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Status på forskningen i MERMAID III 

                                                                                                                           

Forskningen har fra begyndelsen været opdelt i tre delprojekter, der fra forskellige vinkler har 
forsket for at finde en metode/metoder til tidlig diagnostik.

Et del-projekt afsluttet 

Del-projketet ”The infection theory” blev afsluttet primo 2020, da budgettet i dette delprojekt var 
opbrugt. Det lykkedes ikke forskerne i denne del af projektret at bevise, at æggestokcancer kunne 
skyldes en bakterie eller virus, som tesen i forskningsprojektet var. En rapport om dette del-projekt 
er under udarbejdning. 

To del-projekter i samarbejde 

I to af projekterne, ”Early detection and screening” og ”Biomarkers and/or prognostic markers”, 
har der i forskningsforløbet vist sig en god og konstruktiv synergi. Det har derfor været oplagt, at 
forskerne fra de to delprojekter nu har indledt et samarbejde, hvor de fokuserer på tesen om, at et 
simpelt celleskrab fra livmoderen kan anvendes til tidlig opsporing af æggestokkræft.

Baseret på tal fra Dansk Gynækologisk Cancer database kan tidlig opsporing øge den 
gennemsnitlige overlevelse fra 40-45 % til at være op imod 90 % hos patienter med 
æggestokkræft. 

Udgangspunktet er, at de første forskningsresultater har vist, at såkaldte DNA methylerings-
markører har potentiale som biomarkør for æggestokkræft. DNA methylerings-markører har vist at 
kunne skelne mellem godartede svulster og æggestokskræft. Formålet med forskningen er at 
muliggøre tidlig diagnostik med DNA methyleringsanalyse og derved bidrage til øget overlevelse 
for patienter med æggestokkræft.

Metoden er nærmere beskrevet af forskerne i nedenstående Executive summary.

Executive summary: 

Kan et simpelt celleskrab fra livmoderhalsen anvendes til tidlig opsporing af æggestokkræft? 

Æggestokkræft har den højeste dødelighed blandt gynækologiske cancere med ca. 350 dødsfald årligt. Der 
er ikke specifikke symptomer tidligt i sygdomsforløbet, hvilket giver den høje døds-rate. Derfor er der et 
stort behov for at finde nye markører, som med stor nøjagtighed kan måles tidligt i forløbet. 
Æggestokkræft er karakteriseret ved cellulære ændringer. En af disse ændringer sker i methylering af 
cellens DNA (også kaldet epigenetik), som regulerer genernes aktivitet. Forskning har påvist, at DNA 
methyleringer har potentiale som biomarkører for æggestokkræft. Formålet med projektet er at muliggøre 
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tidlig diagnostik med DNA methyleringsanalyse, og derved bidrage til øget overlevelse for patienter med 
æggestokkræft. Målet skal nås ved: 

1) At udføre omfattende methylerings undersøgelser i tumor-væv for at adskille patienter med 
æggestokkræft fra patienter med godartede tilstande, tidligt i patientens sygdomsforløb. 

2) At undersøge om methylerings markører, fundet i væv, kan genfindes i patientens celleskrab fra 
livmoderhalsen og dermed bruges i tidlig diagnostik og potentiel fremadrettet screening. 

3) a) At teste identificerede DNA methylerings markører i en større serie af indsamlede    celleskrab 
fra kvinder, henvist til udredning for æggestokkræft på hospitalsafdeling. 

             b) At validere fund i et større antal celleskrabsprøver, indsamlet i forbindelse med det  
             nationale screeningsprogram for livmoderhalskræft, for at afgøre en potentiel anvendelse i  
             eksisterende rutine diagnostik for æggestokkræft. 

Vi bruger en ny metode til at undersøge 850.000 methylerings-områder på DNA-strengen. Vores studie er 
det første til at udføre denne analyse på æggestokkræft patienter.  
Vi undersøger 64 patienter med æggestokkræft og 32 kontrolpatienter med godartede knuder i bækkenet. 
Fra patienter undersøges DNA fra kræftknude og celleskrab fra livmoderhalsen, hvilket danner grundlag for 
analyse af potentielle methylerings markører.  
Kræftvæv og celleskrab er indsamlet fra kvinder henvist til udredning for æggestokkræft (200 
kræftpatienter og 100 kontrolpatienter).  
Bekræftede methylerings markører vil efterfølgende blive testet i celleskrab indsamlet via det nationale 
screeningsprogram for livmoderkræft.  
Nuværende har 25 kvinder udviklet æggestokkræft efter at de har fået foretaget screeningsprøven. Dette 
antal forventes at stige med yderligere 10 kvinder med en æggestokkræft diagnose på det tidspunkt hvor 
valideringen skal foregå.  
 Som kontrolgruppe vil 10 kvinder uden sygdom blive udvalgt for hver patient med æggestokkræft. 
De nuværende data bygger på resultater fra forskningen i MERMAID III. Disse resultater er meget lovende 
og viser, at DNA methylering kan adskille æggestokkræft fra godartede tumorer. Perspektivet med studiet 
er, at fundne biomarkører i skrab fra livmoderhalsen potentielt kan inkluderes rutinemæssigt som en del af 
det danske screeningsprogram for livmoderhalskræft.  

Fokus for projektet er tidligere og bedre diagnostik af æggestokkræft ved hjælpe af DNA methylering.  
Forskningen forventes afsluttet med udgangen af 2021.
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