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Abstract 

 

Glioblastoma Multiforme (astrocytoma grade IV) is the most frequently occurring malignant 

brain tumor. It is also the most malignant, with a median survival of only 12 months. Despite 

of the optimization of current standard treatment, which consists surgery combined with 

radiation- and chemotherapy. It is revealed that glioblastomas are a heterogeneous group of 

tumors at a molecular level, which makes it challenging to find a medically angle of 

treatment. Based on this there is a need to develop a new classification of glioblastomas, with 

the objective to develop a personalized treatment for this group of patients. There must also 

simultaneously be developed biomarkers and other diagnostic methods that can predict for 

response to various treatments. Here, various mutations of significance and their association 

to survival and response with standard treatment will be featured. Furthermore, it is outlined 

potentially promising new therapeutic methods with different molecular point of attack. In the 

end are various diagnostic methods described, including neuroimaging and other noninvasive 

methods. 
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Innledning 

 
Bakgrunnen for valget av tema for denne prosjektoppgaven bygger på en stor interesse for 

Glioblastoma multiforme. Interessen er opparbeidet gjennom tallrike møter med denne 

pasientgruppen gjennom flere år i arbeidet som pleieassistent ved Nevrologisk avdeling på 

Akershus universitetssykehus. Det har vært mange sterke møter med mennesker som er 

rammet av en sykdom som forårsaker stor lidelse hos den enkelte og deres pårørende. 

Sykdommen rammer brutalt både i den yngre og eldre delen av befolkningen. De første 

personlige erfaringene med palliativ pleie og omsorg sammen med dødsfall ble gjort i denne 

gruppen av pasienter. Da pasienter har fått denne diagnosen har man blitt grepet av en følelse 

av maktesløshet og sterk medfølelse. Dette på bakgrunn av den dårlige prognosen som 

foreligger for denne sykdommen på tross av optimal tilgjengelig behandling. Gjennom årene 

har jeg fått se de samme pasientene gjennom flere innleggelser, ofte med residiv og et stadig 

større funksjonstap som følge av sykdommen og gjennomgått behandling. Samtidig forelå det 

også et ønske om å tilegne seg større kunnskaper innenfor genetikk. Dette fagfeltet er i stadig 

utvikling og danner i store deler grunnlaget for personalisert medisin. Dette vil få en betydelig 

innflytelse innenfor medisinen i fremtiden.  

Den årlige insidensen av gliomer i dag blant kaukasiere og asiater er omkring 6 

tilfeller per 100 000. Risikofaktorene for utviklingen av gliomer er i stor grad ukjente. De 

kjente faktorene er noen arvelige syndromer som Nevrofibromatose, Tuberøs sklerose, Li 

Fraumeni syndrom, Turcot syndrom og Cowden syndrom. I tillegg vet man at stråling mot 

hodet utgjør en risikofaktor. De overnevnte faktorene er beregnet til å forårsake omkring 10 % 

av alle gliomer, og understreker at gliomer i størst mulig grad er forårsaket av genetiske 

faktorer og hittil ukjente miljøfaktorer (1).  

Det brukes i dag en WHO-klassifikasjon av gliomer. De inndeles i astrocytomer (grad 

I-IV), oligodendrogliomer (grad II og III) og blandede tumorer (grad II og III). Denne 

inndelingen er basert på morfologiske karakteristika ved tumor; cellularitet, mitotisk aktivitet, 

kjerneatypi, nekrose og vaskularisering av tumor. Økende grad (I-IV) representerer økende 

malignitetsgrad (2). Astrocytom grad IV, også kalt Glioblastoma multiforme er den typen 

tumor med høyest malignitetsgrad og den hyppigst forekomne primære maligne hjernetumor. 

Den utgjør 12-15 % av alle intrakranielle neoplasmer og 50-60 % av alle astrocytomer (3). 3-

4 % av alle cancerrelaterte dødsfall er forårsaket av glioblastomer (4). I de fleste tilfeller 

oppstår glioblastomer de novo, og kalles da primære glioblastomer. Sjeldnere utvikles de fra 
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atrocytomer av lavere grad, oligoastrocytomer (blandede tumorer) eller oligodendrogliomer, 

og kalles da sekundære glioblastomer (2). Metastaser fra glioblastomer er ekstremt sjeldent og 

har kun blitt rapportert om i 0,44 % av tilfellene. Det har vært diskutert om det lave tallet 

skyldes den korte levetiden disse pasientene har, eller om årsaken kan være den manglende 

lymfedrenasjen fra hjernen. De få tilfellene som er registrert er hos pasienter som har 

gjennomgått kirurgi, slik at man antar at metastasene skyldes en forstyrrelse i blod-hjerne 

barrieren. Det er også rapport om et par tilfeller etter organdonasjon (4).  

Behandlingen av gliomer i dag baseres i stor grad på hvilken WHO-klassifikasjon 

tumor får etter histopatologisk undersøkelse av reseksjonsmateriale etter kirurgi eller biopsi. I 

tillegg har kliniske prognostiske faktorer betydning for valget av behandling. Gunstige 

kliniske prognostiske faktorer er ung alder, makroskopisk komplett reseksjon av tumor og god 

Karnofsky performance status (1). Sistnevnte er en skala som er utarbeidet som et 

hjelpemiddel til å score funksjonen til pasienten. Standardbehandling for glioblastom består i 

dag av kirurgi, stråling og kjemoterapi. Ved kirurgi forsøker man å fjerne så mye som mulig 

av tumoren, da reseksjonsgrad er signifikant knyttet til overlevelse etter 1 år. Hvor mye man 

lykkes med å fjerne varierer hos hver enkelt pasient. Dette er avhengig av tumors form, 

størrelse og lokalisasjon i forhold til blodårer og sensitive områder i hjernen. (4). 

Medianoverlevelse er med standardbehandling 12 måneder sammenlignet med 3 måneder 

uten noen form for behandling (3). Under 10 % av pasientene er i live 5 år etter diagnosen er 

stilt. Det er beskrevet at  glioblastomer er en av de cancerene som er mest resistent for stråle- 

og kjemoterapi (5). Gjennom flere tiår har det ikke tilkommet forskningsresultater som har 

ført til betydelige endringer i standardbehandlingen av denne pasientgruppen, tilsvarende har 

ikke prognosen bedret seg nevneverdig.  

 Det foreligger i dag stadig mer og omfattende dokumentasjon som viser at 

glioblastomer er en heterogen subgruppe av gliomer på et molekylært nivå. Dette på tross av 

tilsvarende morfologiske karakteristika ved histopatologisk undersøkelse (1, 6, 7). På 

bakgrunn av dette foreligger det en utbredt konsensus om at detaljert kunnskap på et 

molekylært nivå er helt nødvendig for å utvikle en annen klassifisering enn den som i dag 

foreligger. Dette med formål å bedre kunne forutsi prognose, velge ut pasienter som skal 

inkluderes i ulike kliniske forsøk og til slutt kunne utvikle en spesifikk behandling til ulike 

subgrupper av tumorer og pasienter (2). Dette vil med stor sannsynlighet kunne forbedre 

prognosen betydelig for denne gruppen av pasienter. På bakgrunn av det overnevnte stilles det 

i denne oppgaven spørsmål om mutasjonsmønsteret i svulsten kan relateres til funn ved 

hjerneavbildning, overlevelse eller foretrukket behandling? 
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Metode 

 
Denne prosjektoppgaven er et litteraturstudium som har som formål å belyse den overnevnte 

valgte problemstillingen. Oppgaven er basert på innsamling, lesning og kritisk vurdering av 

relevant og tilgjengelig litteratur som er publisert innenfor fagfeltet. Det er gjennomført flere 

pyramidesøk i McMaster Plus via Helsebibloteket og søk i Pubmed. Disse søkene er gjentatt 

flere ganger underveis for å sikre at den best mulig oppdaterte kunnskapen ligger til grunn for 

oppgaven. Det er kombinert ulike søkeord med bruk av and/or; Glioblastoma multiforme, 

glioblastoma, gliomas, mutations, biomarkers, MRI, imaging, treatment, therapy, prognosis 

og survival. Det er i hovedsak blitt søkt etter oppsummerte oversikter og systematiske 

oversikter, men også enkelte enkeltstudier er blitt innlemmet i oppgaven der ikke tilstrekkelig 

oversiktslitteratur har vært tilgjengelig. Veileder har funnet frem tre av artiklene som er 

benyttet i oppgaven. I tillegg har en lærebok i genetikk blitt benyttet, nærmere bestemt 

kapitler om genetikk knyttet til cancerutvikling. Denne ble brukt som en forberedelse tidlig i 

prosessen av oppgaven og ikke som en direkte del av det ferdige produktet.  

