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Bilag: Prøvematerialer

Dette bilag beskriver hvilke prøvematerialer, der kan an-
vendes for de enkelte patientgrupper

Notatet opdateres løbende efterhånden som nye patientgrupper godkendes.

Dato: 16-02-2022
Enhed: NGC
Sagsbeh.: CEBA/KLH.NGC
Sagsnr.: 2119281
Dok.nr.: 2131197

Standard materialer
 For germline prøver er prøvematerialet blod. Der hvor der er angivet an-

dre materialer er det alene udtryk for, hvad der kan fremsendes, hvis det 
ikke er muligt at fremsende blod. Hvis der fremsendes andet materiale 
end blod, skal dette aftales med faciliteterne.

 For somatiske prøver er prøvematerialet tumorvæv.

 Ved hæmatologiske tilstande er bold tumorvæv og det er angivet, hvilke 
materialer der kan anvendes til germline prøver.

 Ved særlige behov kontaktes faciliteterne for en konkret aftale.

Tabel 1:
Patient-
gruppe

Indikationer Germline Somatisk

Børn og 
unge 
under 
18 år 
med 
sjældne 
lidelser

Tilstanden skyldes ikke en i forvejen genetisk afklaret sygdom i familien 
og mindst en af følgende tilstande/fund: 
1. En eller flere misdannelser 
2. Komplekst sygdomsbillede 
3. Global udviklingsforsinkelse med udviklingsdeficits i to eller flere ud-
viklingsdomæner, med IQ IQ<70 for børn og unge over 6 år, eller et be-
hov for specialinstitution / skole.
4. Skeletanomali, eksempelvis forkortede rørknogler, kraniosynostose, 
skeletdysplasi eller dværgvækst
5. Neuromuskulær eller neurologisk sygdom eksempelvis symptomgi-
vende misdannelser i centralnervesystemet, leukoencefalopati, mikro-
/makrocefali ledsaget af intellektuelt handikap, ataksi, epilepsi, myo-
pati 
6. Mistanke om medfødt metabolisk sygdom
7. Artrogrypose
8. Overvækst
9. Floppy infant

Blod Ikke relevant

Kræft 
B/U

1. Alle børn (0-17 år) med nydiagnosticeret kræft, herunder alle CNS-
tumorer (inklusive lavgradstumorer) samt myelodysplastisk syndrom.

Blod Tumorvæv
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2. Unge i alderen 18-20 år, der behandles på en børneonkologisk afde-
ling, fordi de har en tumor, der er typisk for barnealderen, men meget 
sjælden hos voksne.

3. Alle patienter med nydiagnosticeret behandlingsresistent, progredie-
ret eller recidiveret kræft herunder alle CNS-tumorer samt myelodys-
plastisk syndrom, når kræftdiagnosen er stillet i barnealderen (0-17 år) 
og resistens/progression/recidiv (i) opstår, mens patienten er <18 år 
og/eller (ii) opstår inden for 5 år fra diagnosetidspunktet, dvs. også
hvis dette er efter det fyldte 18. år

4. Alle patienter med nydiagnosticeret 2. (eller senere) kræftsygdom 
(herunder alle CNS-tumorer samt myelodysplastisk syndro), der er di-
agnosticeret inden for 5 år fra den 1. kræftsygdom blev diagnosticeret i 
barnealderen
(0-17 år).

Hvis der er 
tale om hæ-
matologiske 
sygdomme: 
Oprenset 
DNA eller 
kindskrab

Hvis der er tale 
om hæmatolo-
gisk sygdom er 
blod tumorvæv

Knoglemarv

1. Maligne arvelige hæmatologiske sygdomme børn og unge (0-17 år) 
med uafklaret cytopeni

Blod, opren-
set DNA el-
ler kindskrab

 

2. Voksne patienter med arvelige trombocytdefekter Blod Ikke relevant

Arvelig 
hæma-
tologisk 
sygdom

3. Uafklaret hæmolytisk anæmi Blod, opren-
set DNA el-
ler kindskrab

Blod (ca. 1% af 
patienter)

1. Multiple endokrine neoplasier Blod Ikke relevant

2. Fæokromocytom og paragangliom og andre binyresygdomme Blod Tumorvæv

3. Monogen diabetes Blod Ikke relevant

4. Sjældne thyreoideasygdomme Blod Ikke relevant

5. Sjældne calcium- og knoglemetaboliske sygdomme Blod Ikke relevant

6. Organisk hypoglykæmi Blod Ikke relevant

7. Disorders of sex development (DSD) Blod Ikke relevant

8. Vækst- og fedmesyndromer Blod Ikke relevant

9. Hypogonadotrop hypogonadisme Blod Ikke relevant

Endokri-
nologi-
ske pa-
tienter

10. Medfødt multipel hypofysedefekt Blod Ikke relevant

1. Invasiv cancer, hæmatologisk malign lidelse og behandlingskræ-
vende CNS-tumorer (unge voksne)

Kræft 
unge 
voksne

2.  Invasiv cancer, hæmatologisk malign lidelse og behandlingskræ-
vende CNS-tumorer (familiær)

Blod Tumorvæv



3/3

 Primær 
immun-
defekt 

1. Primær immundefekt, autoinflammation og autoimmunitet/immun-
dys-regulation involverende innat og/eller adaptiv immunitet hos børn 
og voksne. Samlet betegnelse: inborn errors of immunity (IEI)

Blod

Hvis det ikke 
er muligt at 
få en blod-
prøve: Kind-
skrab eller 
oprenset 
DNA 

Meget begræn-
set behov for 
somatisk ana-
lyse

1. Thorakal aortasygdom Blod.

Hvis blod 
ikke er mu-
ligt: opren-
set DNA 

Ikke relevant

2. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

3. Langt QT syndrom (LQTS)

4. Katekolaminerg polymorf ventrikulær takykardi (CPVT)

5. Dilateret kardiomyopati (DCM)

6. Arytmogen kardiomyopati (AC)

Arvelige 
hjerte-
syg-
domme 

7. Brugada syndrom (BrS)

Blod

Hvis blod 
ikke er mu-
ligt: Opren-
set DNA el-
ler kindskrab

Ikke relevant
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