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Banebrytende bioteknologisk  
forskning gir viktige legemidler

Hos Amgen utvikler og utnytter vi vår viten og kunnskap om molekylærgenetikken til å framskaffe nye innovative  
behandlinger til alvorlige sykdommer. Siden etableringen i 1980 har Amgen forsket fram og utviklet legemidler som har 
hjulpet millioner av mennesker på verdensbasis, både i behandlingen av kreft og blodsykdommer, kardiovaskulære 
sykdommer, nyresykdom, revmatoid artritt, osteoporose og andre alvorlige sykdommer. Amgen investerer i å utvikle 
fremtidige nyvinninger innen bioteknologisk forskning, og det er vår ambisjon å forene vitenskap og bioteknologi til 
behandlinger som kan helbrede, redde liv eller gi forbedret livskvalitet.
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Myelomatose:

– Måling av  
MRD bør tas i bruk 

Hun henviser til at MRD-målinger nå er 
kommet inn som en del av responsevalu-
eringen for behandling av sykdommen i 
internasjonale anbefalinger. Disse bygger 
på studier som viser at MRD gir en veldig 
sterk indikasjon på overlevelse og tid til 
tilbakefall.¹ Den gir et klarere svar på  
hvordan sykdommen responderer på  
behandling enn tidligere diagnostiske  
tester, f.eks. måling av lette kjeder i urin og 
blod, billedfunn eller analyser i mikroskop.
 Midt i en travel hverdag fikk redaksjonen 
mulighet å stille noen grunn leggende 
spørsmål til Høysæter Fenstad:

HVA ER MRD?
– Myelomatose (MM) er en ikke-kurabel 
sykdom, en sykdom hvor kreftcellene 
fortsatt finnes der et sted. MRD handler 
om å oppdage disse veldig få kreftcellene 
etter en primærbehandling. Til å begynne 
med stod forkortelsen for «Minimal resi-
dual disease», men det er i dag erstattet 
av «Minimal detectable disease», oversatt 
til «Målbar restsykdom».  MRD defineres 
som molekylært påvist restsykdom ved 
klinisk remisjon.
 – MRD innebærer at man kan oppdage 
restsykdom med molekylære biologiske 
metoder. I praksis snakker man om flow 
cytometri eller genetiske metoder PCR /
NGS (Next Generation Sequencing).  

– Måling av restsykdom (MRD) brukes ikke rutinemessig for myelomatose i dag, 
men bør tas inn i nasjonale retningslinjer, og som en naturlig parameter i nye  
nordiske myelomatosestudier. Det mener Mona Høysæter Fenstad, overlege ved 
avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim.

Disse er de mest sensitive metodene vi 
har i dag, begge måler 20 kreftceller per 
10 mill. plasmaceller. Det har skjedd mye 
de siste 20 årene; det som var MRD for 
noen år siden er ikke det samme i dag. 

HVORFOR ER MRD EN VIKTIG FAKTOR?
– Store kliniske studier på MM-pasienter 
fra blant annet Spania og Nederland viser 
at det går bra med pasienter som ikke 
har målbar restsykdom etter behandling, 
uavhengig av hvilken behandling de har 
fått eller hvilken risikoprofil de ellers har. 
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Dette tas til inntekt for at det er en fordel 
å behandle til MRD-negativitet. Det  
spekuleres også i om det kan være lurt å 
behandle pasienten tidlig ved tilbakefall, 
når det er færre kreftceller, i forhold til 
når det etter hvert har blitt flere.
 – Den spanske studien som  
introduserte en ny høysensitiv metode for 
flow cytometri («next generation flow») 
inkluderte 75 MM-pasienter der MRD ble 
målt på to forskjellige sensitivitetsnivåer: 
20 per 1. mill og 20 per 10 mill. Den viste 
at de som var positive med den høyere 