Basert på den erfarte kompleksiteten som foreligger i den relevante litteraturen, er det 

gjort et forsøk på å belyse og konkretisere hovedpunktene innenfor dette fagfeltet på en 

oversiktlig måte. Det er i denne oppgaven fokusert på de mutasjonene hvor det foreligger 

omfattende og gjennomgående litteratur. Videre har det ikke blitt satt fokus på det rent 

tekniske rundt hvordan man påviser de ulike mutasjonene i tumorer, men med noe unntak da 

gjelder sammenhengen mellom hjerneavbildning og ulike mutasjoner. Malen for utforming av 

oppgaver ved det medisinske fakultet har blitt benyttet. Kildehenvisninger i teksten og 

litteraturlisten er utarbeidet ved hjelp av programmet EndNote, og er skrevet i stilen 

Vancouver jf. Retningslinjer og råd for prosjektoppgave ved det medisinske fakultet ved 

Universitetet i Oslo.  

Veileder for denne oppgaven er professor Tormod Fladby ved Nevroklinikken på 

Akershus universitetssykehus.   
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Resultat 

 
Det er flere ulike mutasjoner som er identifisert og beskrevet i litteraturen som kan relateres 

til overlevelse og foretrukket behandling ved Glioblastoma multiforme. Nedenfor er fire 

subgrupper av glioblastomer først omtalt. Videre er de ulike mutasjonene beskrevet i egne 

avsnitt. Deretter er det gjort et forsøk på å oppsummere hovedpunktene når det gjelder 

potensielt fremtidig behandling utover det som i dag er standardbehandlingen. 

Sammenhengen mellom funn ved hjerneavbildning og mutasjoner er omtalt separat i eget 

avsnitt.  

 

 

4 subgrupper 

 

I litteraturen er det beskrevet 4 molekylære subgrupper av primære glioblastomer; pronevral, 

nevral, klassisk og mesenchymal (8-10). Denne inndelingen er gjort på bakgrunn av ulike 

transkripsjonsanalyser som er gjennomført. Gjennom dette arbeidet har det blitt klarlagt at 

genekspresjonen i de ulike gruppene i noen grad reflekterer elementer av blant annet 

histologi, proliferasjon, grad, behandling, prognose og molekylære endringer (10). 

Den klassiske typen er assosiert med EGFR amplifikasjon, delesjon av p16 og PTEN. 

Den mesenchymale typen er derimot assosiert med tap og/eller mutasjon av NF1, p53 og 

CDKN2A (10). Det foreligger resultater som indikerer at den klassiske og mesenchymale 

typen responderer gunstig på aggressiv behandling. Denne behandlingen består enten av en 

kombinasjon av kjemoterapi og stråleterapi eller stråleterapi som er etterfulgt av forlenget 

kjemoterapi (over tre runder) (2, 9). Den pronevrale typen er assosiert med flere 

amplifikasjoner (CDK4, CDK6, MET, PDGFRA), mutasjoner av IDH1 og PI3K, og tap eller 

mutasjon av p53. Det er funnet holdepunkter for at denne subtypen er assosiert med en bedre 

prognose sammenlignet med de andre typene, og samtidig at den forekommer med høyest 

frekvens hos yngre pasienter. På bakgrunn av disse observasjonene, er det stilt spørsmål om 

dette kan være med på å forklare hvorfor ung alder er observert som en gunstig prognostisk 

faktor ved glioblastom (2). Den nevrale typen er ikke assosiert med noen bestemte 

mutasjoner, men består av diverse genotyper som man finner i de andre tre omtalte 

subgruppene.  
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I litteraturen er det understreket at en enhetlig systematisk inndeling basert på 

transkripsjon enda ikke er utviklet, da det i studier har blitt brukt ulike teknikker for å 

analysere mutasjonene. Dette med den følge at resultatene er utfordrende å vurdere og 

sammenligne på tvers av de ulike studiene (10).  

 

 

0-6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) 

 

0-6-methylguanine- DNA methyltransferase (MGMT) er et enzym som reparerer 

DNA. Genet som koder for enzymet er lokalisert på kromosom 10q23 (8). Enzymet virker 

gjennom å fjerne alkylgrupper fra 06 posisjonen på guanin. Mengden av enzymet MGMT 

varierer i glioblastomer. Det vist at promotorregionen til MGMT-genet er et hyppig sted for 

metylering. Denne metyleringen nedsetter ekspresjonen av enzymet (2, 6). Det er gjort 

beregninger som viser at omkring 40 % av primære glioblastomer og 70 % av sekundære 

glioblastomer inneholder denne epigenetiske forandringen (8).  

Flere ulike medikamenter som blir benyttet i kjemoterapi, virker nettopp gjennom å 

alkylere/metylere 06 posisjonen på guanin (2). Temozolomide er det medikamentet som er 

mest brukt i behandlingen av glioblastom. Medikamentet viker gjennom å ødelegge DNA ved 

den beskrevne virkningsmekanismen. Dette skjer gjennom induksjon av apoptose i cellene (3, 

8).  

Det er gjennom flere studier vist at pasienter med tumorer som har hypermetylering av 

promotorregionen til MGMT-genet eller lav ekspresjon av enzymet, har en økt sensitivitet for 

Temozolomide sammenlignet med tumorer som uttrykker normale mengder av enzymet (2, 6-

8). Det er fremsatt en hypotese at dette skyldes enzymets reparerende virkning på DNA-

skaden som induseres av Temozolomide (2, 3). I tillegg er det i litteraturen beskrevet at 

metylering av promotoren til MGMT predikterer for bedre respons på stråleterapi, da tumorer 

med umetylert promotor progredierer dobbelt så raskt under strålebehandling sammenlignet 

med tumorer med metylert MGMT-promotor (3). Det er gjennomført flere studier på 

glioblastompasienter over 60-65 år med hensyn til metyleringsstatus av MGMT-promotor og 

respons på behandling. Det er vist at metylering predikerer for bedre respons på 

Temozolomide i forhold til stråleterapi, og det er forespeilet at testing av metyleringsstaus i 

fremtiden bør utføres som en standardprosedyre i denne aldersgruppen av pasienter. Dette 

som et supplement til valg av behandling med stråleterapi eller kjemoterapi. Det foreligger på 
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nåværende tidspunkt ikke resultater som indikerer at dette også gjelder i andre aldersgrupper 

av pasienter (1, 9).    

Det er gjennom flere studier dokumentert at metylering av MGMT-promotor eller lave 

nivåer av enzymet er en prognostisk faktor for forlenget overlevelse, sammenlignet med 

tumorer med umetylert MGMT-promotor eller høye nivåer av enzymet. Disse resultatene er 

uavhengig av behandling med kjemoterapi eller stråleterapi (2, 3, 8).  

