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Innledning 
Kjemoterapi (cytostatikabehandling) er en viktig del av behandlingsregimet ved 
brystkreft både adjuvant i forbindelse med operasjon og neoadjuvant ved lokal avansert 
sykdom for å redusere tumormasse før operasjon, og ved avansert sykdom som et tillegg 
til stråling og operasjon, samt evt hormonbehandling. Effekten av adjuvant kjemoterapi i 
behandlingen av cancer mammae er godt dokumentert. I tillegg er cytostatisk terapi av 
mammacancer vist å gi symptomlindring og forlenget overlevelse. 

Imidlertid ser man i opp til 50 % av tilfellene kjemoterapiresistent sykdom, der 
cytostatisk behandling har dårlig eller kun forbigående effekt. 

I arbeidet med å forbedre brystkreftbehandling, og kreftbehandling for øvrig, er det en 
stor utfordring å kunne forutse og omgå slik medikamentresistens.  

 
Multidrug resistens 
Det er en rekke mekanismer som kan tenkes å ligge bak resistens mot cytostatika, og det 
ser ut til at resistens kan utvikles mot alle våre kjente cellegifter. Man skiller mellom 
primær resistens, som er tilstede allerede når medikamentet gis for første gang, og 
sekundær resistens, som utvikles under behandlingen. I noen tilfeller skyldes resistens 
nedsatt biotilgjengelighet i det aktuelle vevet.  Andre ganger er årsaken cellulære 
resistensmekanismer. 

 

Nedsatt biotilgjengelighet kan skyldes nedsatt absorpsjon av medikamenter, økt 
medikamentmetabolisme eller økt utskillelse. Resultatet er lavere serumkonsentrasjoner 
av medikamentet og redusert diffusjon til tumorcellene. Spesielle forhold ved 
vaskulariseringen i tumor kan også spille en rolle. I tillegg ser man at kreftceller som er 
sensitive mot kjemoterapi i in vitro ettlags cellekulturer utvikler resistens når de 
implanteres i dyremodeller. Dette kan tyde på at faktorer i vevsoppbygningen, som 
ekstracellulær matrix eller tumorstruktur, er av betydning ved medikamentresistens.  

Ulike typer cellulær multidrug resistens er beskrevet. Resistens mot xenibiotiske 
hydrofobe medikamenter skyldes ofte ATP-drevne effluks pumper med bred 
substratspesifisitet. Resistens oppstår fordi økt effluks gir lavere intracellulære 
konsentrasjoner. Medikamenter som affiseres av slik resistens inkluderer vinka alkaloider 
(vincristine og vinblastine) og anthracykliner (doxorubicin). 

Resistens kan også skyldes redusert cellulært opptak av medikamentet. Dette kan 
være årsaksmekanismen når man ser manglende intracellulær akkumulasjon av 
vannløselige medikamenter uten at økt effluks kan påvises. Medikamenter som rammes 



av denne typen resistens er primært vannløselige medikamenter som er avhengige av 
endocytose eller transportmekanismer, f. eks methotrexate, nukleotid analoger og 
cisplatin.  

I tilfeller der medikamentet oppnår tilstrekkelige intracellulære konsentrasjoner 
kan resistens likevel sees som et resultat av økt aktivering av detoksifiserende 
mekanismer som cytokrom P450 oksidaser eller DNA reparasjon. 

 En annen tumorrelatert forklaring ved medikamentresistens kan være defekte 
apoptosemekanismer, som ved TP53 mutasjoner i tumorcellene. Disse mekanismene kan 
virke hver for seg eller i kombinasjon og gi kryssresistens mot strukturelt og funksjonelt 
ulike medikamenter.  

I den aktuelle artikkelen har vi sett på genetiske varianter i multidrugresistensgenet, 
MDR1, og gener for glutathione S-transferaser, GSTs, og hvordan disse er assosiert med 
mutasjoner i TP53 og respons på behandling med doxorubicin hos norske 
brystkreftpasienter.  

I denne studien har vi undersøkt haplotypstrukturen for de hyppigste kodende SNPs i 
MDR1  genet og GST polymorfier hos norske brystkreftpasienter og hos en norsk 
kontrollgruppe. ”Case”-gruppen ble delt inn i undergrupper basert på deres respons på 
behandling med doxorubicin, fra PR (partial response) med over 50 % reduksjon i 
tumormassen til PD (progressive disease) med økning i tumordiameter i 25 % og StbD 
(stable disease) der responsen ble målt til en verdi mellom PR og PD. TP53 mutasjons 
status var tidligere undersøkt på disse pasientene.  