Blod eller benmarg?
– Både NGS og flowcytometri målingene tar utgangspunkt i benmarg, men 
begge metodene kan også brukes ved måling i blod, men det vil ikke svare på 
spørsmålet om MRD. Hvis man ikke finner MRD i blod kan det likevel finnes i 
benmarg. Mengden MRD i blod kan også svinge gjennom døgnet. 
 – Benmargen på sin side sender ut immunceller og stamceller om natten, 
når man sover hvilket kan bety at søvn er en viktig faktor.
 – Hvis vi gjør analysen i blod og benmarg parallelt på mange nok  
pasienter, så vil vi kunne si noe om dette, men der er vi ikke i dag.  
Den spanske EuroFlow gruppen har nylig publisert noe data på det,  
og en stor islandsk studie vil etter hvert kunne supplere med data  
fra pasienter som har forstadier til kreftsykdom. Det blir spennende  
å følge med på dette videre.
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sensitiviteten, men negative med den 
lavere, hadde samme overlevelse som de 
som var positive med begge metoder.² 
Konklusjonen var at det er riktig, så langt 
mulig, å forholde seg til den høyere  
graden av sensitivitet ved myelomatose.
 – Så langt har MRD ikke alltid vært en 
naturlig parameter i nordiske studier. 
Men jeg synes det er vanskelig å se for 
seg at man skal gjennomføre studier 
fremover hvor det IKKE er med som en 
variabel. Å utelate en så viktig prognos-
tisk markør vil på en måte være som ikke 

å ta med alder i analysen – det ville bli en 
dårlig studie. Men man trenger ikke å 
gjøre både flowcytometri og NGS, det 
holder med én av dem.
 – Prinsippet om 20. per 10 mill. har 
nok bare vært brukt i noen få studier de 
siste årene. Årsaken har vært at det er 
gruppen EuroFlow som har utviklet  
metoden og forbedret den, så den er  
relativt ny. Her i Trondheim bruker vi nå 
denne høyeste sensitiviteten i lokale og 
nordiske studier.  Vi har deltatt i nordisk 
samarbeid gjennom NMSG (Nordic  

– MRD-bestemmelse gir en langt mer treffsikker prognose enn klassiske responskriterier,  
konstaterer overlege Mona Høysæter Fenstad. Her sammen med bioingeniør Marte Høen Lein. 
(Foto: C. Deijenberg)

Myeloma Study Group) og da har vi levert 
MRD resultater (flow), tidligere basert på 
prinsippet 20 per 1. mill, nå per 10. mill.

HVA ER DEN KLINISKE BETYDNINGEN 
AV Å VÆRE MRD-NEGATIV?
– MRD-bestemmelse gir en langt mer 
treffsikker prognose enn klassiske  
responskriterier.² En retroperspektiv 
gjennomgang av pasienter fra tre store 
kliniske studier belyser den kliniske  
betydningen av MRD-negativitet, altså at 
det ikke er mulig å påvise patologiske 

EuroFlow
EuroFlow er en sammen slutning 
av europeiske forskningsgrupper 
som jobber med validering av  
molekylære diagnostiske metoder. 

Se www.euroflow.org



– Når klinikere skal tolke vårt svar, må  
de også forholde seg til sensitivitetsnivået  

til den metode som er brukt.

klinikken å støtte seg mest til det som  
er standardisert metode, som gir deg  
en tryggere undersøkelse.
 – Metoden kan brukes til bestem-
melse av MRD i nær 100 prosent av  
myelomatosetilfellene, i motsetning  
til sekvensering. En annen fordel er en 
bredere karakterisering av cellepopula-
sjonen i benmargen. Dette gjør at man 
kan vurdere hvor representative prøvene 
er og fastslå den relative dominansen av 
normale og patologiske plasmaceller, noe 
som også har en prognostisk betydning.
 – Ved flowcytometri jobber vi med  
levende celler og svarene gis i løpet av  
24 timer. Det betyr at klinikerne får mye 
raskere svar.  Flowcytometri er også så 
langt rimeligere enn NGS. 
 – Next Generation Flow (NGF) inne-
bærer en litt annerledes lyseringsmetode 
for fjerning av røde blodceller, for å oppnå 
et høyt celletall og dermed den høye 
sensi tiviteten.  Vi har fått bedre måle-
apparater og nå klarer vi å kjøre flere  
celler og flere farger samtidig. 