Det er påpekt at sammenhengen mellom metyleringsstatus av promotorregionen og 

ekspresjon av enzymet er kompleks. Det er en statistisk sammenheng i forhold til mengde 

enzym, men metylering enkelte steder av promotoren reflekterer bedre ekspresjon av enzymet 

enn andre (2).  Utfordringen med å finne hvilken metode som best egner seg til å studere 

metyleringsstatus er beskrevet i litteraturen, da pasienter er klassifisert som metylert eller 

umetylert avhengig av teknikken som er tatt i bruk (9). Dette skaper utfordringer med tanke 

på å sammenligne og sammenfatte resultater fra ulike studier.  

 

 

Isocitrat dehydrogenase 1/2 (IDH 1/2) 

 

Isocitrat dehydrogenase 1 (IDH 1) er et enzym som katalyserer den oksidative 

karboksyleringen av isocitrat til α-ketoglutarat i cytosol. Dette resulterer til reduksjonen av 

NADP til NADPH. Genet som koder for enzymet er lokalisert på kromosom 2q33. Isocitrat 

dehydrogenase 2 (IDH 2) har den samme funksjonen som IDH 1, men utøver sin funksjon i 

cellenes mitokondrier. Genet til IDH 2 er lokalisert på kromosom 15q26 (8). Det er beregnet 

at mutasjoner i IDH 1 finnes i over 80 % av sekundære glioblastomer. I motsetning opptrer 

mutasjoner i IDH 1 eller IDH 2 kun i 3-7 % av primære glioblastomer. Det er funnet at 

mutasjonene ikke er spesifikke for gliomer, da de også forekommer i AML (5 %) og 

sporadisk i flere andre cancertyper (10).   

 I litteraturen er det beskrevet at mutasjonene i IDH 1/2 oppstår tidlig i 

cancerutviklingen og at frekvensen ikke endrer seg gjennom utviklingen fra gliomer av lavere 

grad til sekundære glioblastomer (1). Det er fremsatt ulike teorier om hvordan mutasjonene 

bidrar til den maligne utviklingen. En teori beskriver at beskyttelsen mot oksidativt stress blir 

nedsatt som følge av den reduserte mengden NADPH som blir produsert som en konsekvens 

av mutasjonen (2, 8). Videre er det beskrevet at redusert mengde α-ketoglutarat fører til 

nedsatt degradering av HIF-1α (hypoxia-inducible factor), som er en viktig faktor i 
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tumorvekst og angiogenese (8). I litteraturen er det også beskrevet at mutasjonen fører til en 

økt produksjon av 2-hydroxyglutarat som kan bidra til den maligne utviklingen (1, 2, 8, 9). 

Det er diskutert om mekanismen for dette går gjennom økt metylering, endret 

celledifferensiering og påvirkning av enzymer som er involvert i degradering av HIF (9). På 

en annen side er det også fremsatt en hypotese om at økt produksjon av 2-hydroxyglutarat kan 

bidra til økt respons på behandling, da resistens mot medikamenter som produserer oksidative 

skader blir nedsatt. Det er foreløpig for lite dokumentasjon som foreligger når det gjelder å 

eventuelt kunne påvise en klar sammenhengen mellom mutasjoner av IDH og respons på 

behandling (2). Det pågår for tiden forskning med det formål å finne en spesifikk IDH-

hemmer som potensielt kan ha en viktig plass i behandlingen av glioblastom (9). 

 Det er gjennom ulike studier tilkommet dokumentasjon som viser at tumorer med 

mutasjoner i IDH 1/2 er assosiert med en bedre prognose, da gjelder totaloverlevelse 

sammenlignet med tumor uten mutasjon (1, 2, 8). Dette resultatet foreligger etter justering for 

alder, WHO grad, MGMT-metylering, genomisk profil og behandling (2). Videre er det vist at 

mutasjoner i IDH 1/2 forekommer hyppigere hos yngre pasienter sammenlignet med eldre (2, 

8). Det er også påpekt at identifisering av mutasjon i IDH 1 kan ha diagnostisk verdi. Dette 

blant annet for å skille mellom primære og sekundære glioblastomer, da prevalensen som 

nevnt er meget ulik i de to gruppene (2).  

  

 

Epidermal growth factor receptor (EGFR) 

 

Mutasjoner i tyrosinkinase reseptorer er vanlig forekommende i flere ulike cancertyper, 

inkludert i glioblastomer. Det er funnet mutasjoner i PDGFR (platelet-derived growth factor 

receptor), IGF-1R (insulin-like growth factor 1 receptor) og EGFR (Epidermal growth factor 

receptor). Økt aktivitet av EGFR er den vanligst forkommende av de overnevnte og den som 

er omfattende omtalt i litteraturen. Økt aktivitet i EGFR blir målt og brukt noe ulikt i 

litteraturen; overekspresjon av EGFR, amplifikasjon av EGFR eller ekspresjon av den 

mutante varianten EGFRvIII (5). Genet for reseptoren er lokalisert på kromosom 7p12 (8). 

Økt aktivitet i EGFR forekommer nesten utelukkende i primære glioblastomer og har en 

prevalens på omkring 40-50 %. Til sammenligning er ekspresjonen av reseptoren veldig liten 

i normalt hjernevev (1, 5).  
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Fosforylert EGFR aktiverer flere ulike metabolske signalveier, dessuten kan de fleste 

av disse igjen bli aktivert og regulert av andre reseptorer eller signalering. EGFR induserer og 

påvirker en rekke prosesser i celler, blant annet; proliferasjon, differensiering, vekst og 

apoptose. Det overnevnte gjør EGFR til en meget kompleks og utfordrende faktor å studere, 

samtidig som det er meget vanskelig å finne ett medikamentelt angrepspunkt (figur 1) (5).  

 

Figur 1: Schematic overview the major metabolic pathway activated by EGFR and small molecule 

inhibitors in current pharmacological development in GBMs depicted at their sites of action. 

 

Kilde: Gao Q, Lei T, Ye F. Therapeutic targeting of EGFR-activated metabolic pathways in glioblastoma. Expert opinion on 

investigational drugs. 2013;22(8):1023-40. 

 

I tumorer med amplifikasjon av EGFR forekommer den mutante varianten EGFRvIII i 

rundt 50 % av tilfellene. Denne mutasjonen er et resultat av en delesjon av ekson 2-7, som 

medfører en aktiv onkogen form av reseptoren. EGFRvIII og amplifikasjon av EGFR er i 

noen studier rapportert å være en indikator for lav overlevelse i glioblastom. I tillegg er 

EGFRvIII beskrevet som en indikator for dårlig respons på kjemoterapi og stråleterapi. På en 
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annen side er det beskrevet at andre studier ikke har funnet disse assosiasjonene (8). Dessuten 

har en studie vist at EGFR amplifikasjon hos eldre pasienter over 75 år er assosiert med økt 

overlevelse (3, 8). I tillegg til EGFRvIII forekommer det flere andre mutasjoner i det 

ekstracellulære domene av EGFR i glioblastomer, men kunnskapen om disse er i store deler 

mangelfull (8).  

Det er beskrevet 2 ulike hovedsignalveier nedstrøms for EGFR; EGFR-aktivert PI3K-

AKT-mTOR signalering og EGFR-aktivert RAS-RAF-MAPK signalering (figur 1). 

Avvikende signalering i PI3K (Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase) forekommer 

hyppig i glioblastomer. Dette er som oftest et resultat av indirekte aktivering, sjeldnere av 

mutasjoner i PI3K. Den indirekte aktiveringen er oftest et resultat av oppregulert aktivitet i 

tyrosine kinase reseptorer (inkl. EGFR, PDGFR) eller nedsatt aktivitet av tumorsupressoren 

PTEN (Phosphate and tensin homolog) (5). Genet til sistnevnte er lokalisert på kromosom 10. 

