymfom, best forenlig med Burkitts lymfom. 

 

Kl. 10 er pasienten i gang med behandling. 

 

Godt teamarbeid 

= raskt svar og 

behandling til  

riktig tid. 

 

 

 

1 patolog på 

telefon fra 

hytta 

 

 

1 patolog 

 

1 

bioingeniør/  

molpat 

1 

bioingeniør/ 

hurtig- 

fremføring 

1 

bioingeniør/ 

immun 



Case: Ung kvinne med kul på kinnet 

 
En blåflekk på kinnet har endret seg til en 

kul. Det mistenkes kreft allerede ved 

fjerning. 

 

Er det  

- Lymfom ? 

- Sarkom? 

- Annet? 



Kulen fjernes. Mikroskopisk undersøkelse av 

vevsbitene viser at alt er tumorvev, ikke 

normalvev tilstede. 

 

Immunhistokjemi: negativt for rhabdomyosarkom-, 

lymfom- og melanommarkører. 

 

Molekylærpatologi:  

Negativt for synovialt sarkom 

FISH EWSR1 splitt: positiv 

RT-PCR EWS – FLI1: positiv 

 

Diagnose: Ewing sarkom 

 

 

 



«bare» bioingeniør..  

 

«bare» bachelor.. 

  

Hvordan har vi lært oss det vi 

kan? 



De første årene: 

Ukentlige møter ved 

konferansemikroskopet 



 

Vurdering av prøvematerialet 
Fiksering. For lite? For mye? 

Nekrose?  

Fragmentert DNA?  

«Negativt» eller «uegnet prøvemateriale»? 

 

Vekting i forhold til andre funn 
Positiv/ negativ eller påvist/ ikke påvist 

Forbehold? 

«Kan ikke utelukkes» 

 

 

 

 

. 

 

.  



Neste periode, fra 2001 

• Molekylærbiolog tilsettes 

 

 

• Metode- og utstyrssamarbeid med 

medisinsk genetikk etableres 



2005:  Labsenteret 

Foto: St.Olavs hospital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tett samarbeid 



Samling av hele avdelingen i labsenteret har ført til at flere 

av bioingeniørene er involvert i molekylærpatologi 

Ph.d i 
molekylærbiologi

/ overingeniør  

 

1 stilling 

Patologer 

Bioingeniører 
med 3-årig 
utdanning 
(bachelor) 

 

4 stillinger 

Immunlab: 

snitting til 

FISH og 

DNA-

isolering 

Biopsilab: 

Utprøving 

av FISH 

skanning 

1 ekstra 

bioing. 

opplært på 

molpat 

(vikar) 

Biopsilab: 

snitting til 

DNA-

isolering 

Mottak: 

Tar i mot 

ferske 

celler til 

FISH 

Pre-

analyse 

(fiksering, 

framføring, 

støping) 



 

 

 

Hva er bioingeniørens rolle i 

utvikling av nye analyser? 

Alt av etablerte analyser utføres av 

bioingeniørene. 

Overingeniør (molekylærbiolog) er ansvarlig for 

svaret som går fra molpat til patologen. 



Ny analyse/ metode initieres av 

overing. eller patolog 

 Kommersielle kit? In-house? 

 Ny teknologi? Nytt utstyr? 

 

Bioing. involveres ifm valideringsplan: 

 Årsak 

 Bruksområde/ klinisk nytte 

 Evt. referansemetode 

 Begrensninger 

 Analysetype (kvalitativ, kvantitativ) 



Bioingeniør utfører labarbeidet 

 Resultattolkning, kost-nytte-vurdering og 

valideringsrapport sammen med overing. 

og evt. patolog 

 

Bioing. planlegger implementering 

 Nye prosedyrer eller oppdatering av gamle 

 Informasjon, bestillingsrutiner, analysekoder  

 Reagenser og forbruksvarer 

 HMS/ kjemikalier/ risikovurdering 

 Nye analyseinstrumenter 

 



Bioingeniørene 
driver laben 

Kvalitet       
EQA 

Akkreditering 

 

 

Labdatasystem 
Analysekoder 

Takst 

Prosedyrer 
Opplæring 
Veiledning 

Arbeidsfordeling 
Prøveflyt    
Svartid 

Analyseinstr.  
Anskaffelse 
Vedlikehold     

Drift 

 

Reagenser 
Lagerstyring 



Hva kreves av bioingeniørenes framover? 

Ph.d i 
molekylærbiologi/ 

overingeniør  

 

1 stilling 

Patologer 

Bioingeniører med 
3-årig utdanning 

(bachelor) 

 

? stillinger 
FoU- 

Bioing.

? 

Digitalisering av FISH? 

LIS: mer molekylærpatologi 

i spesialistutdanningen 

2019: NGS (dypsekvensering/ massiv 

parallell sekvensering) 

Skal bioingeniørene lære bioinformatikk? 