plasmaceller, selv med en svært sensitiv 
metode.² Pasienter ble inkludert hvis  
det var gjort en MRD-bestemmelse ni 
måneder etter inklusjon i de respektive 
kliniske studiene (n=421). MRD-status var 
sterkt assosiert med økt progresjonsfri 
overlevelse og total overlevelse i alle  
pasientgrupper. Komplett remisjon uten 
samtidig MRD-negativitet ga ingen økt 
overlevelse. MRD-positive pasienter  
hadde samme overlevelseskurve  
uavhengig av om de var i komplett eller 
partiell remisjon.
 – De spanske forskerne konkluderte 
med at MRD er det mest relevante ende-
punktet å måle både for pasienter som 
vurderes for transplantasjon og for eldre, 
spreke pasienter.² I gruppen med over ti 
års progresjonsfri overlevelse var det 
nesten utelukkende MRD-negative pasi-
enter. Dette blir brukt som et argument 
for at MRD-negativitet representerer den 
dybden av respons man ønsker seg etter 
behandling.

HVOR MYE ER EN  
MÅLBAR RESTSYKDOM?
– 70-80 % av benmargen har maligne 
celler. En typisk utgangsverdi ved opp-
start av sekundær behandling er rundt  
1 % eller 0,1%,  også går vi ned derfra. 
Hos noen veldig få pasienter måler vi helt 
ned til deteksjonsgrensen. Studier fra 
Spania viser at hvis du har oppnådd så 
god respons på behandlingen at du er 
nede i ikke målbare verdier, så vil du  
kunne forvente en lengre overlevelse.¹,²  
Man kan spørre seg om det er det da  
en slags kurasjon? Men vi ser jo at  
pasientene likevel får tilbakefall.

HVILKE MÅLEBEGREPER BRUKES?
– I diagnostikken analyserer vi oftest ikke 
mer enn 100.000 ikke-røde blodceller.  
Vi trenger jo ikke å skyte spurv med  
kanon! Og hvis klinikerne bare lurer på om 
svaret er over eller under fem prosent så 
analyserer vi med det som mål.
 – Når det er snakk om under 20 per 
10. mill. så er det jo egentlig mindre enn 
0,0002 prosent. MRD-negativitet oppgis 

da som MRD negativ <2 x 10-6. Hvis vi 
bare kjører 100.000 celler så gir vi gjerne 
et svar i prosent < 0,02 %. 

TRENGER MAN EN ENDA HØYERE 
SENSITIVITET ENN DET VI KJENNER  
I DAG?
– Vi har diskutert det her også, og det  
vil vi kunne få indisier på i de nye  
prospektive kliniske studiene, gjennom  
å bruke den mest sensitive metoden vi 
har nå og sette cut-offen litt høyere.  
Noen pasienter vil ha nytte av en enda  
litt dypere karakterisering med høy  
sensitivitet, andre trenger det ikke. 

HVA ER FORDELENE MED MULTIPARA-
METRISK FLOWCYTOMETRI?
– I tillegg til å være en svært sensitiv  
metode, er den den eneste standard iserte 
metoden. Det er svært viktig for å kunne 
tolke resultatet. Man har også kommet 
lengst med studier, selv om man enda 
ikke har kommet helt til det siste nivået; 
randomiserte studier. Jeg vil anbefale 
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Skjematisk fremstilling for å illustrere at jo dypere respons, jo lengre (progresjonsfri) overlevelse.
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- Her i Norge har vi, på grunn av de  
nordiske protokollene for leukemi, måttet 
legge til rette for flowcytometri. Vi har 
fagmiljøer som kan metoden, vi er opp-
datert og alt ligger til rette. Slik er det 
også i Spania og i Nederland. Men på 
andre steder har man lent seg mer på 
genetiske metoder, og da har man det 
lettere tilgjengelig til det, der. 