Dysfunksjon i PTEN har blitt funnet i 50 % av glioblastomer og fører til økt aktivering av 

AKT (Protein kinase B) (8). AKT representerer et nøkkelpunkt i signalkjeden og deregulering 

av PI3K-AKT signaleringen forekommer i flere ulike typer cancere. Økt aktivitet i denne 

signaleringen er signifikant knyttet til økende malignitetsgrad og nedsatt apoptose i gliomer. I 

tillegg foreligger det resultater som viser at økt aktivitet i PI3K-AKT er assosiert med lav 

overlevelse (5, 8) og dårlig respons på kjemoterapi og stråleterapi (5). En viktig faktor i 

reguleringen av PI3K-AKT signaleringen er som nevnt PTEN, der lave nivåer er assosiert 

med lav overlevelse for glioblastompasienter (8).   

 I den andre hovedsignalveien nedstrøms for EGFR, RAS-RAF-MAPK, fører en økt 

aktivitet i EGFR til initiering av MAPK (Mitogen-activated protein kinases) -signalering 

indusert av RAS. Dette fører til en rekke endringer av cellulære prosesser, inkl. 

differensiering, vekst, apoptose og organisering av cytoskjelettet (5). Det foreligger resultater 

som viser at MAPK er en uavhengig markør for økende resistens mot stråleterapi (8).  

Signalveiene nedstrøms for EGFR er som sagt meget komplekse, da de fleste ledd kan 

påvirkes og modifiseres av andre reseptorer og signalering i tillegg til aktivitet i EGFR. 

Medikamenter som har EGFR som direkte angrepspunkt har kun vist begrensede resultater i 

kliniske forsøk. På bakgrunn av dette har det blitt et større fokus på å finne medikamenter som 

blokkerer signaleringen nedstrøms for EGFR og de viktigste forsforylerte kinasene (figur 1) 

(5).  
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MikroRNA 

 

MikroRNA (miRNA) er korte ikke-kodene deler av RNA. Disse består av 19-24 nukleotider. 

miRNA deltar i den epigenetisk regulering av genekspresjonen på et post-transkripsjonalt nivå 

(6, 8). Man har funnet ut at de regulerer ulike prosesser i cellene. Dette inkluderer 

celledifferensiering, celleproliferasjon, apoptose og utvikling. Det er identifisert ulike miRNA 

som virker som onkogener og tumorsuppressorer i utviklingen av ulike typer cancere. Denne 

sammenhengen er også funnet å gjelde i utviklingen av glioblastomer. miRNA bidrar til 

utviklingen av glioblastomer ved å innvirke på tyrosinkinase signalering, cellesyklus, 

stamcelleregulering og malign progresjon. Studier har vist at ekspresjonen av ulike miRNA 

varierer i ulike tumorer, noe som kan benyttes til en subklassifikasjon. Noen studier indikerer 

at tumorer med lave nivåer av miRNA som tilhører gruppen miR-181, kan være en prediktor 

for respons på Temozolomide (6). Det er av den grunn forespeilet at subklassifikasjonen av 

tumorer basert på indentifisering av ulike miRNA kan ha en plass i diagnostikken, med det 

formål å bidra til å si noe om prognose og respons på ulik behandling (8).  

 

 

p53 

 

Mutasjoner i tumorsupressoren p53 er vanlig forekommende mutasjoner i mange ulike 

cancertyper. Genet er lokalisert på kromosom 17p13 (8). I glioblastomer er endringer i p53 

den vanligst forekomne mutasjonen. Prevalensen av mutasjoner er i primære glioblastomer 

25-30 %, mens den er på 60-70 % i sekundære glioblastomer (11). p53 innvirker på flere ulike 

prosesser i cellene som skal beskytte mot neoplastisk utvikling. Dette inkluderer apoptose, 

modulering av cellesyklus, reparasjon av DNA, angiogenese, celle senescence og 

metabolisme. (8, 11). Ulike typer av mutasjoner i p53 forekommer. I glioblastomer er den 

hyppigst forekomne lokalisert i det DNA-bindende domene. Videre foreligger det en 

inndeling av mutasjonene i tre ulike grupper basert på hvilken virkning de utøver; tap av 

funksjon, økt funksjon eller dominante negative effekter som følge av mutasjonen. Det er i all 

hovedsak ukjent hvilken spesifikk rolle de tre ulike gruppene av mutasjoner spiller i 

utviklingen av glioblastomer. Det foreligger studier som indikerer at p53 sin innvirkning på 

senescence og apoptose er av størst betydning ved glioblastom, men det er understreket at 

dette fortsatt er funn som er høyst usikre. I tillegg er det flere andre faktorer som påvirker 
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signaleringen av p53. Dette gelder mikroRNA, isoformer av p53 og endringer nedstrøms for 

p53 i signalkjeden (blant annet MDM2, MDM 4, INK4/ARF) (11).  

Det foreligger som nevnt begrenset kunnskap om p53 sin spesifikke rolle i utviklingen 

av glioblastomer. Dette har sin bakgrunn i at p53 som sagt påvirker tallrike prosesser i 

cellene, at det forekommer ulike mutasjoner i p53 og at andre faktorer påvirker signaleringen. 

Samlet sett gjør dette p53 til en meget kompleks faktor å studere (11). Det foreligger flere 

studier som har forsøkt å finne en sammenheng mellom mutasjoner i p53 og prognose. I noen 

studier er det funnet en sammenheng, mens det i andre studier ikke er funnet denne 

sammenhengen. Det er i litteraturen påpekt at i de fleste studier der det er funnet en 

sammenheng, er denne ikke signifikant og at det i beste fall kan foreligge en svak 

sammenheng (3, 8, 11).  

 

 

Telomerase  

 

Aktiviteten av telomerase er i gliomer regulert av hTERT (human telomerase reverse 

transcriptase) mRNA. Det er i litteraturen beskrevet at det finnes en høyere ekspresjon av 

hTERT mRNA i glioblastomer sammenlignet med gliomer av lavere grad. Det er funnet en 

assosiasjon mellom mengde og overlevelse, der økt mengde ekspresjon av hTERT hos 

glioblastompasienter er assosiert med nedsatt overlevelse. På en annen side er det påpekt at 

noen genotyper av hTERT er assosiert med bedre overlevelse enn andre. Det er også 

beskrevet en sammenheng mellom mengde og residiv, der pasienter med økt ekspresjon har 

en kortere tidsperiode som de er fri for residiv (3).    

 

 

Kromosom 1p/19q 

 

Ved et stort antall av oligodendrogliomer, anaplastiske oligodendrogliomer, 

oligoastrocytomer og anaplastiske oligoastrocyomer foreligger det en kombinert delesjon av 

1p og 19q, som er et resultat av en gjensidig ubalansert translokasjon. Det er beskrevet i 

litteraturen at denne delesjonen er funnet å være en sterk prognostisk faktor og en prediktiv 

faktor for respons på kjemo- og stråleterapi (2, 8). I motsetning til de overnevnte tumorer er 

frekvensen av den kombinerte delesjonen 1p/19q lav i glioblastomer. Det er også påpekt at 
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sammenhengen mellom co-delesjonen og prognose/respons på behandling er meget kompleks 

ved glioblastomer (8). Det finnes studier der den predikerer for respons på terapi og er en 

prognostisk faktor (2, 3), mens andre studier ikke finner noen signifikant assosiasjon for co-

delesjonen uavhengig av andre faktorer (8).  

 

SUBTYPE/MUTASJON OVERLEVELSE 

Pronevral  

Nevral - 

Klassisk - 

Mesenchymal - 

MGMT-metylering  

IDH 1/2  

EGFR (økt aktivitet) - 

miRNA - 

p53 - 

hTERT (økt ekspresjon)  

Delesjon kromosom 1p/19q - 

PTEN (lave nivåer)  

  

 

 

Fremtidig behandling 

 

Som nevnt er i dag standardbehandlingen for Glioblastoma Multiforme kirurgi 

kombinert med stråle- og kjemoterapi. Kjemoterapien som blir benyttet er Temozolomide. 