 

 

MDR1 
Multidrugresistensgenet MDR1 koder for et membranprotein, P-glykoprotein, PGP. Dette 
er en ATP-avhengig effluks pumpe med bred substratspesifisitet som pumper substratet 
fra intracellulær til ekstracellulær lokalisasjon. Fysiologisk beskytter dette cellen mot 
toksiske metabolitter, og proteinet er også involvert i transport av endogene substrater.  
MDR1 genet er svært polymorft med minst 28 kjente SNPs (single nucleotide 
polymorphisms) fordelt på 27 posisjoner. De fleste polymorfismene er stille, dvs 
forandrer ikke aminosyren, eller lokalisert i introner, men noen er kodende, slik at de gir 
en aminosyreforandring  i proteinet. Dette kan gi endret substratspesifisitet og sensitivitet 
og således påvirke pumpens effektivitet. Det er også tenkelig at SNPs i ikke-kodende 
regioner tilhører transkripsjonsregulerende promoteravsnitt, og dermed påvirker 
proteinkonsentrasjonen.  Tidligere studier har gitt variable resultater når det gjelder å 
påvise en sammenheng mellom spesifikke polymorfismer og proteinkonsentrasjon, men 
noen studier har demonstrert at PGP-konsentrasjon øker etter kjemoterapi og at dette 
medfører større sannsynlighet for at behandlingen mislykkes.  

 

GSTs 
Gluthatione S-transferaser, GSTs, spiller en viktig rolle når det gjelder å beskytte celler 
mot toksisk påvirkning fra mange medikamenter og kjemikalier på grunn av sine 



detoksifiserende egenskaper.  Kjemoterapiresistente tumorer har blitt vist å innholde 
forhøyede nivåer av GSTP1. GST- genene er svært polymorfe. Noen polymorfismer er 
forbundet med endret enzymaktivitet og endret respons på kjemoterapi og dermed 
overlevelse. I tillegg peker flere studier i retning av en forbindelse mellom GST 
polymorfismer og utvikling av cancer.  

 

 

 

TP53 
TP53 er en tumor suppressor som er involvert i regulering av cellesyklus. Skader på 
DNA fører til en økning i konsentrasjon og aktivitet av dette regulatoriske proteinet. 
TP53 sørger for at cellesyklus stanser inntil det ødelagte DNAet er reparert. Dersom slik 
reparasjon ikke er mulig, induseres apoptose. Mutasjoner i TP53-genet som resulterer i at 
celler med skadet DNA får fortsette å dele seg, eller hindrer apoptose, er en viktig 
komponent i cancerutvikling. Mange cytostatiske medikamenter virker gjennom å utløse 
cellens mekanismer for programmert celledød. Mutasjoner i TP53 kan inaktivere disse 
apoptosemekanismene og dermed føre til medikamentresistens. TP53 er inaktivert i minst 
50 % av cancere. Man har påvist en sammenheng mellom spesifikke TP53 mutasjoner og 
resistens mot doxorubicin terapi.  

I enkelte studier har man sett på interaksjoner mellom ulike genetiske varianter av MDR1, 
glutathione nivå og mutajoner i TP53. Spesifikke glutathione S-transferase- genotyper er 
assosiert med økt frekvens av TP53 mutasjoner. Det er også vist at mutasjoner i TP53 kan 
gi økt aktivering av MDR1 transkripsjon noe som fører til ytterligere 
medikamentresistens.   

 

Metoder 
Materiale og metoder i forskningsarbeider er gjort rede for i artikkelen. For en mer 
utførlig beskrivelse av resultater og referanser henvises det også til artikkelen.   

 

Resultater 
Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i alleldistribusjon av SNPs i MDR1 eller 
GSTs mellom case- og kontrollgruppen. Imidlertid var enkelte genotyper kun representert 
i cases. Man så også geninteraksjon mellom spesifikke GST genotyper og spesifikke 
MDR1 genotyper, slik at disse har en tendens til å opptre sammen hos samme individ. I 
tillegg var enkelte varianter i GSTP1 assosiert med høyere forekomst av P53 mutasjoner i 
tumor. For MDR1 observerte man det samme, med assosiasjon mellom P53 mutasjoner i 
tumor og polymorfismer i et ekson (ex 21) av genet.  

 

Det var ingen signifikant forskjell på de ulike behandlingsresponsgruppene med hensyn 
på spesifikke kombinasjoner av polymorfismer. Gruppen med progressiv sykdom under 



behandling var for liten til å se noen signifikante mønstre, men en gitt kombinasjon av 
MDR1 alleler viste seg å opptre kun hos pasienter med progressiv sykdom. Dette kunne 
tyde på ulik distribusjon av kombinasjoner av MDR1 alleler hos de ulike 
responsgruppene, og det ble derfor interessant å se på frekvensen av naturlig 
forekommende haplotypstrukturer i de ulike gruppene. En haplotyp er en kombinasjon av 
en gruppe alleler som er nært beliggende på ett kromosom, og som derfor vanligvis 
nedarves som en enhet. Det viste seg da at enkelte haplotyper kun var å finne blant cases, 
mens andre haplotyper bare ble observert blant kontrollene. Noen haplotyper var assosiert 
med høyere forekomst av P53 mutasjoner. Haploypstrukturen blant kontrollene viste 
større homogenitet enn blant cases, og lavfrekvente haplotyper var hyppigere i ”case”-
gruppen. Generelt så man dårligere overlevelse hos pasienter med enspesifikk haplotype-
struktur (haplotype 6).  