HVORDAN BRUKES NEXT GENERATION 
SEQUENCING (NGS) I FORHOLD TIL MM?
– I den første delen av undersøkelsen må 
man ved NGS finne riktige markører, noe 
som tar lenger tid enn flow og som er 
mulig å få til for de fleste, men ikke alle 
pasienter. Metoden er ikke standardisert 
på samme måte som flow. En fordel er at 
man ikke trenger levende celler. 
 – Ingen metode er perfekt så den beste 
diagnostikken er å gjøre både NGF (Next 
Generation Flow) og NGS. 
 – NGS finnes fremfor alt i forsknings-
miljøer i skjæringspunktene mellom  
universitet og sykehus, men brukes i  
mindre grad i klinikken. Den største  
utfordringen for at vi fullt ut skal kunne 
utnytte den metodikken er mangel på  
lagringskapasitet i datasystemene.  
Der står saken foreløpig!

HVOR SER DU PET CT I FORHOLD TIL MM?
– MM er jo ikke en ren blodkreftsykdom 
men en multi-fokal sykdom. Noen få 
MM-pasienter har ikke kreftceller i  
benmargen, ikke en gang målt med den 
mest sensitive metoden, men det kan  
like vel finnes et fokus et annet sted  
i kroppen. Og da er PET CT den beste 
metoden for å oppdage det.
 – Men dette gjelder en veldig liten 
gruppe. Det vanligste er å ha kreftceller  
i benmarg og blod. Og hvis man finner det 
noen andre steder i kroppen så er det 
vanlig også å finne det i benmargen. 
 – Det finnes heller ikke noen retnings-
linjer for bruk av PET CT i MM-diagnos-
tikken i dag og det finnes ikke gode nok 
data til å si hvilken pasient som er aktu-
elle. Dette trengs å undersøkes nærme-
re. Metoden blir også anbefalt i interna-
sjonale retningslinjer og brukes for noen 
MM-pasienter i klinikken.¹

HVORDAN OPPLEVER DU DIALOGEN 
MED KLINIKERNE?
– De må bli enige med meg om hvor  
detaljert svaret på prøven skal være.  
Det må vi ha en dialog om. Trenger du å 
vite om det er 35 celler av 10. mill., eller 
er du mest opptatt av om det er under  

1 Kumar S, Paiva B, Anderson KC, Durie B, Landgren 
O, Moreau P, et al. International Myeloma Working 
Group consensus criteria for response and  
minimal residual disease assessment in multiple 
myeloma. Lancet Oncol. 2016;17(8):e328-46.  
doi: 10.1016/S1470-2045(16)30206-6. PubMed 
PMID: 27511158. 

2 Flores-Montero J, Sanoja-Flores L, Paiva B,  
Puig N, Garcia-Sanchez O, Bottcher S, et al.  
Next Generation Flow for highly sensitive and 
standardized detection of minimal residual disease 
in multiple myeloma. Leukemia. 2017. Epub 
2017/01/21. doi: 10.1038/leu.2017.29. PubMed 
PMID: 28104919 

Mona Høysæter  
Fenstad
Spesialist i immunologi og  
transfusjonsmedisin med  
doktorgrad innen genetikk. 
Norsk koordinator for arbeidet 
med MM MRD Flow i nordisk 
myelomatose-studie gruppe  
(NMSG).

– Jeg syns det er vanskelig å se for seg at man skal gjennomføre myelomatose studier hvor MRD 
ikke skulle være en variabel, sier overlege Mona Høysæter Fenstad. Det vil bli en dårlig studie 
slik jeg ser det. (Foto: C. Deijenberg)

5 prosent? Hvilket svar vil pasient og  
klinikere ha mest nytte av i hverdagen?
 – Når klinikere leser litteratur, eller 
skal tolke det svaret jeg/vi gir dem, så er 
det viktig at de ikke bare forholder seg til 
om det er MRD eller ikke, men også til 
sensitivitet-nivået til den metode som  
er brukt.
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