Som tidligere beskrevet induserer medikamentet apoptose i cellene gjennom sin alkylerende 

virkning (8). Som omtalt ovenfor har ikke prognosen bedret seg nevneverdig på tross av en 

optimalisering av standardbehandlingen. Det pågår i dag omfattende forskning for å utvikle 

ny og bedre behandling for denne gruppen av pasienter. Det er understreket i litteraturen at 

dette er et meget utfordrende arbeid, der ingen av medikamentene har nådd lenger enn fase III 

 

Figur 2: Assosiasjoner mellom subtyper/mutasjoner og overlevelse.  

-  : ingen assosiasjon/ikke signifikant/motstridende resultater, : økt overlevelse,  

               

      : nedsatt overlevelse         
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i kliniske forsøk (6). Et stort antall har stoppet allerede i fase I. Dette har sin bakgrunn i at 

glioblastomer er en heterogen gruppe tumorer på et molekylært nivå. Dette gjør det 

utfordrende å finne ett medikamentelt angrepspunkt. Parallelt pågår det derfor et arbeid med å 

finne markører som kan predikere respons på de ulike behandlingene med det formål å utvikle 

behandling tilpasset den enkelte (figur 3) (6). En annen utfordring er at medikamentene må 

kunne krysse blod-hjerne barrieren for å kunne utøve sin virkning (4). Nye behandlinger som 

på nåværende tidspunkt er innlemmet i kliniske forsøk er fremstilt nedenfor (figur 4). 

Mange av de potensielt nye behandlingene er beregnet for å kunne brukes sammen 

med allerede eksisterende behandling. De ulike behandlingene har ulike molekylære 

angrepspunkt, der to hovedgrupper er de som angriper tumorcellene direkte og de som 

angriper tumorcellenes mikromiljø. Man kan tenke seg at medikamenter som angriper tumors 

mikromiljø er spesielt gunstige da de ikke er forbeholdt en spesiell gruppe glioblastomer, men 

har et mer universelt angrepspunkt. Et eksempel på et slikt medikament er Avastin 

(Bevacizumab), et medikamentet som består av monoklonale antistoffer mot VEGF (vascular 

endothelial growth factor) (4, 6). Antistoffene utøver sin virkning ved å blokkere 

signaleringen fra reseptorer. Dette skjer gjennom en forstyrrelse av bindingen mellom ligand 

og reseptor, og dermed hindres nedstrøms aktivering av reseptoren. Fra glioblastomer i vekst 

er det sekresjon av VEGF som stimulerer angiogenese. Ved å blokkere virkningen av VEGF 

hemmer man neovaskulariseringen (innvekst av nye kar). Dette fører til en reduksjon i 

tumorstørrelse på grunn av redusert blodtilførsel. Studier har vist at Avastin i kombinasjon 

med standardbehandlingen ikke fører til en økt totaloverlevelse sammenlignet med 

standardbehandling alene. Derimot viser studier at Avastin bremser progresjon av tumor. På 

bakgrunn av dette indikerer resultatene at medikamentet kan være nyttig tidlig i behandling, 

for å hindre ytterligere vekst av tumor snarere enn å ha en helbredende virkning (4). På en 

annen side er det påpekt i litteraturen at pasienter har hatt ulik effekt av medikamentet, basert 

på MR-undersøkelser. Dette skisserer et behov for å finne ulike markører som kan predikere 

virkningen av medikamentet hos ulike pasienter. Cediranib, Sorafenib, Cilengitide, Sunitinib 

og Enzastaurin er andre medikamenter som også utøver sin virkning gjennom å hemme 

angiogenese. Førstnevnte er et medikament som hemmer flere tyrosinkinase reseptorer, 

inkludert reseptoren til VEGF (6).  

Et annet lovende angrepspunkt i utviklingen av ny behandling er medikamenter som 

angriper EGFR. Som nevnt tidligere forekommer økt aktivitet i EGFR hyppig i primære 

glioblastomer, med en prevalens på 40-50 %. På grunn av den komplekse signalkjeden 

nedstrøms for EGFR er det utfordrende å finne ett medikamentelt angrepspunkt (figur 1). 
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Medikamentene utøver sin virkning gjennom ulike molekylære mekanismer. Et eksempel er 

AMG595 som er under utprøvning i fase I. Medikamentet består av et monoklonalt antistoff 

mot den hyppigste mutante varianten av reseptoren, EGFRvIII. Det er i tillegg bestående av 

det cytotoksiske stoffet Mertansine (DM1). Antistoffet binder seg til tumorceller som 

uttrykker EGFRvIII og Mertansine (DM1) utøver sin cytotoksiske virkning på disse cellene 

(4). Et annet eksempel som har EGFR som angrepspunkt er Cetuximab.  

Figur 3: Promising candidate predictive biomarkers investigted in glioblastoma. 

 
Kilde: Tabouret E, Chinot O, Sanson M, Loundou A, Hoang-Xuan K, Delattre JY, et al. Predictive biomarkers investigated in 

glioblastoma. Expert review of molecular diagnostics. 2014;14(7):883-93. 

 

Dette medikamentet utøver også sin virkning gjennom monoklonale antistoffer, men det har 

vist begrensede effekter i kliniske forsøk (6). Under utvikling er også lavmolekylære 

inhibitorer som har ulike angrepspunkt. Et eksempel er NSC-154829, som oppregulerer de to 

proteasene caspase 3 og 7 i celler med den mutante varianten EGFRvIII. Dette fører til 

induksjon av apoptose i tumorcellene (4). To andre lavmolekylære inhibitorer som har EGFR 

som angrepspunkt er Erlotinib og Gefitinib. Det er også gjort forsøk på å utvikle vaksiner som 

består av EGFRvIII peptider (6).  

Det forskes også på lavmolekylære stoffer som utøver sin virkning gjennom 

modulering av den epigenetiske reguleringen i cellene. Fordelen med medikamenter som 
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utøver sin virkning gjennom denne mekanismen er at de potensielt kan påvirke flere ulike 

signalkjeder samtidig (4).  

Det pågår kliniske studier for å utvikle vaksiner tilpasset den enkelte med det formål å 

aktivere pasientens eget immunsystem til å angripe tumor. Et eksempel er DCVax-L, som tar i 

bruk tumorvev og friske dendrittiske celler for å få det uspesifikke immunsystemet til å 

gjenkjenne tumorvev. Differensierte dendrittiske celler blir introdusert for tumorvev for 

deretter å bli satt inn igjen i kroppen gjennom vaksinen. Dette fører til en aktivering av T-

celler som angriper tumor. DCVax-L er nå i fase III etter å ha vist lovende resultater i fase I/II, 

med en betydelig økt overlevelse på rundt 3 år. Prophage G100 er en annen vaksine som også 

har vist lovende resultater i fase II. Den har den samme grunnleggende virkningsmekanismen 

som beskrevet ovenfor (4).  

Det er gjort flere forsøk på å utvikle medikamenter og vaksiner som spesifikt har p53 

som angrepspunkt. Et eksempel er nylige eksperimenter innen genterapi der man har benyttet 

nanopartikler til å transportere p53-genet, der angrepspunktet har vært cancerceller og 

cancerstamceller i glioblastomer. I musemodeller har dette vist å indusere apoptose etter 

forutgående kjemoterapi. Det er per dags dato ikke blitt gjennomført noen kliniske forsøk med 

samme formål (4). På tross av en betydelig innsats for å utvikle medikamenter rettet mot p53,  

har ingen av disse medikamentene passert lenger enn fase 1 i kliniske forsøk (11).  