 

 

 

Diskusjon 
Det hersker liten tvil om at individuell genetisk variasjon er av stor betydning for den 
enkeltes risiko for cancerutvikling og respons på behandling. Mye gjenstår i det 
vanskelige arbeidet med å kartlegge hvilke variabler som er avgjørende i hvilke 
situasjoner. Enkelte faktorer kan være viktige på et gitt tidspunkt, andre faktorer er 
viktigere i flere prosesser på forskjellige tidspunkt.  

Enzymer som er involvert i metabolismen av medikamenter kan til dels overlappe 
hverandre, slik at flere enzymer har samme substrat, og det blir dermed vanskelig å 
fastslå betydningen av det enkelte enzym. Et gitt enzym kan ha beskyttende effekter i en 
situasjon og være en risikofaktor i en annen. Eksempelvis kan høye nivåer av MDR1 ha 
en beskyttende effekt overfor kreftutvikling, fordi membranpumpene effektivt fjerner 
potensielle toksiner fra det intracellulære rom. Under kjemoterapi kan imidlertid høy 
MDR1 aktivitet være korrelert med dårligere respons på doxorubicin ettersom det 
medfører lavere intracellulære konsentrasjoner av medikamentet. Lav MDR1 aktivitet 
kan på sin side føre til nedsatt vevspenetrasjon og dermed dårligere virkning i de deler av 
tumor som ligger fjernt fra blodkar. Dette kan være noe av forklaringen på at forsøk med 
MDR1 inhibitorer under cellegiftbehandling kun har vist begrenset effekt. Det kan også 
være en medvirkende faktor til at in vivo eksperimenter mangler konsistente, 
reproduserbare data om MDR1s rolle i resistensutvikling til tross for gode resultater 
under in vitro utprøvning med ettlags cellekulturer der vevspenetrasjon ikke spiller noen 
rolle. Det er også mulig at MDR1 påvirker medikamentresistens på andre måter enn via 
økt effluks av medikamenter, som f. eks ved å være involvert i signaltransport under 
cellesyklus og apoptose. I tillegg er enkelte varianter av genet assosiert med høyere 
forekomst av TP53 mutasjoner, samtidig som mutante former for TP53 induserer MDR1 
transkripsjon. De ulike komponenters rolle i dette bildet er vanskelig å avgjøre.  

Rollen til glutathione S-transferaser er også ufullstendig avklart. Det er vist at GSTP1 
induseres av karsinogener i dyreforsøk. Dyr som mangler GSTP1 enzymaktivitet har økt 
risiko for utvikling av hud- og lungekreft, noe som kan tyde på at enzymet har 



beskyttende egenskaper gjennom en detoksifiserende mekanisme. Under tumorutvikling 
sees imidlertid høy genekspresjon ofte sammen med mer maligne kreftformer og 
medikamentresistens. Høy GSTP1 er assosiert med dårligere prognose og negativt 
korrelert med overlevelse. Det er dokumentert en sammenheng mellom en spesifikk 
GSTP1 genotype og TP53 mutasjoner. En spesifikk kombinasjon av en GST variant og en 
MDR1 genotyp ga i denne studien økt sannsynlighet for TP53 mutasjoner, noe som 
ytterligere kompliserer bildet.  

 

Selv om det ikke var noen signifikante forskjeller i allelfrekvenser for de enkelte SNPs 
isolert sett, viste haplotyper seg å være ulikt fordelt på de forskjellige responsgruppene, 
og enkelte haplotyper var kontroll- eller casespesifikke. Haplotypene blant casene viste 
større diversitet og økt grad av fragmentering i forhold kontrollgruppen. Dette kan tyde 
på at haplotyper i MDR1 genet som har fjernet seg mye fra de vanlige haplotypene i 
populasjonen kan være mer utsatt for sykdom. Bærere av casespesifikke haplotyper viste 
markert dårligere overlevelse enn pasienter med haplotyper som var vanlige også blant 
kontrollene.   

Resultatene bør verifiseres i større epidemiologiske studier og kan være et bidrag i 
arbeidet med å kartlegge hvordan kjemoterapiresistent sykdom oppstår og hvordan 
genetisk bakgrunn kan disponere for cancerutvikling og terapirespons.   

   
 
 
 