Å angripe stamcellepopulasjoner i glioblastomer er et lovende nytt terapeutisk 

angrepspunkt. I 2004 fant man for første gang CD133 positive stamceller i glioblastomer. 

Man mener disse er ansvarlige for opprettholdelsen og progresjon av tumor. Dette bygger på 

forsøk gjennomført på mus, der CD133 positive stamceller fra biopsier har blitt overført til 

immunsvekkede mus. Musene har deretter fått utviklet en phenotypisk lik tumor som 

pasientene. Dette har blitt gjenstand for flere forsøk der man førsøker angripe CD133 positive 

stamceller for å hindre tumorvekst (4).   

En annen metode som er under utvikling er bruk av onkolytiske virus, som er 

genmanipulerte virus. Disse virusene kan ikke replikere seg bortsett fra i noen 

cellepopulasjoner, her i glioblastomceller. Virusene finner sine målceller gjennom tilhefting 

av overflatemarkører. Til nå har det vært gjort forsøk der angrepspunktene har vært PDGFR, 

EGFRvIII og IL-13R. Når virusene når sine målceller, gjennomgår de lytiske sykluser som 

fører til destruksjon av de infiserte cellene. Denne behandlingen er ikke virksom for pasienter 

som har utviklet immunitet mot viruset. Det forgår for tiden forsøk der man benytter seg av 

Adenovirus og Herpes Simplex type 1 (4).  
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Hjerneavbildning  

 

Tumorer avdekkes ved hjelp av CT- eller MR- caput som er utført på bakgrunn av 

symptomer, eller som i enkelte tilfeller er et tilfeldig funn. Standardutredningen av tumorer 

med hensyn til lokalisasjon, størrelse og form har de siste 20 årene vært MR (4). MR brukes 

også i forbindelse med kirurgi og kontroller av pasienter med Glioblastoma Multiforme.  

MR er meget godt egnet til å skape kontrast mellom ulike typer bløtvev, og 

glioblastomer blir godt fremstilt da tumorvevet skiller seg vesentlig fra normalt hjernevev. 

Dette på bakgrunn av høy cellulær tetthet og at de infiltrerer omliggende normalt hjernevev. 

Den økte ekspresjonen av proangiogene faktorer er et kjennetegn ved glioblastomer. Dette 

fører til dannelsen av hyperpermeable blodårer, økt diameter av årene og heterogen blodstrøm 

i tumor. Sistnevnte fører til at enkelte steder i tumor får en forøket blodstrøm, mens andre får 

 

Figur 4: Potential GBM treatments currently in clinical trial. 

 
Kilde: Carlsson SK, Brothers SP, Wahlestedt C. Emerging treatment strategies for glioblastoma multiforme. EMBO Mol Med. 

2014;6(11):1359-70. 

 



19 
 

så lite tilførsel av blod at det blir hypoksi i vevet. De hyperpermeable blodårene i tumor fører 

til lekkasje og derav påfølgende ødem rundt tumor. Alle de overnevnte patologiske prosesser; 

infiltrasjon, cellulær tetthet, vaskularisering av tumor og ødem, kan man studere ved hjelp av 

MR-avbildning (12). Dessuten kan man ofte tentativt gjøre seg opp en formening om WHO-

grad (figur 5). Infiltrasjon av tumor i normalt hjernevev gjør en komplett reseksjon til en 

nærmest umulig oppgave. Ved kartlegging av biopsier fra områder som ser normale ut på 

konvensjonell MR og CT, har man funnet infiltrerende tumorceller. Dessuten er det meget 

utfordrende å skille mellom nekrose etter strålebehandling og tumorprogresjon med 

konvensjonell MR. Disse resultatene styrker behovet for å utvikle bedre avbildningsmetoder i 

behandlingen av disse pasientene (13).  

Det er gjennomført flere ulike studier med det formål å finne en sammenheng mellom 

ulike mutasjoner i tumor og funn på MR. Sammenhengen mellom funn på MR og økt aktivitet 

i EGFR er den mutasjonen som har vist de mest lovende resultatene. Det er også denne 

Figur 5: Grading tumors using DSC-MRI; left to right, postcontrast T1, T2, rCBF, and rCBV 

images of grade 2 (top), grade 3 (middle), and grade 4 (bottom) tumors generated using 

DSC-MRI. Note the absence of contrast enhancement in the grade 2 and grade 3 tumors. 

Kilde: Kalpathy-Cramer J, Gerstner ER, Emblem KE, Andronesi OC, Rosen B. Advanced Magnetic Resonance 

Imaging of the Physical Processes in Human Glioblastoma. Cancer Res. 2014;74(17):4622-37. 
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sammenhengen som er mest omfattende beskrevet i litteraturen. Ekspresjonen av EGFR er 

som nevnt meget begrenset i normalt hjernevev, dette i motsetning til tumorer som har økt 

ekspresjon/aktivitet i EGFR. I litteraturen er det beskrevet at det for første gang ble rapportert 

om ulikheter på MR tilsvarende de ulike subgruppene av glioblastomer i 2005. Dette ble 

basert på en sammenligning av volumet på kontrastladende vev ved T2-vekting og volumet av 

solid tumorvev ved T1-vekting. I tillegg undersøkte man skarpheten av linjene 

/begrensningene mellom de T1-vektede og T2-vektede volumene og omliggende vev. 

Resultatene viste at økt T2/T1 ratio og nedsatt skarphetskoeffisient av linjen/begrensingen til 

T2, var assosiert med en overekspresjon av EGFR (14). Videre er det senere gjort flere studier 

på ratioen mellom kontrast og nekrose. Disse studiene har også vist at økt kontrast –nekrose 

ratio og begrenset diffusjon ved diffusjons-MR, begge er korrelert med økt 

aktivitet/overekspresjon av EGFR (15).  

Undersøkt med DSC-sekvenser har tumorer med amplifikasjon av EGFR økt rCBV 

(relative cerebral blood volume) sammenlignet med tumorer som ikke har denne 

amplifikasjonen (4, 12, 15). Videre er også lav PSR (Percent signal recovery) assosisert med 

høye nivåer av EGFR-amplifikasjon, mens høy rPH (relative peak height) er assosiert med 

mutasjonen EGFRvIII (15). Det er understreket i litteraturen at det fortsatt er uklart hva de 

ulike karakteristika på MR knyttet til EGFR-status faktisk fysisk representerer. Videre er det 

stilt spørsmål om dette er markører som representerer økende malignitet (12). Det er påpekt at 

det gjenstår mye forskning, men at resultatene som foreligger er lovende. rCBV kan også bli 

benyttet til å kontrollere effekten av behandling som har angiogenesen som angrepspunkt. 

rCBV synker ved effekt av behandlingen (4).  

Den andre mutasjonen som sammen med EGFR er beskrevet i litteraturen å ha vist de 

mest lovende resultatene i ulike studier, er tumorer med mutasjoner i IDH. Det er beskrevet at 

mutasjoner i IDH resulterer i høye nivåer av metabolitten D-2HG. Disse nivåene har blitt målt 

in vivo ved hjelp av MR spektroskopi. Verdiene av D-2HG i tumorer uten mutasjoner i IDH 

og i normalt hjernevev er så lave at de ikke kan påvises med MR spektroskopi. På en annen 

side er det i litteraturen påpekt at det er finnes utfordringer knyttet til påvisning av 

metabolitten, da metabolitten overlapper noe på spektroskopi med andre metabolitter som 

forekommer normalt i hjernen. Dette gjelder blant annet glutamat, glutamin og myoinositol. 

Det er knyttet store forhåpninger til påvisning av denne markøren, da dette er en markør som 

potensielt spesifikt speiler mutasjonen direkte. Dette står i motsetning til markører som speiler 

mutasjoner indirekte gjennom å påvise tumorinduserte forandringer i hjernevevet ved hjelp av 

MR (12).  
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Avbildningsteknikker som benytter seg av måling av ulike metabolitter i tumor er 

under utvikling. Det har siden begynnelsen av 1900-tallet vært kjent at tumorceller endrer sin 

glukosemetabolisme i retning av glykolyse fremfor oksidativ fosforylering. Dette på tross av 

tilgang på oksygen. Det er beregnet at omkring 90 % av glukosen som konsumeres i 

glioblastomer blir konvertert til Alanin og Laktat. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å 

skille tumorvev fra omliggende normalt hjernevev. Viktig i denne sammenhengen er 

utviklingen av PET-scanning (positron-emission tomography). Det har blitt gjort forsøk med 

blant annet radioaktivt merket C-metionin. Denne aminosyren blir aktivt transportert gjennom 

reseptoren LAT1, som er oppregulert i gliomer. Det er funnet at opptak av C-metionin 

detektert ved hjelp av PET i glioblastomer, er en signifikant prognostisk faktor (4).  

Stadige flere kliniske forsøk innen radiologi forsøker å utvikle SVM- (Support vector 

machine) modeller. Disse utvikles for å øke reproduserbarheten, forsøke å få til en 

standardisering og eliminere operatørfeil. Samtidig er dette et svar på den stadig større 

kompleksiteten som foreligger og de utfordringer dette fører med seg (16). Det har blitt gjort 

forsøk på å kombinere resultatene fra H MRS (proton magnetic resonance spectroscopy), F-

FDG PET (fluorine-18 2-fluoro-deoxyglucose PET) og histologiske data ved bruk av en 

SVM-modell. Dette med formål å skille mellom nekrose indusert av stråleterapi og 

tumorprogresjon i gliomer. Tumor sitt store glukoseforbruk gjennom glykolyse ble 

kvantifisert med F-FDG PET. Det er funnet at kolin er hovedmetabolitten i gliomer, og svarer 

til en høy cellulær turnover og høy cellulær tetthet. Denne metabolitten sammen med kreatin 

og N-acetylaspartat ble målt ved hjelp av H MRS. Det ble gjort en sammenslåing av 

resultatene fra F-FDG PET og H MRS ved hjelp av en SVM-modell (figur 6).  

Figur 6: (A) MP-RAGE MRI image at the level of the right front lobe glioma (patient 10). (B) 18F-

FDG PET study demonstrating abnormally increased tracer uptake corresponding to the right front 

lobe lesion. (C) Fused 18F-FDG PET on MRI and the selected voxel from MR spectroscopy.  

Kilde: Imani F, Boada FE, Lieberman FS, Davis DK, Mountz JM. Molecular and metabolic pattern classification for 

detection of brain glioma progression. Eur J Radiol. 2014;83(2):e100-5. 
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Resultatet viste at disse sammen var klart bedre til å detektere tumorprogresjon, enn de var 

separat. Resultatene fra studien er lovende. Samtidig er det understreket at resultatene i denne 

studien må valideres videre, da de er basert på et få antall pasienter og at gliomer er en 

heterogen gruppe tumorer. Videre er ikke de to teknikkene helt overlappende, slik at behovet 

for forbedringer av de begge er tilstrebet (13). 

Det har også blitt gjort forsøk på å utvikle en rCBV (relative cerebral blood volume) 

basert SVM-modell for gliomer, med det formål å finne en assosiasjon med preoperativ 

overlevelse. Denne modellen ble sammenlignet med kvalitative vurderinger. Resultatene viste 

at SVM-modellen basert på rCBV for hele tumoren var sterkere assosiert med overlevelse enn 

de kvalitative vurderingene. Det er påpekt at de hemodynamiske forholdene i de mest 

aggressive tumorene som medførte død innen 6 måneder (som oftest glioblastomer), skiller 

seg markant fra de mindre aggressive tumorene. Det er understreket at det er behov for videre 

undersøkelser, men det er store forhåpninger til at denne modellen kan bidra med informasjon 

for prediksjon av overlevelse og planlegging av behandling (16).   

 

 

Andre diagnostiske metoder 

  

Som omtalt tidligere er man i dag avhengig av histologisk materiale fra en biopsi eller 

reseksjon for å stille den endelige diagnosen Glioblastoma Multiforme. På grunn av tumors 

lokalisasjon kan dette ofte være utfordrende med tanke på å unngå skade på viktige områder i 

hjernen. På bakgrunn av dette og med tanke på å utvikle ikke-invasive terapeutiske metoder, 

er det behov for å utvikle andre diagnostiske hjelpemidler som kan komplementere 

hjerneavbildning. Disse metodene må kunne bidra til å skille ulike subgrupper av 

glioblastomer på et molekylært nivå. Man kan også tenkte seg at slike ikke-invasive metoder 

vil kunne bidra til å avdekke residiv på et tidligere tidspunkt enn det som i dag er mulig (4).  

 Et lovende diagnostisk hjelpemiddel er såkalte mikrovesikler. Disse kan inneholde 

miRNA, mRNA og proteiner fra cellene. Det er funnet at mikrovesikler som stammer fra 

tumorcellene i glioblastom kan indusere malign transformasjon av naboceller. Et eksempel på 

dette er overføring gjennom mikrovesikler av den mutante varianten av EGFR, EGFRvIII. 

Dette kan indusere EGFRvIII-aktivitet i normale celler rundt tumor. Det er skissert at man 

gjennom mikrovesikler kan avdekke mutasjoner i for eksempel IDH-1 og EGFR. Det er håp 

om at en enkel blodprøve kan avdekke mikrovesikler og overnevnte diagnostisk informasjon. 
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Det er avdekket flere markører i pasienters serum som også har potensiale til å bidra med 

diagnostisk informasjon. Et eksempel på dette er RNU6-1 (miRNA) (4).  

Det er funnet at sammensetningen av flere peptider i CFS hos pasienter med 

glioblastom er annerledes sammenlignet med CFS fra friske personer. Dette gjelder blant 

annet Osteopontin og Albumin. Dette er ikke spesifikke markører for glioblastom, men det er 

et håp om at denne kunnskapen skal kunne videreutvikles til diagnostisk bruk (4).       

Som tidligere nevnt er reseksjonsgrad signifikant knyttet til overlevelse etter 1 år. Det 

er utfordrende ved kirurgi å skille mellom normalt hjernevev og infiltrerende tumorvev. Det 

er gjort flere forsøk der man har brukt fluorescens som hjelpemiddel. Dette har gitt lovende 

resultater ved at det har lyktes å fjerne større deler av tumor ved bruk av fluorescens, 

sammenlignet med uten bruk av dette (4).  
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Diskusjon 

 

Glioblastoma multiforme er den hyppigst forekomne maligne hjernetumor og samtidig den 

med høyest malignitetsgrad. I dag klassifiseres tumorer ved hjelp av en WHO-klassifikasjon 

basert på morfologiske karakteristika. Standardbehandlingen består i dag av kirurgi, 

kjemoterapi og stråleterapi. På tross av denne behandlingen er medianoverlevelsen begrenset 

til 12 måneder. Det tilkommer stadig mer dokumentasjon som viser at glioblastomer er en 

heterogen gruppe av gliomer på et molekylært nivå. På bakgrunn av overnevnte foreligger det 

et stort behov for å utvikle en annen klassifisering enn den som brukes i dag. I denne 

oppgaven ble det stilt spørsmål om mutasjonsmønsteret i svulsten kan relateres til funn ved 

hjerneavbilding, overlevelse eller foretrukket behandling?  

 I litteraturen er det beskrevet ulike subgrupper av glioblastomer basert på 

transkripsjonsanalyser som har betydning for respons på behandling og overlevelse. Samtidig 

foreligger det dokumentasjon på at flere ulike enkeltmutasjoner alene også er relatert til 

respons på behandling og overlevelse. I denne oppgaven er det funnet en relasjon mellom 

mutasjon og overlevelse for; MGMT, IDH, EGFR-signalering og hTERT. Samtidig foreligger 

det motstridende resultater når det gjelder p53 og delesjon av kromosom 1p/19q. For respons 

på standardbehandlingen er det beskrevet en sammenheng for MGMT, EGFR-signalering og 

miRNA. For flere av mutasjonene er det understreket at sammenhengene er svake i enkelte 

studier. 

 Den begrensede overlevelsen med dagens behandling gjør det helt nødvendig å 

utvikle nye terapeutiske metoder. Det er et meget komplekst fagfelt, og en stor utfordring å 

sammenfatte og inkorporere alle de ulike mutasjonene som er av betydning. Det pågår for 

tiden mye forskning og flere kliniske forsøk med ulike molekylære angrepspunkt. Eksempler 

på dette er bruk av monoklonale antistoffer, onkolytiske virus, vaksiner, modulering av 

epigenetisk regulering, lavmolekylære inhibitorer, stamcellemodulering og medikamenter 

som angriper angiogenesen. På bakgrunn av den store heterogeniteten er det utfordrende å 

finne ett angrepspunkt i glioblastomer. Ingen medikamenter har nådd lenger enn fase III i 

kliniske forsøk. Parallelt med utviklingen av nye terapeutiske metoder, må det utvikles 

metoder for å avdekke biomarkører som kan predikere respons på behandling ved de ulike 

subgruppene av tumorer.  
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 I dag er MR standardutredningen av glioblastomer. Det foreligger litteratur som 

beskriver en relasjon mellom EGFR- og IDH- status og karakteristika på MR. I forskningen 

tas det stadig i bruk flere metoder som måler ulike metabolitter i tumor. Det er blant annet en 

økende bruk av PET i diagnostikken. Det foregår en utvikling innenfor radiologien med å ta i 

bruk SVM-modeller som hjelpemiddel til analyse av ulike resultater, noe som har gitt lovende 

resultater. Andre ikke-invasive diagnostiske hjelpemidler utover hjerneavbildning er også 

under utvikling. Dette gjelder først og fremst analyse av mikrovesikler og CSF.  

Det er sannsynlig at en inklusjon av flere studier kunne bidratt til mer konsistente 

resultater enn det som foreligger. Det hadde også vært interessant å studere de ulike 

teknikkene som ligger til grunn for påvisningen av de ulike mutasjonene, da det er påpekt at 

dette er en utfordring med hensyn til tolkning og sammenligning av ulike resultater. Det vil i 

fremtiden bli lagt ned betydelige ressurser og innsats med det formål å kunne skreddersy 

optimal individuell behandling tilpasset den enkelte pasient. Dette vil føre til en betydelig 

bedre overlevelse, funksjon og livskvalitet for disse pasientene. Behovet og utfordringene er 

enorme, men potensialet er stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Litteraturliste 

 
1. Hofer S, Rushing E, Preusser M, Marosi C. Molecular biology of high-grade gliomas: what 

should the clinician know? Chin J Cancer. 2014;33(1):4-7. 

2. Ducray F, Idbaih A, Wang XW, Cheneau C, Labussiere M, Sanson M. Predictive and 

prognostic factors for gliomas. Expert Rev Anticancer Ther. 2011;11(5):781-9. 

3. Chaudhry NS, Shah AH, Ferraro N, Snelling BM, Bregy A, Madhavan K, et al. Predictors of 

long-term survival in patients with glioblastoma multiforme: advancements from the last quarter 

century. Cancer Invest. 2013;31(5):287-308. 

4. Carlsson SK, Brothers SP, Wahlestedt C. Emerging treatment strategies for glioblastoma 

multiforme. EMBO Mol Med. 2014;6(11):1359-70. 

5. Gao Q, Lei T, Ye F. Therapeutic targeting of EGFR-activated metabolic pathways in 

glioblastoma. Expert opinion on investigational drugs. 2013;22(8):1023-40. 

6. Tabouret E, Chinot O, Sanson M, Loundou A, Hoang-Xuan K, Delattre JY, et al. Predictive 

biomarkers investigated in glioblastoma. Expert review of molecular diagnostics. 2014;14(7):883-93. 

7. Mendez G, Ozpinar A, Raskin J, Gultekin SH, Ross DA. Case comparison and literature 

review of glioblastoma: A tale of two tumors. Surg Neurol Int. 2014;5:121. 

8. Masui K, Cloughesy TF, Mischel PS. Review: molecular pathology in adult high-grade 

gliomas: from molecular diagnostics to target therapies. Neuropathol Appl Neurobiol. 2012;38(3):271-

91. 

9. Thomas L, Di Stefano AL, Ducray F. Predictive biomarkers in adult gliomas: the present and 

the future. Curr Opin Oncol. 2013;25(6):689-94. 

10. Brennan C. Genomic profiles of glioma. Curr Neurol Neurosci Rep. 2011;11(3):291-7. 

11. England B, Huang T, Karsy M. Current understanding of the role and targeting of tumor 

suppressor p53 in glioblastoma multiforme. Tumour Biol. 2013;34(4):2063-74. 

12. Kalpathy-Cramer J, Gerstner ER, Emblem KE, Andronesi OC, Rosen B. Advanced Magnetic 

Resonance Imaging of the Physical Processes in Human Glioblastoma. Cancer Res. 

2014;74(17):4622-37. 

13. Imani F, Boada FE, Lieberman FS, Davis DK, Mountz JM. Molecular and metabolic pattern 

classification for detection of brain glioma progression. Eur J Radiol. 2014;83(2):e100-5. 

14. Bruzzone MG, Eoli M, Cuccarini V, Grisoli M, Valletta L, Finocchiaro G. Genetic signature 

of adult gliomas and correlation with MRI features. Expert review of molecular diagnostics. 

2009;9(7):709-20. 

15. Gupta A, Young RJ, Shah AD, Schweitzer AD, Graber JJ, Shi W, et al. Pretreatment Dynamic 

Susceptibility Contrast MRI Perfusion in Glioblastoma: Prediction of EGFR Gene Amplification. Clin 

Neuroradiol. 2014. 

16. Emblem KE, Pinho MC, Zollner FG, Due-Tonnessen P, Hald JK, Schad LR, et al. A Generic 

Support Vector Machine Model for Preoperative Glioma Survival Associations. Radiology. 

2014:140770. 

Figur 1: Gao Q, Lei T, Ye F. Therapeutic targeting of EGFR-activated metabolic pathways in 

glioblastoma. Expert opinion on investigational drugs. 2013;22(8):1023-40. 

Figur 3: Tabouret E, Chinot O, Sanson M, Loundou A, Hoang-Xuan K, Delattre JY, et al. Predictive 

biomarkers investigated in glioblastoma. Expert review of molecular diagnostics. 2014;14(7):883-93. 

Figur 4: Carlsson SK, Brothers SP, Wahlestedt C. Emerging treatment strategies for glioblastoma 

multiforme. EMBO Mol Med. 2014;6(11):1359-70. 

Figur 5: Kalpathy-Cramer J, Gerstner ER, Emblem KE, Andronesi OC, Rosen B. Advanced Magnetic 

Resonance Imaging of the Physical Processes in Human Glioblastoma. Cancer Res. 

2014;74(17):4622-37. 

Figur 6: Imani F, Boada FE, Lieberman FS, Davis DK, Mountz JM. Molecular and metabolic pattern 

classification for detection of brain glioma progression. Eur J Radiol. 2014;83(2):e100-5. 


